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червяк пеТрО івАНОвИч

Народився 27 серпня 1948 року в с. Стайки Кагар-
лицького району Київської області в сім’ї робітників. 
Медичну освіту здобув у Львівському медичному ін-
ституті (1966–1972). У 1972–1973 рр. навчався в інтер-
натурі у Львівській обласній клінічній лікарні. З 1973 
до 1976 року працював лікарем-патолоґоанатомом 
Стрийської міської лікарні Львівської області. 1976–
1977 рр. – асистент кафедри патолоґічної анатомії 
Львівського медичного інституту. З 1977 до 1991 року 
працював у Київському НДІ клінічної та експеримен-
тальної хірурґії – молодшим науковим співробітни-
ком, старшим науковим співробітником, завідувачем 

лабораторії патоморфолоґії (з 1979 р.). У 1978 році захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Некоторые аспекты патоморфологии и патогенеза посттромбофлебитическо-
го синдрома нижних конечностей», а в 1988 році докторську дисертацію «Регенерация 
и структурные перестройки в области анастомозов, выполняемых при хирургических 
вмешательствах на желудке». З 1992 до 2008 року виконував обов’язки начальника 
патолоґоанатомічного відділення Військово-медичного управління Служби безпеки 
України. У 1986–1988 рр. очолював також патолоґоанатомічну службу м. Києва; з 
1998 до 2009 р. був головним патолоґоанатомом МОЗ України. У даний час є головним 
редактором «Українського журналу патології», першим віце-президентом Асоціації 
патолоґів України, головою Відділення медико-біолоґічних і хімічних наук Україн-
ської академії наук. Лікар-патолоґоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

П. І. Червяк – один із провідних учених-патоморфолоґів України. Він є авто-
ром понад 150 наукових праць. Більшість його робіт мають пріоритетний характер. 
Особливо це стосується вивчення патоморфолоґічних змін в анастомозах шлунка і 
тонкої кишки, при післяопераційному панкреатиті, калькульозному холециститі, 
виразковій хворобі шлунка, стенозуючих захворюваннях великого сосочка дванад-
цятипалої кишки. Ним вперше описана нова нозолоґічна форма – ліпідоз жовчного 
міхура; видані дві фундаментальні праці, присвячені розробці сучасної української 
медичної термінолоґії – «Російсько-український словник медичної термінології» 
(1996) та «Російсько-український медичний словник» (1997). За його редакцією та 
в його співавторстві видано перший сучасний український підручник з патологіч-
ної анатомії для медичних вузів «Патологічна анатомія» (1997). Вперше в історії 
медицини України підготував і видав «Медичну енциклопедію» (2001), яка містить 
біля 32 тисяч статей з усіх галузей теоретичної і прикладної медицини та спорід-
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нених з медициною знань. У співавторстві з О. Пінчуком видав «Азбука українця – 
мова» (2001) та «Нариси з етно- та соціолінгвістики» (2005). У 2010 році вийшло 
друге, доповнене видання «Медичної енциклопедії», яке містить біля 35500 статей.  
У 2012 році вийшла друком книга «Патологічна анатомія України», в якій наведені 
дані про виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах Західної Європи, 
в Російській імперії, Радянському Союзі та Україні. 1995 році обраний академіком 
Української академії наук, у 1998 р. – дійсним членом Міжнародної академії пато-
логії; професор (1996); у 1999 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч на-
уки і техніки України». Лауреат премії Української академії наук (2004) та Міжна-
родної премії імені Григорія Сковороди (2010). Нагороджений Почесною Грамотою 
(2012) та Грамотами (2001, 2004) Верховної Ради України, Золотою медаллю Пла-
тона (2004), медалями, відзнаками.

Член-кореспондент НАН, 
академік НАМН України, професор   Д.Д. Зербіно                                           
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Як користуватись медичною енциклопедією

У Медичній енциклопедії статті розміщено за алфавітом. Назви статей подано переважно в 
однині, наприклад, «Абазія», «Абіоґенез» тощо. У випадках, коли це відповідає загальновживаній на-
уковій термінолоґії, статті подані в множині «Абсорбенти», «Антиґени» та ін. Назви ряду статей в 
Енциклопедії складаються з іменника і прикметника. На перше місце здебільшого ставиться прикмет-
ник, оскільки він разом з іменником становить єдине поняття («Абстинентний синдром», «Абсорбційна 
мікроскопія»), і тому, що на прикметник падає лоґічний наголос, який підкреслює специфічний зміст 
статті («Антиретикулярна цитотоксична сироватка»). У деяких статтях у дужках після терміну подано 
латинські назви, які наведені відповідно до міжнародних анатомічної та гістолоґічної номенклатур. 
У статтях, назва яких являє собою епонімний термін, після назви наводиться оригінальне написання 
власної назви, прізвища.

Запроваджено систему посилань, для того щоб встановити взаємозв’язки між статтями, роз-
ширити відомості про дане поняття, полегшити відшукування необхідних матеріалів, уникнути повто-
рень у різних статтях, наприклад «Аспірин – див.: Ацетилсаліцилова кислота».

Застосовано умовні позначення і скорочення. Коли слова, що становлять назву статті, пов-
торюються в тексті, вони позначаються початковими літерами, наприклад, у статті «Асцитична но-
риця» – А. н.

Умовні скорочення та позначення

 Å – анґстрем
 А. – артерія
 АДФ – аденозиндифосфорна кислота
 АМФ – аденозинмонофосфорна кисло-

та
 ат – атмосфера технічна (одиниця 

тиску)
 АТ – артеріальний тиск
 АТФ – аденозинтрифосфорна кислота
 анат. – анатомічний
 ат. в. – атомна вага
 бакт. – бактеріальний
 бар – одиниця атмосферного тиску, 

одиниця звукового тиску
 бер – біологічний еквівалент рент-

ґена
 біол. – біолоґічний
 В. – вена
 в т. ч. – в тому числі
 Вт – ват
 гіст. – гістологічний
 Гц – герц
 ґ – ґрам маси або ваги
 ґ-атом – ґрам-атом
 ґ-моль – ґрам-моль
 ґ% – ґрам-процент
 дБ – децибел

 Дж – джоуль
 див. – дивіться
 довж. – довжина
 дм – дециметр
 ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота
 дптр – діоптрія
 еВ – електрон-вольт
 ЕЕҐ – електроенцефалоґрама
 ЕКҐ – електрокардіоґрама
 К. – кістка
 кал – калорія
 кВ – кіловольт
 кґ – кілоґрам маси
 ккал – кілокалорія
 л – літр
 лк – люкс
 лм – люмен
 М. – м’яз
 мА – міліампер
 мґ – міліґрам
 мед. – медичний
 мінім. – мінімальний
 мк – мікрон
 мкґ – мікроґрам
 мккюрі – мікрокюрі
 мкл – мікролітр
 мкм – мікрометр
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 мксек – мікросекунда
 млн – мільйон
 млрд – мільярд
 мм – міліметр
 мм вод. ст. – міліметр водяного стовпа (після 

числа одиниць тиску)
 мм. рт. ст. – міліметр ртутного стовпа (після 

числа одиниць тиску)
 мол. – молекулярний
 морф. – морфолоґічний
 мсек – мілісекунда
 Н. – нерв
 НАД – нікотинамідазеніндинуклеотид
 НАДФ – нікотинамідазеніндинуклео-

тидфосфат
 напр. – наприклад
 нм – нанометр
 норм. – нормальний
 Ом – ом (одиниця електричного опо-

ру)
 пит. в. – питома вага

 р. – рік
 РНК – рибонуклеїнова кислота
 С. – суглоб
 СІ – (система інтернаціональна) скоро-

чена назва Міжнародної системи 
одиниць

 см – сантиметр
 см2 – квадратний сантиметр
 см3 – кубічний сантиметр
 т. з. – так званий
 т. ч. – таким чином
 та ін. – та інші
 тис. – тисяча
 УВЧ – ультрависока частота
 УКХ – ультракороткі хвилі
 УФ – ультрафіолетовий
 хв – хвилина
 ц. н. с. – центральна нервова система
 ‰ – проміле
 °С – ґрадус за шкалою Цельсія
 рН – водневий показник 

Український алфавіт

А
Б
В
Г
Ґ
Д
Е
Є
Ж
З
И

І
Ї
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С

Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ь
Ю
Я
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АаАа
А(Н) [грец. преф. α(ν) а-, а(n) ] – префікс, що означає 

заперечення, відсутність ознаки, якості, кого- або чого-
небудь, вираженого в другій частині слова.

ААЗА (J. M. AASE) СИН ДРОМ – спадковий син-
дром, що передається за рецесивним типом; характе-
ризується помірним уповільненням росту, перемін-
ною лейкоцитопенією, гіпопластичною анемією, вузь-
кими плечима, великими пальцями, пізнім закриттям 
тім’ячка, у деяких випадках губною та піднебінною щі-
линами, птериґієм шиї та ретинопатією.

ААРОНА (СН.D. AARON) СИМП  ТОМ – біль або 
відчуття роз тягнен ня в епіґастральній чи прекардіаль-
ній ді лянці при натискуванні в точці Мак-Берні; ознака 
апендициту.

АБ(С) (лат. ab-, abs) – префікс, що означає “відда-
лення”, “відхилення”; відповідає укр. “від”.

АБАДІ (J. A. ABADIE) СИМП ТОМ (1) – болючість 
ахіллового сухожилка при натискуванні; ознака спин-
ної сухотки.

АБАДІ (J. A. ABADIE) СИМПТОМ (2) – спазми М. 
підіймача верхньої пові ки; ознака тиреотоксикозу. 

АБАЗІЯ (abasia; а + грец. basis – крок) – нездатність 
ходити; хворий втрачає здатність ходити через розлад 
координації рухів.

А. АТАКТИЧНА – невпевнена хода, спричинена 
розладом координації.

А. ДРИЖАЛЬНА – А., яка спричинена дрижанням 
ніг.

А. ПАРАЛІТИЧНА – А., яка спричинена паралічем 
м’язів ніг.

А. ПАРОКСИЗМАЛЬНА ДРИ ЖАЛЬНА – аста-
зія-абазія, яка спричинена спазмами м’язів ніг при спро-
бах стояти.

А. СПАСТИЧНА – див.: А. пароксизмальна дри-
жальна.

А. ХОРЕЇЧНА – А., яка спричинена хореєю ніг.
АБАЗИЧНИЙ – такий, що стосується абазії.
АБАРОГНОЗ (α + baro + грец. gnosis – знання) – 

втрата відчуття ваґи предметів.
АБДЕРГАЛЬДЕНА (E. ABDER HAL DEN) ХВОРО-

БА – див.: Аб дер гальдена – Фанконі хвороба.
АБДЕРГАЛЬДЕНА – ФАНКОНІ (E. AB DER HAL-

DEN – G. FAN CONI) ХВОРОБА – спадкова хвороба, 
що пов’язана з порушенням обміну цистину і характери-
зується його накопиченням у тканинах; зумовлена ґен-
ною мутацією (аутосомно-рецесивне успадкування); 
спостерігається наносомія, рахітичні або псевдорахі-
тичні зміни в кістках, спонтанні переломи; нефроскле-

роз без гіпертонії, термолабільність, світлобоязнь, ади-
намія скелетних м’язів (гіпокаліємія), запори, полідип-
сія, поліурія, токсикоз; у селезінці, лімфатичних вузлах 
і кістковому мозку кристали цистину.

АБДОМІН(О) (лат. abdomen, abdominis – живіт, че-
рево) – складова частина складних слів, що означає “че-
ревний”; такий, що стосується черевної порожнини, жи-
вота.

АБДОМІНАЛІЗАЦІЯ СЕРЦЯ – хірурґічна опера-
ція формування анастомозу між порожниною перикарду 
і черевною порожниною.

АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРҐІЯ – розділ хірурґії, 
який вивчає розвиток, діаґностику і методи хірурґічно-
го лікування захворювань і ушкоджень орґанів черев-
ної порожнини.

АБДОМІНАЛЬНИЙ (abdomina lis; лат. abdomen, 
abdominis)– такий, що стосується черева; черевний.

АБДОМІНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – гострі болі в 
животі, які трапляються частіше в дітей при гемораґіч-
ному васкуліті, вузликовому періартеріїті, крупозній 
пневмонії. У патоґенезі мають значення подразнення 
n. phrenici та сонячного сплетення, іррадіація болей з 
плеври, перикарду, подразнення очеревини. А.с. може 
симулювати картину «гострого живота».

АБДОМІНОСКОПІЯ (абдоміно- + грец. σκοπεω sko-
peo – розглядати) – див.: Перитонеоскопія.

АБДУКТОР (лат. abduco, abductum – відводити; 
musculus abductor) – відвідний м’яз.

АБДУКЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН – звуження зіниці 
при інтенсивному відведенні ока; ознака деяких ура-
жень ц.н.с.

АБДУКЦІЯ (лат. abductio, від abduco, abductum – 
відводити) – відведення, віддалення від середньої лінії 
тіла.

АБЕМБРІОНАЛЬНИЙ (аб + грец. εμβρυον embry-
on – зародок) – такий, що розміщений напроти місця 
формування ембріона; віддалений від ембріона.

АБЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПОЛЮС – полюс бласто-
цисти, протилежний полюсові, з якого формується ті-
ло зародка.

АБЕРАНТНИЙ (лат. aberrans, aberrantis – відхиль-
ний) – такий, що має відхилення від нормальної будови, 
розміщення або стану.

АБЕРАЦІЯ (лат. aberratio – відхилення) – 1) індиві-
дуальне відхилення від норми в будові або функції будь-
чого; 2) у морфолоґії – відхилення в будові та функціях 
від типового зразка; 3) у ґенетиці – зміни лінійної бу-
дови хромосом, що спричиняються розривом і пере-
розподілом їх, втратою або частковим подвоєнням ґе-
нетичного матеріалу; 4) в оптиці – викривлення зобра-
ження, які спричинені неідеальністю оптичної системи, 
зображення не ціл ком виразне, неточно відповідає об’єк-
тові або забарвленню; 5) у кардіолоґії – порушення про-
відності електричного імпульсу.

А. АКСЕЛЕРАЦІЄЗАЛЕЖНА – А., що спричине-
на порушенням внутрішньошлуночкової провідності, 
коли скорочення серця досягають характерної критич-
ної частоти.

 А – АБЕРАЦІЯ АКСЕЛЕРАЦІЄЗАЛЕЖНА
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АБЕРАЦІЯ БРАДИКАРДІЄЗАЛЕЖНА – див.: А. 
децелеративнозалежна.

А. ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВА – порушення 
провідності в міокарді шлуночків серця, які виникають 
в надшлуночковій ділянці; електрокардіоґрафічно про-
являється неправильним, переважно розширеним, ком-
плексом QRS.

А. ДЕЦЕЛЕРАТИВНОЗАЛЕЖНА – А., що спричи-
нена порушенням внутрішньошлуночкової провідності 
після довгих пауз чи сповільнення частоти скорочення 
серця до критичних значень. 

А. ДІОПТРИЧНА – див.: А. сферична.
А. ДИСТАНЦІЙНА – нечітке зорове сприйняття 

віддалених об’єктів.
А. ЗОНАЛЬНА – промені, які пройшли через різ-

ні ділянки, фокусуються на різних відстанях від лінзи, 
що спричинюється неоднаковим заломленням світлових 
променів лінзою або кришталиком

А. ЛАТЕРАЛЬНА – відхилення променя від фокус-
ної точки, виміряне на лінії, перпендикулярній до осі у 
фокусній точці.

А. МЕРИДІОНАЛЬНА – внаслідок зміни показни-
ка заломлення в різних частинах одного і того ж ме-
ридіана кришталика спостерігається неоднакове залом-
лення світлових променів.

А. НАПІВХРОМАТИДНА – хромосомна аберація, 
яка торкається поздовжньої половини однієї хроматиди.

А. ОКА – викривлення зображення на сітківці 
внаслідок порушень оптичної системи ока.

А. ОПТИЧНИХ СИСТЕМ – викривлення, які спри-
чинені неідеальністю оптичної системи: зображення не 
точно відповідає об’єкту або забарвлено.

А. ПЕНТА-Х-ХРОМОСОМНА – патолоґічний 
стан, який характеризується наявністю в хромосомно-
му наборі жінки 5 Х-хромосом.

А. ПОЗДОВЖНЯ – відхилення променя від фокус-
ної точки, виміряне вздовж оптичної осі.

А. ПОПЕРЕЧНА – див.: А. латеральна.
А. СВІТЛА – зміна напрямку світлового променя 

внаслідок руху джерела та приймача світла один від-
носно іншого.

А. СФЕРИЧНА – А. відносно точок осі.
А. СФЕРИЧНА ВІД’ЄМНА – периферичні промені 

фокусуються далі від лінзи, ніж параксіальні, що спри-
чиняється неоднаковим заломленням світлових про-
менів лінзою або кришталиком.

А. СФЕРИЧНА ДОДАТНЯ – периферичні про-
мені фокусуються ближче до лінзи, ніж параксіальні, 
що спричинюється неоднаковим заломленням світлових 
променів лінзою або кришталиком.

А. ТАХІКАРДІЄЗАЛЕЖНА – див.: А. акселераціє-
залежна.

А.ТЕТРА-Х-ХРОМОСОМНА – патолоґічний стан, 
який характеризується наявністю в хромосомному на-
борі жінки чотирьох Х-хромосом, або в хромосомному 
наборі чоловіка чотирьох пар XY-хромосом. 

А. ТРИ-Х-ХРОМОСОМНА – патолоґічний стан, 
який характеризується навністю в хромосомному наборі 

жінки трьох Х-хромосом, або в хромосомному наборі 
чоловіка трьох пар XY-хромосом.

А. ХРОМАТИДНА – хромосомна аберація, яка тор-
кається тільки однієї хроматиди.

А. ХРОМАТИЧНА – неоднакове відхилення світ-
лових променів з різною довжиною хвиль, які прохо-
дять через заломлюване середовище, що призводить до 
виникнення кольорової облямівки навколо утвореного 
зображення.

А. ХРОМАТИЧНА ЛАТЕРАЛЬНА – внаслідок від-
мінностей у розміщенні головних точок для світла з різ-
ною довжиною хвилі спостерігається неоднакове збіль-
шення.

А. ХРОМАТИДНА ПОЗДОВЖНЯ – внаслідок не-
однакового відхилення лінзою або кришталиком світло-
вих променів з різною довжиною хвилі виникає відмін-
ність положення на осі фокусування світла.

А. ХРОМОСОМНА – відхилення в будові хромо-
соми внаслідок її розриву з наступним перерозподі-
лом, втратою або частковим подвоєнням ґенетичного 
матеріалу. 

АБЕТАЛІПОПРОТЕЇНЕМІЯ (abetalipoprote in a  ne  -
mia; a– + бета-ліпопротеїни + грец. haima – кров) – ком-
плекс вроджених аномалій (успадкування за аутосомно-
рецесивним типом): порушення всмоктування та транс-
порту жирів, при якому не синтезуються ліпопротеїни, 
що містять аполіпопротеїн В (хіломікрони, ліпопротеїни 
дуже низької густини та ліпопротеїни низької густини); 
спостерігається повна від сутність бета-ліпопротеїнів у 
сироватці крові, недостатність вищих поліненасичених 
жирних кислот, зменшення кількості холестерину і фос-
фоліпідів у крові, акантоцитоз, піґментний ретиніт, про-
ґресуюча атаксія і арефлексія, амавроз, розумова від-
сталість.

АБЕТАЛІПОПРОТЕЇНЕМІЯ НОРМОГЛІЦЕ РИ   -
ДЕМІЧНА – абеталіпопротеїнемія, що характеризуєть-
ся наявністю аполіпопротеїну (апо) В-48 та відсутністю 
апо В-100; при цьому хіломікрони утворюються, а лі-
попротеїни низької густини – ні, що призводить до час-
ткового всмоктування жирів. 

АБІОҐЕНЕЗ (а + грец. βιοζ bios –життя + грец. 
γενεοιζ genesis – зародження, походження, розви-
ток) – учення про виникнення живого з речовин не-
живої природи; утворення орґанічних сполук, які по-
ширені в живій природі, поза орґанізмом без участі 
ферментів.

АБІОҐЕНЕТИЧНИЙ – 1) такий, що виник з не-
орґанічної речовини; 2) такий, що стосується самоза-
родження чи здатності до нього;

АБІОҐЕННИЙ – див.: Абіоґенетичний.
АБІОЗ (а + грец. βιοζ bios – життя) – 1) знижена 

життєздатність орґана або системи, ослаблення функ-
ції внаслідок вродженої слабості; 2) відсутність життя.

АБІОТИЧНИЙ (а + грец. βιωτικοζ – життєвий) – 1) 
неживий, неорґанічний; 2) такий, що характеризується 
відсутністю життя; непридатний до життя.

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ – сукуп ність факторів 
неорґанічного середовища, які впливають на орґанізм. 

 АБЕРАЦІЯ БРАДИКАРДІЄЗАЛЕЖНА – АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ
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А.ф. поділяються на хімічні (хімічний склад атмос-
фери, морських та прісних вод, ґрунту) і фізичні або 
кліматичні (температура, барометричний тиск, вітер, 
радіаційний режим, течії і т. ін.). Чисельність (біома-
са) і розподіл у межах ареалу залежить від лімітуючих 
А.ф., тобто необ хідних для існування, але наявних у 
мінімумі.

АБІОТРОФІЯ (а + грец. βιοζ bios – життя + грец. 
τροψι -trophia – їжа, живлення) – знижена життє здат ність 
орґана або системи орґанізму.

АБІОТРОФІЯ СІТКІВКИ – загальна назва спадко-
вих деґенерацій сітківки, які характеризуються тим, що 
патолоґічний процес у значній мірі зв’язаний із змінами 
в піґментному епітелії.

АБІОТРОФНИЙ – такий, що характеризується зни-
женою життєздатністю орґана або системи орґанізму.

АБЛАКТАЦІЯ (аб + лат. lactare – годувати грудь-
ми) – відлучення дитини від грудей; припинення году-
вання грудьми дитини на першому році життя.

АБЛАСТЕМНИЙ – такий, що не пов’язаний з про-
ростанням.

АБЛАСТИКА (а + грец. βλαστοζ blastos – парос-
ток) – метод видалення пухлини з обов’язковим вико-
нанням комплексу заходів, які попереджують роз сію-
вання в рані під час операції окремих пухлинних еле-
ментів для про філактики розвитку імплантаційних ме-
тастазів.

АБЛЕФАРИЧНИЙ – такий, що стосується абле-
фарії.

АБЛЕФАРІЯ (a + грец. βλεψαρον blepharon – пові-
ка) – відсутність однієї або обох повік; рідкісна вада, 
яка, як правило, поєднується з криптофтальмом (схо-
ване око).

АБЛЮМІНАЛЬНИЙ – такий, що спрямований від 
просвіту канальця.

АБЛЮТОМАНІЯ (лат. abluo, ablutum – мити + 
грец. μανια mania – безумство, захоплення) – нав’язливе 
праг нен ня мити руки.

АБЛЮЦІЯ (лат. ablutio – миття) – миття, промиван-
ня, очищення.

АБЛЯЦІЯ (лат. ablatio – видалення віднімання) – 1) 
хірурґічне видалення орґана або частини тіла; 2) відо-
кремлення або відшарування; екстирпація; викорінення.

АБМОРТАЛЬНИЙ – такий, що виходить за межі 
мертвої або пошкодженої частини тіла, чи знаходить-
ся в ній.

АБОРАЛЬНИЙ (аб- + лат. os, oris – рот) – 1) такий, 
що розміщений далі стосовно ротового отвору; 2) такий, 
що розміщений на протилежному кінці щодо рота.

АБОРТ (лат. abortus – викидень) – 1) переривання 
вагітності в перші 28 тижнів з одночасним або таким, 
що настає дещо пізніше, плодозгоном; 2) зупинка зви-
чайного перебігу хвороби; 3) зупинка розвитку; 4) вики-
день; розрізняють мимовільні та штучні А.

А. ЗАГРОЗЛИВИЙ – стадія мимовільного А.; ха-
рактеризується тим, що спостерігається часткове (на не-
великій ділянці) порушення зв’язку плідного яйця з ен-
дометрієм; для А. з. характерна висока збудливість мат-

ки; шийка матки закрита, а величина матки відповідає 
терміну вагітності.

А. ІНФІКОВАНИЙ – А., при якому спостерігається 
проникнення мікроорґанізмів із піхви в матку; залежно 
від ступеня поширення інфекції розрізняють неусклад-
нений, ускладнений та септичний А.

А. КРИМІНАЛЬНИЙ – штучний А., проведений 
поза лікувально-профілактичним закладом лікарем, або 
особою, яка не має медичної освіти.

А. МИМОВІЛЬНИЙ – відбувається без втручання 
будь-яких зовнішніх факторів; за клінічним перебігом 
розрізняють такі стадії А. м.: 1) загрозливий А.; 2) А., 
що розпочався; 3) А. у ході; 4) неповний А.; 5) повтор-
ний А.

А. НЕПОВНИЙ – А., під час якого частина плідно-
го яйця затримується в порожнині матки; найчастіше в 
порожнині матки залишаються водна, ворсинчаста та 
відпадна оболонки, плацента, або їх частини.

А. ПОВНИЙ – А., при якому плідне яйце повністю 
виходить із порожнини матки

А. У ХОДІ – стадія мимовільного А.; характери-
зується виштовхуванням плідного яйця з порожнини 
матки через розкритий канал шийки матки; спостері-
гається розміщення плідного яйця в каналі шийки мат-
ки, при цьому плідне яйце нижнім полюсом виступає 
в піхву.

А. ШТУЧНИЙ – штучне переривання вагітності, 
проведене до 27 тижнів; розрізняють А.ш. у ранні (до 
12 тижнів) і пізні (від 13 до 27 тижнів) терміни вагіт-
ності.

А., ЩО НЕ ВІДБУВСЯ – мимовільний А., при яко-
му плід, що загинув, залишається в порожнині матки

А., ЩО РОЗПОЧАВСЯ – стадія мимовільного А.; 
характеризується відшаруванням плідного яйця на не-
великій ділянці; канал шийки матки закритий, або не-
значно відкритий; величина матки відповідає терміну 
вагітності;

АБОРТИВНА ІНФЕКЦІЯ – 1) у медицині – ско-
рочений маловиражений перебіг інфекційного захво-
рювання; 2) у мікробіолоґії – зараження бактеріо фаґом 
бактеріальної клітини, після чого не відбувається ні роз-
множення фаґових частинок і лізис бактерій, ні лізоґені-
зація.

АБОРТИВНИЙ (лат. abortivus – недоношений, пе-
редчасно народжений) – 1) зупиняючий або змінюючий 
розвиток будь-якого процесу, хвороби; 2) недорозвину-
тий; 3) такий, що спричинює викидень.

АБРАЗИВНА ЗДАТНІСТЬ – здатність абразивних 
матеріалів викликати стирання.

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ – речовини підвищеної 
твердості, які застосовуються в цілому або подрібнено-
му стані для механічної обробки (шліфування, різання, 
стирання, полірування і т. ін.) інших матеріалів.

АБРАЗІЯ (лат. abrasio – зіскоблювання, вишкрібан-
ня) – вишкрібання (матки, тканин і т. ін.).

АБРАМІ (P. ABRAMI) РЕФЛЕКС – при подразнен-
ні шкіри в ділянці серця зменшуються межі серцевої ту-
пості; кутано-вісцеральний рефлекс.

 АБІОТРОФІЯ – АБРАМІ РЕФЛЕКС
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АБРАМІ (P. ABRAMI) СИНДРОМ – див.: Енте-
рогепатичний синдром.

     АБРАМОВА – ФІДЛЕРА (C. C. АБРАМОВА – C. 
L. FIEDLER) МІОКАРДИТ – див.: Міокардит ідіопа-
тичний.

АБРАХІОЦЕФАЛІЯ – вроджена відсутність пле-
ча і голови.

АБРАХІЯ (а- + грец. βραχιων brachion – плече) – 
вроджена відсутність верх ніх кінцівок.

АБРЕВІАЦІЯ (лат. abbreviatio – скорочення) – ско-
рочення індивідуального розвитку орґанів або їхніх час-
тин. А. відбувається в результаті випа діння кінцевих 
формоутворюючих ста дій онтоґенезу і призводить до 
недорозвинення чи редукції орґанів у потомків.

АБРИКОСОВА (А. И. АБРИКОСОВ) МЕТОД 
КОНСЕРВАЦІЇ – спосіб бальзамування трупів, який 
полягає в заповненні судин формаліно-ґліцериновою 
сумішшю з наступною витримкою трупа в рідині то-
го ж складу.

АБРИКОСОВА (А. И. АБРИКОСОВ) МЕТОД 
РОЗТИНУ – спосіб розтину трупа, при якому орґани 
витягують комплексами, що становлять анатомо-фізіо-
лоґічні системи.

АБСАНС (фран. absence – відсутність) – миттєва 
втрата свідомості з наступною амнезією в епілептиків.

АБСЕНІЗМ – (фран. absinthe – полинова ґорілка, аб-
сент) – хронічний алкоголізм, який розвивається внаслі-
док вживання абсента (полинової ґорілки).

АБСЕНТ – екстракт з полину гіркого чи інших 
гірких рослин, який містить 60% алкоголю (полино-
ва горілка); вживався в якості алкогольного напою; ос-
кільки А. містить нейротоксин і тривале його вживан-
ня спричинює тризм, ослаблення зору, неврит зорового 
нерва та розумове відставання, його використання було 
заборонено.

АБСОЛЮТНА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ – пар-
ціальний тиск водяної пари в повітрі, виражений у 
міліметрах ртутного стовпа, мілібарах або паскалях; за-
стосовується для кількісної характеристики вологості 
повітря.

АБСОЛЮТНИЙ – (лат. absolutus) – 1) безумовний, 
не обмежений, досконалий, довершений, повний, цілко-
витий; 2) цілковито чистий, без домішок.

АБСОЛЮТНИЙ СЛУХ – вроджена здатність виз-
начати висоту звуків.

АБСОЛЮТНИЙ СПИРТ – етиловий спирт, який 
практично не містить води; температура кипіння 
78,39°С.

АБСОРБЕНТИ (лат. absorbens – поглинаючий) – 
1) абсорбуючі, поглинаючі, всмоктуючі (лікарські) за-
соби; 2) тканинні структури, що беруть участь у пог-
линанні; 3) речовини, які поглинають або підсилюють 
поглинання.

АБСОРБЕР (лат. absorbeo – поглинаю) – основний 
апарат установки, в якій здійснюють абсорбцію.

АБСОРБУВАТИ – 1) всмоктувати речовини тка-
нинами або крізь тканини; 2) поглинати певні довжини 
хвиль випромінювання, яке падає на речовину, і підви-

щувати температуру або змінювати енерґетичний стан 
її молекул.

АБСОРБЦІЙНА МІКРОСКОПІЯ – метод вивчен-
ня структури та хімізму тваринних і рослинних орґаніз-
мів з допомогою мікроскопа за вибірним поглинанням 
світла внутрішньоклітинними структурами. Освітлюю-
чи мікропрепарат променями вузької ділянки спектра 
в зоні поглинання визначеної речовини, спостерігають 
розподіл цієї речовини в клітині та будову структур, які 
містять цю речовину.

АБСОРБЦІОМЕТР (лат. absorptio – поглинання + 
грец. μετρεω – вимірювати) – прилад для визначення 
ґазів крові; ґази добувають у вакуумі з наступним пог-
линанням хімічними реактивами.

АБСОРБЦІЯ (лат. absorptio – поглинання) – 1) пог-
линання речовини з ґазового або рідкого середовища 
масою іншої речовини (абсорбента); 2) абсорбція світ-
ла, світлопоглинання – ослаблення світла під час про-
ходження його крізь певну речовину внаслідок пере-
творення світлової енерґії в різні форми внутрішньої 
енерґії речовини.

АБСОРБУЮЧИЙ – такий, що здатний до абсор-
бції.

АБСТИНЕНТНИЙ (лат. abstinere – стримувати) – 
такий, що стосується абстиненції; такий, що зумовле-
ний стримуванням від чогось.

АБСТИНЕНТНИЙ СИНДРОМ – хворобливий 
стан, який розвивається в наркоманів при припинен-
ні вживання наркотику (алкоголю у хворих на алко-
голізм).

АБСТИНЕНТНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Похмільний синдром.

АБСТИНЕНЦІЯ (лат. abstineo – утримуюсь) – пов-
не утримання від вживання чогось (спиртних напоїв, 
тютюну і т. ін.), стриманість.

АБСТРАГУВАТИ (лат. abstraho – відтягую, відри-
ваю) – проводити абстракцію чогось.

АБСТРАГУВАТИСЯ – уявно відокремлюватися, 
проводячи абстракцію.

АБСТРАКЦІЯ (лат. abstractio – віддалення) – 1) 
уявне відокремлення тих чи інших сторін, ознак або 
зв’язків предметів та явищ для виділення суттєвих їх-
ніх ознак; процес уявного ізолювання, «виривання» ок-
ремого предмета, відношення, властивості з сукупності 
предметів, відношень, властивостей; 2) теоретичне уза-
гальнення досвіду, від хилене уявлення; 3) результат абс-
трагування.

АБСЦЕДУВАННЯ – процес утворення абсцесів.
АБСЦЕС (лат. abscessus – гнояк) – вогнищеве гній-

не запалення, яке характеризується утворенням порож-
нини, заповненої гноєм; оболонка А. ззовні складається 
із сполучнотканинних волокон, що прилягають до нез-
міненої тканини, а усередині утворена ґрануляційною 
тканиною та згущеним гноєм, який безперервно від-
новлюється за рахунок виділення ґрануляційною тка-
ниною гнійних тілець; А. спричинюються різними мік-
роорґанізмами, які можуть потрапляти в тканини різ-
ними шляхами: 1) прямим прониканням; 2) розповсюд-
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жуючись із сусідніх інфікованих ділянок; 3) за течією 
крові або лімфи із віддалених ділянок орґанізму; 4) при 
порушенні природних бар’єрів нормальна для певних 
ділянок мікрофлора розповсюджується в розміщені 
поряд, у нормі стерильні, тканини; розвитку А. також 
сприяє порушення захисних механізмів орґанізму, наяв-
ність чужорідних тіл, погіршення прохідності сечових, 
жовчних чи дихальних шляхів, ішемія або некроз тка-
нин, гематома, надмірне скупчення рідини в тканинах, 
травми; А. шкіри або підшкірної тканини проявляють-
ся підвищенням температури, припуханням, болючістю 
при пальпації та почервонінням шкіри над ураженою 
тканиною; А., які розміщені глибоко в тканинах, прояв-
ляються локальним болем або болючістю при пальпа-
ціїї, а також загальними симптомами – гарячкою, ано-
рексією, схудненням, втомлюваністю; перебіг А. може 
ускладнюватись розповсюдженням інфекції у віддалені 
ділянки та бактеріємією, проривом у сусідні тканини, 
кровотечею внаслідок арозії стінки судини, порушен-
ням функції життєво важливих орґанів, виснаженням; 
в основі лікування А. лежить їх дренування, яке поля-
гає у видаленні гною, некротичних тканин та детриту, 
відшаруванні фіброзної капсули та ліквідації порожни-
ни, в якій у подальшому можуть скупчуватись мікро-
орґанізми, лейкоцити та детрит; необхідно також усу-
нути чинники, що сприяли виникненню А., наприклад 
чужорідні тіла чи обструкцію; застосовуються також, 
особливо при глибокому розміщенні А., протимікроб-
ні препарати.

АБСЦЕСИ БОКОВІ ГЛОТКОВІ – А., що виника-
ють у боковому глотковому просторі. Боковий глотковий 
простір має конусоподібну форму і розміщений лате-
рально від глотки, обмежений клиноподібною кісткою 
основи черепа та під’язиковою кісткою. Шилоподібний 
відросток поділяє вищезазначений простір на передній 
відділ, пов’язаний з тонзилярною ямкою медіально і 
внутрішнім крилоподібним м’язом латерально та задній 
відділ, який містить черепномозкові нерви та піхву сон-
ної артерії. А.Б.Г. ускладнюють перебіг інфекції глот-
кової ділянки та зубів, паротиту і мастоїдиту. Клінічно 
проявляються підвищенням температури, болями в гор-
лі; при локалізації в передньому відділі спостерігається 
тризм, індурація в ділянці кута щелепи, випинання миґ-
далика та бокової стінки глотки в медіальному напрямі; 
у задньому відділі – припухлість задньої стінки глотки 
та привушного простору; А.Б.Г. можуть ускладнювати-
ся арозією стінки загальної, внутрішньої або зовнішнь-
ої сонної артерії та профузною кровотечею. Лікування: 
дренування та антибіотикотерапія.

А. ВІСЦЕРАЛЬНІ – А., які розвиваються у внут-
рішніх орґанах.

А. ІНТРААБДОМІНАЛЬНІ – А., які розміщені в 
черевній порожнині; до А.І. належать: 1) інтраперитоне-
альні, 2) ретроперитонеальні, 3) вісцеральні; більшість 
А.І. розвиваються внаслідок порушення цілості шлун-
ково-кишкового тракту; збудниками є складна суміш 
аеробних і анаеробних бактерій; найбільш важливими 
патоґенними аґентами є аеробні ґрамнеґативні палич-

ки (наприклад, Escherichia coli, Klebsiella) та анаеробні 
бактерії, особливо Bacteroides fragіlis) 

А. ІНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНІ – А., які розміщені 
в порожнині очеревини; А.І. поділяються на: 1) під-
діафраґмальні, 2) міабдомінальні і 3) тазові; розвива-
ються на фоні ґенералізованого перитоніту, при якому 
внаслідок сили ваги та внутрішньочеревного тиску аб-
сцеси переважно розміщуються в піддіафраґмальному 
просторі, в тазовій ділянці та в черевних кишенях, що 
розміщені латерально від висхідної ободової та нисхід-
ної ободової кишок.

А. ЛЕГЕНЬ – локальна порожнина з гноєм у ле-
генях, оточена зоною пневмонії; виникає найчастіше 
внаслідок аспірації інфікованого матеріалу із верхніх 
дихальних шляхів при різних патолоґічних процесах 
(втрата свідомості, алкогольне отруєння, захворювання 
центральної нервової системи, загальний наркоз, над-
мірне вживання седативних засобів); у деяких випадках 
причиною А.Л. може стати бронхоґенний рак, бласто-
мікоз, гістоплазмоз, кокцидіодомікоз, септичні ембо-
ли легеневих судин, вторинно інфіковані легеневі ін-
фаркти, а також безпосереднє розповсюдження амеб-
ного чи бактеріального абсцесу печінки на нижню час-
тку легені через діафраґму; утворення А.Л. інколи ус-
кладнює пневмонію, зумовлену Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Actinomyces israelii, Streptococcus 
milleri, β-гемолітичним стрептококом та іншими аероб-
ними або мікроаерофільними стрептококами, Legionella 
sp. або Hemophilus infl uezae. При зміненому імунітеті 
А.Л. можуть спричинюватися Cryptococcus, Nocardia, 
Aspergillus, Phycomyces, ґрамнеґативними бактеріями 
та атиповими мікобактеріями. Причинами А.Г. можуть 
також бути бластомікоз, гістоплазмоз та кокцидіодо-
мікоз. А.Л. ускладнюють перебіг вторинно інфікова-
них інфарктів легень, спричинюватися септичними 
емболами легеневих судин, безпосереднім розповсюд-
женнням амебного чи бактеріального абсцесу печінки. 
Зустрічається гематоґенна десимінація, яка, як прави-
ло, пов’язана з ендокардитом тристулкового клапана, 
спричиненого S. aureus, особливо в ін’єкційних нар-
команів. А.Л. частіше бувають поодинокими. Клініч-
ні прояви А.Л. частіше схожі з проявами пневмонії – 
кашель з мокротою, гарячка, пітливість, нездужання. 
При перфорації А.Л. у бронх упродовж кількох годин 
або днів відкашлюється велика кількість гнійної, інко-
ли сморідної мокроти. Діаґностика А.Г. проводиться 
за допомогою комп’ютерної томоґрафії, рентґеноґрафії 
грудної клітки, мазків і посівів мокроти для виявлення 
бактерій, грибів та мікобактерій. Лікування А.Л. – ан-
тибіотикотерапія.

А. МІДАБДОМІНАЛЬНІ – А., які розміщені між 
поперековою ободовою кишкою і ділянкою тазу; розріз-
няють А. правого і лівого нижніх квадрантів черевної 
порожнини та міжпетлеві А. А. правого нижнього 
квадранта спричинюються частіше гострим перитоні-
том, рідкісніше – локальним ентеритом та дивертикулом 
кишки; інколи ускладнюють перфорацію стінки дванад-
цятипалої кишки, коли її вміст стікає в праву бокову ки-
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шеню; клінічно проявляється гарячкою, болючістю при 
пальпації в ділянці правого нижнього квадранта, наяв-
ністю об’ємного утворення, що появилось після напа-
ду гострого апендициту, лейкоцитозом; можуть усклад-
нюватись частковою або повною непрохідністю тонкої 
кишки. А. лівого нижнього квадранта спричинюються 
перфорацією дивертикула низхідної ободової кишки або 
сиґмоподібної кишки; клінічно проявляється гарячкою, 
болями в лівому нижньому квадранті черевної порож-
нини, анорексією, нудотою, лейкоцитозом; при пальпа-
ції спостерігається об’ємне утворення. А. міжпетлеві 
розміщені між вигинами тонкої та товстої кишок та їх 
брижами; вони спричинюються внаслідок нездатності 
анастомоза, перфорації кишки, хвороби Крона; клінічно 
проявляється гарячкою, лейкоцитозом, болючістю чере-
ва при пальпації, розвитком об’ємного утворення та па-
ралітичного ілеуса; при оглядовому рентґенолоґічному 
дослідженні черевної порожнини можуть спостерігатися 
рівні рідини з ґазом над нею у вертикальному положен-
ні, набряк стінки кишки, розділення кишкових петель, 
локалізований ілеус.

АБСЦЕСИ ПАРАНЕФРАЛЬНІ – А., які розміщені 
в навколонирковій тканині; як правило, розвиваються 
внаслідок прориву ниркових паренхіматозних абсцесів 
у паранефральний простір; ускладнюють перебіг пієло-
нефриту, обструкцію сечовивідних шляхів внаслідок 
злоякісного росту чи сечокам’яної хвороби; нерідкіс-
но А.П. розвиваються на фоні цукрового діабету; збуд-
никами частіше є аеробні ґрамнеґативні палички або 
стафілококи; клінічно А.П. проявляються підвищен-
ням температури, однобічними болями в боці або че-
ревній порожнині, часто з дизурією; може пальпуватися 
об’ємний утвір; нерідкісно спостерігається фебрильна 
температура та однобічна болючість у боці або череві; 
у деяких хворих гарячка є єдиним проявом захворю-
вання; інколи спостерігається нудота, блювання та ге-
матурія; при клінічному дослідженні спостерігається 
лейкоцитоз, піурія, позитивний посів сечі; найбільш ін-
формативним методом діаґностики А.П. є комп’ютерна 
томоґрафія; при оглядовій рентґеноґрафії черевної по-
рожнини в половині випадків виявляються об’ємні ут-
ворення, камені, відсутність тіні поперекового м’яза, 
позакишковий ґаз у паранефральній ділянці; при рен-
тґенолоґічному дослідженні грудної клітки приблизно в 
50% хворих спостерігаються іпсилатеральна пневмонія, 
ателектази, плевральний випіт, високе стояння відповід-
ного купола діафраґми; при екскреторній уроґрафії ви-
являється відсутність або незначна вираженість нир-
кового рисунка, деформація ниркових чашок, зміщен-
ня нирки допереду, однобічна фіксація нирки; А.П. мо-
жуть також бути виявлені при ультразвуковому дослід-
женні.

А. ПІДДІАФРАҐМАЛЬНИЙ – А., що локалізують-
ся в піддіафраґмальному просторі, яким умовно вва-
жається ділянка нижче діафраґми і вище поперекової 
ободової кишки і складається із чотирьох частин; з пра-
вого боку разміщені над- і підпечінкові простори, які з 
лівого боку вільно з’єднуються між собою і складають 

один цілий піддіафраґмальний простір; позаду шлун-
ка перед підшлунковою залозою розміщена сальникова 
сумка; А.П. переважно розвиваються внаслідок прямо-
го інфікування піддіафраґмального простору; клінічні 
прояви А.П. частіше розвиваються упродовж тривало-
го часу після оперативного втручання – 3–6 тижнів, а 
інколи і протягом кількох місяців; практично у всіх ви-
падках спостерігається гарячка; хворий скаржиться на 
біль у черевній порожнині, який часто супроводжуєть-
ся локальною болючістю при пальпації; інколи вияв-
ляється пухлиноподібний утвір, ранові виділення або 
нориця в ділянці лапаротомного розрізу; часто також 
спостерігається метеоризм та послаблення перисталь-
тичних шумів, лейкоцитоз, анемія; при рентґенолоґіч-
ному дослідженні черевної порожнини в ділянці абсце-
су виявляється позакишковий ґаз, зміщення орґанів та 
рентґенолоґічна щільність, характерна для м’яких тка-
нин; при рентґенолоґічному дослідженні грудної кліт-
ки часто спостерігається іпсилатеральний плевральний 
випіт, високе стояння або зниження рухливості купола 
діафраґми, пневмоніт, ателектаз; при правобічному під-
діафраґмальному абсцесі особливо інформативне уль-
тразвукове дослідження; А.П. можуть ускладнювати-
ся розповсюдженням в грудну порожнину, спричиню-
ючи емпієму, абсцес легень або пневмонію; у черевній 
порожнині може ускладнитися утворенням нориці, не-
спроможністю швів, стискуванням нижньої порожнис-
тої вени.

А. ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – А., що ускладню-
ють перебіг некрозів підшлункової залози, псевдокіст; 
інфекційними аґентами найчастіше є кишкова мікро-
флора – аеробні ґрамнеґативні палички та анаеробні 
мікроорґанізми; інколи виявляються Staphylococcus i 
Candida; розвиваються через кілька тижнів після зату-
хання клінічних проявів гострого панкреатита; виникає 
гарячка, болі в ділянці черева, нудота, блювання; при 
пальпації болючість у верхніх відділах черева; у поло-
вині випадків пальпується об’ємне утворення; інколи 
А. виникає через короткий час після розвитку гострого 
панкреатиту; якщо характерні для гострого панкреати-
ту гарячка, лейкоцитоз та абдомінальні симптоми зника-
ють пізніше, ніж за 7 діб, можна запідозрити А.; діаґнос-
тика А.П.З. ґрунтується на застосуванні комп’ютерної 
томоґрафії, ультразвукового та рентґенолоґічного, 
біохімічного та бактеріолоґічного досліджень; недре-
нований А. може ускладнитися перфорацією в сусід-
ні орґани; арозією кровоносних судин, що спричинює 
кровотечу чи тромбоз; лікування: антибіотикотерапія, 
видалення, дренування.

А. ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ – ускладнюють 
перебіг гострого простатиту, уретриту та епідидиміту; 
клінічно спостерігаються болі в промежині, дизурія, 
частішання сечовипускання або затримка сечі, гематурія 
та гнійні виділення із уретри; інколи підвищується тем-
пература; при пальпації передміхурової залози спостері-
гається її збільшення та флуктуація; лікування: трансу-
ретральне або через промежину дренування та антибіо-
тикотерапія.
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АБСЦЕСИ  ПЕЧІНКИ – бактеріальні А.П. вини-
кають внаслідок: 1) висхідного холанґіту при повній 
або частковій обструкції жовчних шляхів при жовчно-
кам’яній хворобі, пухлині чи стриктурі; 2) травматич-
ного пошкодження печінки, як проникаючого, так і ту-
пого, що спричинює утворення гематоми з наступним 
її вторинним інфікуванням; 3) системної бактеріємії з 
віддаленим джерелом, коли мікроорґанізми проника-
ють до печінки через печінкову артерію; 4) портальної 
бактеріємії внаслідок інтраабдомінальної інфекції; 5) 
прямого розповсюдження із вогнищ інфекції в сусід-
ніх тканинах поза жовчними шляхами; збудниками А., 
зв’язаних з інфекцією жовчних шляхів є, як правило, 
ґрамнеґативні палички; при системній бактеріємії А. 
частіше всього спричинюються стрептококами та ста-
філококами; А., що виникають внаслідок портальної 
бактеріємії при інтраабдомінальній інфекції містять 
як аеробні ґрамнеґативні палички, так і анаеробні бак-
терії; нерідкісно А.П. зумовлюються амебами; клінічна 
картина проявляється гарячкою, анорексією, нудотою, 
схудненням, загальною слабкістю; у половини пацієнтів 
спостерігаються болі в правому верхньому квадранті че-
рева, збільшення печінки та її болючість при пальпації; 
при множинних А., що зумовлюються, як правило, сис-
темною бактеріємією або інфекцією жовчних шляхів, 
початок гострий, переважають симптоми основного за-
хворювання; при одному А. прояв симптомів захворю-
вання через кілька тижнів після початку основного за-
хворювання; діаґностика А.П.: комп’ютерна томоґрафія, 
ультразвукове, лабораторне та бактеріолоґічне дослід-
ження; перебіг А.П. може ускладнюватись кровотечею 
в порожнину А., проривом його в плевральну, черевну 
порожнини або в легені, утворенням піддіафраґмально-
го А.; лікування А.П.: антибіотикотерапія, дренування 
чи видалення А. 

А. РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНІ – А., що розміщені 
за очеревиною; розрізняють передні ретроперитонеаль-
ні А. і паранефральні А.

А. РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНІ ПЕРЕДНІ – усклад-
нюють перебіг гострого апендициту, панкреатиту або 
ентериту, перфорацію товстої кишки при дивертикуліті 
або раку, перфорації шлунка чи дванадцятипалої киш-
ки; клінічно проявляється гарячкою, болями в черевній 
порожнині, боці, в ділянці стегна, гомілки або колінно-
го суглоба; нудотою та блюваннням, схудненням; при 
пальпації в ділянці черева і бокової поверхні тулуба 
спостерігається болючість та виявляється об’ємний ут-
вір; розгинання стегна часто болюче; при рентґенолоґіч-
ному дослідженні черевної порожнини спостерігається 
позакишковий ґаз, зміщення прилеглих орґанів, відсут-
ність тіні поперекового м’яза; при екскреторній уроґра-
мі – зміщення нирки або сечовода чи гідронефроз, спри-
чинений стискуванням сечовода; наявність А. може вста-
новити комп’ютерна томоґрафія.

А. СЕЛЕЗІНКИ – розвиваються при системній бак-
теріємії, при якій джерело інфекції розміщене в будь-
якій ділянці орґанізму, а метастатичне вогнище виникає 
в здоровій селезінці; ускладнюють інфекційні процеси 

при тупому або проникаючому пошкодженні селезін-
ки, а також перебіг інфарктів селезінки; спричинюють-
ся внаслідок розповсюдження інфекції із прилягаючих 
ділянок; основними інфекційними аґентами є: стафі-
лококи, стрептококи, анаеробні і аеробні ґрамнеґативні 
палички, сальмонелли, Candida; частіше А.С. являють 
собою дрібні множинні безсимптомні вогнища, які ви-
являються на патолоґоанатомічному розтині; клінічно 
А.С. проявляються гарячкою, яка розвивається підго-
стро, лівобічними болями в боці, у верхній частині че-
рева або нижній частині грудей, що можуть іррадію-
вати в ліве плече; при пальпації селезінка збільшена, 
спостерігається болючість у верхньому квадранті чере-
ва; найбільш інформативним діаґностичним методом є 
комп’ютерна томоґрафія; при ультразвуковому дослід-
женні виявляються абсцеси більше 2–3 см; при рентґе-
нолоґічному дослідженні в лівому верхньому квадранті 
черева спостерігається об’ємне утворення, позакишко-
вий ґаз у порожнині А., зміщення інших орґанів (шлу-
нок, ободова кишка, нирки), високе стояння лівого ку-
пола діафраґми, лівобічний плевральний випіт; А.С. 
можуть ускладнитися крововиливом у порожнину А., 
або проривом його в черевну порожнину, кишечник, 
плевральну порожнину; інколи А.С. є джерелом пос-
тійної бактеріємії при ендокардиті; лікування: анти-
біотикотерапія, дренування А., спленотомія чи спле-
нектомія.

А. ТАЗОВІ – А., що ускладнюють перебіг гострого 
апендициту, запальних процесів у ділянці тазу, диверти-
куліту товстої кишки; клінічно проявляються гарячкою, 
болями в нижній частині черева; при А., що прилягають 
до сечового міхура спостерігаються імперативні пози-
ви до сечовипускання і його почастішання; А., дугла-
сового простору та А., що прилягають до товстої киш-
ки можуть спричинити пронос; при пальпації в нижній 
частині черевної порожнини спостерігається болючість, 
при ректальному і ваґінальному дослідженні пальпуєть-
ся об’ємний утвір.

А. ТУБЕРОЗНИЙ – див.: Гідраденіт.
АБСЦЕСЕКТОМІЯ – (лат. abscessus – гнояк + -ec-

tomia – видалення) – хірурґічне видалення інкапсульо-
ваного абсцесу без його розтину.

АБСЦЕСОҐРАФІЯ (лат. abscessus – гнояк + грец. 
γραφω -graphia – пишу, креслю, малюю) – рентґенолоґіч-
не дослідження сформованого абсцесу після контрасту-
вання його порожнини.

АБСЦЕСОТОМІЯ (лат. abscessus – гнояк + грец. 
τομη -tomia – відрізування, відсікання) – хірурґічний 
розтин абсцесу.

АБСЦЕСТОНЗИЛЕКТОМІЯ – хірурґічна операція 
екстракапсулярного видалення піднебінного миґдалика 
з одночасним розтином миґдаликового абсцесу.

АБУЗУС (лат. abusus – вживання, зловживання) – 
зловживання (надмірне вживання) упродовж кількох 
днів великої кількості алкоголю або наркотиків, що при-
зводить до вираженої інтоксикації.

АБУЛАДЗЕ (Д.А. АБУЛАДЗЕ) ПРИ ЙОМ – метод 
зовнішнього видалення посліду, що відокремився; піс-

 АБСЦЕСИ ПЕЧІНКИ – АБУЛАДЗЕ ПРИ ЙОМ



16

ля випорожнення сечового міхура породіллі масажем 
викликається скорочення матки; потім черевна стін-
ка захоплюється обома руками в складку паралельно 
білій лінії таким чином, щоб обидва прямих м’язи жи-
вота були щільно охоплені руками, і породіллі пропо-
нується посилкуватися; механізм видалення посліду 
зводиться до збільшення внутрішньочеревного тиску, 
який діє безпосередньо на матку, а не на ослаблену че-
ревну стінку.

АБУЛІЧНИЙ – безвільний; такий, що стосується 
абулії.

АБУЛІЧНО-АКІНЕТИЧНИЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який може роз виватися при орґанічних 
ураженнях ц. н. с.; клінічно проявляється поєднанням 
слабості або відсутності бажань, потреб, ініціативи та 
цікавості до всього оточуючого з мовчазністю, малору-
хомістю.

АБУЛІЯ (грец. αβουλια abulia – нерішучість) – від-
сутність волі, патолоґічне безвілля, хвороблива відсут-
ність або явне ослаблення волі. А. як патолоґічний стан 
необхідно відрізняти від слабовілля, як результату не-
правильного виховання, що усувається спеціальним тре-
нуванням.

АВАНКАМЕРА (фран. avant перед + камера) – 
1) пристрій у передній частині поверхневої водозабірної 
споруди, в якому осідає намул; 2) водний прос тір безпо-
середньо перед машинним залом електростанції.

АВЕЛЛІСА (G. AVELLIS) СИНДРОМ – бульбар-
ний альтернуючий синдром; характеризується симпто-
мами ураження язико-глоткового і блукаючого нерва на 
боці вогнища ураження і геміплеґією або геміпарезом 
кінцівок на протилежному боці.

АВЕРСІЯ – один із методів лікування алкоголізму, 
який полягає у виробленні у хворого фізичної відрази 
до алкоголю.

АВІАЦІЙНА ГІҐІЄНА – галузь гіґієни праці, яка 
вивчає дію на людський орґанізм специфічних факторів 
польоту, роботи з авіаційною технікою в наземних умо-
вах, розробляє науково обґрунтовані гіґієнічні нормати-
ви та заходи, спрямовані на забезпечення сприятливих 
умов для діяльності льотного і технічного скла ду як в 
мирний, так і у воєнний час.

АВІАЦІЙНА МЕДИЦИНА – галузь медицини, ос-
новними завданнями якої є: 1) встановлення показань та 
протипоказань для служби в авіації; 2) проведення ме-
дичного відбору в авіацію осіб, які відповідають за ста-
ном здоров’я встановленим вимоґам; 3) здійснення пе-
редпольотного медичного контролю за членами екіпажу 
літака з метою виявлення осіб, які тимчасово не можуть 
бути допущені до польотів; 4) проведення різних випро-
бувань та тренувань льотного складу з метою визначен-
ня витривалості та підвищення її до дії несприятливих 
факторів польоту; 5) забезпечення разом з інженерними 
службами необхідних фізіолоґічних та гіґієнічних умов 
для екі пажів літаків і пасажирів при підготовці до поль-
отів; 6) розроблення ефективних засобів рятування; 7) 
розробка медичних заходів для екіпажів і пасажирів лі-
таків на випадок аварії під час польотів над морем, у го-

рах, лісистих і пустельних місцевостях; 8) опрацювання 
різних аспектів психолоґії льотної праці, а також питань, 
пов’язаних з навчанням льотній справі та з профілакти-
кою аварійності в авіації.

АВІАЦІЙНА ФІЗІОЛОҐІЯ – розділ фізіолоґії, який 
вивчає зміни в орґанізмі людини та тварин в умовах по-
льоту.

АВІАЦІЙНИЙ САНІТАРНИЙ ТРАН С ПОРТ – 
повітряно-транспортні засоби, спеціально сконструйо-
вані для евакуації поранених та хворих.

АВІДИН – білок, який міститься в яєчному білку 
птахів та рептилій. При уживанні в їжу великої кількості 
яєчного білка в дітей може розвинутися специ фічний 
дерматит (хвороба Сфіфта), що залежить від утворення 
біолоґічно неактивного комплексу авідин-біотин.

АВІДИТЕТ (фран. avidite; лат. avidas – пристрасть) – 
властивість, яка характеризує інтенсивність проходжен-
ня імунних реакцій в орґанізмі людини та тварин, тоб-
то швидкість, повноту і міцність сполучення антитіла 
з антиґеном.

АВІРУЛЕНТНИЙ (а- + лат. virus – отрута) – невіру-
лентний, позбавлений вірулентності.

АВІРУЛЕНТНІСТЬ (а- + лат. virulentus – отруй-
ний) – нездатність окремих патоґенних видів мікро-
орґанізмів викликати захворювання.

АВІТАМІНОЗ (а- + vitaminum, від vita – життя + 
-osis) – різновид вітамінної недостатності, для якої ха-
рактерна практично повна відсутність надходження ві-
таміну в орґанізм.

АВІТАМІНОЗ B1 – див.: Бері-бері.
АВІТАМІНОЗ В2 – див.: Арибофла віноз.
АВРАН ЛІКАРСЬКИЙ (GRATIOLA OFFICINA-

LIS L.) – багаторічна трав’я ниста рослина, 20–40 см за-
ввишки, з повзучим, почленованим лускатим кореневи-
щем. Стебло пряме, у верхній частині густолисте. Лис-
тки супротивні, ланцетоподібні, загострені, сидячі, при 
основі обгортають стебло, а верхні – пилчасті. Квітки 
поодинокі, пазушні, на довгих квітконіжках; вінчик із 
жовтою трубочкою та рожевим двогубним створом. Рос-
те в травні–червні. Препарати А. л. мають антисептич-
ну, блювотну, послаблюючу дію.

АВРИКУЛА (лат. auricula – мочка вуха) – вушна ра-
ковина, вушко, мочка.

АВСИТИДІЙСЬКОГО – ІҐУМЕНА КІСА (И. Т. АВ-
СИТИДИЙСКИЙ – HIGOUMENAKIS) СИМПТОМ – 
потовщення груднинного кінця правої ключиці; можли-
ва ознака пізнього вродженого сифілісу.

АВСТРАЛІЙСЬКА Х-ХВОРОБА – див.: Енцефаліт 
долини Муррея.

АВСТРАЛІЙСЬКИЙ АНТИҐЕН – корпускулярні 
елементи, які виявляються в крові людини при сиро-
ватковій формі вірусного гепатиту і деяких інших пато-
лоґічних станах; має антиґенні властивості. Виявлено 
кілька антиґенних підтипів А.а. Основні з них ad i ay. 

АВСТРАЛОПІТЕКИ ( лат. australis – південний + 
грец. πιτηκοζ pithekos – мавпа) – група викопних люди-
ноподібних мавп. Значний об’єм мозкової коробки А. 
(400 – 600 см3), вкорочена лицева частина черепа, бу-
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дова зубів, вертикальна хода та ін. особливості поста-
вили їх до можливих прямих предків людини. Гада-
ють, що людина виникла від двоногих мавп із групи 
А., або близьких до них, які жили в межах Великого 
Середземномор’я.

АВТЕНТИЧНИЙ (грец. αυσεντικοζ – справжній) – 
дійсний, правильний; такий, що ґрунтується на першо-
джерелі.

АВТО- (грец. autos – сам) – частина складних слів, 
яка означає «сам», «свій», «власний».

АВТОАНАЛІЗАТОРИ (грец. αυτοζ autos – сам + 
аналізатор) – прилади та апарати, які використовують-
ся для автоматизації окремих видів досліджень у меди-
цині і біолоґії. Розрізняють дві групи А.: 1) морфолоґіч-
ні, призначені для дослідження концентрації, форми і 
структури мікрооб’єктів; 2) біохімічні – для біохіміч-
них досліджень.

АВТОВАКЦИНА – див.: Аутовакцина.
АВТОГЕМОТЕРАПІЯ – див.: Аутогемотерапія.
АВТОГІСТОРАДІОҐРАФІЯ (auto + грец. ιστοζ 

histos – тканина + лат. radius – промінь + грец. γραφω 
-graphia – пишу, креслю, малюю) – метод реєстрації 
радіоактивного розпаду в тканинних, клітинних струк-
турах фотоґрафічним способом.

АВТОҐЕНЕЗ – див.: Аутоґенез.
АВТОҐЕННИЙ – див.: Аутоґенний.
АВТОДОЗИМЕТР (auto- + грец. δοσιζ dosis – до-

за + грец. μετρον metron – міра) – прилад для автома-
тичного відмірювання певної кіль кості рідкої або сип-
кої речовини.

АВТОІНТОКСИКАЦІЯ – див.: Ауто інтоксикація.
АВТОКАМПІҐРАФІЯ е(auto- + лат. campus 

visionis – поле зору + -graphia) – метод дослідження зо-
рових і окорухових функцій, при якому отримані дані 
реєструються на спе ціальному екрані самим пацієнтом; 
застосовується для виявлення і визначення розмірів ско-
том, визначення меж поля зору, вивчення метаморфо-
псій і косоокості.

АВТОКАТАЛІЗ (auto- + грец. καταλυσιζ katalysis – 
руйнування) – прискорення хімічної реакції одним з її 
продуктів.

АВТОКЛАВ (auto- + лат. clavis – ключ) – апарат для 
стерилізації насиченою водяною парою під тиском.

АВТОЛІЗ – див.: Аутоліз.
АВТОЛІЗИНИ – див.: Аутолізини.
АВТОМАКС – ручний апарат для розпилювання рі-

дин стисненим повітрям; застосовується для дезінфек-
ції і дезін секції.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОҐРАМУВАННЯ – розділ 
проґрамування, який розробляє методи складання про-
ґрам для електронних обчислювальних машин (ЕОМ) з 
допомогою самих ЕОМ.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА – процес у 
розвитку машинного виробництва, при якому функції 
управління і контролю, що раніше виконувалися люди-
ною, передаються приладам та автоматичним пристро-
ям. Мета А.в. полягає в підвищенні ефективності праці, 
поліпшенні якості продукції, у створенні умов для оп-

тимального використання всіх ресурсів виробництва. 
Розрізняють А.в.: часткову, комплексну і повну.

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РОБІТ – 
застосування математичних методів, автоматичних при-
строїв і технічних засобів обчислювальної тех ніки при 
вирішенні завдань управління.

АВТОМАТИЗМ (у фізіолоґії) (грец. αυτοματοζ 
automatos – самодіючий) – здат ність орґана або окре-
мих клітин до ритмічної, періодичної діяльності без оче-
видного зв’язку із зовнішніми спонукальними причина-
ми, напр., скорочення серця, петлі кишки, мерехтіння 
«війок» деяких епітеліальних клітин тощо. Причина А.: 
циклічність обмінних процесів у клітинах або діяльність 
систем збудливих клітин. Формою А., який виникає в 
результаті закріплення умовно-рефлекторних зв’язків, 
є стереотипні дії, що здійснюються пасивно (напр., рух 
кін цівок при ходьбі).

АВТОМАТИЗМ АМБУЛАТОРНИЙ – потьмарен-
ня свідомості, яке проявляється тривалим мимовільним 
блуканням з упорядкованою поведінкою, виконанням 
складних дій і наступною амнезією; марення, галюци-
нації чи виражені афективні розлади не спостерігають-
ся; частіше буває при епілепсії.

АВТОМАТИЗМ АСОЦІАТИВНИЙ – вид психіч-
ного автоматизму, який викликається уявною зовніш-
ньою дією, що має відтінок штучності, насильництва; 
проявляється мимовільним виникненням думок.

АВТОМАТИЗМ АФЕКТИВНИЙ – вид психічно-
го автоматизму, який викликається уявною зовніш ньою 
дією; спостерігається виникнення чужих для хворого 
емоцій.

АВТОМАТИЗМ ГІПНОТИЧНИЙ – виконання 
складних дій з упорядкованою поведінкою і мовленням 
у стані гіпнотичного сну.

АВТОМАТИЗМ МОВНОРУХОВИЙ – вид психіч-
ного автоматизму, який викликається насильно, шляхом 
уявної дії ззовні; спостерігається сприйняття власної 
мови як чужої.

АВТОМАТИЗМ ПСИХІЧНИЙ – психопатолоґіч-
ний стан, при якому хворий відчуває власні психічні 
процеси як нав’язані ззовні в результаті сторонньої дії.

АВТОМАТИКА – галузь науки і техніки, яка охоп-
лює теорію і принципи побудови систем управління, що 
діють без безпосередньої участі людини. У біолоґії і ме-
дицині А. дозволяє здійснювати контроль і управлін-
ня фізіолоґічними і біолоґічними процесами в орґаніз-
мі людини та тварин, а також підтримувати життєдіяль-
ність орґанів і систем людського орґанізму при пору-
шенні їхніх функцій.

АВТОМАТИЧНОГО ПІДНІМАННЯ РУКИ СИМ-
ПТОМ – при витягуванні рук вперед і заплющених очах 
рука хворого на боці ураження півкулі мозочка дещо 
піднімається.

АВТОМАТІЯ – див.: Автоматизм.
АВТОМІКСИС – злиття статевих клітин (ґамет), що 

належать одній особині.
АВТОМУТАҐЕНИ – речовини, що вини кають у клі-

тині або орґанізмі в процесі життєдіяльності й зумовлю-
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ють спадкові зміни. Найчастіше утворюються при пору-
шенні обміну речовин та старінні орґанізму.

АВТОНОМНИЙ РІСТ – особливості росту пух лин, 
які не залежать від фізіолоґіч ної реґуляції. Го ловною 
особливістю А.р. є те, що він не зупиняється після усу-
нення причин, які його викликали.

АВТОПЕПСІЯ – самоперетравлювання.
АВТОПЛАСТИКА – див.: Аутопластика.
АВТОПОЛІПЛОЇДІЯ – кратне (більше ніж удві чі) 

збільшення в клітинах орґанізму вихідного, характерно-
го для виду, хромосомного набору. Відбувається внаслі-
док нерозходження хроматид в мітозі та гомолоґічних 
хромосом у мейозі. Орґанізми, що містять кілька одна-
кових хромосомних комплексів, одержа них від вихідно-
го виду, називаються автополі плоїдними.

АВТОПСІЯ – див.: Аутопсія.
АВТОРАДІОҐРАФІЯ – див.: Ауторадіо ґрафія.
АВТОРЕҐУЛЯЦІЯ – див.: Самореґуляція.
АВТОРЕНТҐЕН – автомобіль зі спеці альним кузо-

вом, в якому розміщена рентґенівська установка та об-
ладнання, що необхідне для рентґенолоґічного обсте-
ження.

АВТОРЕФЕРАТ – коротке викладення наукового 
твору, виконане самим автором.

АВТОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – див.: Аутосенсибі-
лізіція.

АВТОСЕРОТЕРАПІЯ – див.: Аутосеротерапія.
АВТОСКОПІЯ – див.: Аутоскопія.
АВТОСУҐЕСТІЯ – самонавіювання.
АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ  –  див . :  Ауто -

трансплантація.
АВТОТОМІЯ – див.: Аутотомія.
АВТОТРОПІЗМ – здатність орґанів рослин розп-

равлятися після того, як подразнення, що викликало ви-
гинання, перестає діяти.

АВТОТРОФНІ ОРҐАНІЗМИ – див.: Аутотрофні 
орґанізми.

АВТОФАҐІЯ – див.: Аутофаґія.
АВТОФІЛІЯ – самомилування.
АВТОХТОННИЙ – такий, що виник, зародився на 

місці сучасного проживання, існування.
АВУЛЬСІЯ – виривання, відривання; видалення за 

допомогою виривання.
АВЦИНА (А. П. АВЦЫН) СИМПТОМ – крово-

виливи в кон’юнктиву, які чіткіше виявляються з допо-
могою адреналінової проби; можлива ознака висипно-
го тифу.

АВЦИНА – CHIARI (А. П. АВЦЫН – R. CHIA-
RI) – див.: Авцина симптом. 

АГАСФЕРА (AHASVERUS) СИНДРОМ – проя ви 
наркоманій; хворі постій но відвідують лікувальні закла-
ди, вигадують драматичний анамнез, інколи заподіюють 
собі поранення з метою отримати який-небудь медика-
мент, частіше наркотик.

АГІПНОҐНОЗІЯ – відсутність усвідомлення сну, 
що виявляється в скаргах на повну відсутність сну при 
наявності у хворого об’єктивно установлених періодів 
сну.

АҐАЛАКТІЯ – відсутність молока, повна відсут-
ність секреції молока у породіль.

АҐАМІЯ – 1) безшлюбність; 2) від сут ність статі.
АҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ – спадково зумовле-

ний, зчеплений з Х-хромосомою дефект (відсутність 
або різке зниження) біосинезу імуноґлобулінів, що суп-
роводжується ослабленням гуморальних і клі тинних ме-
ханізмів специфічного захисту. При А. орґанізм втра-
чає здатність реаґувати утворенням антитіл на багато 
бактеріальних антиґенів, а також на дифте рійний ана-
токсин, протитифозну вакцину. Порушується утворення 
групових α- i β-ізогемаґлютинінів.

АҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ ЛІМФОПЕНІЧНА – 
спадкова хвороба, для якої характерна аплазія вилочко-
вої залози, відсутність лімфоцитів і плазматичних клі-
тин, дефіцит усіх класів імуноґлобулінів; проявляється 
в ранньому дитячому віці, як різні інфекційні і септич-
ні процеси; успадковується за аутосомно-рецесивним 
типом.

АҐАМОҐОНІЯ – нестатеве розмноження орґанізмів 
шляхом поділу або пупкування.

АҐАМОНЕМАТОДОЗИ – гельмінтози, які викли-
каються личинками нематод з невстановленою видо-
вою приналежніс тю, що міґрують в орґанізмі людини 
або тварин.

АҐАНҐЛІОЗ ТОВСТОЇ КИШКИ ВРОДЖЕ  НИЙ – 
див.: Гіршпрунґа хвороба.

АҐАНҐЛІОЗ ТОВСТОЇ КИШКИ ВРОДЖЕНИЙ 
СЕҐМЕНТАРНИЙ – див.: Ірасека–Зюльцера–Уїлсо-
на синдром.

АҐАР – щільний волокнистий матеріал, який одер-
жують із деяких водоростей; утворює у водних розчи-
нах щільний гель. Головними компонентами А. є аґа-
роза і аґаропектин. Використовують у харчовій, текс-
тильній, фармацевтичній промисловості, а також у мік-
робіолоґічних лабораторіях для виготовлення живиль-
них середовищ.

АҐАР-АҐАР – див.: Аґар.
АҐАР М’ЯСО-ПЕПТОННИЙ – щільне або на-

піврідке універсальне живильне середовище, яке скла-
дається з м’ясо-пептонного бульйону з додаванням 0,5 – 
2% аґару; застосовується для вирощування біль шості 
патоґенних мікробів.

АҐАРОЗА – високомолекулярна речовина, один з 
головних компонентів аґару; використовується як носій 
для гель-хроматоґрафії і гель-електрофорезу біополі-
мерів.

АҐАРОПЕКТИН – високомолекулярна речовина, 
один з головних компонентів аґару. Властивістю А. є 
об’єднання макромолекул у довгі ланцюги, напр., через 
сульфатні групи і багатовалентні катіони пояснюється 
здатність утворювати ґель.

АҐАСТРАЛЬНА АСТЕНІЯ – див.: Астенія аґаст-
ральна.

АҐАСТРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Астенія аґас-
тральна.

АҐАСТРІЯ – вроджена відсутність шлунка.
АҐЕВЗІЯ – втрата смакової чутливості.

 АВТОНОМНИЙ РІСТ – АҐЕВЗІЯ
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АҐЕНЕЗІЯ – вроджена відсутність орґана або його 
частини. У більшості випад ків терміни А. і «аплазія» 
вживаються як синоніми. Термін «аґенезія» вживається 
у випадках, коли потрібно підкреслити не тільки відсут-
ність орґана, але і його зародка.

АҐЕНЕЗІЯ СЕЛЕЗІНКИ – див.: Івемарка синд-
ром.

АҐІРІЯ – вроджена відсутність звивин кори вели-
ких півкуль головного мозку; часто А. сполучається з 
поренцефалією.

АҐІТОФАЗІЯ – швидке, квапливе, малозрозуміле 
мовлення, яке спостерігається в стані психічного збуд-
ження.

АҐЛІКЕНОЗ – спадкове захворювання, пов’язане з 
відсутністю фермента, що відповідає за синтез ґлікоґе-
ну – уридин-дифосфат-ґлюкозо-ґлікоґентрансферази 
(ґлікоґенсинтетази). При А. в печінці пов ністю відсут-
ній ґлікоґен, спостеріга ється повний дефіцит ґлікоґен-
синтетази при нормальній активності інших ферментів, 
які беруть участь в обміні ґлікоґену. Характерні часті 
різкі гіпоґлікемії. Проґноз несприятливий.

АҐЛІКОН – невуглеводний структурний елемент 
молекули ґлікозиду.

АҐЛОМЕРАЦІЯ (у біолоґії) – утворення мікро-
орґанізмами скупчень у рідинах або тканинах внаслі-
док зміни фізичних або хімічних властивостей мікроб-
них клітин.

АҐЛОСІЯ – вроджена відсутність язика.
АҐЛЮТИНАТ – осад, який утворюється в процесі 

аґлютинації.
АҐЛЮТИНАЦІЯ – склеювання і випадіння в осад 

корпускулярних частинок – бактерій, еритроцитів, лей-
коцитів, тромбоцитів, клітин тканин, корпускулярних 
хімічно активних частинок з адсорбованими на них ан-
тиґенами або антитілами, завислих у середовищі елек-
тро літів.

АҐЛЮТИНІНИ – антитіла, які аґлютинують анти-
ґени, адсорбовані на клітинах крові або частинках інер-
тного носія.

А. АНТИ-Р – А. до одного або кількох різновидів 
антиґену Р еритроцитів людини. 

А. АНТИ-Т – А. до антиґену Томсена, який під дією 
нейрамінідази бактерій і вірусів утворюється в еритро-
цитах та інших клітинах.

А. ГРУПОВІ – природні антитіла сироватки крові 
людини, спрямовані проти ізоантиґенів системи АВ0 
та інших систем.

А. ХОЛОДОВІ – А., для яких оптимальна темпера-
тура для реакції аґлютинації дорівнює 10о С і нижче.

АҐЛЮТИНІНІВ ХОЛОДОВИХ СИНДРОМ – на-
явність циркулюючих холодових аґлютинінів, зазвичай 
IgM, які спрямовані проти трьох типів полісахаридів 
червоних антиґенів клітини: І-антиґени, виражені пе-
редусім на дорослих червоних клітинах, і антиґени, 
виражені переважно на клітинах плодів і немовлят, та 
Pr-антиґенів, які на відміну від І- та і-антиґенів, є про-
тезочутливими; первинними клінічними проявами А. 
х. с. є внутрішньосудинний гемоліз у відкритих кін-

цівках і помірна гемолітична анемія внаслідок повної 
фіксації обох кінцівок, яка проявляється лише при дії 
холоду; існують два типи А. х. с.: 1) хронічна аґлю-
тинінова застуда – стан, який зустрічається в літньо-
му віці з поступовим початком і хронічним перебігом; 
2) післяінфекційний аґлютиніновий застудний синд-
ром, за яким, як правило, розвивається Mycoplasma 
pneumoniae чи інфекційний мононуклеоз, що триває 
кілька місяців.

АҐЛЮТИНОҐЕНИ – антиґени, які беруть участь у 
реакції аґлютинації.

АҐЛЮТИНОЇДИ – антитіла, здатні сполучатися з 
відповідними антиґенами, але реакція при цьому не суп-
роводжується видимим in vitro феноменом преципітації, 
аґлютинації та ін.

АҐЛЮТИНОСКОП – прилад для спостереження 
реакції аґлютинації та візуальної оцінки осадових ре-
акцій.

АҐНАТІЯ – вроджена повна відсутність верхньої чи 
нижньої щелепи.

АҐНАЦІЯ – спорідненість по чоловічій лінії.
АҐНОЗІЯ – порушення складних пізнавальних про-

цесів при ураженні ґностичних відділів кори великих 
півкуль головного мозку. А. найчастіше виникає при 
судинних ураженнях, травмах, пухлинах головного 
мозку. Розрізняють такі види А.: 1) оптична, або зоро-
ва А. – хворий не може пізнавати предмети та їхнє ре-
альне зображення, сприймаючи лише окремі ознаки і 
здогадуючись про загальне значення предмета чи йо-
го зображення; розвивається при масивних (частіше 
двобіч них) ураженнях вторинних від ділів потиличної 
частки; 2) просторова А. – зорове сприйняття окремих 
предметів або їхніх зображень лишається збереженим, 
але порушується здатність оці нювати просторове від-
ношення; виникає при ураженні третинних (тім’яно-по-
тиличних) відділів кори головного мозку; 3) акустична, 
або слухова А. – хворий, який виразно розрізняє звуки 
і не проявляє ознак випадіння сприйняття яких-небудь 
частин тон-шкали, не може розрізняти звуки мови (фо-
неми); виникає при ураженні вторинних центрів скро-
невої частки домінантної (лівої) півкулі головного моз-
ку; 4) тактильна А. – проявляється в тому, що хворий, 
в якого збережена досить тонка дотикова чутливість, 
не мо же пізнавати на дотик предмети; 5) ню хова і сма-
кова А. – порушення ідентифікації запахів і смакових 
відчуттів.

АҐНОСТИЦИЗМ – філософське вчення, відповід-
но до якого не може бути остаточно вирішене питання 
про істинність пізнання, одержана об’єктивна характе-
ристика дійсності, що оточує людину.

АҐОНАДИЗМ – відсутність статевих залоз.
АҐОНІЯ – останній етап помирання, для якого ха-

рактерне піднесення активності компенсаторних ме-
ханізмів, що спрямовані на боротьбу зі згасанням жит-
тєвих сил орґанізму.

АҐОРАФОБІЯ – нав’язлива боязнь від критих місць, 
неможливість самостій но пе рейти площу, пройти без-
людною вулицею.

 АҐЕНЕЗІЯ – АҐОРАФОБІЯ
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АҐРАВАЦІЯ – перебільшення хворим окремих сим-
птомів захворювання, яким він дійсно страждає. Розріз-
няють такі види А.: 1) підсвідома А. – неусвідомлене 
бажання хворого викликати співчуття оточуючих, звер-
нути на себе увагу лікаря; 2) навмисна (свідома) А. – 
має на меті користь і стосується симптомів різних сома-
тичних захворювань або наслідків ушкоджень; 3) пато-
лоґічна А. – перебільшення симптоматики соматичних 
захворювань у психічно хворих людей (психопатів, іс-
териків і т. ін.).

АҐРАМАТИЗМ – нездатність користуватися ґрама-
тичною системою мови.

АҐРАНУЛОЦИТ – лейкоцит, протоплазма якого не 
містить зернистості; до А. належать лімфоцити і моно-
цити.

АҐРАНУЛОЦИТОЗ – синдром, для якого характерні 
різке зменшення або відсутність нейтрофільних ґрануло-
цитів у периферичній крові. За механізмом виникнення 
А. може бути мієлотоксичним та імунним. Мієлотоксичні 
А. виникають у результаті пригнічення росту передстадій 
ґранулоцитів у кістковому мозку, включаючи і стовбурові 
клітини. У зв’язку з цим у крові зменшується кількість 
не тільки ґранулоцитів, але й тромбоцитів, лімфоцитів і 
ретикулоцитів. Імунний А. розвивається в результаті при-
скореної загибелі ґранулоцитів під дією антилейкоцитар-
них антитіл; стовбурові клітини не уражаються.

АҐРАНУЛОЦИТОЗ ДИТЯЧИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ – 
див.: Костманна синдром.

АҐРАФІЯ – втрата здатності правильно писати при 
збереженні рухових функцій.

АҐРЕҐАЦІЯ – об’єднання частинок дисперсних і 
колоїдних (ліофобних) сис тем під дією молекулярних 
і міжмолекулярних сил притягання, що приводить до 
збільшення частинок.

АҐРЕСИВНІСТЬ – хвороблива властивість особи, 
яка проявляється в запо діянні шкоди, завданні болю, на-
паді на кого-небудь.

АҐРЕСИНИ – різноманітні за природою і механіз-
мом дії факторів вірулентності, які забезпечують ін-
вазію патоґенних мікроорґанізмів, їхнє розмноження в 
тканинах і поширення в орґанізмі. Факторами аґресії 
патоґенних мікроорґанізмів є: мікробні ферменти (гіа-
луронідаза, коаґулаза, фібринолізин, колаґеназа, леци-
тиназа та ін.); нетоксичні компоненти, розміщені на 
поверхні мікробних клітин (типоспецифічні полісаха-
риди капсул пневмококів, поліпептид D-ґлутамінової 
кислоти, М-протеїн гемолітичних стрептококів та ін.), 
які пригнічують імунолоґічні реакції макроорґаніз-
му; мікробні токсини (екзотоксини і ендотоксини), які 
викликають ураження чутливих клітин і пригнічують 
захисні реакції орґанізму, ушкоджуючи фаґоцитарні 
клітини до пов ного їхнього руйнування.

АҐРИПНІЯ – див.: Безсоння.
АҐРОБІОЦЕНОЗ – угруповання орґанізмів (рослин 

і тварин), штучно створювані людиною. Одна з найпо-
ширеніших форм вторинного біоценозу. Від первинних 
біоценозів А. відрізняється нездатністю до тривалого 
самостійного існування в результаті послаблення само-

реґулюючих процесів (їхня тимчасова стійкість підтри-
мується діяльністю людини). Важливою особливістю 
А. є домінування небагатьох рослиноїдних видів тва-
рин, серед яких переважають шкідники, особливо кома-
хи. Енерґетичну основу А. становить культивована рос-
лина, що визначає разом із супутніми видами бур’янів 
склад тварин.

АҐРОМАНІЯ – прагнення жити самотньо на при-
роді.

АДАКТИЛІЯ – вроджена відсутність пальців.
АДАМАНТИН – такий, що стосується емалі зубів.
АДАМАНТИННА ЕПІТЕЛІОМА – див.: Амело-

блас тома.
АДАМАНТИНОБЛАСТОМА – див.: Амело блас-

тома.
АДАМАНТИНОМА – див.: Амелобластома.
АДАМАНТОБЛАСТ – див.: Амело бласт.
АДАМАНТОБЛАСТОМА – див.: Амелобластома.
АДАМАНТОМА – вада розвитку зуба, яка поля-

гає в тому, що на його емалевому покриві, звичайно, в 
ділянці переходу коронки в корінь, міститься одне або 
кілька вибухань у вигляді вузликоподібних потовщень 
емалі.

АДАМКЕВИЧА (A. ADAMKIEWICZ) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс у хворих з облітерацією 
поперекових артерій, що постачають кров у попереко-
ве потовщення спинного мозку; при повній облітера-
ції спостерігається необоротний в’ялий параліч нижніх 
кінцівок з повною відсутністю чутливості; часткова об-
літерація проявляється по-різному: як в’ялий руховий 
параліч, як в’ялий параліч з переважними розладами 
чутливості, як рухова моноплеґія нижньої кінцівки з 
розладами чутливості, як розлади функції сфінктерів, 
що проходять.

АДАМС – СТОКСА – МОРҐАНЬЇ (R. ADAMS – 
W. STOKES – G. MOR QAQNI) СИНДРОМ – напади 
непритомного стану із судомами, що виникають внаслі-
док порушення серцевого ритму; розвиток нападів по-
яснюється анемією головного мозку, яка розвивається в 
результаті різкої брадикардії або зупинки шлуночків, а 
також їхньої тахісистолії та фібриляції.

АДАМЮКА – РЕЛЬМАНА – ҐВІСТА (Е. В. АДА-
МЮК – G. GUIST) СИМПТОМ – див.: Ґвіста симп-
том.

АДАМЮКА (Е. В. АДАМЮК) ТЕОРІЯ – теорія 
патоґенезу ґлаукоми; підвищення внутрішньоочного 
тиску пояснюється затримкою відтоку венозної крові 
з ока.

АДАПТАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – су куп ність неспе-
цифічних змін, які виникають в орґанізмі людини або 
тварини від дії будь-якого патоґенного подразника.

АДАПТАЦІЙНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Адаптаційний синдром.

АДАПТАЦІЙНИЙ МІСЦЕВИЙ СИНД РОМ – су-
купність місцевих реак цій орґанізму, які виникають при 
дії надзви чайного або патолоґічного подразника.

АДАПТАЦІОҐЕНЕЗ – виникнення, розвиток і пе-
ретворення пристосувань (адаптацій) у процесі еволю-
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ції орґанічного світу; пов’язані з основними характерис-
тиками орґанізмів – мінливістю і спадковістю. Основні 
шляхи А.: підвищення (або різка зміна) рівня орґанізації 
або розвиток без зміни рівня орґанізації. Найважливішою 
рисою А. є періодична зміна його шляхів.

АДАПТАЦІОМОРФОЗ – розвиток, зміна і пере-
творення пристосувань (адаптацій) у процесі еволюції 
орґанізмів. Розвиток, зміну і перетворення адаптацій 
розглядають переважно в сукупності з їхнім виникнен-
ням і об’єднують у поняття адаптаціоґенез.

АДАПТАЦІЯ (лат. adaptare – пристосувати) – при-
стосування орґанізму чи його орґанів до певних умов 
середовища.

А. ДО ВИСОТИ – фізіолоґічний процес пристосу-
вання орґанізму людини та тварин до умов існування й 
активної діяльності при пониженому парціальному тис-
ку кисню (рО2) в повітрі, яке вдихається.

А. ҐЕНЕТИЧНА – природний відбір потомства му-
танта, яке краще пристосоване до нових умов довкіл-
ля.

А. ЗОРОВА – пристосування ока до різних рівнів 
яскравості за рахунок зміни абсолютної світлової чут-
ливості зорового аналізатора.

А. КОЛЬОРОВА – пристосування зору до рівня 
яскравості або до кольорового відтінку освітлення.

А. ПСИХІЧНА – пристосування психічної діяльності 
людини до умов і вимог навколишнього середовища.

А. РЕЦЕПТОРІВ – зниження чутливості рецепторів 
до постійно діючих по д  разників.

А. СВІТЛОВА – пристосування ока до бачення при 
сонячному світлі або при яскравому освітленні.

А. СЛУХОВА – пристосування орґана слуху до змін 
інтенсивності сили звуку.

А. ТАКТИЛЬНА – зниження чутливості тактильних 
рецепторів до дії по д разників.

А. ТЕМНОВА – пристосування ока до бачення в 
темноті або в умовах зменшеного освітлення.

А. ТЕМПЕРАТУРНА – зниження чутливості термо-
рецепторів до дії пос тійної температури.

А. ФЕНОТИПІЧНА – зміна структурних та фізіо-
лоґічних властивостей орґанізму, яка спричинена ґене-
тичною мутацією, або змінами довкілля.

А. ФІЗИЧНА – пристосування орґанізму до фізич-
них навантажень, що змінюються.

А. ФІЗІОЛОҐІЧНА – сукупність фізіолоґічних ре-
акцій, які лежать в основі пристосування орґанізму до 
змін умов навколишнього середовища. А.ф. забезпечує 
збереження відносної сталості внутрішнього середови-
ща – гомеостазу. У результаті А.ф. підвищується стій-
кість орґанізму до холоду, тепла, нестачі кисню, змін 
барометричного тиску та ін.

А. ФІЗІОЛОҐІЧНА РЕЦЕПТОРІВ – А., яка пов’я-
зана зі зміною чутливості периферійних утворів рецеп-
торів та з процесами, що відбуваються в ц. н. с.

АДАПТИВНА ЗОНА – комплекс умов середови-
ща, що визначає тип пристосувань (адаптацій) групи 
орґанізмів. Середовище орґанічного світу можна роз-
глядати як систему широких або вузьких А.з., схожих в 

основних рисах для еколоґічно близьких форм А.з., що 
безперервно змінюються.

АДАПТИВНА РАДІАЦІЯ – утворення різноманіт-
них форм орґанізмів у межах виду або групи спорідне-
них видів; є результатом набутих орґанізмами спеціаль-
них пристосувань – адаптацій.

АДАПТИВНІ ФЕРМЕНТИ – ферменти, синтез 
яких прискорюється або ви кликається речовинами, на 
які вони діють, тобто самим субстратом фермента або 
близькими до нього сполуками.

АДАПТИВНІСТЬ – здатність до адаптації.
АДАПТИВНИЙ РЯД – сукупність послідовних 

стадій адаптації до змінного фактора оточуючого сере-
довища.

АДАПТОМЕТР – прилад для дослідження темнової 
зорової адаптації шляхом зміни порогу світлової чутли-
вості зорового аналізатора.

АДАПТОМЕТРІЯ – вивчення стану адаптаційної 
здатності ока з допомогою адаптометра.

АДВЕНТИЦІЙНА ОБОЛОНКА – див.: Ад вен-
тиція.

АДВЕНТИЦІЙНИЙ – такий, що стосується адвен-
тиції.

АДВЕНТИЦІЯ – зовнішня оболонка травної трубки, 
яка складається з пухкої сполучної тканини, не покри-
та мезоте ліальними клітинами, зливається зі сполучною 
тканиною, що зв’язана з прилеглими структурами.

АДГЕЗИВНИЙ – такий, що прилипає, злипається; 
викликає зрощення (при запаленні).

АДГЕЗИВНИЙ ОТИТ – див.: Отит адгезивний.
АДГЕЗИВНІСТЬ – властивість бути липким, або 

прилипати.
АДГЕЗИВНІСТЬ ТРОМБОЦИТІВ – специфічна 

властивість тромбоцитів «прилипати» до чужорідної по-
верхні, пошкодженої судинної стінки.

АДГЕЗІЯ – злипання поверхонь двох різнорідних 
щільних або рідких тіл; здатність клітин зв’язуватися із 
сусідніми клітинами або різними субстратами біолоґіч-
ного і небіолоґічного походження, що залежить від ста-
ну зовнішньої поверхні плазматичної мембрани і складу 
позаклітинного середовища.

АДДІСОНА – БІРМЕРА (TH. ADDI SON – A. BI ER-
MER) ХВОРОБА – див.: Анемія перніціозна.

АДДІСОНА – ҐАЛЛА (TH. ADDI SON – W. GULL) 
ХВОРОБА – порушення фосфоліпідного обміну, пере-
важно в літніх жінок, що проявляється збіль шенням пе-
чінки, жовтяницею з вираженим шкірним свербіжем, 
ксантоматозом і меланозом шкіри; у термінальних стаді-
ях – явищами гемораґічного діатезу.

АДДІСОНІЗМ – наявність симптомів аддісонової 
хвороби (гіперпіґментація шкі ри і слизових оболонок, 
схильність до арте ріальної гіпотензії та ін.) при відсут-
ності ураження кори надниркових залоз.

АДДІСОНОВА (TH. ADDISON) ХВОРОБА – за-
хворювання, зумовлене дво бічним ураженням кори над-
ниркових залоз і виключенням (акортицизм) або змен-
шенням (гіпоадренокортицизм) продукції гормонів кори 
надниркових залоз.
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АДДУКТОР – 1) привідний м’яз; 2) такий, що при-
водить.

АДДУКЦІЯ (лат. adducere – рухати до) – приведен-
ня, притягування (частини тіла або кінцівки) до серед-
ньої лінії тіла.

АДЕКВАТНИЙ – такий, що відповідає, збігається, 
дорівнює.

АДЕКВАТНИЙ ПОДРАЗНИК – звичайний фізіо-
лоґічний подразник, який викликає вибірне збудження 
рецепторів, для сприйняття якого вони спеціально при-
стосовані.

АДЕЛОМОРФНИЙ – такий, що має невизначену 
форму.

-АДЕЛЬФУС (грец. adelphos – брат) – частина склад-
них слів, яка означає симетричну пару двійнят, що 
з’єднані різними частинами тіла.

АДЕНАЛҐІЯ – біль у залозі.
АДЕНЕКТОМІЯ – хірурґічна операція видалення 

залози.
АДЕНЕКТОПІЯ – зміщене або неправильне роз-

міщення залози.
АДЕНІЛАТКІНАЗА – належить до фосфотрансфе-

раз; являє собою кіназу, яка переносить фосфат зі збере-
женням макроерґічного зв’язку; бере участь у клітинно-
му енерґетичному обміні; специфічно каталізує оборот-
ну реакцію між аденіловою і аденозинтрифосфорною 
кислотами з утворенням двох молекул аденозиндифос-
форної кислоти.

АДЕНІЛОВА КИСЛОТА – див.: Аденозинфос фор-
ні кислоти.

АДЕНІН – гетероциклічна сполука із групи пури-
нових азотистих основ, що міститься у всіх живих клі-
тинах; разом з іншою пуриновою основою – ґуаніном і 
пиримідиновими основами – цитозином і тиміном (або 
урацилом) входить до складу нуклеїнових кислот (ДНК 
або РНК). А. міститься в складі аденозину, аденозин-
фосфорних кислот, деяких ферментів.

АДЕНІТ – запалення залози чи лімфатичного вузла.
АДЕНІТ УРЕТРАЛЬНИЙ – запалення залоз сечо-

вивідного каналу.
АДЕНІЯ – хронічне значне збільшення лімфатич-

них вузлів.
АДЕНО- (грец. aden – залоза) – частина складних 

слів, яка зазначає зв’язок з залозою чи залозами.
АДЕНОАКАНТОМА – злоякісна пухлина з ознака-

ми диморфного диферен ціювання за залозистим і плос-
коклітинним типом. Мікроскопічно в пухлині поряд із 
структурами аденокарциноми виявляється ряд фаз ге-
тероплазії залозистого епітелію в багатошаровий плос-
кий епітелій.

АДЕНОАМЕЛОБЛАСТОМА – доброякісна пух-
лина, яка виходить з одонтоґенного епітелію, що формує 
структури, які нагадують залози або протоки; нерідкіс-
но спостерігаються кісти. Пухлина, звичайно, пов’язана 
із зубом, який не прорізався, тому може бути клінічно 
ідентифікована, як дентинна кіста.

АДЕНОАСОЦІЙОВАНІ ВІРУСИ – дрібні, що 
міс тять ДНК, віруси, які розмножуються тільки в при-

сутності аденовірусів; входять до складу групи парво-
вірусів.

АДЕНОВІРУСИ (ADENOVIRIDAE) – група збуд  -
ників респіраторних та інших захворювань, яка вклю-
чає близько 50 різновидів (серотипів), що виділені від 
людей, мавп, собак, рогатої худоби, гризунів і птахів. 
Від людини виділено 32 типи аденовірусів, які відріз-
няються в антиґенному аспекті. А. містять ДНК, стій-
кі до антибіотиків, легко інактивуються при нагрі-
ванні та під дією більшості дезінфікуючих засобів. 
Для всіх типів А. характерна наявність загального 
комплементзв’язуючого антиґену. Спалахи захворю-
вань частіше зумовлені типами 3, 4, 7, 14, та 21. Типи 
1, 2, 5, 6 викликають гострі респіраторні за хворювання 
без значних проявів. Тип 8 є причиною епідемічного 
кератокон’юнктивіту.

АДЕНОВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – гострі ві-
рус ні хвороби, які спричинюються аденовірусами з 
ураженням дихальних шляхів, кон’юнктиви, лімфоїд-
ної тканини зіва, глотки, кишечника та лімфатичних 
вузлів черевної порожнини. Джерелом інфекції є хворі 
з клінічно вираженими чи стертими формами захво-
рювання. Зараження відбувається повітряно-крапель-
ним шляхом. Частіше хворіють діти. Захворюваність 
підвищується в холодну пору року. Відомі такі фор-
ми аденовірусних захворювань людини: гострий ка-
тар верхніх дихальних шляхів, вірусна пневмонія, за-
разний нежить, кон’юнктивальна гарячка, епіде мічний 
кератокон’юнктивіт, гострий фолікулярний та плівчас-
тий кон’юнктивіт, ґастроентероколіти.

АДЕНОГІПОФІЗ (АDENO HYPO PHY SIS) – зони 
гіпофіза, які розвинулися із глоткового епітелію – перед-
ня частка, проміжна і горбиста частини; має залозисту 
будову і функціонує як залоза внутрішньої секреції; А. 
секретує: гормон росту, гормон росту фібробластів, ад-
ренокортикотропний гормон, β-ендорфін, тиротропін,, 
фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, 
пролактин.

АДЕНОГІПОФІЗАРНИЙ – такий, що стосується 
аденогіпофіза.

АДЕНОГІПОФІЗЕКТОМІЯ – хірурґічне видален-
ня аде но гіпофіза.

АДЕНОҐЕНЕЗНИЙ – такий, що розвивається із за-
лозистої тканини.

АДЕНОЗ – одна з форм доброякісних дисплазій 
мо лочної залози; мікроскопіч но спостерігаються різко 
збільшені, правильно сформовані залозисті частки, вну-
трішньочасточкові протоки і альвеоли, вистелені кубіч-
ним епітелієм з темною цитоплазмою; другий шар скла-
дають міоепітеліальні клітини. Дифузний різко вираже-
ний дисгормональний аденоз у тяжких випадках призво-
дить до макромастії, при якій маса молочних залоз може 
досягати кількох кілоґрамів.

АДЕНОЗ МУЛЬТИҐЛАНДУЛЯР НИЙ – див.: Мо-
нонуклеоз інфекційний.

АДЕНОЗИН – С10 Н13 N5 O4; нуклеозид, в якому 9-й 
атом азоту аденіну сполучений з першим вуглецевим 
атомом рибози. В орґанізмі міститься в деяких фермен-
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тах, а також в аденозинфосфорних і нуклеїнових кис-
лотах.

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗИ – група ферментів, 
які каталізують відщеплення від аденозинтрифосфор-
ної кислоти (АТФ) одного або двох залишків фосфорної 
кислоти з вивільненням енерґії, що використовується в 
процесах м’язового скорочення, нервового збудження, 
секреції, синтезу різних сполук в орґанізмі.

АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНА КИСЛОТА – склад-
ний ефір аденозину і 3 частин фосфорної кислоти. А.к. 
є складовою частиною тканин орґанізму людини і тва-
рин; має велике значення для м’язової діяльності; бере 
участь у проведенні нервових імпульсів у веґетативних 
ґанґліях і покращує проведення нервового збудження з 
блукаючого нерва на серце.

АДЕНОЗИНФОСФОРНІ КИСЛОТИ – нуклеоти-
ди, моно-, ди- і трифосфорні ефіри аденозину, які міс-
тять аденін, вуглевод рибозу і один (АМФ), два (АДФ) 
або три (АТФ) залишки фосфорної кислоти. А.к. міс-
тяться в тканинах усіх орґанізмів і відіграють дуже важ-
ливу роль в обміні речовин та енерґії, тому що приєд-
нання фосфорних груп до АМФ (аденозинмонофос-
форної кислоти) супроводжується акумуляцією енерґії 
в макроерґічних сполуках – АДФ (аденозиндифосфор-
ній кислоті) і АТФ (аденозинтрифосфорній кислоті), а 
відщеплення їх – вилученням енерґії, яку орґанізм вико-
ристовує для різних процесів життєдіяльності. У кліти-
нах пос тій но відбувається взаємне перетворення АТФ, 
АДФ і АМФ.

АДЕНОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення аде-
ноїдів.

АДЕНОЇДИ – патолоґічна гіпертрофія глоткового 
(носоглоткового) миґдалика, який міститься на задньо-
верхній стінці носоглотки. Розрізняють три ступені 
розростання глоткових миґдаликів: І сту пінь – А. при-
кривають верхню частину леміша, ІІ ступінь – верхні 
дві частини леміша і ІІІ ступінь – великі аденоїди, які 
прикривають повністю, або майже повністю, леміш. 
Основні симптоми А.: періодичне або постійне закла-
дання носа зі значними виділеннями, що заповняють 
носові ходи; хронічний нежить, утруднене носове ди-
хання. При великих А. може спостерігатися порушен-
ня фонації, а також, особливо під час гострого нежитю, 
зниження слуху.

АДЕНОЇДИЗМ – симптомокомплекс, який спричи-
нюється значним збільшенням аденоїдів.

АДЕНОЇДИЗМ ЗОВНІШНІЙ – див.: Аденоїдне об-
личчя.

АДЕНОЇДИТ – запалення гіперплазованого глотко-
вого миґдалика; розрізняють гострий і хронічний А.

АДЕНОЇДНЕ ЛИЦЕ – до А.л. призводить тривале 
дихання через рот внаслідок аденоїдів. Для А.л. харак-
терні зміни форми лиця і верхньої щелепи (верхня ще-
лепа клиноподібна, тверде піднебіння має форму «го-
тичного склепіння», спостерігається неправильне роз-
міщення зубів), постійно відкритий рот і байдужий ви-
раз лиця.

АДЕНОЇДНИЙ – такий, що подібний до залози.

АДЕНОЇДНІ ВЕҐЕТАЦІЇ – патолоґічно гіперплазо-
ваний глотковий миґдалик; виникає переважно в дітей 
у віці 2–11 ро ків, внаслідок частих запальних захворю-
вань верхніх дихальних шляхів на фоні імунодефіцит-
них станів і алерґії; важливу роль у розвитку А.в. гра-
ють спадкові фактори.

«АДЕНОЇДНО-КІСТОЗНА ЕПІТЕЛІОМА» БРУ-
КА (H. A. G. BROOKE) – рідкісна вада розвитку у виг-
ляді поєднання неправильно розвинутих волосяних 
фолікулів (часто з утворенням трихоепітеліоматозних 
кіст) і потових залоз, що формують залозисті структу-
ри; проявляється в дитинстві або в юнаків, частіше в 
жінок, у формі дрібних вузликів, головним чином, на 
обличчі.

АДЕНОКАНКРОЇД – злоякісна пухлина, яка пред-
ставлена двома компонентами – аденокарциномою і 
плоскоклітинним раком. Аденокарциноми з невелики-
ми ділянками плоскоклітинної диференціації розціню-
ються як аденокарциноми.

АДЕНОКАРЦИНОМА – злоякісна пухлина із зало-
зистого епітелію, який може формувати тубулярні, аци-
нарні або па пілярні структури; виникає в слизових обо-
лонках і залозистих орґанах.

АДЕНОЛІМФОМА – доброякісна пухлина слин-
них залоз, яка складається із залозистих, кістозних 
структур, вистелених еозинофільним епітелієм, і лім-
фоїдної строми; виникає переважно в привушній слин-
ній залозі; серед хворих переважають чоловіки старші 
40 років.

АДЕНОЛОҐАДИТ – 1) запалення залоз кон’юнк-
тиви; 2) запалення очей новонароджених.

АДЕНОМА – доброякісна пухлина, яка розвиваєть-
ся із залозистого епітелію. А. має орґаноїдну будову і 
складається із клітин призматичного або кубічного епі-
телію, що формує залозисті утворення, інколи із сосоч-
ковими виростами. Залежно від особливостей будови 
розрізняють такі види А.: 1) ацинарна А., яка розви-
вається з альвеолярної паренхіми залоз; 2) тубулярна 
А., яка росте із проток залозистих структур; 3) трабе-
кулярна А., що має балкову будову; 4) сосочкова А., в 
якій спостерігаються сосочкові розростання в кістоз-
них утвореннях.

А. КІСТОЗНА – див.: Цист аденома.
А. ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ – доброякісний 

новоутвір передміхурової залози. Існування істинних 
А.п.з. сумнівне. Вважається, що найчастіше трапляють-
ся доброякісні аденоподібні проліферати, які швидше 
мають гіперпластичний, а не пухлинний характер. Па-
пілярні аденоми з ацинарного епі телію трапляються в 
задній уретральній зоні.

А. САЛЬНИХ ЗАЛОЗ – доброякісний но воутвір 
сальних залоз. Спостерігається переважно в чоловіків 
літ нього віку; локалізується частіше на обличчі і во-
лосистій частині голови. А.с.з. поділена на багато час-
точок, які складаються із себоцитів з пінистою ци-
топлазмою, що містить жир, а також із дрібних клі-
тин, які нагадують клітини росткового шару сальної 
залози.
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«АДЕНОМА» САЛЬНИХ ЗАЛОЗ (ПРИНҐЛЯ) – 
новоутвір, що має вигляд маленьких вузликів, які симет-
рично локалізуються в ділянці щелепних кісток, рідкіс-
ніше – на верхній частині тулуба. Пухлина характери-
зується фіброзом і розширенням капілярів при наявності 
атрофічних сальних залоз.

АДЕНОМАЛЯЦІЯ – патолоґічне розм’якшення за-
лози.

АДЕНОМАТОЗ – множинний аденоматозний ріст.
АДЕНОМАТОЗНИЙ – 1) такий, що схожий на аде-

ному; 2) такий, що стосується аденоми.
АДЕНОМЕҐАЛІЯ – значне збільшення залози.
АДЕНОМЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення адено-

ми передміхурової залози.
АДЕНОМЕРИ – кінцеві відділи залоз людини і тва-

рин, де утворюється секрет. А. бувають у вигляді трубо-
чок (трубчасті залози) і міхурців (альвеолярні залози).

АДЕНОМІОЗ – див.: Ендометріоз.
АДЕНОМІОМА – неправильно сформовані емб-

ріональні тканинні комплекси пухлиноподібного ви-
ду, які складаються з епітеліальних залозистих і глад ко -
м’язевих елементів.

АДЕНОМІОМАТОЗНИЙ – такий, стосується аде-
номіоми.

АДЕНОМІТ – запалення аденоматозно зміненої пе-
редміхурової залози.

АДЕНОНЕВРАЛЬНИЙ – такий, що одночасно сто-
сується залози та нерва.

АДЕНОПНЕВМОПАТІЯ – див.: Аденосинусопнев-
мопатія.

АДЕНОСИНУСОПНЕВМОПАТІЯ – симптомо-
комплекс, що виникає переважно в дітей раннього ві-
ку, які страждають на алерґію; спостерігається тривале, 
рецидивуюче запалення лімфоїдної тканини носової і 
ротової частин глотки, навколоносових пазух, бронхів 
і легень.

АДЕНОСКЛЕРОЗ – склероз залози.
АДЕНОТОМ – спеціальний ніж для видалення аде-

ноїдів; буває різних конструкцій і розмірів.
АДЕНОТОМІЯ – хірурґічна операція видалення гі-

пертрофованого глоткового миґдалика.
АДЕНОТОНЗИЛОСИНУСОПНЕВМОПАТІЯ – 

див.: Аденосинусопневмопатія.
АДЕНОТРИХІЯ – загальне позначення різних змін 

росту волосся, які зумовлені ураженням їхніх фолікулів.
АДЕНОФАРИНҐІТ – запалення аденоїдів та глот-

ки.
АДЕНОФІБРОЗ – фіброзні зміни в залозі.
АДЕНОФІБРОМА КОЛОЇДНА – див.: Бреннера 

пухлини.
АДЕНОФІБРОМА ПСЕВДОМУЦИНОЗНА – 

див.: Бреннера пухлини.
АДЕНОФЛЕҐМОНА – гнійне запалення тканини, 

що оточує лімфатичний вузол.
АДЕНОФТАЛЬМІЯ – запалення залоз Мейбома та 

залоз хрящів повіки.
АДЕНОЦЕЛЮЛІТ – запалення залози та прилег-

лих до неї тканин.

АДЕНОЦИСТОМА – див.: Цистаде нома.
АДЕНТІЯ – відсутність кількох або всіх зу бів у ре-

зультаті порушення їхнього фор му вання; розрізняють 
вроджену і набуту А.

АДЕРМІН – див.: Вітамін В6.
АДЕРМІЯ – вроджена або набута від сутність шкіри 

на певній ділянці тіла.
АДЕРМОҐЕНЕЗ – недостатній розвиток шкіри.
АДИНАМІЧНИЙ – такий, що стосується адинамії, 

характеризується нею.
АДИНАМІЯ – зменшення або повне при  пинення 

рухової активності в ре зуль та ті порушень нервово-
м’язового апарату. 

АДИПІНОВА КИСЛОТА – СООН(СН2)4 СООН; 
природна орґанічна кислота, яка міститься в буряковому 
сокові; похідне А.к. – α-аміноадипінова кислота є про-
міжним продуктом розпаду лізину.

АДИПО- (лат. adeps – жир) – частина складних слів, 
яка зазначає зв’язок з жиром.

АДИПОЗАЛҐІЯ – див.: Деркума хвороба.
АДИПОЗО-ҐЕНІТАЛЬНА ДИСТРОФІЯ – захво-

рювання нейроендокринної системи, яке проявляється 
проґресуючим ожирінням, недорозвитком зовнішніх і 
внутрішніх статевих орґанів та зниженням функції ста-
тевих залоз. Причиною А.-г. д. можуть бути орґанічні 
ураження гіпофіза або гіпоталамуса, пухлини цих струк-
тур, нейроінфекції, мікроцефалія, функціональні розла-
ди підгорбикової ді лянки і гіпофіза.

АДИПОЗНИЙ – такий, що належить до жирової 
тканини. 

АДИПОКІНЕЗ – рух жирів в орґанізмі.
АДИПОКІНЕТИЧНИЙ – такий, що стосується 

адипокінезу.
АДИПОНЕКРОЗ – некроз жирів в орґанізмі.
АДИПОНЕКРОЗ ПІДШКІРНИЙ НОВОНАРОД-

ЖЕНИХ – хвороба новонароджених, що проявляється 
вузлуватими затвердіннями підшкірної жирової ткани-
ни, які з часом розсмоктуються.

АДИПОПЕКСІЯ – нагромадження жирової ткани-
ни.

АДИПОПЕКТИЧНИЙ – такий, що стосується ади-
попексії.

АДИПОЗ – ожиріння.
АДИПОЗНИЙ – такий, що має жирове походжен-

ня; жировий.
АДИПОЗУРІЯ – наявність жиру в сечі.
АДИПОЦЕЛЕ – грижа, для якої характерно наяв-

ність у грижовому мішку жирової тканини.
АДИПОЦЕЛЮЛЯРНИЙ – такий, що складається 

із жирових клітин.
АДИПСІЯ – патолоґічна відсутність відчуття спра-

ги; патолоґічне ухилення від пиття.
АДІАДОХОКІНЕЗ – неспроможність виконувати 

протилежні рухи швидко один за одним (напр., згинання 
і розгинання пальців, пронація і супінація руки).

АДІАСПОРОМІКОЗ – рідкісна форма пневмо-
коніозу, який викликається Em mon sia crescens і, рідкіс-
ніше, – Emmonsia par va. Розрізняють дві форми уражен-
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ня легень при А. – з поодинокими ґранульо мами або з 
міліарною дисимінацією в результаті гематоґенного по-
ширення і нако пичення великої кількості адіаспор, діа-
метр яких може досягати 300–700 мкм.

АДІАСТОЛІЯ – обмеження можливості розширен-
ня шлуночків серця в період діастоли, що призводить до 
зменшення серцевого викиду; спостерігається при адге-
зивних перикардитах і тампонаді серця.

АДІУРЕТИЗМ ПЕРВИННИЙ – див.: Гідро пек сич-
ний синдром.

АДЛЕРА (O. A. ADLER) ҐРАНУЛИ – азурофільні 
зерна в цитоплазмі сеґментоядерних лімфоцитів і мо-
ноцитів.

АДЛЕРА (A. ADLER) МЕТОД – кіль кісне визна-
чення стеркобіліну в калі; ґрун тується на здатності цин-
кової солі стер ко біліну давати зелену флуоресценцію.

АДНЕКСИТ – запалення придатків матки (яєчни-
ків і труб).

АДОЛЕСЦЕНТ – особа пубертатного або юнаць-
кого віку.

АДОНІТОКСИН – ґлікозид серцевої дії; міститься 
в горицвіті весняному.

АДОПТАЦІЯ – стійке приживлення чужорідних 
тканин після трансплантації.

АДРЕН- (адренал-, адрено-; лат. adrenalis – наднир-
ковий) – частина складних слів, яка означає належність 
до надниркових залоз, адреналіну.

АДРЕНАЛ- – див.: Адрен-.
АДРЕНАЛЕКТОМІЯ – хірурґічна операція вида-

лення надниркової залози.
АДРЕНАЛІЗМ – будь-які розлади функції наднир-

кових залоз.
АДРЕНАЛІН – гормон тканини надниркових залоз. 

А. належить до катехоламі нів або пірокатехінамінів, 
що належать до групи біоґенних моноамінів. Джерелом 
утворення А. в орґанізмі є ароматичні амінокислоти – 
фенілаланін і тироксин. А. має виражену кардіотоніч-
ну, пресорну, гіперґлікемічну, калориґенну дію; викли-
кає звуження судин шкіри, нирок; розширює вінцеві 
судини, судини скелетних м’язів, гладких м’язів брон-
хів і шлунково-кишкового тракту; пригнічує моторику 
матки в пізні періоди вагітності, підвищує споживан-
ня кисню, основний обмін, дихальний коефіцієнт. А. 
впливає на центральну і периферичну нервову систему, 
імітуючи дію симпатичних нервових імпульсів – сим-
патоміметичні ефекти. Гормон діє на провідну систе-
му серця і безпосередньо на міокард, має хронотропну, 
інотропну дію, яка з часом може змінитися на проти-
лежний ефект. Добувають А. з мозкової тканини над-
ниркових залоз або синтезують. Застосовують при за-
хворюваннях серцево-судинної системи, колапсі, шо-
кові, отруєн нях, при алерґічних захворюваннях, аст-
матичних станах.

АДРЕНАЛІНЕМІЯ – вміст адреналіну в крові. У 
крові адреналін міститься у вільному стані, у формі спо-
лук сірчаної і ґлюкуронової кислот, у зв’язках з білками 
і форменими елементами крові (тромбоцитами, еритро-
цитами). Співвідношення швидкості секреції адреналі-

ну хромафінними клітинами і елімінації його із крові, 
а також об’єм крові зумовлюють величину вмісту адре-
наліну в крові.

АДРЕНАЛІНОВА ПРОБА – метод діаґностики 
функціональних порушень нервової, ендокринної та ін-
ших систем орґанізму за характером реакцій цих систем 
на парентеральне введення адреналіну.

АДРЕНАЛІНУРІЯ – наявність адреналіну в сечі.
АДРЕНАЛІТ – запалення надниркових залоз.
АДРЕНАЛОВА СИСТЕМА – сукуп ність клітин 

невроґенного походження (хромафінних), які продуку-
ють адреналін і норадреналін та виникають у людини 
і тварин у вигляді, більш або менш, значних скупчень 
у різних утвореннях симпатичного відділу веґетатив-
ної нервової системи. Найбільше і постійне скупчен-
ня хромафінних клітин – мозкова речовина наднирко-
вих залоз.

АДРЕНАЛОПАТІЯ – будь-яке захворювання над-
ниркових залоз.

АДРЕНО- – див.: Адрен-.
АДРЕНОБЛОКАТОРИ – лікарські засоби із групи 

антиадренерґічних речовин, які перешкоджають взає-
модії медіатора з адренорецепторами без порушення 
процесу утворення медіатора і видалення його з нерво-
вих закінчень. 

АДРЕНО-ҐЕНІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – захво-
рювання, що зумовлене гіперфункцією кори наднир-
кових залоз з надмірною секрецією андроґенів. А.-г. с. 
виникає в результаті пухлини кори надниркових залоз 
або її вродженої гіпер плазії, в останньому випадку він є 
спадковим. Розрізняють такі найпоширеніші форми за-
хворювання: 1) вірильна форма – трапляється найчасті-
ше; зумовлена дією андроґенів, без грубих порушень 
ґлюко- і мінералокортикоїдної функції; 2) соле втратна 
форма (синдром втрати солі) – розвивається при не-
достатності у ферментній системі 18-оксидаз; у крові 
спостерігається гіперкаліємія, виражений метаболіч-
ний ацидоз, азотемія, гіпонатріємія; 3) гіпертензивна 
форма – характеризується стійкою гіпертонією, вірилі-
зацією; 4) вірильна форма – з періодичними гарячка-
ми, які викликані надходженням у кров значних кіль-
костей етіохоланолона; спостерігаються головні болі, 
болі в животі, піт, інколи прострація, нудота, блювання, 
менінґеальні симп томи.

АДРЕНО-ҐЕНІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ ІЗ ВТРА-
ТОЮ СОЛІ – див.: Дебре – Фібіґера синдром.

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-
ся кори надниркових залоз.

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНИЙ РАК – злоякісна пух-
лина кори надниркових залоз; зустрічається рідкісно, 
має різноманітну структуру; метастазування переваж-
но гематоґенне – у легені; пухлина схильна до вростан-
ня у вени.

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНІ АДЕНОМИ – добро-
якісні пухлини кори надниркових залоз; виникають 
переважно в дорослих. Звичайно, це вузли, обмежені 
фіброзною капсулою, на розрізі яскраво-жовті, жовто-
бурі, сіро-жовті. Виділяють такі варіанти цих новоут-
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ворень: 1) адренокортикальна світлоклітинна адено-
ма; переважною клінічною ознакою є синдром гіпер-
альдостеронізму; 2) темноклітинна адренокортикальна 
аденома – проявляється ендоґенним чи фемінізуючим 
ефектом або розвитком синдрому Кушінґа; 3) адренокор-
тикальна аденома змішаної будови – найчастішою клініч-
ною ознакою є тотальний гіперкортицизм; 4) ґломерульо-
зоклітинна аденома – клінічна маніфестація проявляєть-
ся надмірною дією мінеролокортикоїдів.

АДРЕНОКОРТИКОГІПЕРПЛАЗІЯ – гіперплазія 
кори надниркових залоз.

АДРЕНОКОРТИКОТРОПНИЙ ГОРМОН – пеп-
тидний гормон, який виробляється базофільними клі-
тинами перед ньої частки гіпофізу і стимулює функцію 
кори надниркових залоз. А.г. являє собою пептидний 
ланцюг із 39 амінокислотних залишків. Біолоґічна ак-
тивність зумовлена 24 амінокислотними залишками, які 
приєднані до амінного кінця молекули. Крім основної 
дії на надниркові залози, А.г має жиромобілізуючу і ме-
ланоцитостимулюючу активність. Виділення А.г. пере-
буває під контролем гіпоталамуса.

АДРЕНОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ – сполуки, які ослаб-
люють або попереджують ефекти адреноміметичних за-
собів і подразнення симпатичних нервів. А.з. порушу-
ють взаємодію адренерґічного медіатора з автономно-
моторними нервовими закінченнями – адренорецепто-
рами.

АДРЕНОМЕҐАЛІЯ – значне збільшення однієї або 
обох надниркових залоз.

АДРЕНОМІЄЛОНЕЙРОПАТІЯ – спадкова деґе-
нерація спинного мозку з периферичною нейропатією; 
переважно зустрічається в дорослих.

АДРЕНОМІМЕТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засо-
би, які діють подібно адреналіну; відтворюють ефекти, 
що виникають при збудженні адренерґічних нервових 
закінчень.

АДРЕНОРЕАКТИВНА СИСТЕМА – біохімічний 
субстрат клітини, який сприймає специфічний вплив 
медіаторів, що вивільнюються під впливом електрич-
ного імпульсу із закінчень постґанґліонарних симпатич-
них волокон.

АДРЕНОРЕЦЕПТОРИ – див.: Адренореактивна 
система.

АДРЕНОСТЕРОН – гормон кори надниркових за-
лоз андроґенної дії, який за хімічною структурою нале-
жить до 17-кетостероїдів.

АДРОМІЯ – відсутність провідності нерва, який ін-
нервує певний м’яз.

АДСОРБАТ – речовина, яка поглинається адсорбен-
том.

АДСОРБЕНТИ – штучні і природні тіла, поверхня 
яких добре поглинає (адсорбує) речовини з ґазів і роз-
чинів, що оточують А. Адсорбційні властивості А. за-
лежать від хімічного складу і фізичного стану поверх-
ні, від характеру пористості та поверхні, яка припадає 
на 1 г речовини.

АДСОРБЕР – основний апарат установки, в якій 
здійснюють адсорбцію.

АДСОРБТИВ – див.: Адсорбат.
АДСОРБУЮЧІ ІНДИФЕРЕНТНІ ЗАСОБИ – не-

розчинні адсорбенти; індиферентні речовини, які при 
нанесенні на пошкоджені ділянки шкіри мають влас-
тивість вбирати рідину, що виділяється при запаленні, 
а також поглинати різні шкідливі речовини. До А.і.з. на-
лежать активоване вугілля, гідрат окису алюмінію, біла 
глина, тальк та ін.

АДСОРБЦІЯ – поглинання речовини з ґазоподібно-
го середовища або розчину поверхневим шаром рідини 
або твердого тіла.

АД’ЮВАНТИ – 1) речовини різного походжен-
ня, які є неспецифічними стимуляторами імуноґенезу; 
2) речовини, що підсилюють або пролонґують дію лі-
карських засобів.

АД’ЮВАНТНИЙ – допоміжний. 
АД’ЮНКТ – військовослужбовець офіцерського 

скла ду, який готується до наукової або науково-педа-
гогічної діяльності при вищому військово-навчальному 
закладі або при науково-дослідній установі.

АД’ЮНКТУРА – одна з форм підготовки наукових 
і науково-педагогічних кадрів у вищих військово-нав-
чальних закладах і науково-дослідних установах Зброй-
них сил України. Мета навчання в А. – оволодіння мето-
дами наукового дослідження, здобуття всебічних знань 
за обраним науковим фахом і захист дисертації на здо-
буття вченого ступеня кандидата наук.

АЕРАРІЙ – майданчик для приймання повітряних 
ванн.

АЕРАЦІЯ – природне надходження або механіч-
не введення атмосферного повітря в приміщення, во-
ду, ґрунт та інші середовища; природна вентиляція при-
міщення, яка реґулюється зміною площі отворів в ого-
рожі.

АЕРО- (грец. aēr – повітря) – частина складних слів, 
яка зазначає зв’язок з повітрям.

АЕРОБИ – орґанізми, для життєдіяльності яких 
потрібен вільний молекулярний кисень. А. є переваж-
на більшість тварин, усі рослини й багато мікроорґаніз-
мів. Серед мікроорґанізмів одні є обліґатні (безумовні), 
інші – факультативні (умовні) А., здатні жити при дуже 
малій кількості вільного кисню, або й без нього; різко 
розмежувати ці дві групи неможливо. Деякі А. є збудни-
ками заразних хвороб людини та тварин (напр., тубер-
кульозу, туляремії, сибірки).

АЕРОБІОЗ (аеро- + грец. buos – життя) – життя за 
наявності кисню; характеризується повним окисленням 
орґанічних речовин з утворенням вуглекислого ґазу й 
виділенням енерґії (дихання); деякі мікроорґанізми, пог-
линаючи кисень, не доводять реакцію окислення до кін-
ця і не виділяють вуглекислого ґазу; у цих випадках кін-
цевими продуктами окислення є орґанічні кислоти.

АЕРОБІОС – сукупність аеробіонтів – орґанізмів, 
що живуть на суші (тіло яких оточене повітрям), тобто 
наземних орґанізмів.

АЕРОБІОТИЧНИЙ – такий, що стосується ае-
робіозу.

АЕРОБУЛЬОЗИС – див.: Декомпресійна хвороба.
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АЕРОГЕЛІОМАЙДАНЧИК – майданчик для при-
йому повітряних і сонячних ванн.

АЕРОГЕЛІОТЕРАПІЯ – метод кліматотерапії, який 
ґрунтується на поєднаній дії аеротерапії та геліотера-
пії.

АЕРОГЕМАТИЧНИЙ БАР’ЄР – структурно-фун-
кціональне утворення легень.

АЕРОҐАСТРІЯ – накопичення повітря в шлунку.
АЕРОҐЕНЕЗ – процес утворення ґазу.
АЕРОДЕРМЕКТАЗІЯ – накопичення повітря під 

шкірою; підшкірна емфізема.
АЕРОДИҐЕСТИВНИЙ – такий, що одночасно сто-

сується дихальної і травної систем.
АЕРОДОНТАЛҐІЯ – біль у зубах, який виникає 

внаслідок різких змін атмосферного тиску.
АЕРОЕМБОЛІЗМ – див.: Декомпре сійна хвороба.
АЕРОЕМБОЛІЯ – потрапляння в кровоток буль-

башок повітря, які викликають емболію малого кола 
кровообігу; може настати раптова смерть. При цьому 
повітря накопичується в порожнині правого шлуночка 
серця і розтягує його. А. буває при пораненні вен шиї, 
при зяянні вен внутрішньої поверхні матки після по-
логів, при пошкодженні склерозованої легені, при фор-
муванні пневмотораксу, при операціях на відкритому 
серці, при випадковому введенні повітря у вену разом 
з ліками.

АЕРОЗ – процес утворення ґазу в тканинах орґаніз-
му.

АЕРОЗОЛІ – дисперсні системи, які складаються з 
ґазового середовища, в якому зависли тверді або рідкі 
частинки.

АЕРОЗОЛІ БІОЛОҐІЧНІ – аеродинамічні систе-
ми, в яких тверда (пилові А.) або рідка (крапельні А.) 
дисперсна фаза містить біолоґічно активний субстрат у 
вигляді мікроорґанізмів (бактерій, рикетсій, вірусів, па-
тоґенних грибків) або їхніх токсинів.

АЕРОЗОЛІ ЛІКАРСЬКІ – лікарські форми, що яв-
ляють собою дисперсну систему, в якій дисперсійним 
середовищем є ґаз або ґазова суміш, а дисперсна фаза 
складається із частинок твердої речовини або рідини; 
призначені для місцевої дії на шкіру і слизові оболонки, 
а також для загальної дії – для інгаляцій.

АЕРОЗОЛІЗАЦІЯ – процес перетворення на аеро-
золь.

АЕРОЗОЛЬНІ ҐЕНЕРАТОРИ – пристрої для ґене-
рування аерозольних систем; вони поділяються: 1) апа-
рати, які утворюють аерозолі методом дисперґування за 
рахунок подрібнювання (розпилення) порівняно вели-
ких об’ємів рідких або твердих тіл на частинки малих 
розмірів; 2) апарати для утворення аерозолів конденса-
ційним методом, коли колоїдно-дисперсна фаза виникає 
з молекулярно-дисперсної (ґазоподібної).

АЕРОЗОЛЬНІ ПРИСТРОЇ – пристрої, які перево-
дять речовини в стан аерозолей.

АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЯ – метод фізіотерапії, який по-
лягає у введенні аерозолів біолоґічно активних речовин у 
дихальні шляхи хворого, у різні порожнини орґанізму або 
в нанесенні їх на уражені ділянки поверхні тіла.

АЕРОІОНИ – іони повітря.
АЕРОІОНІЗАТОРИ – ґенератори аероіонів для 

штучної іонізації повітря.
АЕРОІОНІЗАЦІЯ – іонізація ґазів, які входять до 

складу атмосфери.
АЕРОІОНОІНГАЛЯЦІЯ – вдихання повітря штуч-

но збагаченого позитивними і неґативними іонами.
АЕРОІОНОТЕРАПІЯ – метод лікування іонізо-

ваним повітрям, лікувальним фактором якого є іони 
повітря (аероіони), що несуть на собі переважно неґа-
тивний заряд; для лікування, як правило, застосовують 
легкі аероіони неґативного заряду. А. застосовується як 
метод загальної дії – аероіоноінгаляція або місцева про-
цедура, зокрема у вигляді аероіонного масажу.

АЕРОКОЛЬПОС (аеро- + грец. kolpos – лоно) – 
роздування піхви ґазом.

АЕРОМІКРОБІОЛОҐІЯ – розділ мікробіолоґії, 
який вивчає склад і поширення мікроорґанізмів у 
повітрі.

АЕРООТИТ – запалення середнього вуха, яке 
викликане різкою зміною атмосферного тиску (баро-
травма).

АЕРОПАТІЯ – захворювання, яке спричинюється 
змінами атмосферного тиску.

АЕРОПАТІЯ ДЕСАТУРАЦІЙНА – див.: Деком-
пресійна хвороба.

АЕРОПРОФІЛАКТИКА – загартовування орґаніз-
му факторами повітряного середовища.

АЕРОСИНУСИТ – запалення слизової оболонки 
навколоносових порожнин, яке викликане різкою змі-
ною атмосферного тиску.

АЕРОСОЛЯРІЙ – спеціально обладнані майданчик 
або приміщення, які призначені для проведення кліма-
тичного лікування – приймання сонячних та повітря-
них ванн.

АЕРОТАКСИС – рух бактерій, найпростіших тва-
ринних орґанізмів, а також спор водоростів у напрямку 
до джерела кисню (позитивний А.) або в протилежний 
від джерела бік (неґативний А.).

АЕРОТЕНК – споруда для біолоґічної очистки стіч-
них вод, яка являє собою проточний резервуар з актив-
ним мулом, та пристроєм для аерації вмісту.

АЕРОТЕРАПІЯ – застосування дії чистого повітря 
з лікувальною та профілактичною метою.

АЕРОТОЛЕРАНТНІ МІКРООРҐАНІЗМИ – анае-
робні мікроорґанізми, які можуть жити та повільно рос-
ти в аеробному середовищі.

АЕРОТОНОМЕТР – прилад, призначений для ви-
мірювання парціального тиску ґазів у крові.

АЕРОФАҐІЯ – проковтування надлишкового по-
вітря і наступне його зригування.

АЕРОФІЛ – аеробний орґанізм.
АЕРОФІЛЬНИЙ – такий, що росте лише при на-

явності повітря.
АЕРОФІЛЬТР – біолоґічний фільтр для очистки 

стічних вод зі штучною аерацією шару фільтруючих 
матеріалів, що підвищує продуктивність очисних спо-
руд.

 АЕРОГЕЛІОМАЙДАНЧИК – АЕРОФІЛЬТР
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АЕРОФОБІЯ – 1) боязнь протягів; 2) розвиток су-
дом при подразненні зовнішніх покривів незначним ру-
хом повітря.

АЕРОФОТАРІЙ – приміщення з вільним доступом 
свіжого повітря для одночасного проведення з лікуваль-
но-профілактичною метою процедур аеротерапії та світ-
лолікування.

АЕРОХОЛІЯ – наявність ґазу в жовчному міхурі 
при холециститі, який викликаний анаеробними мікро-
орґанізмами.

АЕРОЦЕЛЕ ІНТРАКРАНІАЛЬНЕ – накопичення 
повітря в порожнині черепа, що спричинено травмою.

АЕРОЦИСТОСКОП – цистоскоп з пристроєм для 
введення повітря в сечовий міхур з метою його розтяг-
нення при дослідженні.

АЄВІТ – лікарський засіб, що містить аксерофто-
лацетат (вітамін А) і α-токоферолацетат (вітамін Е); за-
стосовують з лікувальною метою при атеросклеротич-
них змінах судин, головним чином, при облітеруючому 
ендартеріїті.

АЖИТАЦІЯ – хворобливий стан, який проявляється 
руховим збудженням з афектом тривоги і страху.

АЗАТІОПРИН – див.: Імуран.
АЗБЕСТИ – група мінералів, які мають волокнисту 

структуру. Загальна властивість різних А. – здатність 
розщеплюватися на еластичні міцні волокна. А. вико-
ристовуються у виробництві азбесто-текстильних, аз-
бесто-цементних виробів, тепло- та електроізоляційних 
плит і т. ін.

АЗБЕСТОВІ ТІЛЬЦЯ – мікроскопічні скупчення 
частинок азбестового пилу в тканині легень, що утво-
рюються при азбестозі.

АЗБЕСТОЗ – професійний пневмоконіоз, який ви-
никає в результаті систематичного вдихання пилу азбес-
ту. Розвивається дифузний інтерстиційний фіброз ле-
гень, для якого характерне розростання сполучної тка-
нини, нав коло бронхів та судин, наявність азбес тових 
тілець. Постійно спостерігаються плевральні спайки, 
потовщення плеври, катарально-десквамативний, рідкіс-
ніше – гнійний бронхіт, бронхоектази з гіперплазією сли-
зових залоз, дистрофічними змінами в хрящах і їх каль-
цинозом. У лімфатичних вузлах середостіння – значний 
вміст пилу.

АЗЕОТРОПНІ СУМІШІ – розчини, що складають-
ся з двох або більше компонентів, які киплять при дано-
му зовнішньому тиску і при постійній температурі без 
зміни складу.

АЗИҐОҐРАФІЯ – рентґеноґрафія непарної і напівне-
парної вен після їхнього штуч ного контрастування.

АЗОБІЛКИ – утворюються при взаємодії деяких із 
азосполук з білками; мають жовте, оранжеве або черво-
не забарвлення. Здатність А. до утворення комплексів 
білок – азобілок, а також наявність у них інтенсивного 
забарвлення дозволяє широко використовувати їх для 
кіль кісних досліджень в імунохімії. Багато з А. канце-
роґенні.

АЗООСПЕРМАТОРЕЯ – виділення в кінці акту се-
човиділення або дефекації вмісту сім’яних міхурців і 

секрету передміхурової залози, які не містять сперма-
тозоїдів.

АЗООСПЕРМІЯ – відсутність в еякуляті сперма-
тозоїдів при наявності клітин сперматоґенезу і еле-
ментів додаткових статевих залоз. Розрізняють дійсну 
А., коли сперматозоїди не виробляються яєчками, і не-
справжню (обтураційну), при якій існує непрохідність 
сім’явиносних проток.

АЗОТ – N; хімічний елемент V групи періодичної 
системи Менделєєва, атомний номер 7, атомна маса 
14,0067; безбарвний ґаз, не має запаху і смаку.

АЗОТЕМІЯ – надмірна концентрація в крові про-
дуктів білкового обміну, що містять азот (сечовина, кре-
атин, креатинін, сечова кислота та ін.). Накопичення в 
крові речовин, які містять азот, залежить від інтенсив-
ності білкового катаболізму і порушення видільної здат-
ності нирок. Розрізняють позаниркову, ниркову і зміша-
ну А.

АЗОТИСТА КИСЛОТА – НNА2; одноосновна, не-
стійка, досить слабка кислота, яка існує тільки в розве-
дених холодних розчинах. Солі А.к. викликають роз ши-
рення судин, головним чином, коронарних і мозку, зни-
ження кров’яного тиску.

АЗОТИСТА РІВНОВАГА – стан азотистого обміну 
в орґанізмі, при якому кількість азоту, що виділяється із 
сечею, дорівнює кількості азоту, що засвоюється з їжі. 
Нормальний дорослий орґанізм перебуває в стані А.р. 
Середня потреба дорослої людини в азоті – 16 г на до-
бу, що відповідає 100 г білка. Якщо кількість азоту, яка 
засвоюється з їжі, нижча від білкового мінімуму, почи-
нається розпад білків власного тіла, що веде до неґатив-
ного азотистого балансу – виділення азоту перебільшує 
його засвоєння. Тривале голодування призводить до вис-
наження. Ростучий орґанізм повинен мати позитивний 
азотистий баланс, тобто кількість засвоєного азоту має 
бути більшою за кількість виділеного, що свідчить про 
нагромадження білків в орґанізмі.

АЗОТИСТИЙ БАЛАНС – різниця між кількістю 
азоту, що потрапляє в орґанізм з їжею, і кількістю азоту, 
що виводиться з орґанізму.

АЗОТИСТИЙ ДЕФІЦИТ – стан азотистого обміну, 
при якому кількість азоту, що виводиться з орґанізму, 
перевищує кількість азоту, що вводиться в орґанізм.

АЗОТИСТИЙ МІНІМУМ – найменша кількість 
білка, що вводиться в орґанізм, за якої зберігається азо-
тиста рівновага.

АЗОТИСТИЙ ОБМІН – сукупність хімічних пере-
творень речовин, які міс тять азот, в орґанізмі.

АЗОТОҐРАФ – прилад для безперервної реєстрації 
змін концентрації азоту в по вітрі або в ґазовій суміші, 
що вдихаються.

АЗОТОРЕЯ – підвищене виділення з орґанізму із 
сечею і екскрементами речовин, що містять азот, внаслі-
док порушення їхнього засвоєння орґанізмом.

АЗОТНА КИСЛОТА – НNО3; одноосновна сильна 
кислота; сильний окислювач.

АЗОТУРІЯ – надмірне виділення із сечею продук-
тів, які містять азот.

 АЕРОФОБІЯ – АЗОТУРІЯ
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АЗОТФІКСАЦІЯ – процес зв’язування молекуляр-
ного азоту атмосфери в азотисті сполуки. Здійснюється 
азотфіксуючими мікроорґанізмами, які населяють ґрунт, 
прісні водойми, моря, океани. Тільки внаслідок А. віль-
ний азот повітря стає доступним для рослин. Найактив-
нішими фіксаторами атмосферного азоту є бульбочкові 
бактерії, що існують у симбіозі з бобовими рослинами.

АЗУР – належить до групи тіазинових барвників; за-
стосовується в гематолоґії, гістолоґії та бактеріолоґії для 
забарвлення мікроскопічних препаратів.

АЗУРОФІЛІЯ – здатність елементів клітини мета-
хроматично сприймати барвник азур при забарвленні 
ним або забарвлюючими сумішами.

АЗУРОФІЛЬНА ЗЕРНИСТІСТЬ – розсіяні ґрану-
ли в цитоплазмі незернис тих лейкоцитів, які забарвлю-
ються азуром. Вважається, що А.з. утворюється при пе-
реході ядерної субстанції в цитоплазму, або в результаті 
деґенерації цито плазми.

АЇР ТРОСТИННИЙ (ACORUS CA LA MUS L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з товстим горизон-
тальним повзучим кореневищем, покритим численни-
ми тонкими корінцями. Кореневище губчасте, зверху 
зеленувате, на смак гірке, пекуче, має приємний запах. 
Листки дов гі мечоподібні, м’ясисті. Стебло біля осно-
ви червонувате з ліловим відтінком. Квітки дрібні, зеле-
нувато-жовті, зібрані на верхівці стебла в циліндричну 
качалку. Росте на берегах річок, на заболочених місцях, 
у стоячих водах тощо. Має тонізуючу, відхаркувальну і 
жовчогінну дію.

АЙВІ ПРОБА – час кровотечі з розрізу на перед-
пліччі завглибшки 1 мм і зав довжки 1 см при накладенні 
на плече манжети тонометра з постійним тиском 40 мм 
рт. ст. (норма 3–7 хв.).

АЙДОЙОМАНІЯ – підвищений статевий потяг у 
чоловіків.

АЙЄРСА (A. AYERZA) СИНДРОМ – сукупність 
проявів склерозу системи легеневої артерії (хронічний, 
плямистий «чорний» ціаноз, поліґлобулія, гіперплазія 
кісткового мозку; пальці у вигляді барабанних паличок; 
задишка, емфізема, хронічний бронхіт, вторинні брон-
хоектази; гіпертрофія, дилятація і недостатність правої 
половини серця з підвищеним венозним тиском), тяж-
кість яких не відповідає ступеню вентиляційної недостат-
ності при бронхо-легеневих захворюваннях або останні 
взагалі відсутні (первинна легенева гіпертензія). Проґноз 
несприятливий.

АЙЗЕКСА (H. ISAACS) СИНДРОМ – при безпе-
рервній діяльності м’язових волокон подібно до тієї, яка 
зустрічається при нейроміотонії, спостерігається проґре-
суюча нерухомість м’яза та його спастичний стан.

АЙЗЕКСА – МЕРТЕНСА (H. ISAACS – H. G. 
MERTENS) СИНДРОМ – див.: Айзекса синдром.

АЙЛУРОФІЛІЯ – патолоґічна пристрасть до 
котів.

АЙЛУРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь котів.
АЙНҐУМ – див.: Аньюм. 
АЙХМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь гострих пред-

метів.

АКАЙРІЯ – психічний розлад, для якого характерні 
настирливість, схильність до повторення одних і тих же 
питань, прохань, стереотипних звернень.

АКАЛЬКУЛІЯ – вид афазії, який проявляється по-
рушенням здатності до рахування.

АКАМПСІЯ – обмежена або повна відсутність ру-
хомості частини тіла чи у суглобі.

АКАМУШІ – див.: Цуцуґамуші. 
АКАНТЕСТЕЗІЯ – спотворена чутливість, яка ха-

рактеризується відчуттям натискування загостреним 
кінцем.

АКАНТИЧНИЙ – такий, що характеризується 
акантозом.

АКАНТО- (грец. akantha – шип, колючка, колю-
чість, тернистість) – частина складних слів, яка означає 
«шип», «вістря», «колючість», або зазначає належність 
до колючки чи шипа. 

АКАНТОЗ – потовщення епідермісу шкіри і епі-
телію слизових оболонок, що зумовлено гіперплазією 
міжсосочкових відростків.

АКАНТОЗИС НІҐРИКАНС (ACAN THO SIS NI-
GRI CANS) – процес, при якому в епідермісі спосте-
рігається пухкий гіперкератоз, помірний акантоз і гі-
перпіґментація. Хоча клінічно проводиться різниця між 
доброякісним і злоякісним А.н., що відповідно виникає 
в юнацькому віці та після статевого дозрівання, гісто-
лоґічно процес однаковий.

АКАНТОЇДНИЙ – такий, що вкритий колючками, 
колючий, нагадує колючки.

АКАНТОЛІЗ (ACANTHOLYSIS) – утворення щі-
лин і пухирів у шипуватому шарі епідермісу шкіри і в 
епітелії слизових оболонок у результаті порушень у ньо-
му міжклітинних контактів.

АКАНТОЛІТИЧНИЙ – такий, стосується аканто-
лізу.

АКАНТОМА СВІТЛОКЛІТИННА – незначно під-
няті над поверхнею шкіри, круглі, плоскі, блідо-червоні 
доброякісні новоутворення, що майже завжди розміщені 
на ногах. Процес характеризується обмеженою ділян-
кою епідермісу, в якому клітини за виключенням базаль-
ного шару – набухлі і світлі. Епідерміс незначно потов-
щений з помірним паракератозом і подовженими епі-
теліальними відростками. Уражені епідермальні кліти-
ни багаті на ґлікоґен. У дермі спостерігається помірне 
хронічне неспецифічне запалення.

АКАНТОПЕЛЬВІС (acantho + pelvis) – таз із дуже 
гострим і випуклим лобковим гребенем.

АКАНТОХЕЙЛОНЕМАТОЗ – див.: Дипеталоне-
матоз.

АКАНТОЦЕФАЛИ (ACANTHOCEPHALA) – див.: 
Скреблянки. 

АКАНТОЦЕФАЛОЛОҐІЯ – наука про паразитич-
них червів класу скреблянок, або колючоголових.

АКАНТОЦЕФАЛЬНИЙ – такий, що стосується па-
разитичних червів класу Acanthocephala або зумовле-
ний ними.

АКАНТОЦЕФАЛЬОЗИ – гельмінтози, які спричи-
нюються скреблянками (колючоголовими). У людини А. 
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трапляється рідко. Описані моніліморфоз і макракан-
торинхоз. 

АКАНТОЦИТИ (ACANTHOCYTES) – еритро-
цити, що з’являються в крові при акантоцитарній ге-
молітичній анемії; мають на поверхні 5 – 10 довгих 
вузьких шипоподібних виростів, у мембрані – підви-
щений вміст сфінґомієліну і знижений вміст фосфа-
тидилхоліну.

АКАНТОЦИТОЗ – наявність акантоцитів у крові.
АКАПНІЯ – відсутність парціального тиску вугле-

кислого ґазу в крові.
АКАРБІЯ – зниження вмісту бікарбонату в крові.
АКАРДИЧНИЙ – такий, що не має серця.
АКАРДІЙ – плід, який складається з двох близню-

ків, що зрослися; характеризується відсутністю серця, 
а також деяких частин тіла.

АКАРДІЯ (a- + грец. kardia серце) – вроджена від-
сутність серця.

АКАРИДИ – кліщі, група членистоногих тварин 
класу павукоподібних; деякі види А. спричинюють свер-
блячі висипки на шкірі: ванілізм, сверблячка бакалійни-
ка, копрова сверблячка.

АКАРИНОЗИ – хвороби, що спричиняються пара-
зитичними кліщами.

АКАРИЦИДИ – хімічні засоби боротьби з кліща-
ми. Залежно від шляхів проникання в орґанізм кліщів 
розрізняють: контактні А. – проникають через зов ніш-
ні покриви; кишкові А. – потрапляють в орґанізм через 
шлунково-кишковий тракт; фуміґантні А. – проникають 
через дихальні шляхи. 

АКАРІАЗ – група дерматозів, які викликаються 
кліщами. До А. належать: демодикоз, короста, міґрую-
ча еритема Ліпшютца і зернова короста.

АКАРОДЕРМАТИТ – див.: Акаріаз.
АКАРОЛОҐ – фахівець з акаролоґії.
АКАРОЛОҐІЯ – галузь зоолоґії, яка вивчає кліщів.
АКАРОТОКСИЧНИЙ – такий, що згубно впливає 

на кліщів. 
АКАРОФОБІЯ – нав’язлива патолоґічна боязнь за-

хворіти на коросту або на інше кліщове захворюван-
ня.

АКАРУС – рід дрібних кліщів родини Acaridae, які 
спричинюють коросту, сверблячку та інші хвороби шкі-
ри.

АКАТАҐРАФІЯ – розлад письмового мовлення, при 
якому не дотримується порядок складів або слів у ре-
ченнях.

АКАТАЛАЗЕМІЯ – див.: Акаталазія.
АКАТАЛАЗІЯ – спадкова аномалія обміну, яка 

пов’язана з відсутністю ферменту каталази в крові і тка-
нинах; успадкування за автономно-рецесивним типом; 
спостерігається в основному в Японії та Швейцарії; за-
хворювання проявляється в підлітковому віці рециди-
вуючими виразками ясен; у більш виражених випадках 
виникає альвеолярна ґанґрена, атрофія ясен, спостері-
гається випадіння зубів; для злоя кісних форм харак-
терне поширення ґанґрени на м’які тканини і кісткові 
структури щелеп.

АКАТАМАТЕЗІЯ – повне нерозуміння мови спів-
розмовника внаслідок психічного розладу.

АКАТАФАЗІЯ – вид афазії, який проявляється по-
рушеннями мовлення при правильній синтаксичній бу-
дові фрази.

АКАТЕКТИЧНИЙ – такий, що стосується акатек-
сії

АКАТЕКСИС – відокремлення почуттів від думок 
та ідей; відсутність емоційних реакцій, які, як правило, 
зумовлюють певні ідеї чи предмети.

АКАТЕКСІЯ – нездатність затримувати виділення 
з орґанізму.

АКАТИЗІЯ – хворобливий стан, при якому хворий 
не може втриматись на місці, прагнення до руху супро-
воджується почуттям дискомфорту.

АКАУЛІОЗ ШКІРИ – глибокий плісенний мікоз. 
Збудник Acaulium Vignolo – Lutati – Matruchot належить 
до родини Scopulariopsis. На місці травми з’являються 
червоні плями, інфільтрати зі структурою інфекційної 
ґранульоми і безболісні вузли, що поширюються за хо-
дом лімфатичних судин. Вузли роз м’як шуються, про-
риваються з виділенням кров’янисто-гнійної рідини і 
утворенням виразок. Перебіг захворювання хронічний 
з повільним проґресуванням. Проґноз для життя спри-
ятливий.

АКВАМЕТРІЯ – методи визначення води в різних 
речовинах. Розрізняють фізичні й хімічні методи А.

АКЕЛІСА – ВЕНКЕБАХА (K. F. WEN KEBACH) 
СИМПТОМ – обмеження рухомості діафраґми донизу 
під час вдихання; рентґенолоґічна ознака адгезивного 
перикардиту.

АКІДОҐАЛЬВАНОКАУСТИКА – припалюван-
ня глибоко розміщених тканин орґанізму електричним 
струмом з допомогою електрода у вигляді голки.

АКІНЕЗ – відсутність активних рухів.
АКІНЕЗІЯ – неможливість довільних рухів або їхні 

зміни за силою, об’ємом, швидкістю внаслідок паралічів, 
нерухомості суглобів або болів. А. психоґенного характе-
ру може бути симптомом істерії, психастенії (як один із 
проявів нав’язливих явищ, зокрема боязнів) та ін.

АКІНЕЗІЯ ІНТЕРМІТУЮЧА АНҐІОСКЛЕРО-
ТИЧНА – див.: Детермана синдром.

АКІНЕТИКО-РИҐІДНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Аміостатичний синдром.

АКІНОСПЕРМІЯ – нерухомість сперматозоїдів у 
спермі.

АКІУРҐІЯ – оперативні втручання, які супроводжу-
ються значним виділенням крові.

АКЛАДІОЗ ШКІРИ – глибокий плісенний мікоз. 
Збудник Acladium Castellani, Pinoy належить до роди-
ни Aleurisma. А.ш. проявляється дисемінованими вуз-
лами і глибокими інфільтратами червоно-синюшного 
кольору до 2 см у діаметрі, які з’являються на тулубі та 
кін цівках. Частина інфільтратів розпадається, різко від-
межовуючись від прилеглих тканин. Виразки, які утво-
рюються, малоболючі, зі значним гнійним виділенням. 
Перебіг захворювання хронічний з повільним проґресу-
ванням. Проґноз для життя сприятливий.
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АКЛАЗІЯ – патолоґічне збільшення структури.
АКЛАЗІЯ ДІАФІЗАРНА – див.: Екзостози кістко-

во-хрящеві множинні.
АКЛАСТИЧНИЙ – такий, що стосується аклазії.
АКЛІМАТИЗАЦІЯ – пристосування орґанізмів до 

нових умов існування. Буквально під цим терміном ро-
зуміють пристосування до кліматичних, фізико-хімічних 
і ґрунтових умов нового середовища та до нових біоце-
нозів. А. буває природною і штучною (спрямоване роз-
ведення тварин або рослин за активної участі людини). 
Розрізняють також дійсну А., яка супроводжується змі-
нами ґенетичної структури виду, і натуралізацію, коли 
фізіолоґічні зміни перебувають у межах нормальних від-
хилень. А. відбувається також при переселенні орґаніз-
мів у місця, де вони раніше жили, але з різ них причин 
зникли (реакліматизація). 

АКЛЮЗІЯ – відсутність змикання поверхонь про-
тилежних зубів.

АКМЕ (грец. akmē – найвища точка) – вища точка в 
розвитку хвороби.

АКНЕ – загальне позначення захворювань шкіри з 
утворенням папул і пустул внаслідок запалення саль-
них залоз і волосяних фолікулів; частіше термін А. за-
стосовують до вугрів.

АКНЕҐЕН – речовина, яка зумовлює розвиток вуг-
рів.

АКНЕҐЕННИЙ – такий, що зумовлює або може зу-
мовлювати розвиток вугрів.

АКНЕМІЯ – атрофія литок ніг.
АКНЕФОБІЯ – боязнь розвитку вугрів.
АКОАЗМИ – елементарні звукові від чуття (шум, 

дзвін, шипіння у вухах і т. ін.).
АКОМОДАЦІЇ ДОВЖИНА – відстань між най-

ближчою і найдальшою точками виразного зору, в ме-
жах якого око може акомодувати.

АКОМОДАЦІЙНИЙ – такий, що стосується функ-
ціонування чи порушення процесу акомодації.

АКОМОДАЦІЯ (лат. accommodare – пристосовува-
тись до) – 1) у біолоґії та медицині – пристосування ока 
до чіткого бачення предметів, розміщених на різній від-
стані від нього, що здійснюється шляхом зміни кривиз-
ни кришталика і відповідно його заломної сили; кри-
визна кришталика змінюється з участю акомодаційного 
апарату ока; термін «А.» близь кий до поняття «адапта-
ція фізіолоґічна»; 2) у фізіолоґії – пристосування збуд-
ливих тканин (нервової та м’язової) до дії повільно на-
ростаючого за силою по дразнення; 3) у гістолоґії – змі-
на форми і співвідношення клітин у тканинах у процесі 
пристосування до змінених умов.

АКОМОДОМЕТР – прилад для дослід ження ако-
модації ока. 

АКОНІТ (ACONITUM) – рід багаторіч них трав’я-
нистих рослин родини жовтецевих. Корені бульбоподіб-
ні, потовщені; листки пальчасто-надрізані або пальчас-
то-складні; квітки жовті, сині, фіолетові, інколи – білі, 
зібрані у верхівкову велику або малу густу китицю. 
Більшість видів А. отруйні, містять алкалоїди (аконі-
тин, зонґорин та ін.).

АКОНІТИН – алкалоїд, який отримують із бульб 
коренів аконіту. Резорбтивна дія кристалічного А. про-
являється, головним чином, порушенням ритму серця 
(брадикардія, екстрасистолія) і порідшанням дихання.

АКОНУРЕЗ – нетримання сечі.
АКОПРОЗ – відсутність відходження калових мас 

з кишки.
АКОПРОЗНИЙ – такий, що не містить калових мас 

у кишечнику.
АКОРІЯ – відсутність зіниці при аніридії.
Д’АКОСТИ (J. D’ACOSTA) СИНДРОМ – роз-

вивається в умовах пониженого атмосферного тиску; 
проявляється швидким диханням і задишкою, змінами 
психіки (байдужість, в’ялість; ейфорія, що змінюєть-
ся депресією), порушеннями координації рухів, слуху, 
зору.

АКРАЛЬНИЙ – такий, що стосується кінцівки, діє 
на кінцівки.

АКРАНІАЛЬНИЙ – такий, у якого відсутній череп.
АКРАНІУС – плід, у якого відсутній череп. 
АКРАНІЯ – вроджена відсутність кісток склепін-

ня черепа.
АКРЕМЕНТАЦІЯ (лат. ad- + crementum – збільшен-

ня) – збільшення чи розростання маси тканини внаслі-
док додавання подібної тканини.

АКРЕМОНІОЗ ШКІРИ – див.: Цефалоспоріоз.
АКРЕЦІЯ – ненормальне зрощення тканин.
АКРИБОФОБІЯ – нав’язливий сумнів у правиль-

ності розуміння змісту прочитаного.
АКРИХІН – синтетичний лікарський препарат, 

який застосовується для лікування різних форм малярії, 
шкірного лейшманіозу і червоного вовчака, а також як 
протиглисний засіб.

АКР (О) (грец. akros – крайній) – частина складних 
слів, що зазначає зв’язок з крайньою точкою, вершиною, 
межею; вказує на надмірність.

АКРОАҐНОЗІЯ – відсутність чутливості в дисталь-
них відділах кінцівках.

АКРОАЛҐІЯ – болі в дистальних від ділах кінці-
вок.

АКРОАНЕСТЕЗІЯ – відсутність чутливості в дис-
тальних відділах кінцівок.

АКРОАРТРИТ – запалення одного із дистальних 
суглобів кінцівок.

АКРОАСТАЛАГМОЗ – див.: Цефало споріоз.
АКРОАСФІКСІЯ – ціаноз і похолонення дисталь-

них відділів кінцівок. 
АКРОБАТИКА – вид фізичних вправ ти пу гімнас-

тичних; вид спорту, який об’єд нує численні групи фі-
зичних вправ.

АКРОБІСТИТ – див.: Постит.
АКРОБРАХІЦЕФАЛІЯ – патолоґічне зменшення 

передньо-заднього діаметра черепа, що спричинюється 
зарощенням вінцевого шва.

АКРОГІДРОЗ – підвищена пітливість долонь і пі-
дошов.

АКРОҐЕРІЯ – вроджена атрофія шкіри кінцівок; 
найбільш виражена на кистях і ступнях, в яких спос-
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терігається гіпоплазія; успадкування аутосомно-реце-
сивне.

АКРОДЕРМАТИТ – група захворювань шкіри з 
ураженням дистальних ділянок кінцівок.

АКРОДЕРМАТИТ АТРОФІЧНИЙ ХРОНІЧ-
НИЙ – етіолоґія не з’ясована; хворіють дорослі, часті-
ше жінки. На тильному боці ступнів і кистей у ділянці 
ліктьових і колінних суглобів, симетрично або на од-
ній кінцівці, поступово, дуже повільно поширюючись 
по всій кінцівці, з’являється застійно-синюшна ерите-
ма. Через багато місяців і навіть років поступово роз-
вивається атрофія ураженої шкіри. Інколи поряд з атро-
фією спостерігається ущільнення шкіри; біля колінних і 
ліктьових суглобів утворюються щільні фіброзні вузли. 
Можуть виникати трофічні виразки.

АКРОДЕРМАТИТ ЕНТЕРОПАТИЧНИЙ – етіо-
лоґія не відома; розвивається в ранньому дитячому віці. 
Спочатку навколо очей, рота, ануса, потім у ділянці лік-
тів, колін, на пахово-стегнових складках, на стегнах, на 
сідницях з’являються пухиркові і бульозні висипи. Пу-
хирі розміщуються групами, симетрично. Одночасно 
спостерігається ураження слизової оболонки рота; нігті 
стають ламкими, тьмяними; волосся на голові, бровах, 
віях випадає; виражена світлобоязнь, шлунково-киш-
кові розлади. Захворювання триває роками з короткими 
спонтанними ремісіями. Без лікування можливий ле-
тальний результат.

АКРОДЕРМАТИТ ПУСТУЛЬОЗНИЙ – етіолоґія 
не відома. На гіперемо ваній синюшно-червоній, напру-
женій і блискучій шкірі долонних (або підошовних) і 
тильних поверхнях рук, рідкісні ше – ніг, поступово по-
ширюючись, з’являються невеликі поверхневі пустули, 
рідкіс ніше – міхурці, кірколусочки. Нігті стають тьмя-
ними, деформуються і відпадають. Може спостерігатися 
дисемінація висипів по всьму тілу. Захворювання триває 
роками з короткими ремісіями.

АКРОДЕРМАТОЗ – будь-яке захворювання дис-
тальних ділянок кінцівок.

АКРОДИНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Акродинія.
АКРОДИНІЯ – рідкісне захворювання нервової сис-

теми, яке проявляється своєрідними веґетативними і со-
матичними порушеннями, а також розладами психіки; 
зустрічається переважно в дітей до 5 років; характерне 
поєднання пароксизмальних болей з відчуттям жару, по-
червонінням і пітливістю дистальних відділів кінцівок із 
своєрідними психічними порушеннями (подразливість, 
тривога, туга, світлобоязнь, зміна поведінки, схильність 
до самітності), міастеноподібними симптомами, тахікар-
дією; проґноз у більшості випадків сприятливий.

АКРОДОЛІХОМЕЛІЯ – патолоґічно непропорцій-
на довжина верхніх та нижніх кінцівок.

АКРОЕРИТРОЗ – спадковий дерматоз, який харак-
теризується стійкою еритемою на вушних раковинах, 
обличчі та долонях; зустрічається в юнацькому віці.

АКРОЕСТЕЗІЯ – підвищена чутливість в дисталь-
них частинах тіла.

АКРОКЕРАТОЗ БОРОДАВЧАСТИЙ – див.: Хоп-
фа синдром.

АКРОКЕФАЛІЯ – аномалія форми черепа, при якій 
голова витягнута вгору, баштоподібна.

АКРОКІНЕЗІЯ – патолоґічна, надмірна рух-
ливість.

АКРОКІНЕЗНИЙ – такий, має надмірну рух-
ливість.

АКРОКОНТРАКТУРА – обмежена рухливість кисті 
або стопи.

АКРОКРАНІОДИСФАЛАНҐІЯ – див.: Апера син-
дром.

АКРОКРАНІЯ – див.: Акрокефалія.
АКРОМАКРІЯ – див.: Арахнодактилія.
АКРОМАСТИТ – запалення соска молочної зало-

зи.
АКРОМЕҐАЛІЧНИЙ – такий, що стосується ак-

ромеґалії.
АКРОМЕҐАЛІЯ – нейроендокринне захворювання, 

яке зумовлене ураженням передньої частки гіпофіза і гі-
поталамуса, що призводить до надмірної секреції гор-
мону росту; проявляється збільшенням розмірів кистей, 
ступнів, скелета лиця, внут рішніх орґанів і порушенням 
обміну речовин; внаслідок супутнього остеоартрозу ви-
никає біль у суглобах, а суглобові проміжки збільшу-
ються внаслідок проліферації хрящової тканини; гіпер-
секреція гормону росту спричинює резистентність до 
інсуліну, нетолерантність до ґлюкози, обструкцію ди-
хальних шляхів, гіпертензію, кардіоміопатію, розлади 
метаболізму кальцію; А., як правило, виникає після за-
вершення росту орґанізму; проґноз залежить від харак-
теру процесу в гіпофізі.

АКРОМЕЛАНІЗМ – спадкове, своєрід не забарв-
лення тварин, при якому, на відміну від альбінізму, піґ-
мент меланін в орґанізмі частково збережений. При А. 
шкіра на тулубі і райдужна оболонка очей тварини піґ-
менту не містить, але вуха, хвіст, лапки, мордочка за-
барвлені.

АКРОМЕЛІЧНИЙ – такий, що належить до дис-
тальних відділів кінцівок.

АКРОМЕТАҐЕНЕЗ – надмірний ріст кінцівок.
АКРОМІАЛЬНИЙ – такий, що стосується акромі-

ону. 
АКРОМІАЛЬНО-ГРУДИННИЙ – такий, що одно-

часно стосується акроміона і грудної клітки.
АКРОМІАЛЬНО-ДЗЬОБОПОДІБНИЙ – такий, 

що одночасно стосується акроміона і дзьобоподібного 
відростка. 

АКРОМІАЛЬНО-КЛЮЧИЧНИЙ – такий, що од-
ночасно стосується акроміона і ключиці.

АКРОМІАЛЬНО-ЛОПАТКОВИЙ – такий, що од-
ночасно стосується акроміона і лопатки.

АКРОМІАЛЬНО-ПЛЕЧОВИЙ – такий, що одно-
часно стосується акроміона і плеча.

АКРОМІКРІЯ – гіпоплазія виступаючих частин 
скелета.

АКРОМІКРІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Дауна хворо-
ба.

АКРОМІ(О) (лат. acromion) – частина складних слів, 
що вказує на належність до акроміона.
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АКРОМІОН (ACROMION) – плечовий відросток; 
латеральний кінець ості лопатки; виступає над плечо-
вим суглобом, утворюючи найвищу точку плеча.

АКРОМІОНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення дис-
тального кінця акроміона.

АКРОМІОТОНІЯ – контрактура долоні або ступні, 
що спричинює їх спастичну деформацію.

АКРОМФАЛЮС – 1) центр пупка; 2) надмірне 
виступання пупка.

АКРОНЕВРОЗ – анґіоневротичні розлади в пери-
феричних частинах кінцівок.

АКРООСТЕОЛІЗ – лізис кісткової тканини дис-
тальних відділів кінцівок, переважно пальців; спостері-
гається при системній склеродермії, інколи – при ревма-
тичному артриті.

АКРОПАРАЛІЧ – параліч кінцівок.
АКРОПАРЕСТЕЗІЯ – розлад чутливості в дис-

тальних відділах кінцівок; спостерігається відчуття 
повзання мурашок, поколювання в дистальних відді-
лах рук і ніг.

АКРОПАТІЯ – будь-яке захворювання кінцівок.
АКРОПАТІЯ ВИРАЗКОВО-МУТИЛЮЮЧА ДЕ-

ФОРМУЮЧА – див.: Перона – Дроке – Кулона синд-
ром.

АКРОПАТІЯ ВИРАЗКОВО-МУТИЛЮЮЧА 
ПСЕВДОСИРИНҐОМІЄ ЛІНІЗУЮЧА НЕРОДИН-
НА – див.: Бю ро – Барьєра синдром.

АКРОПАТІЯ ВИРАЗКОВО-МУТИЛЮЮЧА РО-
ДИННА – див.: Перона – Дроке – Кулона синдром.

АКРОПАХІДЕРМА – потовщення шкіри на кінців-
ках, що спостерігається при акромеґалії та пахідермо-
періоститі.

АКРОПЕТАЛЬНИЙ – такий, що розвивається від 
основи до вершини.

АКРОПІҐМЕНТАЦІЯ – спадкове за хворювання, 
для якого характерна гіперпіґментація переважно шкі-
ри розгинальних боків дистальних відділів кін цівок, 
рідкісніше шиї, обличчя, промежини; перебіг А. три-
валий.

АКРОПУСТУЛЬОЗ – пустульоз дистальних від-
ділів кінцівок.

АКРОСИНДАКТИЛІЯ – зрощення дистальних від-
ділів пальців з щілинами між їхніми проксимальними 
відділами.

АКРОСКЛЕРОЗ – форма системної склеродермії, 
при якій спостерігається ураження дистальних відділів 
кінцівок, частіше рук, що проявляється вираженим ос-
теопорозом і резорбцією кісток.

АКРОСОМА (ACROSOME) – орґаноїд спермато-
зоїда, який розміщений на верхівці його голівки; основ-
ні частини А. – компактна ґранула і мембрана; при за-
плідненні з ґранули вивільнюються ферменти, які роз-
чиняють яйцеву оболонку, а мембрана утворює одну або 
кілька трубочок, що проходять через розчинену ділян-
ку оболонки, і вступає в контакт з кортикальним шаром 
ооплазми, викликаючи активацію яйця.

АКРОСТЕАЛҐІЯ – болі в ділянці апофізиту кісток 
кінцівок.

АКРОТЕРИЧНИЙ – такий, що стосується верхівок, 
або найвіддаленіших від центра частин.

АКРОТИЗМ – відсутність пульсу при пальпаторно-
му дослідженні.

АКРОТРОФОДИНІЯ – порушення трофіки, пере-
важно дистальних відділів кінцівок, що супроводжуєть-
ся невритом та парестезіями при дії на кінцівки холоду 
та вологи.

АКРОТРОФОНЕВРОЗИ – порушення трофіки, пе-
реважно дистальних відділів кінцівок, зумовлені розла-
дами периферичного кровообігу.

АКРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь висоти, високих 
місць із запамороченнями голови.

АКРОЦЕНТРИЧНА ХРОМОСОМА – хромосо-
ма, у якої центроміра розміщена дуже близько від од-
ного з її кінців.

АКРОЦЕФАЛІЯ – див.: Акрокефалія.
АКРОЦЕФАЛОСИНДАКТИЛІЯ – див.: Апера 

синдром.
АКРОЦІАНОЗ – синюшне забарвлення дисталь-

них частин тіла, зумовлене збільшенням кількості від-
новленого гемоґлобіну в крові їхніх підшкірних венул 
і капілярів; у клініці А. частіше всього зустрічається як 
симптом гемодинаміч ної недостатності правої части-
ни серця.

АКСЕЛЕРАЦІЯ – див.: Акцелерація.
АКСЕНФЕЛЬДА (K. TH. AXENFELD) СИНД-

РОМ – комплекс вроджених аномалій: сполучення ко-
лобоми, помутніння кришталика й ектопії зіниці; ауто-
сомно-домінантне успадкування.

АКСІАЛЬНИЙ – осьовий.
АКСИЛЯРНИЙ – такий, що стосується пахвової 

ямки.
АКСИФОЇДІЯ – вроджена відсутність мечоподіб-

ного відростка груднини.
АКСОЛЕМА – плазматична мембрана мієлінізова-

ного аксона, яка лежить безпосередньо під мієліновою 
оболонкою, що оточує аксон.

АКСОН – один із двох відростків біполярного ней-
рона або один із багатьох у мультиполярного, який пе-
редає імпульси від тіла нейрона.

АКСОНЕМА – стержень війки війчастих клітин, 
який складається з мікротрубочок.

АКСОННИЙ ТРАНСПОРТ – два потоки, які ру-
хаються по аксону від тіла нейрона і несуть цитоплаз-
матичні білки і орґанели. Повільний потік рухається зі 
швидкістю 1–3 мм за добу і несе пухирці, лізосоми і де-
які ферменти, необхідні для синтезу нейромедіаторів у 
закінченнях аксонів. Швидкий потік рухається від тіла 
клітини зі швидкістю 5–10 мм за 1 годину і транспортує 
інші компоненти, головним чином ті, які потрібні для 
синаптичної функції.

АКСОНОТМЕЗИС – внутрішньостовбурове по-
шкодження нерва без ушкодження його сполучнотка-
нинної строми.

АКСОН-РЕФЛЕКС – рефлекс, який здійснюється 
по розгалуженнях аксона без участі тіла нервової кліти-
ни. Збудження при А.-р. може поширюватися по розга-
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луженнях як спінальних аферентних волокон, що утво-
рюють у внутрішніх орґанах полівалентні рецептори, так 
і по розгалуженнях веґетативних еферентних волокон.

АКСОПЛАЗМА – цитоплазма аксона; містить чис-
ленні ниткоподібні мітохондрії, розміщені в основному 
уздовж довгої осі аксона; аксоплазматичні міхурці; є та-
кож у великій кількості філаменти завтовшки 10 нм (про-
міжні філаменти, або нейрофіламенти). Рибосоми в ак-
соплазмі зустрічаються дуже рідкіс но, а ґранулярний ен-
доплазматичний ретикулум і міхурці Ґольджі відсутні.

АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ – метод визначення 
якісного і кількісного складу речовини, який ґрунтуєть-
ся на активації атомних ядер і вимірюванні їхнього ра-
діоактивного випромінювання.

АКТИВАЦІЯ ЯЙЦЯ – перехід зрілого яйця зі ста-
ну спокою до розвитку; відбувається при заплідненні і 
партеноґенезі.

АКТИВНИЙ – такий, що характеризується дією, ак-
тивністю.

АКТИВНІСТЬ – здатність давати певний результат; 
величина певної функції або дії.

АКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ – здат-
ність викликати лікувальний або профілактичний 
ефект.

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ – одержують із викопно-
го або деревного вугілля шляхом видалення смолистих 
речовин і утворення розгалуженої сітки пор. Основна 
властивість А.в. – висока сорбційна здатність. У меди-
цині А.в. застосовують при диспепсії, метеоризмі, хар-
чових інтоксикаціях, отруєннях алкалоїдами і солями 
тяжких металів.

АКТИН – білок м’язових клітин; молекулярна ма-
са близько 70 000; існує у двох формах: ґлобулярній і 
фібрилярній.

АКТИНІЧНИЙ – такий, що стосується випроміню-
вання.

АКТИНО- (грец. aktis – промінь) – частина склад-
них слів, яка зазначає зв’язок з променем.

АКТИНОБАЦИЛЬОЗ – інфекційне захворювання 
великої рогатої худоби, рідкісніше свиней, овець, оленів 
та інших диких тварин, яке проявляється розвитком абс-
цесів у лімфатичних вузлах, інколи – у м’яких тканинах 
шиї. Збудник А. – Actinobacillus lignieresii Brumpt, яка 
належить до родини Brucellaceae. Є повідомлення про 
випадки захворювання А. людей.

АКТИНОҐРАФ – прилад для безперерв ного автома-
тичного запису інтенсивності сонячної радіації.

АКТИНОҐРАФІЯ – метод спостереження за соняч-
ною радіацією з допомогою актиноґрафа; застосовуєть-
ся при медико-кліматолоґічних дослідженнях.

АКТИНОДЕРМАТИТ – запалення шкіри, спричи-
нене сонячними або рентґенівськими променями.

АКТИНОМЕТР – прилад для вимірювання інтен-
сивності прямої сонячної радіації. Принцип дії А. ґрун-
тується на поглинанні радіації зачорненою поверхнею і 
перетворенні її енерґії в теплоту.

АКТИНОМЕТРІЯ – сукупність методів вимірюван-
ня радіації Землі в метеоролоґії; у більш широкому зна-

ченні А. – роз діл ґеофізики, який вивчає перенесення і 
перетворення випромінювання в атмосфері, гідросфері 
і на поверхні Землі.

АКТИНОМІКОЗ – хронічне інфекційне неконта-
гіозне захворювання людини і тварин, яке спричинюєть-
ся променистими грибками. Характеризується уражен-
ням різних орґанів і тканин з утворенням щільних ін-
фільтратів, які потім нагноюються з формуванням но-
риць та своєрідним ураженням шкіри. Основні клінічні 
форми А.: 1) шийно-щелепно-лицева, 2) абдомінальна і 
3) актиномікоз легень.

АКТИНОМІКОЗНИЙ – такий, що стосується ак-
тиномікозу.

АКТИНОМІКОМА – див.: Актиномікотична ґра-
нульома.

АКТИНОМІКОТИЧНА ҐРАНУЛЬОМА – пролі-
феративна реакція, яка розвивається навколо проме-
нистого грибка і відмежовує інфекційне вогнище від 
оточуючих тканин. Розрізняють два варіанти А.ґ. – де-
структивний і деструктивно-продуктивний. На почат-
ковій стадії (деструктивний варіант) ґрануляційна тка-
нина складається з молодих сполучно тканинних клітин і 
поліморфноядерних лейкоцитів із схильністю до розпаду 
і нагноєння; на деструктивно-продуктивній стадії, крім 
вищезазначених, спостерігаються епітеліоїдні, лімфоїдні, 
плазматичні, ксантомні клітини, гіалінові кулі, колаґенові 
волокна, гіалінові рубці та різних розмірів гнійники.

АКТИНОМІЦЕТИ (ACTINO MY CETA LES) – гру-
па мікроорґанізмів, які поєднують у собі риси бактерій 
і грибів. Для А. характерна ниткоподібна або паличко-
подібна і кокоподібна будова та наявність бічних ви-
ростів. До А. належать власне А. (рід Actinomyces), що 
утворюють спори на спороносіях, які формуються у виг-
ляді довгих ланцюжків шляхом сеґментації або фраґ-
ментації спороносіїв; проактиноміцети (Proacti nomyces) 
з добре розвинутим міцелієм, що розпадається на палич-
ки і коки; мікобактерії (Mycobacterium) з типовим галу-
женням міцелію у вигляді паличкоподібних клітин, що 
роз множуються діленням (перешнуровуванням); міко-
коки (Mycococcus) у вигляді округлих неправильно ок-
реслених клітин (часто з боковими виростами – брунь-
ками), що роз множуються перешнуровуванням і брунь-
куванням; мікромоноспори (Mic ro  monospora) – група, 
що об’єднує 4 роди (Micromonospora, Micropolyspora, 
Micro biospora і Ac tinobifi da); форми зі складними орґа-
нами плодоношення – споранґіями зі спорами всере-
дині (Strepto  sporangium, Actinosporangium та ін.); фор-
ми, що мають джгутики (Actino planes, Der matophilus) та 
ін. Більшість А. – аероби; анаеробні або мікроаеробні 
види зустрічаються рідкісно. А. поширені в ґрунтах, у 
мулі водоймищ, у по вітрі і на рослинних рештках. Се-
ред А. є патоґенні форми, що спричиняють актиномікоз, 
туберкульоз, нокардіоз. Багато з А. продукують антибіо-
тики, вітаміни, піґменти, амінокислоти та ін. біолоґічно 
активні речовини.

АКТИНОМІЦЕТИНОВИЙ – такий, що стосуєть-
ся актиноміцетів, належить до них або спричинений 
ними.
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АКТИНОМІЦИНИ – група антибіотиків, які вироб-
ляються різними штамами актиноміцетів, мають схожу 
хімічну будову і фізичні властивості.

АКТИНОПОДІБНИЙ – такий, що має вигляд про-
меня.

АКТИНОФАҐ – вірус, який викликає лізис актино-
міцетів.

АКТИНОФІТОЗ – зараження актиноміцетами або 
нокардіями.

АКТОҐРАМА – ґрафічний запис рухової активності 
людини або тварин.

АКТОҐРАФ – прилад для автоматичного запису цик-
лу активності тварин.

АКТОҐРАФІЯ – методика реєстрації рухової актив-
ності тварин або людини для кількісної оцінки її змін 
у часі.

АКТОМІОЗИН – комплексний білок м’язових во-
локон, який складається з актину і міозину. А. – основ-
ний білок м’я зів, який зумовлює здатність міофібрил 
до скорочення.

АКТОПРОТЕКТОРИ – лікарські засоби із групи 
стимуляторів працездатності, які підвищують резистен-
тність орґанізму до несприятливих впливів.

АКУ- (грец. akouein – слухати) – частина складних 
слів, яка зазначає зв’язок зі слухом.

АКУ- (лат. acus – голка) – частина складних слів, яка 
зазначає зв’язок з голкою.

АКУЗАЛҐІЯ – виникнення болю при дії зукового 
подразника, сила якого нижча від звичайного порога бо-
льової чутливості орґанів слуху.

АКУЗМИ (грец. akousma – почута річ) – прості слу-
хові галюцинації.

АКУЗМАТАМНЕЗІЯ – нездатність запам’ятову ва ти 
(відтворювати) звуки.

АКУМЕТР – прилад для вимірювання гостроти слу-
ху.

АКУМЕТРІЯ – див.: Аудіометрія.
АКУМУЛЯЦІЯ – 1) нагромадження, збирання, на-

пр., А. енерґії; 2) загальна назва накопичення рихлої мі-
неральної речовини на поверхні Землі.

АКУПРЕСУРА – метод рефлексотерапії, який полягає 
в натискуванні пальцями на біолоґічно активні точки.

АКУПУНКТУРА – див.: Голкоуколю вання.
АКУРЕЙРИ (AKUREYRI – місто в Ісландії, де в 

1948 році було зареєстровано 1000 випадків захворю-
вання) ХВОРОБА – інфекційне захворювання вірусної 
етіолоґії; спостерігаються легкі парези окремих м’язів, 
що проходять, болі в м’язах, парестезії, психомоторне 
збудження, безсоння, профузне потовиділення; хворіють 
переважно юнаки віком 15 – 20 років. 

АКУСТИКА – галузь фізики, яка до сліджує пружні 
коливання і хвилі від найнижчих частот до максимально 
високих частот, їхню взаємодію з речовиною і застосу-
вання цих коливань (хвиль); у вузькому розумінні А. – 
вчення про звук, тобто про пружні коливання і хвилі в 
ґазах, рідинах і твердих тілах, які можна чути людським 
вухом (частоти таких коливань перебувають у діапазоні 
16 гц – 20 кгц).

АКУСТИКОФОБІЯ – 1) патолоґічні рухові і пси-
хічні реакції при дії звукового подразнення; 2) безпід-
ставна боязнь звуку.

АКУСТИЧНА ТРАВМА – ушкодження орґана слу-
ху, викликане звуками надмірної сили або тривалості.

АКУСТИЧНА ТРАВМА ГОСТРА – ушкодження 
орґана слуху, що виникає при короткочасній дії звуків, 
інтенсивність яких близька до порогу больового відчут-
тя або перевищує його.

АКУСТИЧНА ТРАВМА ХРОНІЧНА – ушкоджен-
ня орґана слуху, яке виникає внаслідок тривалої дії на 
слуховий орґан шумів різної інтенсивності.

АКУСТИЧНИЙ – такий, що стосується слуху; слу-
ховий.

АКУСФЕРА – прилад для дослідження здатності 
людини визначати напрямок звуку в навколишньому 
середовищі.

АКУШЕР-ҐІНЕКОЛОҐ – лікар-фахівець з акушерс-
тва і ґінеколоґії.

АКУШЕРКА – медичний працівник із середньою 
медичною освітою, який надає допомогу при пологах 
і вагітності.

АКУШЕРСЬКА ДОПОМОГА – сукупність захо дів 
на допомогу породіллям і патронажу вагітних жінок та 
немовлят.

АКУШЕРСЬКІ РУЧНІ ПРИЙОМИ – ручні мані-
пуляції (без допомоги інструментів), які застосовують-
ся з діаґностичною і терапевтичною метою під час ва-
гітності та пологів.

АКУШЕРСЬКИЙ ПОВОРОТ – акушерська опера-
ція, з допомогою якої змінюють несприятливе для по-
логів розміщення або передлежання плода на сприят-
ливе.

АКУШЕРСТВО – наука про вагітність, пологи і піс-
ляпологовий період, їх фізіолоґію і патолоґію та про ра-
ціональну допомогу вагітним і породіллям. А. містить 
такі розділи: фізіолоґію і патолоґію вагітності, пологів 
і післяпологового періоду, оперативне А., фізіолоґію і 
патолоґію плода і новонародженого.

АКУШЕРСТВО ОПЕРАТИВНЕ – розділ акушер-
ства, який вивчає і розробляє тактику застосування і 
техніку виконання акушерських операцій при вагітності 
та пологах.

АКЦЕЛЕРАЦІЯ – 1) у біолоґії розвитку – приско-
рення формування окремих частин зародка на певній 
стадії розвитку; 2) в антрополоґії – прискорення сома-
тичного розвитку і фізіолоґічного до зрівання дітей та 
підлітків; 3) у широкому значенні – зміна розмірів тіла 
та строків розвитку людини протягом усьо го життєво-
го циклу.

АКЦЕЛЕРОТРАВМА – шкідлива дія зміни швид-
кості руху на орґанізм людини; проявляється рядом роз-
ладів вестибулярного аналізатора.

АКЦЕПТОР РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЇ – фі зіолоґічний 
апарат передбачення й оцінки результатів дії.

АКЦЕСІФЛЕКСОР – додатковий м’яз-згинач.
АКЦЕСОРНИЙ СИМПТОМ – ознака психічної 

хвороби, яка психолоґічно виводиться із іншої її ознаки.
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АКЦИДЕНТАЛІЗМ – медична теорія, що пояснює 
захворювання як випадкове відхилення від нормального 
стану здоров’я; змінюючи зовнішні умови можна уник-
нути або вилікувати хворобу; при цьому зважають лише 
на симптоми, але нехтують етіолоґічними факторами та 
патолоґічними процесами в орґанізмі.

АКЦИДЕНТНИЙ – випадковий, неіснуючий, друго-
рядний.

АЛАЖІЛЯ (ALAGILLE) СИНДРОМ – аутосом-
но-домінантне успадкування; жовтяниця новонародже-
них, при якій спостерігається холестаз з периферійним 
легеневим стенозом, інколи септальними вадами чи від-
критою артеріальною протокою, через недостатність чи 
відсутність внутрішньопечінкових жовчних проток; но-
вонароджені мають харатерний зовнішній вигляд лиця і 
очей, вади хребта та нервової системи.

АЛАЖУАНІНА (T. ALAJOUANINE) СИНДРОМ – 
аутосомно-домінантне успадкування; спостерігаються 
вроджені аномалії: двобічні парези відвідного нерва ока 
і лицевого нерва за центральним типом, двобічна кли-
шоногість.

АЛАЖУАНІНА – ТЮРЕЛЯ (T. ALA JO UANINE – 
R. THUREL) СИМПТОМ – спостерігається при ура-
женні п’ятого поперекового корінця спинного мозку або 
малогомілковго нерва; неможли вість ходити на п’ятках 
і звисання ступні.

АЛАКРИМІЯ – вроджена відсутність сльозовиді-
лення.

АЛАЛІЯ – відсутність або обмеження мовлення в 
дітей, що зумовлено недорозвитком мовленнєвих ді-
лянок великих півкуль головного мозку або їхнім ура-
женням у внутрішньоутробному або ранньо му пост-
натальному періоді розвитку. Розрізняють моторну 
А., яка розвивається при порушенні функцій лобно-
тім’яних ділянок кори лівої півкулі головного мозку 
(центр Брока), і сенсорну А., що виникає при уражен-
ні скроневої ділянки лівої півкулі (центр Верніке). Мо-
торна А. проявляється порушенням експресивного мо-
влення при достатньому збереженні його розуміння; 
для сенсорної А. характерне порушення розу мін ня ди-
тиною мовлення при збереженні елементарного слу-
хового сприйняття.

АЛАНІН – α-амінокислота; ациклічна амінокисло-
та, досить поширена в живій природі. Має дві форми: 
α-А. – входить до складу всіх білків, в орґанізмах може 
бути у вільному стані, легко синтезується людиною і 
тваринами; β-А. – до складу білків не входить, є продук-
том проміжного обміну амінокислот і входить до скла-
ду біолоґічно активних сполук – пантотенової кислоти, 
карнозину і анзерину, дипептидів, що містяться пере-
важно в м’язах.

АЛАНТО- (грец. allas ковбаса) – частина складних 
слів, яка зазначає відношення до алантоїса (зародково-
го орґана).

АЛАНТОЇС – одна із зародкових оболонок у ссав-
ців, плазунів і птахів. Утворюється як мішкоподібний 
виріст кишки зародка. Виконує функції ембріональних 
орґанів дихання, виділення й живлення. У ссавців бе-

ре участь в утворенні плаценти; разом з редукованим 
жовтковим мішком утворює пупковий канатик, по яко-
му проходять кровоносні судини, що сполучають заро-
док із плацентою.

АЛАСТРИМ – гостре інфекційне за хворювання, 
яке є різновидом натуральної віспи і відрізняється від 
неї легшим перебігом і меншою контаґіозністю. Збуд-
ником А. є вірус аластриму. Зараження відбува ється 
крапельним шляхом і через інфіковані предмети. Ін-
кубаційний період – 8–17 днів. Для початку захворю-
вання характерні швидкий підйом температури, го-
ловний біль і біль у крижах. На 2–5 день хвороби на 
шкірі та слизових оболонках, головним чином, на об-
личчі та кінцівках, з’являється папульо з  но-пухирце-
вий висип. Летальність не вища 1%. Лікування сим-
птоматичне.

АЛГІД – стан орґанізму, який зумовлений його зне-
воднюванням із втратою хлоридів натрію і калію та 
бікарбонатів; проявляється гіпотермією, гемодинаміч-
ними розладами, анурією, тонічними судомами, різкою 
задишкою.

АЛҐЕЗИМЕТРИ – прилади для визначення больо-
вої чутливості.

АЛҐІ(О)- (грец. algos – біль) – частина складних 
слів, яка зазначає зв’язок з болем.

АЛҐОЛАҐНІЯ АКТИВНА – див.: Садизм сексу-
альний.

АЛҐОЛАҐНІЯ ПАСИВНА – див.: Мазохізм.
АЛҐОРИТМ – формалізовані правила однозначного 

опису обчислювального процесу перетворення вихід-
них даних (інформації) в однозначно визначений ре-
зультат.

АЛҐОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ – опис процесів 
мовою математичних символів для отримання алґорит-
му, який відображає елементарні акти процесу, їх пос-
лідовність та взаємозв’язок.

АЛЕЙКІЯ – див.: Аґранулоцитоз.
АЛЕЙКІЯ АЛІМЕНТАРНА ГЕМОРАҐІЧНА – 

див.: Алейкія аліментарно-токсична.
АЛЕЙКІЯ АЛІМЕНТАРНО-ТОКСИЧНА – міко-

токсикоз, який розвивається після вживання в їжу зерна, 
що перезимувало в полі. В основі А. а.-т. лежить токсич-
на дія грибів Fusarium sporotrichiella v. Sporotrichioides 
і v. Poae на мієлоїдну і лімфоїдну тканини, що призво-
дить до деґенеративних та некротичних змін у кістко-
вому мозку. А. а.-т. проявляється різким порушенням 
функ ції кровотворення (припинення мієлоїдного кро-
вотворення, пригнічення гемопоезу), що виражається 
алейкією з аґранулоцитозом, анемією і тромбоцитопе-
нією, яка супроводжується гемораґічним діатезом; роз-
вивається некротична анґіна з явищами загальної інток-
сикації, яка нагадує сепсис.

АЛЕКСАНДЕРА (W. S. ALEXANDER) СИМП-
ТОМ – при бокових рухах вліво або вправо без поворо-
ту тулуба хворі спотикаються і падають; ознака ранніх 
стадій пухлин або абсцесів мозочка.

АЛЕКСАНДЕРА (B. ALEXANDER) СИНДРОМ – 
див.: Гіпопроконверти немія.
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АЛЕКСАНДЕРА (B. ALEXANDER) ХВОРОБА – 
див.: Лейкодистрофії.

АЛЕКСАНДРОВА (Л. П. АЛЕКСАНДРОВ) СИМП -
ТОМ – ознака туберкульозного артриту; потовщення за-
хопленої пальцями шкірної складки на ураженій кінцівці, 
потовщення зберігається і після затихання процесу.

АЛЕКСЄЄВА – ШРАММА (С.М. АЛЕКСЕЕВ – 
C. SCHRAMM) СИМП ТОМ – цистоскопічна ознака 
енурезу: зяяння внутрішнього сфінктера сечового міх-
ура.

АЛЕКСИН – попередня назва комплемента.
АЛЕКСІЯ – нездатність читати внаслідок втрати ро-

зуміння написаних слів або окремих літер. Причина А. – 
ураження кори головного мозку в ділянці сполучення 
лівих скроневої, тім’яної і потиличної часток.

АЛЕЛІ – різні варіанти того самого ґена. Виникають 
з одного ґена внаслідок мута ції. У гомолоґічних хромо-
сомах міс тять ся в гомолоґічних локусах хромосоми, про-
те по-різному впливають на ті самі процеси розвитку 
орґанізму, зумовлю ючи різний вияв якоїсь ознаки. А., 
вплив якого на розвиток ознаки переважає, називається 
домінантним, а той, що зумовлює варіант ознаки, яка 
не проявляється при наявності домінантного А., – ре-
цесивним.

АЛЕЛІЗМ – явище парності (або множинності) оз-
нак орґанізму, що виключають одна одну; виникає під 
впливом алельних ґенів.

АЛЕЛО- (грец. allēlōn – ще інший, від allos – ін-
ший) – частина складних слів, яка зазначає відношен-
ня до іншого.

АЛЕЛОМОРФИ – див.: Алелі.
АЛЕЛОМОРФІЗМ – див.: Алелізм.
АЛЕЛОПАТІЯ – взаємний вплив рослин у резуль-

таті виділення ними фізіолоґічно активних речовин. Ві-
домі 4 групи таких речовин. Перші дві групи утворю-
ють нижчі рослини – мікроорґанізми; це антибіотики, 
які пригнічують життя інших мікроорґанізмів, і мараз-
міни (речовини в’янення), що діють на вищі рослини. 
Речовини двох інших груп (виділяють вищі рослини) – 
фітонциди, які пригнічують життєдіяльність мікро-
орґанізмів, і коліни, що пригнічують розвиток вищих 
рослин.

АЛЕРҐЕНИ – речовини антиґенної або гаптенової 
природи, що викликають алерґію. Розрізняють А. не-
інфекційного походження: 1) побутові (домашній, біб-
ліотечний пил та ін.); 2) епідермальні (шерсть, волосся 
і лупа тварин); 3) лі карські (антибіотики, сульфаніла-
міди та ін.); 4) промислові хімічні речовини (урсол, 
бензол, формалін та ін.); 5) пилкові (пилок трав, квітів, 
дерев); 6) харчові (тваринного і рослинного походжен-
ня); та інфекційного походження: 1) бактеріальні (різ-
ні види непатоґенних і патоґенних бактерій та про-
дукти їхньої життєдіяльності); 2) грибкові; 3) вірусні 
(різні види вірусів і продукти їхньої взаємодії з клі-
тинами).

АЛЕРҐІЧНІ ХВОРОБИ – група захворювань лю-
дини, які зумовлені підвищеною чутливістю до екзоґен-
них алерґенів.

АЛЕРҐІЯ – підвищена чутливість орґанізму до різних 
речовин, яка пов’язана зі зміною його реактивності.

АЛЕРҐОЗИ – див.: Алерґічні хвороби.
АЛЕРҐОЇДИ – хімічні модифіковані алерґени, що 

здатні викликати послаблення алерґічних проявів, то-
му що індукують утворення імуноґлобулінів класу G, 
а не Е.

АЛЕРҐОЇДНІ РЕАКЦІЇ – див.: Анафілактоїдні ре-
акції.

АЛЕРҐОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає причини виник-
нення, механізм розвитку, прояви, профілактику і ліку-
вання алерґічних захворювань.

АЛЕРҐОЛОҐІЯ ПРОФЕСІЙНА – розділ алерґо-
лоґії, який вивчає професійні алерґічні хвороби.

АЛЕРҐОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ – метод до-
слідження ступеня сенсибілізації орґанізму, який поля-
гає у визначенні порогової концентрації її специфічно-
го антиґену, що викликає в сенсибілізованому орґанізмі 
видиму алерґічну реакцію.

АЛЕЦЦАНДРІНІ (ALEZZANDRINI) СИН Д-
РОМ – симптомокомлекс, який характеризується од-
нобічною тапеторетинальною деґенерацією і, як наслі-
док, вітиліґо обличчя та посивіння на тому самому боці, 
іноді з глухотою.

АЛІЄНІЯ – вроджена відсутність селезінки.
АЛІКВОРЕЯ – недостатня продукція це ребро спі-

нальної рідини внаслідок ура жен ня судинних сплетінь 
головного мозку.

АЛІМЕНТАРНИЙ – такий, що пов’язаний з їжею, 
харчуванням.

АЛІМЕНТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захворюван-
ня, які пов’язані як з дефіцитом, так і з надлишком хар-
чових речовин у раціонах харчування.

АЛІМФІЯ – відсутність лімфи в будь-якому орґані 
чи тканині або недостат ність загальної кількості лімфи 
в орґанізмі.

АЛІМФОПЛАЗІЯ – вроджена від сут ність вилоч-
кової залози; часто поєдну ється з гіпоплазією лімфоїд-
ної тканини.

АЛІМФОЦИТОЗ – спадкове захворювання, для 
якого характерна відсутність клітинних реакцій імуну-
логічного захисту. Успадковується за аутосомно-реце-
сивним типом. Спостерігається гіпоплазія або атрофія 
вилочкової залози, лімфатичних вузлів, що призводить 
до ураження тимусзалежних лімфоцитів. Утворення 
лімфоцитів у кістковому мозку не порушене; для А. ти-
пова кількісна недостатність і якісна неповноцінність 
лімфоцитів при нормальному вмісті імуноґлобулінів у 
плазмі крові.

«АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС» СИНДРОМ – депер-
соналізація, порушення сприйняття часу і простору, а 
також власного тіла (його зменшення або збільшення), 
навколишньої обстановки. Спостерігається при епілеп-
сії, під час нападу міґрені, при наркоманії, шизофренії, 
ін токсикаціях та ін.

АЛКАЛІМЕТРІЯ – титрометричний метод кількіс-
ного аналізу, в основі якого лежить вимірювання кіль-
кості лугу, ви траченого на реакцію нейтралізації.
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АЛКАЛОЗ – порушення кислотно-лужної рівно-
ваги, для якої характерне порушення співвідношен-
ня між аніонами кислот та катіонами лугів крові в бік 
збільшення катіонів. Розрізняють ґазовий (дихальний, 
респіраторний) А., який зумовлений надмірною еліміна-
цією вуглекислоти, і А. метаболічний (обмінний), який 
пов’язаний із втратою кислот або нагромадженням над-
лишку основ.

АЛКАЛОЇДИ – група орґанічних азотовмісних ре-
човин рослинного походження, що мають лужний ха-
рактер. Майже всім А. властивий великий фізіолоґічний 
вплив на орґанізм людини і тварин.

АЛКАПТОНУРІЯ – спадкове захворювання, для 
якого характерні розлад обміну тирозину й екскреція із 
сечею вели кої кіль кості гомоґентизинової кислоти. Ха-
рактерною ознакою А. є потемніння се чі; з ча сом спос-
терігається відкладання темного піґменту (продукту 
окислення гомоґентизинової кислоти) у хрящах, нир-
ках, надниркових залозах, придатку яєчка; у щитоподіб-
ній, підшлунковій, передміхуровій залозах; розвиваєть-
ся деформація суглобів. Проґноз для життя при А. спри-
ятливий.

АЛКІЛІЗУЮЧІ РЕЧОВИНИ – хімічні речовини, 
які мають нестабільні групи, що здатні приєднуватися 
до клітинних нуклеопротеїдів, у результаті чого пору-
шуються процеси поділу клітини.

АЛКОГОЛЕМЕТР – прилад для визначення кон-
центрації етилового спирту у воді.

АЛКОГОЛІЗАЦІЯ – введення спирту в тканини 
з метою викликати порушення провідності нервів або 
розвиток склеротичного процесу.

АЛКОГОЛІЗМ – захворювання, яке викликається 
систематичним вживанням спиртних напоїв; характери-
зується потягом до них, що призводить до психічних і 
фізичних розладів та порушує соціальні відносини осо-
би, яка страждає на це за хворювання.

АЛКОГОЛІЗМ ХРОНІЧНИЙ – хвороба, яка харак-
теризується вимушеним вживанням спиртних напоїв у 
межах психічної та фізичної залежності і проявляється 
відносно постійним, безперервним або періодичним їх 
вживанням з поступовим підвищенням толерантності, 
настанні дисфункціональних станів при раптовому при-
пиненні прийому алкоголю (абстинентний синдром), а з 
поглибленням хвороби – розвитком психічних і сомато-
невролоґічних порушень.

АЛКОГОЛІК – особа, яка страждає на алкоголізм.
АЛКОГОЛЬ – див.: Етиловий спирт.
АЛКОГОЛЬДЕГІДРОҐЕНАЗИ – ферменти, які ка-

талізують оборотну реакцію окислення первинних спир-
тів у альдегіди.

АЛКОГОЛЬНЕ СП’ЯНІННЯ – стан, який виникає 
в результаті прийому алкоголю. Невеликі дози алкого-
лю викликають стимуляцію діенцефальної ділянки; зі 
збільшенням дози з’являються ознаки збудження кори; 
високі дози ведуть до гальмування кори; граничні, ле-
тальні до зи викликають послідовне гальмування ниж-
черозміщених утворень, діенцефальної ділянки, центрів 
довгастого мозку.

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ – напої, які містять етило-
вий спирт. За вмістом алкоголю А.н. діляться на міцні, 
середньої міцності та слабкооалкогольні.

АЛКОГОЛЬНІ ПСИХОЗИ – психічні захворю-
вання, які виникають на ґрунті хронічного алкоголізму. 
Розрізняють такі А.п.: алкогольний делірій, алкоголь-
ний галюциноз, алкогольні маячні психози, структурно 
складні й атипові А.п., алкогольна епілепсія, алкогольна 
депресія, дипсоманія, патолоґічне сп’яніння.

АЛКОГОЛЬНІ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ – одна із груп 
психозів, які розвиваються при хронічному алкоголіз-
мі. Для А.е. характерне поєднання психічних розладів 
із системними соматичними і невролоґіч ними порушен-
нями. Виділяють гострі, підгострі та хронічні А.е. До 
перших двох належать захворювання типу Ґайє– Верні-
ке, захворювання з деґенерацією мозолистого тіла типу 
Маркіафави– Біньями, ламінарний кортикальний скле-
роз Мореля і центральний некроз моста; до хронічних – 
корсаківський психоз, алкогольний псевдопараліч і мо-
зочкова атрофія Лерміта.

АЛЛАНА (J. D. ALLAN) СИНДРОМ – спад кове 
ензимопатичне недоумство; перші прояви хвороби – 
з другого року життя; спостерігається розумова від-
сталість, атаксія, епілептиформні судоми, дистрофія во-
лосся, виділення із сечею великої кількості амінокисло-
ти (неідентифікованої).

АЛЛЕМАНА (R. ALLEMANN) СИНДРОМ – поєд-
нання спадкових аномалій: подвійна нирка, пальці рук і 
ніг у вигляді барабанних паличок; інколи спостерігаєть-
ся асиметрія обличчя та деґенерація різних рухових не-
рвів; успадкування аутосомно-рецесивне.

АЛЛЕНА  –  МАСТЕРСА  (W. M. AL LEN – 
W. H. MAS TERS) СИНДРОМ – спостерігається при 
травматичному ураженні параметрію: розслаблення бо-
кових частин параметрію, фенестрація широкої зв’язки, 
розширення вен параметрію, ретрофлексія і надмірна 
рухомість матки; біль під час статевого акту, дисмено-
рея, біль у спині.

АЛО- (грец. allos – інший) – частина складних слів, 
яка зазначає умови, які відрізняються від нормальних, 
або протилежні, чи належать до інших умов.

АЛОАНТИҐЕНИ – антиґени, що кодуються ґенами, 
які в даного виду зустрічаються в алельній формі.

АЛОҐАМІЯ – запилення квітки пилком іншої квіт-
ки.

АЛОҐЕНЕЗ – див.: Аломорфоз.
АЛОҐЕННА ІНГІБІЦІЯ – гальмування розмно-

ження імунокомпетентних клітин при їхній імпланта-
ції іншій людині або експериментальній тварині іншої 
лінії.

АЛОҐЕННИЙ – такий, що стосується ін шої особи-
ни, але того ж біолоґічного виду.

АЛОҐІЗМ – порушення мислення, при якому мірку-
вання не відповідають законам логіки.

АЛОЕ (ALOЕ) – рід трав’янистих або деревоподіб-
них рослин родини лілійних. Листки товсті, м’ясисті, 
довгастомечопо дібні, завдовжки іноді до 60 см, із шорст-
кими краями й колючками, квітки ци лінд ричні або дзво-

 АЛКАЛОЗ – АЛОЕ
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никоподібні, зібрані в суцвіття – китиці чи волоті. Цві-
те взимку, але щороку. Відомо близько 180 видів А., по-
ширених у посушливих районах Африки, Мадагаскару, 
Аравії. В Україні А. деревоподібне поширене в кімнат-
ній культурі. Для виготовлення ліків використовують 
листки і сік із них, гіркий на смак, розчинний у воді і 
спирті. Дія А.: жовчогінна, тонізуюча, протизапальна, 
бактерицидна, послаблююча.

АЛОЕСТЕЗІЯ – розлад чутливості, при якому нане-
сене подразнення відчувається в іншій ділянці тіла.

АЛОКЕРАТОПЛАСТИКА – пластика рогівки із за-
стосуванням рогівки, взятої від іншої людини.

АЛОКІСТКА – консервована трупна кістка, яка за-
стосовується для алотрансплантації.

АЛОМЕТРІЯ – нерівномірний ріст частин тіла.
АЛОМІЄЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – пересадка до-

норського кісткового мозку з лікувальною метою.
АЛОМОРФОЗ – пов’язане зі зміною середовища 

перетворення орґанізмів, при якому одні зв’язки із сере-
довищем замінюються іншими, більш або менш рівно-
цінними. А. – один із типів адаптаціоґенезу, при якому 
виникаючі пристосування до середовища мають частко-
вий і незалежний один від одного характер.

АЛОПАТІЯ – застосування ліків, які викликають 
симптоми, протилежні симптомам даної хвороби.

АЛОПАТРИЧНІ ПОПУЛЯЦІЇ – популяції, що на-
селяють різні частини ареалу виду.

АЛОПАТРІЯ – тип видоутворення, при якому нові 
види виникають з популяцій, що мають ареали, які не 
перекриваються.

АЛОПЕЦІЯ – патолоґічне випадіння волосся; ви-
діляють кілька різновидів А.: вроджена, передчасна, 
себорейна, симптоматична, рубцева, атрофічна та гніз-
дова.

АЛОПЛАСТИКА – метод пластичної хірурґії, при 
якому для відновлення орґанів і тканин людини вико-
ристовуються матеріали небіолоґічного походження.

АЛОПОЛІПЛОЇДІЯ – поєднання в клітинах орґаніз-
му хромосомних наборів від різних видів або ро дів.

АЛОРИТМІЯ – див.: Екстрасистолія.
АЛОСОМА – див.: Хромосоми статеві.
АЛОТИПИ ІМУНОҐЛОБУЛІНІВ – типи імуно-

ґлобулінів, які розрізняються залежно від ґенетично де-
термінованих антиґенних властивостей.

АЛОТКАНИНА – тканина орґанізму, яка застосо-
вується для трансплантації реципієнту того ж біолоґіч-
ного виду.

АЛОТОПІЯ – див.: Дистопія.
АЛОТРАНСПЛАНТАТ – трансплантат, який похо-

дить від одного й того ж біолоґічного виду.
АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – пересадження транс-

плантата від одного представника якого-небудь біолоґіч-
ного виду іншому представникові того ж виду.

АЛОТРІОФАҐІЯ – психічний розлад, який прояв-
ляється поїданням неїстівних речовин.

АЛОТРИХІЯ СИМЕТРИЧНА ОБМЕЖЕНА – 
врод жена аномалія: на волосистій частині голови спос-
терігаються симетрично розміщені вогнища росту жорс-

ткого, стоншеного, знебарвленого і спірально закруче-
ного волосся.

АЛОТРОПІЯ – існування одного й того самого 
хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих 
речовин, різних за будовою і властивостями.

АЛОХЕЙРІЯ – розлад чутливості, при якому под-
разнення певної ділянки кін цівки відчувається в симет-
ричній ділянці протилежної кінцівки.

АЛОХОРІЯ – зміни розміщення орґана в онто- або 
філоґенезі.

АЛОХРОМОСОМА – див.: Хромосоми статеві.
АЛОХРЯЩ – консервований трупний хрящ, який 

застосовується для алопластики.
АЛОШКІРА – консервована трупна шкіра, яка за-

стосовується для алотрансплантації.
АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА (ALTHAEA OFFICINA LIS 

L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини мальво-
вих з коротким товстим кореневищем та бурувато-жовти-
ми коренями-придатками. Стебло пряме, заввишки 1–1,5 
м, малогілляс те, покрите волосинками. Листки черґові, 
черешкові, бархатисто-опушені, сірувато-зелені, із зуб-
частими краями; нижні – яйцеподібдні, п’ятилопатеві, 
верх ні – довгастояйцеподібні, трилопатеві. Квітки – в па-
зухах листків, на коротких квітконіжках у верхній час-
тині стебла у вигляді колоска. Плоди дрібні, схожі на 
диски, які при дозріванні розпадаються на окремі плоскі 
бобоподібні сім’янки. Росте і плодоносить у липні–сер-
пні. Поширена майже всюди в Україні. Росте на вологих 
і пухких ґрунтах (поблизу боліт і річок). Дія: обволікаю-
ча, відхаркувальна, знеболююча.

АЛЬБЕДО – характеристика відбивних властиво-
стей поверхні тіла: відношення потоку випромінюван-
ня, який розсіюється поверхнею, до потоку, який падає 
на неї.

АЛЬБЕДОМЕТР – прилад для вимірювання інтен-
сивності розсіяної сонячної радіації.

АЛЬБЕРС-ШЕНБЕРҐА (H. E. AL BERS-SCHON-
BERG) ХВОРОБА – аутосомно-рецесивне успадку-
вання; зумовлена аплазією медулярної тканини, яка 
починається в неонатальному періоді; спостерігається 
заміщення її патолоґічною кістковою і хрящовою тка-
ниною зі звуженням і зникненням кістковомозкових 
про між ків, відсутністю метафізарної резорбції; ґене-
ралізований дифузний остеосклероз, в окремих випад-
ках – атрофія зорового нерва, тенденція до остеомієліту, 
карієсу зубів; часто спостерігається кальциноз внутріш-
ніх орґанів, анемія, сепсис, тетанія; як правило, – смерть 
у дитячому віці.

АЛЬБЕРТА (E. ALBERT) ХВОРОБА – болюче за-
палення слизової сумки, роз міщеної між ахілловим су-
хожилком і п’ятковою кісткою.

АЛЬБІНІЄВІ (G. ALBINI) ВУЗЛИКИ – потовщен-
ня вільного краю стулок передсердно-шлуночкових кла-
панів, які роз міщені між місцями прикріплення до сту-
лок сухожилкових хорд; варіант нормальної будови кла-
панів.

АЛЬБІНІЗМ – вроджена відсутність нормальної піґ-
ментації.

 АЛОЕСТЕЗІЯ – АЛЬБІНІЗМ
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АЛЬБІНІЗМ ОКА – порушення утворення піґмен-
ту меланіну або повна його відсутність в оболонках ока; 
спостерігаються виражена світлобоязнь, зіниця світить-
ся червоним кольором, очне дно бліде, виражений су-
динний рисунок хоріоїдеї, ністаґм, кольорова сліпота; 
гострота зору знижена внаслідок гіпоплазії або аплазії 
жовтої плями;

АЛЬБІНОСИ – особи, в яких спостерігається повна 
відсутність піґментації.

АЛЬБІНУСА (B. S. ALBINUS) М’ЯЗ – аномаль-
ний м’яз верхньої щелепи; являє собою плоску м’язову 
стрічку або веретеноподібної форми пучок на передній 
поверхні верхньої щелепи під м’язом, що піднімає вер-
хню губу.

АЛЬБРЕХТА (K. M. P. ALBRECHT) КІСТОЧКА – 
додаткова кістка, яка розміщена між тілами потиличної 
та клиноподібної кісток.

АЛЬБУҐІНІТ – запалення білкової оболонки яєч-
ка.

АЛЬБУМІНИ – прості білки; входять до складу тва-
ринних і рослинних тканин; розчинні у воді, солевих 
розчинах, кислотах, лугах; при гідролізі утворюють різ-
ні амінокислоти.

АЛЬБУМІНОХОЛІЯ – збільшення вмісту білків у 
жовчі (в основному за рахунок альбумінів).

АЛЬБУМІНУРІЯ – виділення альбумінів із сечею.
АЛЬБУМОЗИ – назва продуктів неповного фермен-

тативного розщеплення біл ків.
АЛЬБУМОЗУРІЯ – виділення із сечею пептидів – 

продуктів неповного розщеплення білків.
АЛЬВАРЕСА (ALVAREZ) СИНДРОМ – невроґен-

не збільшення живота, яке тримається від кількох хви-
лин до кількох місяців; вважається, що причинами 
збільшення живота є спонтанні скорочення м’язів спи-
ни, діафраґми і черевного пресу; частіше зустрічається 
при істерії в жінок – у зв’язку з аерофаґією.

АЛЬВЕОКОК – невеликий стрічковий гельмінт, за-
вдовжки 1,3–2,2 мм. Складається з головки (сколекса), 
яка має 4 м’язові присоски і 28–32 хітинові гачки, роз-
міщені в два ряди, і також 3–4 членики. З них перші 
два – безстатеві, третій – гермафродитний і четвертий 
(великий) – зрілий – містить мішкоподібну матку, на-
повнену яйцями. Личинкова форма являє собою конґло-
мерат дрібних міхурців (паразитичний вузол), зв’язаних 
сполучною тканиною, і характеризується екзоґенним 
розмноженням та інфільт ру ючим ростом. Порожнина 
мі хур ців міс тить невелику кількість в’язкої рідини або 
темної маси. Частина міхурців має сколекси такої ж бу-
дови, що й дорослі особи. А. – біогельмінт, який розви-
вається зі зміною живителів.

АЛЬВЕОКОКОЗ – гельмінтоз із групи теніїдо-
зів, який спричинюється личинками Alveococcus multi-
ocularis і характеризується утворенням паразитарних 
вузлів у печінці. А. – природно-вогнищеве захворюван-
ня, поширення відбувається в основному між дикими 
тваринами. Зараження людини відбувається від диких 
м’ясоїдних тварин, через собак, а також при вживан-
ні води і рослин, забруднених яйцями або члениками 

альвеокока. Клі нічна картина зумовлюється ураженням 
печінки, проростанням паразитарної «пухлини» у внут-
рішні орґани, а також ме тастазуванням у легені і голо-
вний мозок.

АЛЬВЕОЛА – жолобок, канал, невелике заглиблен-
ня, невелика порожнина, комірка.

АЛЬВЕОЛЕКТОМІЯ – оперативне видалення країв 
альвеоли зуба і міжальвеолярних та міжкореневих пе-
регородок.

АЛЬВЕОЛИ ЗУБНІ – заглиблення в альвеолярних 
відростках нижньої і верх ньої щелеп, в яких розміщу-
ються корені зубів.

АЛЬВЕОЛИ ЛЕГЕНЕВІ – комірки, на які розді-
ляється периферична зона альвеолярного мішечка шпо-
роподібними пе  регородками. У легенях дорослої люди-
ни міститься біля 300 мільйонів альве ол, загальною пло-
щею близько 70–80 м 2.

АЛЬВЕОЛІТ(И) – 1) запалення легеневих альвеол 
без ураження бронхіального дерева; 2) запалення стінок 
альвеоли зуба.

АЛЬВЕОЛІТ ДИФУЗНИЙ ФІБРОЗУЮЧИЙ – 
див.: Хаммена – Річа синдром.

АЛЬВЕОЛІТ ІДІОПАТИЧНИЙ ФІБРОЗУЮ-
ЧИЙ – див.: Хаммена – Річа синдром.

АЛЬВЕОЛІТИ АЛЕРҐІЧНІ ЕКЗОҐЕННІ – група 
алерґічних пневмоній, зумовлених, як правило, відкла-
данням у легенях імунних комплексів, що складаються 
із антитіл і екзоґенного алерґену; протікає у вигляді ди-
фузно-розсіяних альвеолітів.

АЛЬВЕОЛОТОМІЯ – розтин альвеоли зуба.
АЛЬВЕОЛОЦИТИ – епітеліальні клітини, які вис-

теляють альвеоли легені.
АЛЬВЕОЛЯРНА ГІПЕРВЕНТИЛЯЦІЯ – стан, 

коли хвилинний об’єм вентиляції перевищує потреби 
орґанізму в ґазообміні. А. г. викликає підвищення пар-
ціального тиску в альвеолярному по вітрі, збільшення 
напруження кисню в плазмі артеріальної крові і знижен-
ня в ній напруження двоокису вуглецю.

АЛЬВЕОЛЯРНА ГІПОВЕНТИЛЯЦІЯ – стан, ко-
ли вентиляційний обмін ґазів у альвеолах виявляється 
недостатнім, знижується парціальний тиск кисню в аль-
веолярному повітрі і напруження кисню в крові, що від-
тікає від альвеол, внаслідок чого можуть зменшитися 
насичення гемоґлобіну киснем і вміст його в артеріаль-
ній крові.

АЛЬВЕОЛЯРНА ДУГА – дугоподібно вигнутий 
вільний край альвеолярного відростка верхньої (або аль-
веолярної частини нижньої) щелепи, що містить отвори 
зубних альвеол.

АЛЬВЕОЛЯРНА ПІОРЕЯ – захворювання тка-
нин, що оточують зуб; характеризується розсмокту-
ванням кісткової тканини ямок альвеолярного відрос-
тка, ґінґівітом, утворенням патолоґічних зубо-ясневих 
кишень.

АЛЬВЕОЛЯРНЕ ПОВІТРЯ – повітря, яке містить-
ся в легеневих альвеолах.

АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – такий, що стосується альвеол, 
містить альвеоли.

 АЛЬБІНІЗМ ОКА – АЛЬВЕОЛЯРНИЙ
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АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПІЛЯРНИЙ БЛОК – різке 
зниження проникності легеневої мембрани для кисню; 
проявляється поєднанням вираженої задишки, дифузно-
го ціанозу та ознак гострої емфіземи легень.

АЛЬҐОДИСМЕНОРЕЯ – порушення місячних, що 
проявляється в різких переймистих або терпких болях 
внизу живота, у поперековій та крижовій ділянках з ір-
радіацією в стегна; А. супроводжується загальним не-
здужанням, головними болями, почуттям загальної слаб-
кості, порушенням сну, нудотою, інколи блюванням, за-
порами або проносами.

АЛЬҐОЛОҐІЯ – розділ ботаніки, що вивчає водо-
рості, їхнє поширення, видовий склад, будову, способи 
розмноження, роль у біоценозах та шляхи використан-
ня в практиці.

АЛЬҐОМЕНОРЕЯ – див.: Альґодисменорея.
АЛЬҐОМІОКЛОНІЯ – судомне болюче посмику-

вання м’язів при невралґіях.
АЛЬДЕГІДИ – клас орґанічних сполук, що містять 

карбонільну групу С = О, зв’язану з воднем та вуглевод-
невим радикалом.

АЛЬДОЗИ – кристалічні речовини, солодкого смаку, 
розчинні у воді; за своєю будовою А. – поліоксіальдегі-
ди; типовий представник А. – ґлюкоза.

АЛЬДОЛАЗИ – ферменти, які беруть участь у ме-
ханізмі анаеробного розщеплення вуглеводів; А. каталі-
зують розщеплення С – С-зв’язків.

АЛЬДОСТЕРОМА – гормонально-активна пухлина 
кори надниркових залоз, яка виділяє альдостерон.

АЛЬДОСТЕРОН – гормон кори надниркових за-
лоз стероїдної природи з мінералокортикоїдною ак-
тивністю. Біолоґіч не значення А. полягає в його здат-
ності ре ґулю вати обмін натрію і, таким чином, брати 
участь у підтримці загального іонного гомеостазу, що 
пов’язано з багатьма жит тєво важливими функціями 
орґанізму.

АЛЬДОТРІОЗА – див.: Ґліцериновий альдегід.
АЛЬПЕРСА (B. J. ALPERS) СИНДРОМ – спад-

кові деґенеративні зміни сірої речовини мозку в ді-
тей, що призводить до сліпоти, судом, спастичних змін 
м’язового тонусу, міоклонусу, слабоумства.

АЛЬПОРТА (A. C. ALPORT) СИНДРОМ – спад-
ковий нефрит, для якого характерний ранній розвиток 
ниркової недостатності в поєднанні з пониженням го-
строти слуху і зору; успадковується за до  мінантним ти-
пом, пов’язаним зі статтю.

АЛЬСТРЕМА (C. H. ALSTROM) СИНД РОМ – 
поєднання піґмент ного ретиніту, ожиріння і цукрово-
го діабету; успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом.

АЛЬСТРЕМА – ОЛЬСEНА (C. H. AL STROM – 
O. OLSEN) СИНДРОМ – вроджені дефекти сітківки 
з розладами зору без ендокринних або невролоґічних 
аномалій; успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом.

АЛЬСТРЕМА – ХАЛЬҐРЕНА (C. H. ALSTROM – 
B. HALLGREN) СИНДРОМ – комплекс вроджених 
аномалій: цукровий діабет, ожиріння, ністаґм, косо-

окість, піґментний ретиніт і глухота; успадкування за 
аутосомно-рецесивним типом. 

АЛЬТЕРАЦІЯ – зміна структури і функції клітин, 
тканин та орґанів під впливом шкідливих аґентів.

АЛЬТЕРНАЦІЯ СЕРЦЯ – порушення скоротливої 
функції серця, що проявляється в реґулярному чергуван-
ні відносно сильних скорочень зі слабшими.

АЛЬТЕРНУЮЧИЙ – такий, що чергується, змін-
ний.

АЛЬТЕРНУЮЧІ СИНДРОМИ – симп томокомп-
лекси, які характеризуються порушенням функцій череп-
но-мозкових нервів на боці вогнища ураження (параліч 
або парез) і центральним паралічем або парезом кінцівок 
чи провідниковими розладами на протилежному боці. 
Залежно від локалізації вогнища ураження в мозковому 
стовбурі А.с. поділяють на: 1) бульбарні – при ураженні 
довгастого мозку; 2) понтинні – при ураженні мосту; 3) 
педункулярні – при ураженні ніжки мозку.

АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ – ви промінюван ня, 
яке складається з альфа-частинок (ядер атомів гелію).

АЛЬФА-ҐЛОБУЛІНИ – фракція ґлобулінів сиро-
ватки крові, яка складається із ґлікопротеїдів і ліпоп-
ротеїдів та має серед ґлобулінів найбільшу електро-
форетичну рухомість; А.-г. беруть участь у транспорті 
ліпідів.

АЛЬФА-ІНГІБІТОР – субстрат, який входить до 
складу альфа-ґлобулінів; перешкоджає адсорбції вірусів 
на клітинах.

АЛЬФА-МОТОНЕЙРОН – мотонейрон передніх 
рогів спинного мозку, аксон якого іннервує екстрафу-
зальні м’язові волокна.

АЛЬФА-РИТМ – ритмічні коливання біопотенціалів 
головного мозку, які спостерігаються на електроенцефа-
лоґрамі людини, коли вона не спить; частота  А.-р. – 8 – 
12 гц, амплітуда – до 50 мкв.

АЛЬФА-РОЗПАД – радіоактивне перетворення яд-
ра, що супроводжується ви промінюванням альфа-час-
тинок.

АЛЬФА-ТЕРАПІЯ – вид променевої терапії із за-
стосуванням альфа-випромінювання. Для А.-т. харак-
терні незначна проникна здатність основного джерела 
випромінювання альфа-частинок, своє рід ність первин-
ного механізму їх біолоґічної дії (значна лінійна щіль-
ність іонізації, утворення в тканинах вільного кисню і 
деяких сильних окислювачів), більша, ніж у бета-, ґам-
ма- і рентґенівського випромінювання, відносна біо-
лоґічна ефективність.

АЛЬФА-ЧАСТИНКИ – ядра атомів гелію, які вип-
ромінюються деякими радіо активними елементами; 
складаються із двох протонів і двох нейтронів, міцно 
зв’язаних між собою.

АЛЬФЕЛЬДА (J. F. AHLFELD) СИМПТОМ (1) – 
ознака вагітності: нереґулярні спазми сеґментів матки 
(виникають на ІІІ місяці вагітності).

АЛЬФЕЛЬДА (J. F. AHLFELD) СИМПТОМ (2) – 
ознака двійні: коса або вертикальна борозна, що паль-
пується на передній стінці матки і поділяє її на два сеґ-
менти.

 АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПІЛЯРНИЙ БЛОК – АЛЬФЕЛЬДА СИМПТОМ (2)
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АЛЬФЕЛЬДА (J. F. AHLFELD) СИМПТОМ (3) – 
клінічна ознака відділення плаценти в післяпологовому 
періоді; внаслідок переміщення плаценти в нижній сеґ-
мент матки або в піхву довшає відрізок пуповини, що 
виходить із статевої щілини.

АЛЬЦГЕЙМЕРА (A. ALZHEIMER) ХВОРОБА – 
належить до групи пресенільних деменцій; середній вік 
початку захворювання 54 – 56 років; в основі лежить 
дифузна атрофія мозку, переважно кори великих пів-
куль; при цьому спостерігається більш виражена вог-
нищевість, ніж при синільному слабоумстві. А. х. ха-
рактеризується проґресуючим порушенням пам’яті, ам-
нестичним дезорієнтуванням, втратою звичних навичок, 
апраксією, афазією, аґнозією, аґрафією; часто спостері-
гаються психотичні розлади (рудиментарні марення та 
галюцинаційні синдроми, помутніння свідомості); не-
вролоґічні симптоми (гіперкінези, автоматизм). Проґ-
ноз несприятливий.

АЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКИЙ СИНДРОМ – див.: Гак-
кебуша – Геєра – Геймановича хвороба.

АЛЮМІНІЙ – Al; хімічний елемент ІІІ групи періо-
дичної системи Менделєєва; атомний номер 13, атомна 
маса 26,9815; срібно-білий легкий метал; складається з 
одного стабільного ізотопу 27Al. 

АЛЮМІНОЗ – розвивається в результаті вдихання 
пари металічного алюмінію та його сполук, при нир-
ковій недостатності в дітей, після перорального вжи-
вання вуглекислого алюмінію, при гемодіалізі (високий 
вміст алюмінію у водопровідній воді, яка використовува-
лась для виготовлення діалізату), після внутрішньовен-
ного введення алюмінію, що є забруднювачем казеїну; 
після вживання питної води, рослинної і тваринної їжі 
з підвищеним вмістом алюмінію. Форми А.: 1) просте 
накопичення алю мінію в ц.н.с. – незначне підвищення 
вмісту алюмінію в нейронах з характерною патолоґією 
(ґранулярно-вакуольна дистрофія, альцгеймерівські змі-
ни нейрофіламентів і мікротрубочок); проявляється по-
мірними ознаками зниження нейропсихічних функцій 
в осіб, старших 65 років; 2) відкладання алюмінію при 
хворобі Альцгеймера – хвороба Альцгеймера прояв-
ляється старечим і пресенільним слабоумством з тяжки-
ми ураженнями нейропсихічної сфери, більш ранніми і 
швидко проґресуючими деґенеративними змінами в моз-
ковому плащі, підкіркових ґанґліях, вторинною гідроце-
фалією, елективною деструкцією гіпокампа, ядер перед-
нього мозку, особливо ядра Мейнерта, спостерігається 
пригнічення холінерґічних трансмітерів, особливо аце-
тилхолінестерази та інших ензимів, які забезпечують 
холінерґічні механізми; 3) алюмінієва діалізна енцефа-
лопатія – проявляється епілептичними нападами, міок-
лоніями, розладами вищих психічних функцій; у цито-
плазмі нейронів спостерігається накопичення алюмінію, 
розвиваються деґенеративні зміни нейрофіламентів, але 
без формування парних спіралеподібних фібрил; 4) не-
діалізна алюмінієва енцефалопатія маленьких дітей – 
розвивається на фоні тяжкої вродженої недостатності 
сечовиділення при пероральному вживанні медикамен-
тозних препаратів з високим вмістом алюмінію; 5) пери-

тонеальний алюміноз – ятроґенне екзоґенне відкладання 
алюмінію в очеревині; 6) енцефалопатія – розвивається 
при відносній недостатності гомеостатичних механіз-
мів екскреції алюмінію; 7) ятроґенна алю мінієва осте-
одистрофія (остеомаляція) – проявляється розвитком 
остеопорозу, підвищеною ламкістю кісток, зниженням 
функції остеобластів і виникненням множинних пере-
ломів; 8) легеневий алюміноз – переважно у верхніх 
частках легень спостерігається поширений проміжний 
склероз із розростанням сполучної тканини в міжаль-
веолярних перегородках, навколо бронхів і судин; про-
світи збережених альвеол заповнені клітинами, які міс-
тять частинки алюмінію; нерідко зустрічаються бронхо-
ектази, вогнищева емфізема, особливо по краях легень; 
9) астмоїдний алюміноз – зустрічається в плавильни-
ків алюмінію і проявляється бронхоспастичним синд-
ромом. Є свід чення про розвиток тяжкої, але оборотної 
алюміній-залежної мікроцитарної анемії, яка усклад-
нює гемодіаліз, про високий вміст алюмінію в крові при 
піґментній дистрофії сітківки, про зв’язок накопичення 
алюмінію в серці з його ритмом, про алюміній-залеж-
ні бронхіти і пневмонії, про роль цього елементу в роз-
витку деяких форм раку сечового міхура. Накопичення 
алюмінію пов’язане також із процесами патолоґічного 
старіння.

АМААС – див.: Аластрим.
АМАВРОЗ – повна сліпота.
АМАВРОТИКО-ГЕМІПЛЕҐІЧНИЙ СИНДРОМ – 

див.: Оптико-геміплеґічний синдром.
АМАВРОТИЧНА ІДІОТІЯ – група спадкових за-

хворювань з аутосомно-рецесивним типом успадкуван-
ня, які характеризуються проґресивним зниженням зо-
ру та інтелекту в поєднанні з іншими невролоґічними 
симптомами. Спостерігаються такі форми А. і.: вродже-
на форма Нормена – Вуда; рання дитяча (інфантильна) 
форма – хвороба Тея – Сакса; пізня дитяча форма Біль-
шовського – Янського; юнацька форма Баттена – Шпіль-
мейєра – Фоґта; пізня форма хвороби Куфса.

АМАКСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь колісного 
транспорту.

АМАЛЬҐАМА – сплав, одним із компонентів якого 
є ртуть. А. застосовують при золотінні металевих ви-
робів, у виробництві дзеркал, зуболікарській справі.

АМАНІТА (AMANITA) – див.: Мухомор.
АМАНІТОВІ – родина мухоморів порядку Aga ri-

cales підкласу Holobasidiomycetidae.
«АМАРИЛЬНА МАСКА» – комплекс симптомів, 

які спостерігаються при жовтій гарячці: різка одутлість і 
гіперемія шкіри обличчя, виражена ін’єкція судин склер, 
припухлість губ і яскраво-червоний язик.

АМАСТІЯ – вроджена відсутність однієї або обох 
молочних залоз.

Д’АМАТО (D’AMATO) СИМПТОМ – максималь-
не притуплення перкуторного звуку на спині, яке визна-
чається в сидячому стані; переміщується в ділянку сер-
ця, якщо хворий лягає на правий бік; ознака лівобічного 
ексудативного плевриту.

АМАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь пилу.

 АЛЬФЕЛЬДА СИМПТОМ (3) – АМАТОФОБІЯ
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АМБАРА (L. AMBARD) КОНСТАНТА – показник, 
що відображає співвідношення між кількістю сечовини, 
яка міс титься в крові, і сечею, що виділяється.

АМБЕР-КОДОН – триплет; один із трьох безглуз-
дих кодонів, які зумовлюють термінацію білкового син-
тезу.

АМБЕР-МУТАЦІЯ – будь-яка зміна в ДНК, що 
приводить до появи амбер-кодонів замість триплета, 
який кодує амінокислоту.

АМБІ- (амбо; лат. ambi – навколо, з обох боків; 
ambo – обидва) – частина складних слів, яка означає «з 
двох боків», «одночасна наявність двох різних проти-
лежних властивостей».

АМБІВАЛЕНТНИЙ – подвійний, в якого одночас-
но проявляються протилежні властивості.

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ – подвійність чуттєвого пе-
реживання, що виражається в тому, що один і той же 
об’єкт викликає до себе в людини одночасно два проти-
лежних почуття, наприклад, задоволення і незадоволен-
ня, симпатії та антипатії. Звичайно, одне з амбівалент-
них почуттів витискається (як правило, поза свідомо) і 
маскується іншим.

АМБІДЕКСТРІЯ – вроджений стан, який характе-
ризується однаковими функ ціональними можливостя-
ми обох рук.

АМБІСЕКСУАЛЬНІСТЬ – див.: Гермафродитизм.
АМБІТЕНДЕНТНІСТЬ – подвійність дій, вчинків.
АМБЛІ- (грец. amblys – тупий, слабкий, слабкість) – 

частина складних слів, яка означає «притуплення», 
«послаблення».

АМБЛІНОЙЯ – патолоґічна утрудненість прийнят-
тя рішень.

АМБЛІОПІЯ – пониження зору без анатомічної і 
рефракційної основи. Залежно від етіолоґічних ознак 
розрізняють: 1) дисбінокулярну А. – виникає внаслідок 
порушення бінокулярного зору; 2) обскураційну А. – 
розвивається при вроджених або рано набутих помут-
ніннях рогівки чи кришталика; 3) рефрак ційну А. – ви-
никає при постійному і тривалому проектуванні на сіт-
ківку невиразних зображень предметів, головним чи-
ном, при високій далекозорості і астиґматизмі; 4) істе-
ричну А.

АМБЛІОПІЯ АЛІМЕНТАРНА – пошкодження па-
піломакулярного пучка зорового нерва, спричинене тяж-
ким розладом живлення, що призводить до появи симет-
ричних центральної та парацентральної скотом і з часом 
до незворотньої атрофії зорового нерва; клінічно упро-
довж кількох днів або тижнів розвивається послаблення 
зору, фотофобія, зоровий дискомфорт.

АМБЛІОСКОП – прилад, який застосовується для 
вправ з відновлення бінокулярного зору при ортоптич-
ному лікуванні косоокості.

АМБРА – сірувато-бура маса з ароматичним запа-
хом, що являє собою змінені морською водою виділен-
ня кашалота.

АМБРОЗІЯ (AMBROSIA) – карантинний бур’ян 
із родини складноцвітих; під час цвітіння, із серпня по 
жовтень, утворює величезну кількість пилу, який є при-

чиною розвитку полінозів; зустрічається в південних 
областях України.

АМБУЛАТОРІЯ – лікувально-про філактичний за-
клад для надання медичної допомоги хворим, які при-
ходять, і хворим вдома.

АМБУЛАТОРНИЙ – 1) такий, що стосується амбу-
латорії; 2) такий, що стосується захворювання, лікуван-
ня якого не потребує лікування в стаціонарі.

АМБУРЖЕ (J. HAMBURGER) ГОЛКА – спеціаль-
на голка для пункційної біопсії нирок.

АМЕБИ (AMOEBIDA) – одноклітинні орґанізми, 
які належать до типу найпростіших, класу саркодових, 
підкласу корененіжок, ряду амебових.

АМЕБІАЗ – протозойне захворювання, яке харак-
теризується виразковим ураженням кишечника, а в 
деяких випадках абсцесами печінки, головного моз-
ку, ураженням легень та інших орґанів. Збудник А. – 
Entamoeba histolytica, може існувати в таких формах: 
тканинна форма, велика веґетативна форма, просвітна 
форма, передцистна форма і цисти. Інфекція передаєть-
ся фекально-оральним шляхом. Джерелом зараження 
є людина, хвора на амебіаз, або носій дизентерійних 
амеб. Інкубаційний період продовжується від тижня до 
3 місяців (частіше 3 – 6 тижнів). Розрізняють такі фор-
ми хвороби: 1) кишковий А. (гострий, хронічний і ла-
тентний) – ураження у вигляді гемораґічно-ви разкового 
коліту виникають, головним чином, у сліпій і висхід-
ній кишках; 2) позакишковий А. (амебний ге патит, аб-
сцес печінки, абсцеси інших орґанів і А. шкіри); 3) А. 
у поєднанні з іншими захворюваннями (гельмінтозами, 
бактеріальною дизентерією). Окремо виділяють мета-
мебний коліт, який являє собою необоротні зміни ки-
шечнику після перенесеного А. У таких хворих збуд-
ник уже відсутній і протизапальне лікування неефек-
тивне.

АМЕБОЇДНІ РУХИ – рухи деяких клітин і найпро-
стіших орґанізмів, які здійснюються шляхом випинан-
ня і втягування виростів цитоплазми, що називаються 
псевдоподіями.

АМЕБОЦИДИ – лікарські засоби, які мають здат-
ність убивати різні форми Entamoeba histolytica, засто-
совуються для лікування амебіазу.

АМЕБОЦИДНІСТЬ – здатність викликати заги-
бель амеб.

АМЕҐАКАРІОЦИТОЗ – відсутність або значне 
зниження кількості меґакаріоцитів у кістковому мозку 
і тромбоцитів у крові; спостерігаються вроджені і на-
буті форми А.

АМЕЛІЯ – повна вроджена відсутність кінцівки.
АМЕЛО- (старофранц. amel – емаль) – частина 

складних слів, яка зазначає належність до емалі.
АМЕЛОБЛАСТ – клітина внутрішнього епітелію 

емалевого орґану, яка бере участь в утворенні емалі.
АМЕЛОБЛАСТОМА – доброякісна пухлина з 

одонтоґенного епітелію з ознаками місцево-деструю-
ючого росту; гістолоґічно розрізняють фолікулярний, 
плексиформний, акантоматозний, базально-клітинний, 
зернисто-клітинний варіанти будови пухлини.
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АМЕЛОҐЕНЕЗ – розвиток зубної емалі.
АМЕНОРЕЯ – відсутність менструацій упродовж 

6 місяців і більше.
АМЕНОРЕЯ ТРАВМАТИЧНА – див.: Ашермана 

синдром.
АМЕНТИВНИЙ СИНДРОМ – один із синд-

ромів потьмарення свідомості, для якого характер-
ні незв’язність мислення, розгубленість, дезорієнту-
вання, безладне збудження, амнезія. Виділяються такі 
форми А.с.: галюцинаторна; кататонічна – з перевагою 
психомоторних розладів і маніформна – з перевагою 
незв’язності та ідеями величі.

АМЕНЦІЯ – потьмарення свідомості з розладом 
усіх видів орієнтування, безладністю мислення і хао-
тичним руховим неспокоєм.

АМЕТРОПІЯ – порушення відповідності між си-
лою заломлювального апарату і довжиною оптичної осі 
ока.

АМИҐДАЛА – див.: Амиґдалоїдна ді лянка.
АМИҐДАЛІТ ГОСТРИЙ – див.: Анґіна горлова.
АМИҐДАЛОЇДНА ДІЛЯНКА – складний комп-

лекс ядер головного мозку, що належить до базальних 
ядер (архістріатум), який бере участь у здійсненні ко-
риґуючого впливу на діяльність стовбурових утворень 
мозку.

АМИҐДАЛОТОМІЯ – хірурґічна операція деструк-
ції миґдалеподібного тіла, що є частиною лімбічної сис-
теми головного мозку.

АМИҐДАЛЯРНИЙ – такий, що належить до миґ-
далеподібного тіла.

АМІАК – NH3; хімічна сполука азоту з воднем.
АМІАЧНА ВОДА – водний розчин, який містить 

18–25 % аміаку. 
АМІДАЗИ – ферменти класу гідролаз, які каталізу-

ють гідроліз зв’язку між атомами вуглецю і азоту в амі-
дах.

АМІДИ – похідні орґанічних кислот, які утворюють-
ся в результаті заміни групи -ОН на групу -NН2.

АМІДОГІДРОЛАЗИ – див.: Амідази.
АМІДОПІРИН – ненаркотичний аналґетик (похід-

ний піразолону); має аналґезуючу, жарознижуючу, про-
тизапальну і протиревматичну дію.

АМІДУВАННЯ – реакція утворення амідів кислот 
шляхом заміщення гідро ксилу (-ОН) карбоксильної гру-
пи на амі ногрупу (-NH2); А. має велике фізіолоґіч не зна-
чення як головний шлях знешкодження аміаку в ткани-
нах орґанізму людини і тварин.

АМІ ЗУБНА (AMMI VISNAGA (L.) LAM.) – 
дворічна трав’яниста рослина, що досягає висоти 120 
см. Корінь веретеноподібний, малорозгалужений, за-
глиблюється в ґрунт на 80 – 100 см. Стебло пряме, з не-
величкими борозенками; листки двічі- тричіпірчасто-
розсічені. Суцвіття – складний зонтик на довгому квіт-
коносі. Квітки дрібні, з білими пелюстками, з неприєм-
ним запахом. Плоди – насінники яйцеподібної форми, 
двороздільні. Цвіте в червні – липні; плоди дозрівають 
у серпні – вересні. Дія: спазмолітична.

АМІЄЛІЯ – вроджена відсутність спинного мозку.

АМІКСОРЕЯ – відсутність виділення слизу залоза-
ми кишково-шлунковго тракту.

АМІЛ- (грец. amylon, лат. amylum – крохмаль) – час-
тина складних слів, яка означає «крохмаль».

АМІЛАЗИ – ферменти, що каталізують гідроліз кро-
хмалю, ґлікоґену і споріднених з ними полісахаридів. 
Розрізняють три типи А.: α-амілаза, β-амілаза і γ-аміла-
за.

АМІЛАЗУРІЯ – збільшення виділення із сечею фер-
мента амілази.

АМІЛОДЕКСТРИН – початковий продукт гідролі-
тичного розщеплення крохмалю.

АМІЛОЗ – професійний пневмоконіоз, який розви-
вається в результаті систематичного вдихання мучного 
пилу, особливо з домішкою двоокису кремнію.

АМІЛОЗА – один з основних полісахаридів крохма-
лю; складається з лінійних або слабо розгалужених лан-
цюжків молекул ґлюкози, сполучених зв’язками між 1-м 
і 4-м вуглецевими атомами.

АМІЛОЇД – ґлікопротеїн, в якому фібрилярні і ґло-
булярні білки тісно зв’язані з полісахаридами; якісно 
амінокислотний склад А. однаковий при різних формах 
амілоїдозу, проте кількісна характеристика компонен-
тів, що входять до його складу, коливається залежно не 
тільки від форми амілоїдозу, але і від орґана, в якому А. 
відкладається.

АМІЛОЇДНА ДИСТРОФІЯ – див.: Амі лоїдоз.
АМІЛОЇДОЗ – порушення білкового обміну, що про-

являється у відкладенні та накопиченні в тканинах ре-
човин з характерними фізико-хімічними властивостями 
(амілоїду). А. – поняття неоднозначне; це різновид тка-
нинного диспротеїнозу і ускладнення багатьох захворю-
вань інфекційної, запальної або пухлинної природи (вто-
ринний або набутий А.). Разом з тим А. – це самостійне 
захворювання ґенетичної (спадковий А.) або невідомої 
ще (первинний, або ідіопатичний А.) природи, хвороба 
старості (старечий А.), пухлиноподібне захворювання 
(локальний пухлиноподібний А.) і «захворювання» са-
мої пухлини (APUD – амілоїдоз). Виділяють такі групи 
і форми А.: І. ґенетичний (спадковий) А.: 1) родинна се-
редземноморська гарячка (періодична хвороба); 2) ро-
динний А. з гарячкою, кропив’янкою і глухотою (форма 
Макка – Уелса); 3) нейропатичний з переважним уражен-
ням нижніх або верхніх кінцівок; 4) кардіопатичний; ІІ. 
набутий А.: 1) як ускладнення хронічних інфекцій (брон-
хоектатична хвороба, туберкульоз, остеомієліт), колаґе-
нових захворювань (ревматоїдний артрит та ін.), злоякіс-
них пухлин; 2) як прояв множинної мієломи; ІІІ. ідіопа-
тичний А.: 1) класичний первинний; 2) нефропатичний; 
3) нейропатичний; 4) кардіопатичний; 5) локалізований. 
Є ряд ознак, загальних для всіх форм А. До них нале-
жать: диспротеїнемія, трансформація клітин ретикулоен-
дотеліальної системи з виникненням фібрилярної струк-
тури амілоїду; типові субмікроскопічні зміни, які пере-
дують появі амілоїду; єдина субмікроскопічна структу-
ра амілоїду. Клінічна картина А. різноманітна і залежить 
від локалізації та інтенсивності амілоїдних відкладень в 
орґанах, тривалості захворювання, наявності ускладнень. 
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Проґноз залежить від характеру захворювання, при яко-
му розвинувся А., ускладнень, пов’язаних як з основним 
захворюванням, так і з самим А. або з лікуванням, яке 
проводилось.

АМІЛОЇДОКЛАЗІЯ – розсмоктування амілоїду 
ґіґантськими клітинами.

АМІЛОПЕКТИН – один з основних полісахаридів 
крохмалю, який складається з розгалужених ланцюжків 
молекул ґлюкози, сполучених зв’язками як між 1-м і 4-м, 
так і 1-м і 6-м вуглецевими атомами.

АМІЛОПЕКТИНОЗ – див.: Ґлікоґеноз ІV типу.
АМІЛОПЕПТИН – структурний елемент полімер-

ної молекули крохмалю, що становить її розгалужену 
частину.

АМІЛОРЕКСИС – розчинення шлунковим соком 
оболонки рослинних клітин з вивільненням крохмаль-
них зерен.

АМІЛОРЕЯ – наявність у калі підвищеної кіль-
кості неперевареного крохмалю, що, як правило, су-
проводжується посиленою перистальтикою кишок.

АМІМІЯ – втрата міміки; відсутність виразних ру-
хів м’язів обличчя.

АМІНИ – азотовмісні орґанічні сполуки, які є про-
дуктами заміщення одного або кількох атомів водню в 
молекулах аміаку чи гідроокису амонію орґанічними ра-
дикалами; залежно від кількості заміщених атомів вод-
ню розрізняють первинні, вторинні та третинні А.

АМІНИ БІОҐЕННІ – аміни, що є продуктами фер-
ментативного декарбоксилювання деяких амінокислот 
і мають високу біолоґічну активність.

АМІНО- – 1) як префікс зазначає наявність у моле-
кулі групи NH2; 2) одновалентна функціональна група 
NH2.

АМІНОАЛКОГОЛІ – див.: Аміноспирти.
АМІНОАЦИДЕМІЯ – підвищений вміст у сироват-

ці крові однієї або кількох амінокислот.
АМІНОАЦИДОПАТІЯ – будь-яке захворювання, 

яке спричинюється дефектом ферментативної стадії 
шляху обміну однієї чи кількох амінокислот або білко-
вого попередника, необхідного для транспорту певних 
кислот в клітину або з клітини; описано 10 транспорт-
них А.; 5 із них спричинені аномаліями групоспецифіч-
них транспортних рецепторів і залучають кожна кіль-
ка близьких за будовою амінокислот: цистинурія, хво-
роба Хартнупа та дибазикаміноацидурія мають значні 
клінічні прояви, а дикарбоксиламіноацидурія і іміноґлі-
цинурія – безсимптомні; інші 5 А.: гіперцистинурія, 
гістидинурія, лізинурія, мальабсорбція триптофану та 
метіоніну – субстрат-специфічні.

АМІНОАЦИДУРІЯ – підвищене виведення із се-
чею однієї чи кількох амінокислот або проміжного про-
дукту амінокислотного обміну, який у нормі в сечі не 
міститься.

АМІНОАЦИДУРІЯ АРҐІНІНЯНТАРНА – фер-
ментативний блок (відсутність арґінінсукцинази) у 
циклі синтезу сечовини, у результаті чого порушуєть-
ся розщеплення арґінінянтарної кислоти, що призво-
дить до накопичення в крові та цереброспінальній рі-

дині арґінінянтарної кислоти та її попередників; у певні 
тижні життя спостерігаються часті блювання, судоми, 
підвищення температури, гепатомеґалія; у подальшому 
А. а. проявляється відставанням у психічному розвитку, 
невролоґічними порушеннями, ламкістю і сухістю во-
лосся, яке росте пучками; проґноз несприятливий.

АМІНОГІДРОЛАЗИ – див.: Амідази.
АМІНОҐЛІКОЗИДИ – антибіотики, які зв’язуються 

з 30S-субодиницею рибосом і гальмують синтез білків 
у бактеріальній клітині. Діють тільки на аеробні ґрам-
неґативні палички і на стафілококи, але малоефективні 
проти стрептококів і анаеробних мікроорґанізмів. Всі 
А. ото- і нефротоксичні; ці препарати можуть зумовити 
блокаду нервово-м’язової передачі, парестезії, перифе-
ричні невропатії. До А. належать стрептоміцин, неомі-
цин, канаміцин, гентаміцин, тобраміцин, амікацин, не-
тилміцин.

АМІНОҐРАМА – запис кількісного вмісту аміно-
кислот у білку (у ґрамах на 16 г біл  ко вого азоту).

АМІНОДЕЗОКСИЦУКРИ – див.: Амі ноцукри.
АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА – інгібітор 

фібринолізу; сприяє зсіданню крові при кровотечах, які 
викликані підвищеною фібринолітичною активністю.

АМІНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ – див.: Аміно-
кислоти.

АМІНОКИСЛОТИ – клас орґанічних сполук, що 
поєднують у собі властивості кислот і амінів, тобто міс-
тять поряд з карбоксильною групою -СООН аміногрупу 
-NH2. Залежно від положення аміногрупи стосовно кар-
боксильної групи розрізняють α-, β-, γ-амінокислоти та 
ін. А. – безбарвні кристалічні речовини, розчинні у воді. 
Входять до складу всіх білкових речовин, ферментів, 
деяких гормонів. Усі 20 А., що входять до складу біл-
ків, відповідають загальній формулі Р – СН(NН2)СООН 
і належать до α-А. Рідкісніше зустрічаються β-А., на-
пр., β-ала нін, що входить до складу пантотенової кис-
лоти. Відповідно до кількості аміно- і карбоксильних 
груп у молекулі А. їх поділяють на моноаміномонокар-
бонові, моноамінодикарбонові та диаміно  монокарбонові 
кислоти; α-амінокислоти, з яких за рахунок утворення 
пептидного зв’язку під час рибосомальної трансляції 
з РНК синтезуються білки: аланін (Alanine), арґінін 
(Arginine), аспараґін (Asparagine), аспараґінова кислота 
(Aspartic Acid), цистеїн (Cysteine), ґлютамінова кислота 
(Glutamic Acid), ґлютамін (Glutamine), ґліцин (Glycine), 
гістидин (Histidine), ізолейцин (Isoleucine), лейцин 
(Leucine), лізин (Lysine), метіонін (Methionine), феніла-
ланін (Phenylalanine), пролін (Proline), серин (Serine), 
треонін (Threonine), триптофан (Tryptophan), тирозин 
(Tyrosine), валін (Valine). 

АМІНОКИСЛОТНОГО ОБМІНУ ПОРУШЕН-
НЯ – розрізняють дві форми порушення амінокислот-
ного обміну – аномалії їх транспорту та катаболізму; 
підвищення рівня окремих метаболітів в плазмі крові 
спостерігається при аномаліях катаболізму, але відсут-
нє при порушеннях транспорту; кількість відомих пору-
шень катаболізму амінокислот постійно збільшується, 
внаслідок того, що виявляються нові їх типи та варіанти 
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вже вивчених порушень; основні захворювання, зумов-
лені порушеннями катаболізму амінокислот (в дужках 
зазначені амінокислота чи проміжний метаболіт, обмін 
яких порушений та дефектний фермент): β-аланінемія 
(β-аланін; β-аланін-α-кетоґлутарат-амінотрансфераза); 
алкаптонурія (тирозин; гомоґентизат-оксидаза); аль-
бінізм (тирозин; тирозиназа); арґінінемія (арґінін; арґі-
наза); арґініносукцинатемія (арґінінобурштинова кис-
лота; арґініносукциназа); N-ацетиґлутамат-синтетази 
дефіцит (аміак; N-ацетилґлутамат-синтетаза); ацидемія 
β-гідроксіізовалеріанова (лейцин; β-метилкротоніл-
КоА-карбоксилаза); ацидемія ізовалеріанова (лейцин; 
ізовалеріл-КоА-дегідроґеназа); ацидемія метилмалоно-
ва (форма кетоґліцинемії) (ізолейцин, валін, треонін, 
метіонін; метилмалоніл-КоА-мутаза: 1) недостатність 
апоферменту, 2) недостатність коферменту); ацидемія 
піпеколінова (лізин; піпеколат-оксидаза); ацидемія пі-
ро ґлутамінова (піроґлутамінова кислота; 5-оксопро-
лін-ґлутатіонсинтетаза); ацидемія пропіонова (форма 
кетоґліцинемії) (треонін, ізолейцин, метіонін, валін; 
пропіоніл-Коа-карбоксилаза: 1) недостатність апофер-
менту, 2) недостатність коферменту); ацидемія-гомо-
цистинурія метилмалонова (ізолейцин, валін, треонін, 
метіонін; метилмалоніл-КоА-мутаза і гомо цистеїн-ме-
тилтетра-гідрофолат-метилтрансфераза); валінемія (ва-
лін; валінамінотрансфераза); гідроксипролінемія (гід -
роксипролін; гідроксипролін-оксидаза); гістидинемія 
(гістидин; L-гістидин-аміак-ліаза); ґліцинемія (неке-
тонна) (ґліцин; ферментна система розщеплення ґліци-
ну); гомоцистинемія (метіонін; цистатіонін-синтетаза: 
піридоксинзалежна та піридоксин-незалежна); карба-
моїлфосфатсинтетази дефіцит (аміак; карбамоїлфос-
фатсинтетаза); карбоксилазна недостатність множинна 
(лейцин, ізолейцин, валін, метіонін, треонін; 1) синтета-
за холокарбоксилази, 2) біотинідаза); «кленового сиро-
пу» хвороба (лейцин, валін, ізолейцин, алоізолейцин); 
лізинемія (лізин; лізин-кетоґлутаратредуктаза); лізину 
непереносимість (лізин, арґінін; L-лізин: НАД-оксире-
дуктаза); α-метилацетоацетату накопичення (ізолейцин; 
ацетил-Коа-тіолаза); орнітинемія (орнітин; орнітин-ке-
токислота-амінотрансфераза); орнітинтранскарбамілази 
дефіцит (аміак; орнітинтранскарбамілаза); пролінемія, 
I тип (пролін; проліноксидаза); пролінемія II тип (про-
лін; пірролін-5-карбоксилатдегідроґеназа); саркозинемія 
(саркозин; саркозиндегідроґеназа); сахаропінурія (лі-
зин; аміноадипінова напівальдегідґлутаматредуктаза); 
тирозинемія1 (тирозин; тирозинамінотрансфераза); ти-
розинемія2 (тирозин і метіонін; фумарилацетоацетат-
гідролаза); тирозиноз (тирозин; тирозин-α-кетоґлута-
рат-амінотрансфераза); фенілкетонурія (фенілаланін; 
фенілаланінгідроксилаза); цистатіонінемія (метіонін; 
цистатіоназа); цистиноз (цистин; дефектний білок лі-
зосомальних мембран); цитрулінемія (цитрулін; арґіні-
носукцинат-синтетаза); 

АМІНОКСИДАЗИ – група ферментів, що каталі-
зують окислювальне дезамінування з утворенням аль-
дегідів, аміаку і перекису водню; А. належать до окси-
доредуктаз; поширені в тканинах орґанізму людини і 

тварин (особливо в печінці, нирках і слизовій оболонці 
кишечнику).

АМІНОМЕТАНАМІДИН – див.: Ґуа нідин.
АМІНОПЕПТИД – гідролізат білків нерозведеної 

крові великої рогатої худоби, фібринових зсідків чи су-
хого альбуміну; застосовується для парентерального 
харчування при виснаженні орґанізму.

АМІНОПЕПТИДАЗИ – група ферментів, що ка-
талізують гідролітичне розщеплення поліпептидів (про-
дуктів розщеплення білків) з утворенням вільних амі-
нокислот; розщеплення здійснюється тільки з того кін-
ця поліпептидного ланцюга, де є вільна амінокислота.

АМІНОПУРИНИ – похідні пурину, які містять у 
молекулі аміногрупу; беруть участь в утворенні нуклео-
зидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот.

АМІНОСПИРТИ – орґанічні сполуки, що містять 
одночасно аміногрупу (-NH2) і спиртову гідроксильну 
групу (-ОН); багато з А. беруть участь у процесах жит-
тєдіяльності орґанізму людини і тварин, становлячи ос-
нову деяких гормонів та інших біолоґічно активних ре-
човин.

АМІНОТРАНСФЕРАЗИ – ферменти з групи транс-
фераз; каталізують перенесення аміногруп (NН2) від α-
амінокислот на α-кетокислоти; А. беруть участь у таких 
процесах: утворення амінокислот із кетокислот і зворот-
не перетворення; біосинтез γ-аміномасляної кислоти, се-
човини, пуринових і піримідинових основ, порфіринів, 
флавінів, птеридинів, кобаламіну.

АМІНОФЕРАЗИ – див.: Амінотрансферази.
АМІНОХІНОЛ – протипротозойний засіб; має ши-

рокий спектр дії проти патоґенних найпростіших (лейш-
маній, лямблій, токсоплазм, амеб, малярійного плаз-
модія), а також ряду патоґенних грибів, коків, паличок, 
у тому числі мікобактерій туберкульозу; викликає іму-
нодепресивний ефект.

АМІНОЦУКРИ – похідні моносахаридів, гідро-
ксильна група яких (-ОН) заміщена аміногрупою (-NН2); 
залежно від позиції аміногрупи при атомах вуглецю, мо-
лекули А. розрізняють 2-аміно-, 3-амі но-, 4-аміноцукри і 
т. ін.; за числом аміногруп розрізняють моноаміноцукри 
і діаміноцукри; А.беруть участь в утворенні ґлікозамі-
ноґліканів, ґлікопротеїдів і ряду біолоґічно активних ре-
човин.

АМІОСТАТИЧНИЙ СИНДРОМ – рухові розлади, 
що проявляються в бідності та сповільненні активних 
рухів і в своєрідному підвищенні м’язового тонусу.

АМІОТОНІЯ – відсутність тонусу м’язів.
АМІОТРОФІЯ – порушення трофіки внаслідок 

ураження периферичного мотонейрона, що супровод-
жується деґенеративно-дистрофічними змінами, стон-
шенням і порушенням скоротливої функції міоцитів. 
Розрізняють групу спадково зумовлених А., серед яких 
виділяють спінальні і невральні А. А. може бути також 
результатом ураження м’язів при різних захворюван-
нях. Серед спадкових А. з переважним ураженням клі-
тин передніх рогів спинного мозку розрізняють хворобу 
Вердніґа – Гоффмана, хворобу Куґельберґа – Веландера, 
хворобу Арана – Дюшена. Захворювання з переважним 
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ураженням периферичних нер вів – невральна аміотро-
фія Шарко – Ма рі – Тута, гіпертрофічний неврит Деже-
рина – Сотта.

АМІОТРОФІЯ СПАДКОВА НЕВ РАЛЬНА – див.: 
Шарко – Марі – Тута невральна аміотрофія.

АМІТОЗ – поділ клітинного ядра на дві або кілька 
частин без утворення хромосом і ахроматичного верете-
на; на відміну від непрямого поділу при А. ядерна обо-
лонка і ядерця не руйнуються, хромосоми залишають-
ся в робочому стані (деспіралізовані), поділ клітини, як 
правило, не відбувається; А. характерний для ряду висо-
кодиференційованих і спеціалізованих тканин (нейрони 
веґетативних ґанґліїв; хрящові, залозисті клітини; лей-
коцити крові, клітини ендотелію кровоносних судин та 
ін.), а також для клітин злоякісних пухлин.

АМІХОФОБІЯ – нав’язлива боязнь пошкодження 
шкіри.

АМНЕЗІЯ (грец. amnésia – властивість забувати, 
втрата пам’яті) – порушення пам’яті із втратою здат-
ності зберігати і відтворювати набуті знання.

А. АНТЕРОҐРАДНА – втрата згадок про переживан-
ня і події, які були безпосе редньо після закінчення розла-
ду свідомо сті або хворобливого психічного стану.

А. АНТЕРОРЕТРОҐРАДНА – випадіння згадок як 
про події, що передували хворбливому стану, так і про 
наступні за ним події.

А. ЕПІЗОДИЧНА – див.: А. періодична. 
А. КАТАМНЕСТИЧНА – прогалини пам’яті, які 

виникають психоґенно стосовно неприємних, афектив-
но насичених вражень та подій.

А. КАТАТИМНА – А. тільки на певні обличчя та 
події.

А. КОНҐРАДНА – випадіння (як правило, повне) 
спогадів, що часто обмежуються не тільки періодом по-
рушення свідомості.

А. НЕҐАТИВІСТИЧНА – А., що зумовлена ми-
мовільним внутрішнім опором особи відтворенню ок-
ремих фактів, подій і т. ін.

А. ПЕРІОДИЧНА – випадки, коли в одному стані 
свідомості відсутні згадки про пережите в іншому 
стані.

А. ПОСТГІПНОТИЧНА – прогалини пам’яті щодо 
подій під час гіпнозу.

А. ПРОҐРЕСУЮЧА – глибокі форми ґенералізова-
ного порушення пам’яті, при яких відбувається посту-
пове і далекосяжне спустошення її запасів.

А. РЕТАРДОВАНА – А., що наступає через деякий 
час після закінчення паморочного стану або іншого пси-
хотичного стану.

А. РЕТРОҐРАДНА – випадіння (як правило, пов-
не) спогадів, яке поширюється на події, що передували 
стану зміненої свідомості або розвитку гострого психо-
тичного синдрому.

А. ФІКСАЦІЙНА – порушення здат нос ті запам’я-
товувати, фіксувати нові знання.

АМНЕСТИКО-ОРҐАНІЧНИЙ СИНДРОМ – різ-
новид орґанічного психосиндрому; характеризується 
грубим порушенням пам’яті, переважно на теперішні 

події, з дезорієнтуванням у часі та оточуючій обстанов-
ці, а також конфабуля ціями.

АМНІО- (грец. amnion – оболонка навколо плода) – 
частина складних слів, яка означає належність до ам-
ніону.

АМНІОҐЕНЕЗ – процес утворення амніону.
АМНІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічний метод для діаґ-

ностики передлежання плаценти; А. полягає у виявленні 
дефекту наповнення навколоплідних вод після поперед-
нього введення через передню черевну стінку в порож-
нину амніона малотоксичних водорозчинних контраст-
них речовин.

АМНІОН – одна із зародкових оболонок амніот; 
розвивається із зовнішнього і середнього зародкових 
листків; містить кровоносні судини і скоротливі м’язові 
елементи; порожнина А. наповнена амніотичною ріди-
ною або плодовою водою, що захищає зародок від ме-
ханічних ушкоджень.

АМНІОН НЕПОВНИЙ – рідкісна вада розвитку 
амніону, внаслідок чого ембріон виявляється частково 
розміщеним поза амніотичною порожниною, що супро-
воджується зрощенням його з хоріоном і тяжкими вада-
ми розвитку.

АМНІОНІТ – запалення амніону.
АМНІОПЛАСТИКА – заміщення дефектів тканин 

консервованим амніоном.
АМНІОСКОП – прилад для дослідження плодового 

яйця шляхом безпосереднього огляду його нижньої час-
тини; складається з металевих, конічної форми трубок 
різного діаметра (12, 16 і 20 мм) з фотонасадкою, манд-
ренами і освітлювачем.

АМНІОСКОПІЯ – метод дослідження плодового 
яйця шляхом безпосереднього огляду його нижньої час-
тини.

АМНІОТИЧНА ПРОБА – процедура відбору ам-
ніотичної рідини для виявлення ґенетичних відхи-
лень.

АМНІОТИЧНІ ЗРОЩЕННЯ – щільні сполучнотка-
нинні гіалінізовані тяжі або нитки між амніоном і повер-
хнею плода; часто зустрічаються при маловодді; у доно-
шених плодів А.з. викликають утворення борозен або 
ампутацію пальців рук, ніг, передпліччя, гомілки, плеча, 
стегна; в ембріонів припускається тератоґенна дія А.з. із 
розвитком гіпоплазії або вад розвитку кінцівок.

АМНІОТОНІЯ – оперативний розтин амніону.
АМНІОЦЕНТЕЗ – пункція порожнини амніону для 

добування амніотичної рідини з діаґностичною метою.
АМОК – психічне захворювання, яке спостерігаєть-

ся в мешканців Малайських островів; проявляється на-
падоподібним порушенням свідомості, що виникає після 
короткого періоду розладу настрою; хворий починає біг-
ти, безглуздо знищуючи все, що зустрічається на шляху; 
після закінчення нападу, згадки про те, що трапилось, 
дуже невиразні або зовсім відсутні.

АМОНІОҐЕНЕЗ – процес утворення в епітелії нир-
кових канальців аміаку з амі нокислот шляхом їхнього 
дезамінування.

АМОРФНІСТЬ – безформність.
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АМОРФНІ ТІЛА – тіла, в яких складові части-
ни (атоми, іони, молекули, їхні комплекси) розміщені 
в просторі хаотично; А. т. мають такі особливості: 1) 
у звичайних умовах ізотропні, тобто їхні властивості 
(механічні, електричні, хімічні, теплові і т. ін.) однакові 
у всіх напрямках; 2) не мають визначеної температури 
плавлення.

АМОССА (G. AMOSS) СИМПТОМ – ознака попе-
реково-крижового радикуліту: хворий, що лежить, при 
спробі встати спирається на руки, які тримає позаду.

АМПЕЛОТЕРАПІЯ – метод дієтотерапії, який пе-
редбачає застосування винограду або виноградного соку 
з лікувальною метою.

АМПЕРМЕТР – прилад для вимірювання сили пос-
тійного і змінного струму.

АМПІЦИЛІН І ЙОГО ГРУПА – антибіотики, які 
за спектром антибактеріальної дії дуже близькі до пе-
ніциліну; більш активні проти деяких ґрамнеґативних 
бактерій, що не виробляють пеніциліназу, деяких шта-
мів Eschericha coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella. 
Moжна вводити перорально, внутрішньом’язево або 
внутрішньовенно. Для ампіциліну та його похідних, у 
порівнянні з іншими пеніцилінами, характерні шкірні 
висипи, особливо реакції сповільненого типу.

АМПЛІПУЛЬСГРЯЗЕЛІКУВАННЯ – лікувальна 
процедура, що ґрунтується на одночасному застосуван-
ні дії на ділянку тіла пацієнта лікувальної грязі та сину-
соїдальних струмів.

АМПЛІПУЛЬСЕЛЕКТРОФОРЕЗ – метод елект-
ролікування, при якому за стосовується одночасна дія на 
орґанізм хворого двопівперіодичного синусоїдального 
струму і лікарських речовин, що вводяться через неуш-
коджену шкіру або слизові оболонки.

АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЯ – метод електролікуван-
ня, який полягає в дії на визначені ділянки тіла пацієн-
та синусоїдальними струмами середньої частоти, моду-
льованими за амплітудою низької частоти в межах 10–
150 Гц.

АМПУЛА – 1) герметично запаяна посудина для 
зберігання в стерильному стані лікарських препаратів; 
2) в анатомії – міхуроподібне розширення різних труб-
коподібних орґанів.

АМПУЛІТ – запалення ампули сім’явивідного ка-
налу.

АМПУТАЦІЯ – хірурґічна операція видалення пе-
риферичного відділу кінцівки або іншого орґану.

АМУЗІЯ – слухова аґнозія з порушенням музикаль-
них здібностей, які хворий мав у минулому.

АМФІ- (грец. amphi – з обох боків) – частина склад-
них слів, яка означає двобічність, навколо або біля; под-
війний.

АМФІАРТРОЗ – малорухомий суглоб, напіврухо-
мий суглоб.

АМФІБОЛІЧНИЙ – двозначний, хиткий, сумнів-
ний, невиразний.

АМФІГАПЛОЇД – клітина або орґанізм, що містять 
два неспоріднені ґеноми, у результаті чого проявляють 
себе як гаплоїд.

АМФІДИПЛОЇД – клітина або орґанізм, що міс-
тять дві пари неспоріднених ґеномів і проявляють себе 
як ди плоїди.

АМФІКАРІОН – ядро зиґоти, що утворюється при 
злитті ядер чоловічої і жіночої статевих клітин і містить 
диплоїдний набір хромосом.

АМФІМЕРОЗ – гельмінтоз, який ви кликається 
Amphimerus noverca; характеризується розвитком хо-
ланґіту.

АМФІТЕНА – фаза мейозу, для якої характерний 
початок кон’юґації хромосом.

АМФО- (грец. amphō – обидва) – префікс, який оз-
начає: «обидва одночасно», «одночасна наявність двох 
протилежних властивостей, дій, об’єктів», «обидва».

АМФОДОНТ – див.: Пародонт.
АМФОДОНТОҐРАМА – характеристика стану зуб-

них рядів і опорного апарату зубів.
АМФОДОНТОЗ – див.: Пародонтоз.
АМФОЛІТИ – речовини, молекули яких містять 

кислотні й основні групи; залежно від умов проявля-
ють кислотні або основні властивості.

АМФОРИЧНЕ ДИХАННЯ – бронхіальне дихання 
з металічним відтінком, що нагадує звук, який чуєть-
ся при вдуванні повітря через вузьке горло в тонкос-
тінну скляну посудину; спостерігається при наявності 
хронічних каверн або абсцесів, які сполучаються з 
бронхом.

АМФОРОФОНІЯ – амфоричне звучання голосу: 
при аускультації голос хворого має металічний відті-
нок.

АМФОТЕРНІ РЕЧОВИНИ – див.: Амфоліти.
АМФОТЕРНІСТЬ – здатність деяких речовин за-

лежно від умов проявляти кислотні або основні влас-
тивості.

АМФОТОНІЯ – підвищена поєднана збудливість 
симпатичної та парасимпатичної веґетативної нервової 
системи.

АН- – форма заперечення а- перед голосними.
АНА- – (грец. ana – вгору, назад, знову) – приставка, 

яка означає рух вгору, підсилення дії, протилежну дію, 
поворотну дію.

АНАБІОЗ (грец. anabiosis – оживлення) – стан 
орґанізму, при якому життєві процеси тимчасово при-
пиняються або так уповільнюються, що зникають усі 
видимі прояви життя.

АНАБОЛІЗМ (грец. anabole – піднімання) – сукуп-
ність хімічних процесів у живому орґанізмі, які спрямо-
вані на утворення складових елементів клітин і тканин.

АНАБОЛІЧНІ СТЕРОЇДИ – група стероїдних спо-
лук, які проявляють стимулюючу дію на синтез білка в 
орґанізмі.

АНАБОЛІЯ (грец. anabole – піднімання) – різно-
вид філембріоґенезу, при якому зміна ознак дорослих 
орґанізмів відбувається внаслідок виникнення нових 
стадій у кінці періоду формоутворення, який при цьому 
подовжується; ознаки властиві пізнім стадіям індивіду-
ального розвитку пред ків, можуть виявитися в нащадків 
на тих же стадіях або зсуватися на пізніші.

 АМОРФНІ ТІЛА – АНАБОЛІЯ
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АНАВАКЦИНА – убита вакцина, яку отримують 
у результаті тривалої дії на завись мікробів розчином 
формаліну.

АНАГОРМОНИ – сполуки, які за своєю будовою 
близькі до гормонів, але не мають гормональної дії.

АНАҐЕНЕЗ – 1) тип еволюційного процесу, що 
близький до біолоґічного проґресу; 2) процес реґенера-
ції тканин (термін вживається рідкісно).

АНАЕРОБИ – орґанізми, які здатні жити і розви-
ватися за відсутності вільного кисню; розрізняють об-
ліґатні (безумовні) А., що розвиваються за цілковитої 
відсутності кисню, і факультативні А., які живуть і за 
наявності кисню.

АНАЕРОБІОЗ – життя за відсутності вільного кис-
ню.

АНАЕРОБІОНТИ – див.: Анаероби.
АНАЕРОБНА ІНФЕКЦІЯ – ранова інфекція, яка 

викликається патоґенними анаеробами і характеризуєть-
ся некрозом тканин, що швидко наступає і поширюється 
з утворенням ґазів, з тяжкою загальною інтоксикацією і 
відсутністю виражених запальних змін.

АНАЕРОСТАТ – прилад для культивування мікро-
орґанізмів в анаеробних умовах; існують два види А.: 
макроанаеро стат і мікроанаеростат. 

АНАКРАСТ – хворий, який страждає нав’язливими 
станами.

АНАКРАСТИЧНИЙ – такий, що схильний до 
нав’язливих станів.

АНАКРЕ [anakhre – великий ніс (на мові мешканців 
Берега Слонової Кістки)] – див.: Гунду.

АНАКРОТА (ана + грец. krotos – удар) – більш кру-
те висхідне коліно нормальної сфіґмоґрами, що отрима-
на з периферичної артерії.

АНАЛҐЕЗІЯ (ан + грец. algesis – відчуття болю) – 
усування або відсутність відчуття болю, нечутливість 
до больових подразнень.

АНАЛҐЕЗІЯ МЕДИКАМЕНТОЗНА – послаблен-
ня больової чутливості в результаті медикаментозного 
впливу, який, як правило, не призводить до порушення 
інших видів чутливості.

АНАЛҐЕЗУЮЧІ ЗАСОБИ – засоби, що вибірково 
послаблюють або усувають біль у результаті дії пере-
важно на ц. н. с.

АНАЛҐІЯ (ан + грец. algos – біль) – див.: 
Аналґезія.

АНАЛЕПТИКИ ((грец. analepticos – відновлюючий, 
зміцнюючий) – речовини, що в терапевтичних дозах від-
новлюють послаблену функцію життєво важливих цен-
трів довгастого мозку і серця.

АНАЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Аналептики.
АНАЛІЗ (грец. analysis – розкладання, розчленуван-

ня) – реальне, чи за допомогою думки, розчленування 
цілого на складові частини, що виконується в процесі 
пізнання або предметно-практичній діяльності люди-
ни.

АНАЛІЗАТОР СПЕКТРУ ШУМУ – аналізатор для 
визначених спектральних характеристик звукових коли-
вань; засто совується при гіґієнічних до слідженнях.

АНАЛІЗАТОРИ – утворення центральної та пери-
феричної нервової системи, що здійснюють сприйман-
ня і аналіз по дразнень із зовнішнього і внутрішнього 
середовища; забезпечують доцільні реакції орґанізму 
на зміни умов, що сприяє пристосуванню його до навко-
лишнього середовища і збереженню відносної сталості 
внутрішнього середовища орґаніз му. А. являють собою 
єдину функціональну систему, до якої входять: рецеп-
тор, що сприймає певні подразнення; нервові волокна, 
які передають збудження до ц. н. с., а також центр у корі 
головного мозку, в якому збудження перетворюється у 
відчуття.

АНАЛІТИК – той, що здійснює аналіз.
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ – наука про методи вивчен-

ня складу речовини; складається із двох основних роз-
ділів: якісного аналізу і кількісного аналізу.

АНАЛІТИЧНИЙ – такий, що стосується аналізу.
АНАЛОҐІЧНІ ОРҐАНИ – орґани і частини тварин, 

схожі певною мірою за зовнішнім виглядом, які вико-
нують однакову функцію, але різні за будовою і поход-
женням.

АНАЛОҐІЯ (грец. analogia – пропорція, рівність 
співвідношень) – схожість предметів (явищ, процесів 
і т. ін.) за певними властивостями, але не за розвитком 
чи походженням.

АНАЛЬБУМІНЕМІЯ – спадкова аномалія обміну 
білків плазми крові, яка характеризується різким зни-
женням синтезу альбумінів і майже повною їхньою від-
сутністю в плазмі крові; проґноз відносно сприятливий, 
тому що функції альбумінів компенсуються ґлобуліно-
вими фракціями крові.

АНАЛЬҐІН – ненаркотичний анальґетик із групи 
похідних піразолону; має анальґезуючу, жарознижую-
чу, протизапальну і протиревматичну дію.

АНАЛЬНИЙ (грец. anus – відхідник) – такий, що 
стосується відхідникового (анального) отвору (відхід-
ника); відхідниковий.

АНАЛЬНА ДІЛЯНКА – див.: Відхідникова ділянка.
АНАЛЬНИЙ ОТВІР (ANUS) – див.: Відхідник.
АНАМНЕЗ (грец. anamnesis – згадування) – сукуп-

ність даних про хворого і розвиток захворювання, які 
отримують при опитуванні самого хворого або осіб, 
що його знають; використовується для встановлення 
діаґнозу, вибору оптимальних методів лікування, про-
філактики і проґнозу хвороби.

АНАМНЕЗТИЧНИЙ – такий, що стосується анам-
незу.

АНАНКАСНИЙ (грец. anankastos – примушений) – 
такий, що стосується нав’язливих станів.

АНАПЛАЗІЯ (ана- + plasis – формування) – умовне 
позначення неспецифічних морфолоґічних та інших від-
мінностей між пухлинними і нормальними клітинами; 
зміни клітин у бік їхнього зворотного розвитку і уподіб-
нення недиференційованим формам як у нормальних, 
так і в патолоґіч них умовах.

АНАРТРІЯ (ан + грец. arthroo – членороздільно ви-
мовляти) – втрата мовлення внаслідок паралічу або па-
резу м’язів, що беруть участь в артикуляції.

 АНАВАКЦИНА – АНАРТРІЯ
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АНАСАРКА (ана + грец. sarkos – м’ясо) – набряк, 
що поширюється на всі або більшу частину тканин 
орґанізму.

АНАСТОМОЗ (грец. anastomosis сполучення) – спо-
лучення між нервами, м’язами, кровоносними або лім-
фатичними судинами; у клініці А. називають штучні або 
такі, що виникли вна  с лідок захворювання, сполучення 
між трубчастими орґанами.

АНАСТОМОЗИТ – запалення анастомозу.
АНАСТРОФЕ (грец. anastrophe – перевертання) – 

маячний стан, при якому хворий усвідомлює себе цент-
ром світу, якого безпосередньо стосуються всі події.

АНАТОКСИНИ – бактеріальні токсини, що в ре-
зультаті спеціальної обробки втратили свої токсич-
ні властивості, але зберегли антиґенні та імунолоґічні 
властивості.

АНАТОМ – фахівець з анатомії.
АНАТОМІЧНА НОМЕНКЛАТУРА (NOMINA 

ANATOMICA)– науково обґрунтований перелік ана-
то міч  них термінів, які застосовуються в медицині та 
біолоґії; у 1997 році в Сан-Пауло Міжнародною фе-
дерацією асоціацій анатомів була ухвалена нова, су-
часна, спрощена й універсальна анатомічна номенк-
латура; у 2001 році вийшов перший офіційний пере-
лік українських термінів у Міжнародній анатомічній 
номенклатурі

АНАТОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – набір 
ін струментів для препарування трупів і виготовлення 
анатомічних препаратів.

АНАТОМІЯ (лат. anatomia від грец. anatome – розрі-
зання, розчленування) – наука про форму і будову окре-
мих орґанів, систем і орґанізму в цілому.

АНАТОМІЯ ВІКОВА – розділ анатомії, що вивчає 
анатомічні особливості орґанізму у віковому аспекті.

АНАТОМІЯ ПАТОЛОҐІЧНА – див.: Патолоґічна 
анатомія.

АНАТОМІЯ ПЛАСТИЧНА – розділ анатомії, що 
вивчає статику і динаміку зовнішніх форм тіла, а внут-
рішню будову розглядає переважно для того, щоб зро-
зуміти виразність зовнішніх форм тіла людини.

АНАТОМІЯ ПРОЕКЦІЙНА – розділ анатомії, що 
вивчає проекцію орґанів на поверхню тіла людини.

АНАТОМІЯ ТИПОВА – розділ анатомії, що вив-
чає спів відношення між зовнішніми формами тіла і йо-
го внутрішньою будовою.

АНАФАЗА – одна із стадій непрямого поділу клі-
тин, що характеризується розходженням хромосом до 
протилежних полюсів.

АНАФІЛАКСІЯ – вид алерґічної реакції негайного 
типу, що виникає при парентеральному введенні алерґе-
ну; А. проявляється у вигляді загальної або місцевої ре-
акції; най більш виражену загальну реакцію називають 
анафілактичним шоком.

АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК – один з тяжких про-
явів анафілаксії, який характеризується збудженням з 
наступним пригніченням функції ц.н.с., бронхо спазмом, 
різким падінням артеріального тиску; виділяють А.ш. 
лікарський, сироватковий, вакцинальний, харчовий, від 

укусів комах, при шкірних діаґностичних пробах і спе-
цифічній гіпосенси білізації.

АНАФІЛАКТОҐЕН – антиґен, який викликає ана-
філактичну реакцію.

АНАФІЛАКТОЇДНІ РЕАКЦІЇ – вид неспецифіч-
них алерґічних реакцій, які характеризуються підвищен-
ням чутливості орґанізму до первинного парентераль-
ного введення в орґанізм деяких речовин; у механізмі 
розвитку А.р. імунолоґічна фаза відсутня; клінічні сим-
птоми зумовлені вивільненням біолоґічно активних ре-
човин з лаброцитів або базофільних ґранулоцитів.

АНАФІЛАТОКСИНИ – речовини, що утворюють-
ся в процесі активації комплементу (фактори С3а і С5а); 
викликають деґрануляцію і вивільнення гістаміну із 
лаброцитів; медіатори гуморального імунітету.

АНАФІЛАТОКСИЧНІ РЕАКЦІЇ – див.: Анафі-
лактоїдні реакції.

АНАФОРЕЗ – переміщення до анода завислих у 
розчині частинок, коли через розчин протікає елект-
ричний струм.

АНАФОРІЯ – форма гетерофорії, при якій спостері-
гається тендеція до одночасного повороту обох очей до-
гори.

АНАЦИДИТАС – зупинка виділення вільної соля-
ної кислоти шлунковими клітинами.

АНАШИЗМ – див.: Гашишизм.
АНГВІЛЮЛЬОЗ – див.: Стронґілоїдоз.
АНГЕДОНІЯ – психічний розлад у вигляді втрати 

почуття радості, насолоди.
«АНГЕЛ РУЙНІВНИК» – див.: Мухомор смердю-

чий.
«АНГЕЛ СМЕРТІ» – див.: Мухомор білий.
АНГЕПАТІЯ – див.: Гепатарґія.
АНГІДРЕМІЯ (ан- + грец. hydōr вода + haima 

кров) – зменшення вмісту води в рідкій частині крові, 
яке виникає при деяких порушеннях водно-сольового 
обміну і характеризується загальною поза клітинною де-
гідратацією; втрата великої кількості води і електролітів 
з орґанізму в результаті патолоґічних змін призводить 
до: 1) компенсаторного виходу електролітів із крові і во-
ди – з тканин; 2) збіль  шення виходу білків плазми крові 
за межі капілярів; 3) збільшення осмотичного тиску в 
клітинах за рахунок розпаду ряду біолоґічно важливих 
речовин і протео лізу, що призводить до гіпергідратації; 
4) ви тіснення електролітів із клітин за рахунок осмо-
тично активних клітин – гі пер електролітемія; 5) вихо-
ду води із крові; 6) подальшої втрати води і електролітів 
орґанізмом; 7) виходу води із клітин, що супроводжуєть-
ся втратою турґора.

АНГІДРИД – хімічна сполука елемента з киснем, 
яку можна отримати шляхом віднімання води від від-
повідної кислоти; відомі А. як неорґанічних, так і 
орґанічних кислот.

АНГІДРИД ВУГІЛЬНОЇ КИСЛОТИ – аналептич-
ний засіб; постійно утворюється в тканинах орґанізму в 
процесі обміну речовин; відіграє важливу роль у реґу-
ляції дихання і кровообігу; разом з гідрокарбонатом на-
трію складає найважливішу буферну систему крові.

 АНАСАРКА – АНГІДРИД ВУГІЛЬНОЇ КИСЛОТИ
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АНГІДРОЗ – відсутність потовиділення внаслідок 
недорозвинення потових залоз або їхньої функціональ-
ної неповноцінності. Розрізняють такі форми А.: залеж-
но від етіолоґічних факторів – вроджений і набутий; від 
перебігу захворювання – гострий і хронічний; а також 
вогнищеві та ґенералізовані форми.

АНГІДРОТИЧНІ СИНДРОМИ – симптомокомп-
лекси спадкового характеру, в яких одним із провідних 
симптомів є різке зниження або відсутність потовиді-
лення, що виникає, як правило, внаслідок атрофії пото-
вих залоз. До А.с. належать: ангідротична ектодермаль-
на дисплазія, синдром Ванден – Боша, синдром Вілльне-
ра, синдром Гельвеґа – Ларсена – Людвігсена, синдром 
Ґужеро – Шеґрена.

АНГІДРОТИЧНА ЕКТОДЕРМАЛЬНА ДИС-
ПЛАЗІЯ – успадкування за рецесивним, зчепленим з 
Х-хромосомою типом; спостерігається виключно в чо-
ловіків; проявляється з народження; характеризується 
ангідрозом, у результаті чого хворі не переносять спеку; 
характерні особливості лицевого скелета – сідлоподіб-
ний ніс, виступаюче підборід дя, низько розміщені очі 
й вуха; нижня губа збільшена (макрохейлія), різко ви-
ступає, характерні аномалії зубів (від гі подентії до аден-
тії); брови і повіки від сутні, волосся на голові тонке, 
ламке, рід ке або взагалі відсутнє; навколо очей піґмен-
тація і зморшкуватість; у ділянці носа і щік множин-
ні жовтуваті міліоподібні папули, сформовані за раху-
нок збільшених, деґенеративно змінених сальних залоз; 
можливі кон’юнктивіти в результаті сльозовиділення, 
катаракта, аномалії райдужної оболонки і диску зоро-
вого нерва; внаслідок недорозвитку залоз слизових обо-
лонок гортані, трахеї, бронхів хворі схильні до респіра-
торних захворювань.

АНҐЕЛЕСКУ (C. ANGHELESCU) СИМПТОМ – 
хворий, що лежить на спині, не може зігнутися і не здат-
ний вигнутися, спираючись на голову і п’ятки; ознака 
туберкульозного ураження хребців.

АНҐІАЛҐІЯ – біль по ходу артерії; характерний для 
вузликового періарте ріїту.

АНҐІ(О)- (грец. angeion – судина) – частина склад-
них слів, яка означає «такий, що належить до судин (пе-
реважно кровоносних)», «судинний».

АНҐІЕКТАЗІЯ – розширення кровоносних судин 
внаслідок патолоґічних змін їхніх стінок або порушен-
ня циркуляції крові.

АНҐІЇТ – запалення кровоносної або лімфатичної 
судини.

АНҐІНА АБДОМІНАЛЬНА – патолоґічний стан, 
який розвивається внаслідок спазму мезентеріальних 
артерій або їх тромбозу чи тромбоемболії; проявляєть-
ся нападами болей у животі, що зумовлено раптовою 
ішемією орґанів травлення, переважно кишок.

АНҐІНА ГОРЛОВА – гостре загальне інфекційне 
захворювання з вираженими місцевими змінами в од-
ному або в кіль кох миґдаликах лімфоглоткового кільця. 
Залежно від гістоморфолоґічної картини виділяють такі 
форми А.: катаральна, лакунарна, фолікулярна, фібри-
нозна, некротична і флеґмонозна А.; від локалізації – 

А. піднебінного миґдалика, А. носоглоткового миґда-
лика, А. язикового миґдалика, А. тубарного миґдали-
ка, гортанну А.; від характеру збудника – стрептоко-
кову А., стафілококову А., пневмококову А., вірусну 
А. і т. ін.

АНҐІНА ЛІМФОЇДНО-КЛІТИННА – див.: Моно-
нуклеоз інфекційний.

АНҐІНА МОНОЦИТАРНА – див.: Мононуклеоз 
інфекційний.

АНҐІНА СЕПТИЧНА – див.: Алейкія аліментар-
но-токсична.

АНҐІОАРХІТЕКТОНІКА – основні принципи роз-
міщення, будови, взаємо зв’язків судин.

АНҐІОАТАКСІЯ – нерівномірний тонус кровонос-
них судин.

АНҐІОБІОПСІЯ – прижиттєве вирізування тканин 
судин для мікроскопічного дослідженння з діаґностич-
ною метою.

АНҐІОБЛАСТ – 1) клітина мезенхіми, яка дає по-
чаток ендотелію кровоносних і лімфатичних судин; 2) су-
диноутворююча клітина.

АНҐІОБЛАСТИЧНА РЕТИКУЛОСАРКОМА – 
пухлина, яка клінічно, а частково й морфолоґічно нага-
дує злоя кісну геманґіоендотеліому; розвивається в літ-
ніх людей переважно на голові і обличчі; має виражений 
інфільтративний ріст, укривається виразками з витікан-
ням лімфоподібної рідини.

АНҐІОБЛАСТНИЙ – такий, що стосується анґіо-
бласту.

АНҐІОБЛАСТОМА – див.: Геманґіо бластома.
АНҐІОГЕМОФІЛІЯ – родинно-спадкова форма ге-

мораґічного діатезу; переважно і тяжче хворіють жінки; 
характеризується різким здовженням часу кровотечі і 
зниженим вмістом антигемо фільного ґлобуліну А (фак-
тор VІІІ) за нормальних показників числа тромбоцитів, 
ретракції зсідка і здатності зсідатися; хвороба, як пра-
вило, проявляється в грудному віці, рідкісніше – у пе-
ріод настання статевої зрілості; спостерігаються кро-
вовиливи в шкіру і слизові оболонки (носа, ясен, рід-
кісніше – шлунково-кишкового тракту); небезпечні для 
життя кровотечі з ран; у кістковому мозку деґенеративні 
зміни меґалокаріоцитів (вакуолізація).

АНҐІОГЕПАТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження судин печінки після введення в них контрастної 
речовини.

АНҐІОГІАЛІНОЗ – гіаліноз стінок кровоносних 
судин.

АНҐІОҐЕНЕЗ – процес утворення судин.
АНҐІОҐЕННИЙ – 1) такий, що стосується анґіоґе-

незу; 2) такий, що утворюється в судинах.
АНҐІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження ар-

терій і вен після введення в них контрастної речовини.
АНҐІОДЕРМАТИТ – запалення судин шкіри.
АНҐІОДИСПЛАЗІЯ – судинні аномалії.
АНҐІОДИСТОНІЯ – див.: Дистонія судинна.
АНҐІОЕДЕМА – локалізований набряк дерми чи під-

шкірної тканини, спричинений підвищеною проникністю 
капілярів; спостерігається розвиток великих пухирів.

 АНГІДРОЗ – АНҐІОЕДЕМА
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АНҐІОЕДЕМА ВІБРАЦІЙНА – домінантний роз-
лад з холінерґічною кропивницею або після тривалої дії 
вібрації; характеризується розвитком анґіоневротично-
го набряку.

АНҐІОЕДЕМА СПАДКОВА – захворювання, яке 
успадковується за автономно-домінантним типом; спос-
терігається дефіцит інгібітора С1 (С1 INH); проявляєть-
ся рецидивуючими набряками шкіри, верхніх дихаль-
них шляхів та шлунково-кишкового тракту, підвищен-
ням рівня вазоактивних медіаторів анафілаксії, що може 
викликатися різким емоційним стресом, раптовою змі-
ною температури, незначною травмою.

АНҐІОЕКТАЗІЯ – розширення просвіту судини.
АНҐІОЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення судини.
АНҐІОЕЛЕФАНТІАЗ – виражений анґіоматоз під-

шкірної тканини.
АНҐІОЕНДОТЕЛІОМА – див.: Геманґіоендотеліо-

ма.
АНҐІОЕНДОТЕЛІОМАТОЗ ПРОЛІФЕРАТИВ-

НИЙ – див.: Геманґіоендотеліома внутрішньосудинна.
АНҐІОІНВАЗИВНИЙ – такий, що має здатність, 

схильність проростати в стінку кровоносних судин.
АНҐІОЇДНИЙ – такий, що подібний до кровонос-

ної судини.
АНҐІОКАРДИТ – одночасне запалення серця і ве-

ликих кровоносних судин.
АНҐІОКАРДІОҐРАФІЯ  – рентґенолоґічне дослід-

ження порожнин серця і маґістральних судин після уве-
дення в кров’яне русло контрастної речовини.

АНҐІОКАРДІОКІНОҐРАФІЯ – рентґенокінема-
тоґрафія серця і маґістральних судин після уведення у 
кровоносні судини контрастної речовини.

АНҐІОКАРДІОПАТІЯ – захворювання кровонос-
них судин і серця взагалі.

АНҐІОКАРДІОПНЕВМОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження порожнин серця і маґістральних судин 
після введення вуглекислого ґазу як контрастної речо-
вини.

АНҐІОКАРДІОСКАНУВАННЯ – сканування по-
рожнин серця і аорти після введення в кровоносні су-
дини радіофармацевтичних препаратів.

АНҐІОКЕРАТОМА – доброякісна пухлина; харак-
теризується епідермісом з незначним гіперкератозом і 
акантозом, який покриває різко розширені кровонос-
ні порожнини, вистелені одним шаром ендотелію; епі-
дерміс поширюється й інколи оточує кровоносні порож-
нини; утворення може бути бородавчастим або поліпоїд-
ним. Розрізняють різні типи А.: 1) тип Мібеллі – зустрі-
чається переважно в ослаблених дівчат; множинні, боро-
давчасті вузлики розміщуються на тильній стороні рук і 
ніг, інколи на ліктях, колінах, вушних раковинах; одно-
часно спостерігається акроціаноз, гіпергідроз, анемія; 2) 
тип Фордайса – зустрічається в дорослих чоловіків; по-
одинокі або мно жинні вузли виникають, як правило, на 
калитці; 3) тип Фабрі – див.: Фабрі хвороба.

АНҐІОКРИНОЗ – розлади тонусу судин ендокрин-
ного походження.

АНҐІОЛЕЙОМІОМА – див.: Анґіо міома.

АНҐІОЛЕЙОМІОСАРКОМА – зло я кісна пухли-
на, яка походить із гладко м’язевих структур судинної 
стінки.

АНҐІОЛІЗ – хірурґічне виділення кровоносної су-
дини з оточуючих її рубців і спайок.

АНҐІОЛІПОЛЕЙОМІОМА – доброякісна судина, 
яка складається із кровоносних судин, жирової тканини 
та гладеньких м’язів.

АНҐІОЛІПОМА – доброякісна пухлина; склада-
ється із ліпоцитів і численних судин.

АНҐІОЛІТ – камінь у просвіті кровоносної судини 
або в порожнині кавернозної анґіоми, який являє собою 
обвапнований тромб.

АНҐІОЛОҐІЯ – розділ анатомії, який вивчає крово-
носні і лімфатичні судини.

АНҐІОЛОҐІЯ КЛІНІЧНА  – розділ медицини, який 
вивчає і розробляє методи діаґностики і профілактики 
захворювань судин.

АНҐІОЛЮПОЇД – рідкісне захворювання шкіри, 
що проявляється вузлуватими або дифузними інфіль-
тратами, розмірами до 2–3 см, які складаються з епі-
теліоїдних, сполучнотканинних, лімфоїд них і ґіґант-
ських клітин; спостерігається значне розширення і ново-
утворення капілярів; локалізація ураження – лоб, внут-
рішній кут ока; хворіють переважно жінки середнього 
віку.

АНҐІОМА – див.: Геманґіома.
АНҐІОМА ГІЛЛЯСТА – див.: Геманґіома рацемоз-

на.
АНҐІОМА РАЦЕМОЗНА – див.: Геманґіома раце-

мозна.
АНҐІОМА СТАРЕЧА – справжня доброякісна блас-

тома, яка характеризується проліферацією капілярів з 
наступною їх ньою кавернізацією і вторинними зміна-
ми; може виникати в молодих, але з віком зустрічаєть-
ся частіше.

АНҐІОМАЛЯЦІЯ – деструкція колаґенових і елас-
тичних волокон середньої оболонки артерії.

АНҐІОМАТОЗ – див.: Геманґіоматоз.
АНҐІОМАТОЗ БАЦИЛЯРНИЙ – симптомокомп-

лекс, що спостерігається у хворих із синдромом набу-
того імунодефіциту; спричинюється Bartonella henselae 
і Bartonella quintana; вважається проявом опортуністич-
ної інфекції; клінічно характеризується еритематозним, 
анґіоматозним ураженням шкіри; при тяжких формах А. 
б. розвиваються гепатит, остеомієліт або обструктивні 
захворювання легень.

АНҐІОМАТОЗ МІЛІАРНИЙ – див.: Штейнера – 
Фернера синдром.

АНҐІОМАТОЗ РЕТИНОЦЕРЕБРО ВІСЦЕ РАЛЬ-
НИЙ – див.: Гіппеля – Ліндау хвороба.

АНҐІОМАТОЗ РОДИННИЙ – див.: Гіппеля – Лін-
дау хвороба.

АНҐІОМЕҐАЛІЯ – значне збільшення розмірів кро-
воносних судин.

АНҐІОМІОЛІПОМА – доброякісна пухлина, що 
належить до групи багатокомпонентних мезенхімом; 
тканинні структури аналогічні тканинам, що спостері-
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гаються в зрілих пухлинах типу анґіоми, лейоміоми і 
ліпоми.

АНҐІОМІОМА – доброякісна, добре відмежова-
на і часто болюча пухлина, яка складається з розвину-
тих товстостінних судин, що зв’язані з пучками глад-
ком’язових елементів; пухлина найчастіше зустрічаєть-
ся в ділянці зап’ястка і щиколотки.

АНҐІОМІОНЕВРОМА – див.: Ґломусна пухлина.
АНҐІОНЕВРОЗ – функціональні розлади іннерва-

ції кровоносних судин; спостерігається при неврозах і 
психозах; проявляється раптовою блідістю або почерво-
нінням шкіри, гострим її набряком, пітливістю, відчут-
тям жару, оніміння і т. ін.

АНҐІОНЕВРОМА – див.: Ґломусна пухлина.
АНҐІОНЕВРОТИЧНИЙ НАБРЯК – див.: Квінке 

синдром.
АНҐІОНЕВРОТИЧНИЙ СИНД РОМ – див.: Квін-

ке синдром.
АНҐІОНЕКРОЗ – некроз (змертвіння) стінок кро-

воносних судин.
АНҐІОПАҐИ – близнята, які зрослись і мають за-

гальну систему кровообігу.
АНҐІОПАТІЯ – захворювання кровоносних судин 

взагалі.
АНҐІОПАТІЯ СІТКІВКИ ЮНАЦЬКА – див.: Іл-

за хвороба.
АНҐІОПЕРИЦИТОМА – див.: Геманґіоперици-

тома.
АНҐІОПНЕВМОҐРАФІЯ – див.: Анґіопульмоно-

ґрафія.
АНҐІОПРОТЕКТОРИ – лікарські засоби, які пок-

ращують проникливість судинної стінки, зменшують 
набряк і нормалізують метаболічні процеси.

АНҐІОПСАТИРОЗ – ламкість, крих кість судин.
АНҐІОПУЛЬМОНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-

слідження галузок легеневої артерії після їхнього кон-
трастування.

АНҐІОРЕКСИС – розрив кровоносної судини.
АНҐІОРЕТИКУЛОМА – див.: Геманґіобластома.
АНҐІОРЕТИКУЛОМАТОЗ МНОЖИННИЙ – 

див.: Гіппеля – Ліндау хвороба. 
АНҐІОРЕЦЕПТОРИ – інтерорецептори судин, чут-

ливі закінчення судинної системи; виділяють барорецеп-
тори, що реаґують на зміни артеріального тиску, і хеморе-
цептори, що чутливі до змін хі мічного складу крові.

АНҐІОСАРКОМА  – див.: Геманґіоендотеліома.
АНҐІОСКЛЕРОЗ – патолоґічний процес, який по-

лягає в розростанні сполучної тканини в стінці крово-
носної судини, що призводить до її ущільнення і потов-
щення.

АНҐІОСКОП – спеціальний ендоскоп для прижит-
тєвого огляду внутрішньої поверхні кровоносної судини.

АНҐІОСКОПІЯ – спосіб прижиттєвого огляду внут-
рішньої поверхні кровоносної судини з допомогою спе-
ціального ендоскопа.

АНҐІОСКОТОМА – фізіолоґічна скотома, яка зу-
мовлена відсутністю світлочутливих елементів у ділянці 
розміщення великих кровоносних судин сітківки.

АНҐІОСКОТОМЕТРІЯ – дослідження скотом, що 
відповідають ходу судин сітківки.

АНҐІОСПАЗМ – патолоґічне звуження просвіту ар-
терій з різким обмеженням або навіть зупинкою крово-
току в них, внаслідок надмірного для даних гемодина-
мічних умов скорочення м’язів судин; А. відрізняється 
від фізіолоґічної вазоконстрикції тим, що в басейні спаз-
мованої артерії розвивається ішемія тканин.

АНҐІОСТОМІЯ – див.: Вазостомія.
АНҐІОТАКСИЧНИЙ МЕТОД – лікувальний вплив 

на патолоґічні судинні утворення шляхом підведення 
до них з допомогою спеціального катетера інструменту 
або речовини.

АНҐІОТЕНЗИН – біолоґічно активний октапептид, 
який підвищує артеріальний тиск.

АНҐІОТЕНЗИНАЗИ – ферменти, які розщеплюють 
анґіотензин, шляхом від щеплення амінокислот з боку 
N-кінця молекули пептиду; А. виявлені в бага тьох тка-
нинах, однак найбільша кількість їх міститься в ерит-
роцитах.

АНҐІОТЕНЗИНОҐЕН – ґлобулін сироватки крові, 
який утворюється в печінці; попередник анґіотензину.

АНҐІОТОНІН – див.: Анґіотензин.
АНҐІОТРИБИ – спеціальні кровотамувальні інстру-

менти для роздавлювання виділених із тканин артерій.
АНҐІОТРИПСІЯ – роздавлювання дрібних судин з 

оточуючими тканинами з метою зупинки кровотечі.
АНҐІОТРОФІН – водний екстракт із тканини під-

шлункової залози великої рогатої худоби, який отриму-
ють після виді лення з неї інсуліну; спазмолітичний і гі-
потензивний засіб.

АНҐІОТРОФОНЕВРОЗИ – захворювання, що роз-
виваються внаслідок динамічних розладів вазомоторної 
і трофічної іннервації орґанів і тканин.

АНҐІОФІБРОКСАНТОМА ШКІРИ – див.: Дер-
матофіброма.

АНҐІОФІБРОЛІПОМА – доброякісна пухлина, що 
належить до групи багатокомпонентних мезенхімом; 
тканинні структури аналогічні тканинам, що спостері-
гаються в зрілих пухлинах типу анґіоми, фіброми і лі-
поми.

АНҐІОФІБРОМА – доброякісна пухлина, яка скла-
дається із зрілої сполучної тканини та судин.

АНҐІОФІБРОМА ЮВЕНІЛЬНА НОСОГЛОТ-
КИ – пухлина, яка складається із сполучної тканини з 
помірною кількістю клітин, останні часто з виродливими 
ядрами; наявні рівномірно розміщені судини синусоїдно-
го типу; характерна інвазія в сусідні орґани, включаючи 
кістки; клі ніка залежить від величини вогнища і його по-
ширеності; уражає майже виключно чоловіків віком між 
10 і 25 роками; спостерігається спонтанна реґресія.

АНҐІОФОЛІКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується 
лімфоїдних фолікулів та їх судин.

АНҐІОХОЛЕҐРАФІЯ – див.: Холеґрафія.
АНҐІОХОЛІТ – див.: Холанґіт.
АНҐІОЦЕРЕБРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-

ження судин головного мозку після їхнього контрасту-
вання.
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АНҐСТРЕМ – Å; одиниця довжини; визначається 
довжиною хвилі червоної лінії спектра кадмію; засто-
совується для встановлення розмірів атомів і довжини 
хвиль; 1 Å = 10-10м.

АНҐУЛЯРНИЙ (лат. angularis – кутовий) – кутовий; 
такий, що має кути, сильно зігнутий.

АНДЕЗИТОЗ – пневмоконіоз, який розвивається 
при тривалому вдиханні пилу андезиту (гірська поро-
да, що застосовується для виготовлення кислотостій-
ких виробів).

АНДЕРСЕНА (ANDERSEN) СИНДРОМ – харак-
теризується розширенням бронхів, кістозним фіброзом 
підшлункової залози та недостатністю вітаміну А.

АНДЕРСЕНА (D. H. ANDERSEN) ХВОРОБА – 
див.: Ґлікоґеноз ІV типу. 

АНДЕРСОНА – НОВІ (ANDERSON – NOVY) 
СИНДРОМ – вогнищева атрофія шкіри голови в но-
вонароджених; часто поєднується з іншими аномалія-
ми розвитку.

АНДОҐСЬКОГО (N. ANDOGSKY) СИНДРОМ – 
поєднання юнацької катаракти з іхтіозом; часто спос-
терігаються нейродерміт, пруриґо; успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом.

АНДРАДЕ (C. M. ANDRADE) СИНДРОМ – пери-
колаґенова форма загального амілоїдозу; успадкування 
за аутосомно-домінантним типом. 

АНДРАЛЯ (G. ANDRAL) СИМПТОМ – ознака по-
чаткової стадії плевриту: хворий лежить на здоровому 
боці.

АНДРЕНА – Б’ЄРСІНҐА – УЇЛЬЯМСА (L. AN-
DREN – L. BJER SING – D. J. WILLIAMS) СИНД-
РОМ – повний або част ковий дефект м’язів нижньої 
частини передньої черев ної стінки; двобічний крип-
торхізм, роз ши рення сечоводів, гідронефроз;успад ку-
вання за аутосомно-домінантним типом.

АНДРЕОЛІ (ANDREOLI) СИНД РОМ – патолоґія 
орґанів дихання (гострі або тривалі хронічні бронхіти, 
повторні бронхопневмонії), яка розвивається на фоні 
хронічного коліту або тривалих запорів; у мокроті, зви-
чайно, виявляється кишкова паличка.

АНДЖЕЛУЧЧІ (A. ANGELUCCI) СИНДРОМ – 
весняний кон’юнктивіт, який супроводжується неспо-
коєм, тремтінням тіла, вазомоторними розладами, тахі-
кардією, фотофобією.

АНДРО- (грец. anēr, andros – чоловік) – частина 
складних слів, яка означає належність до чоловіка; чо-
ловічий.

АНДРОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина кори над-
ниркових залоз з вірилізуючим гормональним ефектом.

АНДРОҐЕНЕЗ – розвиток яйцеклітини з ядром чо-
ловічого походження, привнесеним сперматозоїдом у 
процесі запліднення; одна з форм партеноґенезу; А. 
приводить до утворення нової особини зі всіма ознака-
ми батьківського, а не материнського орґанізму.

АНДРОҐЕНІЗАЦІЯ – поява чоловічих рис у жінки, 
що спричинене дією андро ґенів.

АНДРОҐЕНИ – речовини, що володіють активністю 
чоловічого статевого гормону – тестостерону; за хіміч-

ною будовою – стероїди; А. утворюються переважно в 
проміжній тканині сім’яників (клітини Лейдиґа), а та-
кож в яєчниках і в корі надниркових залоз.

АНДРОҐІНІЯ – див.: Гермафродитизм.
АНДРОЛОҐІЯ – вчення про хвороби чоловічих ста-

тевих і сечових орґанів.
АНДРОМАНІЯ – див.: Німфоманія.
АНДРОСОВА (Н. С. АНДРОСОВ) СИНДРОМ – 

комплекс симптомів, які характеризують приростання 
дистального відділу великого сальника в підчерев’ї: біль 
невизначеного характеру в животі, який підсилюється 
при транспортних вібраціях і зникає в горизонтальному 
ста ні; інколи – нудота, блювання, слабкість.

АНДРОСТЕНДІОН – гормон кори надниркових за-
лоз; за хімічною структурою належить до 17-кетосте-
роїдів; має андроґенну і анаболічну дію.

АНДРОСТЕРОМА – гормонально активна пухлина 
кори надниркових залоз, яка продукує чоловічі статеві 
гормони; розрізняють доброякісні й злоякісні варіан-
ти А.

АНДРОСТЕРОН – чоловічий статевий гормон, 
який виробляється яєчками; за своєю структурою нале-
жить до 17-кетостероїдів.

АНДРОФІЛ – особа, що виконує при гомосексуаль-
ному статевому акті пасивну роль.

АНДРОФІЛІЯ – гомосексуальна тяга до дорослих.
АНДРОФОБІЯ – боязнь статевого акту.
АНЕВРИЗМА – розширення просвіту судини або 

порожнини серця внаслідок патоморфолоґічних змін в 
їхніх стінках.

А. АОРТИ – розширення ділянки аорти внаслідок 
ураження сполучнотканинних структур її стінок при 
атеросклерозі, запальних ураженнях, вродженій непов-
ноцінності, травматичних ураженнях.

А. НЕСПРАВЖНЯ – сполучена з просвітом судини 
порожнина, осумкована в оточуючих її тканинах.

А. РОЗШАРОВУЮЧА – А., яка утворюється тільки 
в артеріях (частіше в аорті) внаслідок руйнування внут-
рішніх шарів судинної стінки і нагнітання крові через 
дефект в її товщу з утворенням інтрамуральної гемато-
ми, яка сполучається з просвітом судини.

А. СПРАВЖНЯ – розширення кровоносної судини 
за рахунок обмеженого випинання її стінки або рівно-
мірного розтягнення її на певній ділянці; розрізняють 
мішкоподібні, дифузні, мікотичні, міліарні і грижоподіб-
ні А.

АНЕВРИЗМАТИЧНИЙ МІШОК – патолоґічна по-
рожнина, яка утворилася шляхом орґанізації навколосу-
динної гематоми і сполучається з просвітом артерії.

АНЕВРИЗМЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
аневризми.                 

АНЕМІЯ (ан- + грец. haima – кров) – зменшення 
кількості еритроцитів і зниження вмісту гемоґлобіну 
в одиниці об’єму крові. Залежно від етіолоґічних фак-
торів розрізняють спадкові і набуті А; від патоґенетич-
них особливостей – А. внаслідок крововтрати (пост-
гемораґічні), А. при порушеному кровоутворенні, А. 
внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітич-
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ні); від типу кровотворення – еритробластичний та меґа-
лобластичний типи; від можливостей кісткового моз-
ку до реґенерації – реґенераторна, гіпо-, гіпер-, ареґе-
нераторна А.; від кольорового показника – нормохром-
на, гіпо хромна, гіперхромна; розрізняють також гостру 
і хронічну А.

АНЕМІЯ АҐАСТРАЛЬНА – А., яка виникає після 
ґастректомії або субтотальної резек ції шлунка; А.а. бу-
ває залізодефіцитною і В12-(фолієво)дефіцитною; прояв-
ляється, звичайно, в строки від 3 до 5 років після опера-
ції, інколи раніше – через 1–2 роки.

А. АЛІМЕНТАРНА – А., яка розвивається внаслі-
док недостатнього надходження заліза з їжею, напр., при 
вигодовуванні дітей коров’ячим або козиним молоком; 
залізодефіцитна А.

А. АНЕНТЕРАЛЬНА – під цим терміном об’єд-
нують різні форми А., які пов’язані з порушенням 
в смоктування в тонкій кишці білків, мінералів і ві-
тамінів.

А. АНКІЛОСТОМНА – належить до А. постгемо-
раґічного типу; викликається паразитичними черв’яка-
ми із класу нематод – анкілостомідами. А.а. протікає за 
типом залізодефіцитної анемії – з низьким кольоровим 
показником (0,5–0,4), мікроцитозом, гіпосидеремією і 
помірним ретикулоцитозом.

А. АПЛАСТИЧНА – синдром, який об’єднує гру-
пу різних за патоґенезом патолоґічних станів, що ха-
рактеризуються панцитопенією і значним зниженням 
кровотворення, починаючи з ранніх попередників ге-
мопоезу.

А. АРЕҐЕНЕРАТОРНА – див.: А. апластична.
А. АХЛОРГІДРИЧНА – А., що розвивається при 

резорбційній недостатності заліза при ахілії.
А. АХРЕСТИЧНА – загальна назва А., що роз-

виваються внаслідок неможливості використовувати 
еритробластами кісткового мозку залізо, вітамін В12 
і фолієву кислоту при їхньому нормальному вмісті в 
крові; спостерігаються спадкові і набуті форми; деякі 
автори розглядають А.а. як еритромієлоз.

А. В12-(ФОЛІЄВО)АХРЕСТИЧНА – А., яка ви-
никає внаслідок порушення асиміляції вітаміну В12 
(ціанокобаламі ну) і фолієвої кислоти кістковим моз-
ком.

А. В12-(ФОЛІЄВО)ДЕФІЦИТНА – група анеміч-
них станів різної етіолоґії, які виникають внаслідок не-
достатності вітаміну В12 і (або) фолієвої кислоти; ха-
рактерні підвищення кольорового показника (1,2–1,8) і 
поява патолоґічних форм еритроцитів.

А. БЕНЗОЛЬНА – А., що розвивається внаслідок 
токсичної дії бензолу або його похідних на кістковий 
мозок.

А. ВАГІТНИХ ГІПЕРХРОМНА МАКРОЦИТАР-
НА – А., яка зустрічається у мешканок субтропічних і 
тропічних країн, часто на фоні малярії, глис тової інвазії 
або ураження кишечника. Причиною А. є поєднання не-
достатності фолієвої кислоти і вітаміну В12.

А. ГЕМОЛІТИЧНА – термін, що об’єд нує велику 
групу захворювань, загальною ознакою яких є посиле-

не руйнування еритроцитів, що зумовлює А., підвищене 
утворення продуктів розпаду еритроцитів; А.г. може та-
кож супроводжуватись підсиленим еритропоезом.

А. ГЕМОЛІТИЧНА АКАНТОЦИТАРНА – захво-
рювання раннього дитячого віку, яке пов’язане з відсут-
ністю β-лі  попротеїнів. Успадковується за аутосомно-ре-
цесивним типом. Еритроцити мають на поверхні 5–10 
довгих вузьких шипоподібних виростів. Утворення та-
ких еритроцитів (акантоцитів) та їхню фосфоліпідну 
аномалію (підвищений вміст сфінґомієліну і знижений 
вміст фосфатидилхоліну в мембрані) пов’язують з пе-
ребуванням еритроцитів у патолоґічній плазмі (відсут-
ні В-протеїн, триґліцериди; рівень холестерину і фос-
фоліпідів знижений).

А. ГЕМОЛІТИЧНА АУТОІМУН НА – термін, що 
об’єднує групу гемолітичних А., які характризують-
ся появою антитіл проти незмінених антиґенів клітин 
еритроцитарного ряду на різних стадіях їхнього розвит-
ку. А.г.а. може бути зумовлена наявністю теплових ауто-
антитіл, холодових аґлютинінів, двофазних гемолізинів, 
а також аутоантитіл, що виникають при прийомі деяких 
лікарських засобів.

А. ГЕМОЛІТИЧНА, ЩО ВИКЛИКАЄТЬСЯ ДВО-
ФАЗНИМИ ГЕМОЛІЗИНАМИ – А., яка розвиваєть-
ся при наявності в крові двофазних гемолізинів Дона-
та – Лайдштейнера, які при охолодженні орґанізму осі-
дають на еритроцитах і здійснюють гемоліз. Захворю-
вання виникає при гострих вірусних інфекціях, інколи 
при сифілісі. При дослідженні крові спостерігається ви-
ражена нормохромна А., базофільна пунктація еритро-
цитів, поліхромазія еритроцитів, нормоблас ти, збільшена 
кіль кість ретикулоцитів, а також нейтрофільний лейко-
цитоз зі зрушенням вліво, інколи до промієлоцитів і на-
віть до мієлобластів. Може розвинутися ниркова недо-
статність, анурія.

А. ГЕМОЛІТИЧНА ЕНЗИМОПЕ НІЧНА – А., 
яка розвивається внаслідок дефіциту ферментів ерит-
роцитів. Залежно від недостатності певних фермен-
тних систем виділяють кілька груп ензимопатій: 1) 
гемолітичні А., що пов’язані з дефіцитом ферментів 
пентозо-фосфатного циклу (ґлюкозо-6-дегідроґенази, 
6-фос фоґлюконат-дегідроґенази); 2) гемолітичні А., 
що пов’язані з дефіцитом ферментів ґліколізу (піру-
ваткінази, тріозофосфатізомерази та ін.); 3) гемолітич-
ні анемії, що пов’язані з дефіцитом ферментів, які бе-
руть участь в окисленні і відновленні ґлютатіону (син-
тетази, редуктази і пероксидази); 4) гемолітичні А., що 
пов’язані з дефіцитом ферментів, які беруть участь у 
використанні АТФ; 5) гемолітичні А., що пов’язані з 
дефіцитом ферментів, які беруть участь у синтезі пор-
фіринів.

А. ГЕМОЛІТИЧНА ІМУННА – А., яка характе-
ризується наявністю в крові антитіл проти антиґенів 
власних або перелитих (донорських) еритроцитів; се-
ред А.г.і. виділяють аутоімунні гемолітичні А. й ізоі-
мунні гемолітичні А.

А. ГЕМОЛІТИЧНА МАКРОЦИТАРНА – див.: 
Дайка – Янґа вроджена гемолітична анемія.
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АНЕМІЯ ГЕМОЛІТИЧНА МЕДИКАМЕНТОЗ-
НА – А., яка виникає при медикаментозних гемолітич-
них реакціях, які відбуваються за участю антитіл.

А. ГЕМОЛІТИЧНА МІКРОАНҐІО ПАТИЧНА – 
див.: Мошковиця хвороба.

А. ГЕМОЛІТИЧНА МІКРОСФЕРОЦИТАРНА – 
А., яка успадковується за аутосомно-домінантним ти-
пом. Провідна роль у розвитку А.г.м. належить пониже-
ному вмісту в мембрані еритроцитів актоміозиноподіб-
ного білка і частковій втраті мембраною фосфоліпідів 
і холе стерину, що зумовлює зменшення поверхні ерит-
роцитів і сприяє перетворенню еритроцитів у мікросфе-
роцити. Має значення також підсилення проникності 
мембран для іонів натрію, які посилюють актив ність 
аденозинтрифосфатази і підвищують інтенсивність 
процесів ґліколізу. В умовах уповільненого селезінко-
вого кровотоку з низьким вмістом ґлюкози «старіння» 
еритроцитів прискорюється. Крім того, мікросфероци-
ти, що втратили пластичність нормальних еритроцитів, 
механічно затримуються при проходженні з пульпи се-
лезінки у венозні синусоїди. Цим пояснюється підви-
щене руйнування еритроцитів у селезінці. Основним 
клінічним симптомом є жовтяниця шкіри, склер і сли-
зових оболонок різної та непостійної інтенсивності. У 
деяких хворих зустрічаються вроджені аномалії: вежо-
подібний череп, готичне піднебіння, бради- або полі-
дактилія, шийні ребра, косоокість, вади розвитку сер-
ця і судин та ін. (гемолітична конституція). Приблизно 
в 30–40 % хворих утворюються піґментні камені в жо-
вчовивідних протоках.

А. ГЕМОЛІТИЧНА ОВАЛОЦИТАРНА – успадко-
вується за аутосомно-домінантним типом. У крові різко 
збіль шується кількість еритроцитів овальної форми. Па-
тоґенез А.г.о. зумовлений дефектом мембрани еритро-
цитів. Місцем руйнування еритроцитів є селезінка.

А. ГЕМОЛІТИЧНА ПОСТТРАНСФУЗІЙНА – 
А., яка розвивається як ускладнення при переливаннях 
крові несумісної за системами АВO, резусом і його рід-
кісними різновидами. Гемоліз відбувається внаслідок 
ізоімунізації реципієнта еритроцитарними антиґена-
ми донора з руйнуванням перелитих еритроцитів, рід-
кісніше – руйнування еритроцитів природними анти-
тілами (небезпечний універсальний донор). Еритроцити 
гемолізуються в основному в судинах.

А. ГЕМОЛІТИЧНА ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ КЛА-
ПАНІВ СЕРЦЯ  – А., яка розвивається за рахунок ме-
ханічного руйнування еритроцитів або розриву їхньої 
мембрани. Гемоліз відбувається в суди нах. Ха  рактерна 
наявність морфолоґічних ознак фраґментації еритро-
цитів (шистоцити, трикутні та шоломоподібні еритро-
цити).

А. ГЕМОЛІТИЧНА СПАДКОВА – гемоліз ерит-
роцитів зумовлений ґенетичними порушеннями струк-
тури мембран еритроцитів і синтезу гемоґлобіну (ут-
ворення аномального або невластивого для цього віку 
гемоґлобіну).

А. ГЕМОЛІТИЧНА ШПОРОКЛІТИННА – ге-
моліз пов’язаний з надмірним вмістом холестерину і 

недостатністю фосфоліпідів у мембрані еритроцитів, 
збільшенням вмісту ліпохолевої кислоти в плазмі, зни-
женою здатністю еритроцитів до фільтрації. Еритроци-
ти гемолізуються в селезінці.

А. ГІПЕРХРОМНА – загальна назва А., які характе-
ризуються високим кольо ровим показником крові.

А. ГІПОПЛАСТИЧНА ВРОДЖЕНА – див.: Дай-
монда – Блекфена синдром.

А. ГІПОРЕҐЕНЕРАТОРНА – А., яка характери зу-
ється вираженим пригніченням еритропоезу на стадії 
гемоґлобінвмісних нормобластів, пригніченням ґра-
нулопоезу і тромбоцитопоезу, але зі збереженням ба-
зофільних еритробластів та інших молодих паростків 
крові. У крові при А.г. спостерігається нормо- або гі-
похромазія, інколи гіперхромазія; виражені деґенера-
торні зміни еритроцитів (анізо- або пойкілоцитоз) при 
нормальному або незначному зниженні кількості лей-
коцитів (ґранулоцитів). А.г. частіше виникає як кінцева 
стадія хронічної постгемораґічної А., а також у зв’язку 
з загальною інтоксикацією, кахексією і вичерпанням не-
обхідних для побудови еритроцитів субстанцій – заліза, 
білків, вітамінів, мікроелементів.

А. ГІПОХРОМНА – загальна назва А. з низьким ко-
льоровим показником крові.

А. ГІПОХРОМНА ПНЕВМОГЕМОРАҐІЧНА 
РЕМІТУЮЧА – див.: Ідіопатичний гемосидероз ле-
гень.

А. ГІРСЬКА – див.: А. анкілостомна.
А. ДИЗЕРИТРОПОЕТИЧНА – загальна назва А., 

які характеризуються кількісними, якісними і кінетич-
ними порушеннями еритропоезу.

А. ДИФІЛОБОТРІОЗНА – А., яка може розвиватись 
у хворих дифілоботріозом. Виникнення А.д. пов’язується 
з порушенням засвоєння або руйнування антианемічних 
речовин (вітаміну В12, фолієвої кислоти).

А. ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА – загальна назва гіпохром-
них А., які розвиваються внаслідок недостатності заліза 
в орґанізмі, викликаної порушенням його надходження, 
всмоктування, підвищеної потреби або втрат при кро-
вотечах.

А. ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: 
Хлороз пізній.

А. ЗАЛІЗОРЕФРАКТЕРНА – загальна назва для 
численної групи анемічних станів, які об’єднані за оз-
накою високого вмісту заліза в плазмі та рефрактерності 
до лікування залізом.

А. МЕДИКАМЕНТОЗНА – А., що розвиваєть-
ся внаслідок вживання медикаментозних препаратів. 
Розрізняють дві групи А.м. До І групи відносять мієло-
токсичні анемії, що виникають у зв’язку з цитостатич-
ною терапією. До ІІ групи відносять А.м., розвиток яких 
пов’язаний з індивідуальною підвищеною чутливістю 
орґанізму до певних лікарських препаратів.

А. МІЄЛОТОКСИЧНА – А., яка розвивається 
внаслідок токсичного пригнічення кісткового мозку при 
різних екзоґенних і ендоґенних інтоксикаціях.

А. НОРМОХРОМНА – загальна назва А. з нормаль-
ним кольоровим показником крові.
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АНЕМІЯ НУТРИТИВНА – див.: А. аліментарна.
А. НЕСПРАВЖНЯ – блідість шкіри і слизових обо-

лонок; показники червоної крові нормальні.
А. НИРКОВА  – А., яка розвивається при уражен-

ні юкстаґломерулярного апарату нирок; виявлена галь-
мівна дія сироватки крові ниркових хворих на пролі-
феративну активність еритробластів кісткового мозку; 
спостерігається накопичення в крові інгібіторів еритро-
поетину. Патоґенез А.н. складний: мікрогематурія, ен-
доґенна інтоксикація і порушення всмоктування фак-
торів кровотворення при азотемії, а також зменшен-
ня еритропоетиків. У більшості хворих А.н. має гіпо-
хромний характер, у деяких хворих розвивається гіпер-
хромна перніціозна А.

А. ОСТЕОСКЛЕРОТИЧНА – див.: Хейка – Ас-
мана синдром.

А. ПЕРНІЦІОЗНА – А., що викликана дефіцитом 
вітаміну В12; являє собою ендоґенний В12-авітаміноз, що 
розвивається внаслідок порушення продукції ґастрому-
копротеїнів, в основі чого лежить вроджена неповноцін-
ність залозис того апарату фундального відділу шлун-
ка або пошкодження його зовнішніми або внутрішніми 
факторами. Кров: гіпер хромна анемія, меґалобластоз, 
меґало-, анізо- і пойкілоцитоз, поліхромазія, базофіль-
на зернистість еритроцитів, ретикулоцитопенія, лейко-
пенія, екстрамедулярне кровотворення (у печінці, у се-
лезінці), гіпербілірубінемія, гіперхоле сте  ри немія. Спос-
терігається жовтувата блідість шкіри, ламкість нігтів, 
волосся, відсутність апетиту, паління язика (пізніше гун-
терівський ґлосит), часто гістамінстійка ахілія, у тяжких 
випадках фунікулярний мієлоз.

А. ПОСТГЕМОРАҐІЧНА – А., яка розвивається 
внаслідок втрати крові.

А. ПОСТГЕМОРАҐІЧНА ГОСТ РА – А., яка роз-
вивається після швидкої великої крововтрати. У пер-
ший час після крово втрати кількість еритроцитів і ге мо-
ґлобіну зменшується відносно рівномірно, кольоровий 
показник у межах норми (нормохромна А.); велика го-
стра крововтрата може призвести до дефіциту за ліза і 
зниження синтезу гемоґлобіну.

А. ПОСТГЕМОРАҐІЧНА ХРОНІЧНА – А., яка 
розвивається внаслідок тривалих або повторних крово-
теч. Втрата заліза при таких кровотечах зумовлює ви-
никнення залізодефіцитної А. з гіпохромією і мікроци-
тозом еритроцитів.

А. ПРИМАХІНОВА – А. спадкова (успадкування 
за рецесивним типом), зумовлена дефіцитом ензиму де-
гідроґенази ґлюкозо-6-фосфату в еритроцитах; виникає 
у формі кризу після прийому деяких лікарських засобів 
(примахіну, сульфаніламідів та ін.), при вживанні в стра-
ву бобів або під впливом пилку цих рослин.

А. ПРОМЕНЕВА – А., що виникає в результаті дії 
на орґанізм іонізуючого випромінювання.

А. СВИНЦЕВА – А., яка розвивається при інтокси-
кації орґанізму свинцем або його сполуками. Свинець, 
блокуючи ферментні системи, які беруть участь у син-
тезі порфіринів, гальмує синтез гему. Наслідком непов-
ноцінного кровотворення є скорочення життєвого циклу 

еритроцитів і прискорений еритроліз. Звичайно, розви-
вається А. гіпохромного типу. Поряд з вираженою гіпо-
хромією еритроцитів спостерігається високий вміст залі-
за в сироватці. Кісткомозковий пунк тат характеризується 
вираженою еритронормобластичною реакцією і сидеро-
бластозом з переважанням кільцевих форм.

А. СЕРПОПОДІБНО-КЛІТИННА – спадково-ро-
динна А., властивістю якої є здатність еритроцитів при-
ймати в певних умовах серпоподібну форму. В основі 
хвороби є наявнісь в еритроцитах патолоґічного гемо-
ґлобіну S або інших патолоґічних гемоґлобінів. Харак-
теризується хронічним перебігом із частими загострен-
нями, або кризами, які змінюються більш або менш три-
валими періодами відносної ремісії. Розрізняють чотири 
види кризів: 1) гемолітичні, 2) ареґенераторні, 3) тром-
ботичні і 4) секвестральні.

А. СИДЕРОАХРЕСТИЧНІ – загальна назва спад-
кових і набутих А., які зумовлені порушенням актив-
ності ферментів, що беруть участь у синтезі порфіринів; 
характеризуються гіпохромною А., високим вмістом за-
ліза в орґанізмі та ознаками гемохроматозу внутрішніх 
орґанів.

А. СИДЕРОПЕНІЧНА – див.: А. залізодефіцитна.
А. СФЕРОЦИТАРНА – див.: А. гемолітична мік-

росфероцитарна.
А. ТИРЕОПРИВНА – А., яка розвивається при гі-

потиреозі. В основі А.т. лежить дефіцит тироксину, що 
призводить до розладів утилізації специфічних факторів 
кровотворення (заліза, фолієвої кислоти, вітаміну В12). 
Розрізняють три види А.т.: гіпохромну, гіперхромну 
(перніціозноподібну), нормохромну.

А. ШАХТАРІВ – див.: А. анкілостомна.
АНЕМО- (грец. anemos – вітер) – частина складних 

слів, яка означає «вітер».
АНЕМОҐРАФ – прилад для безперервного автома-

тичного записування швидкості і напрямку вітру.
АНЕМОМЕТР – метеоролоґічний прилад для 

вимірювання швидкості та напрямку вітру.
АНЕМОПАТІЯ – захворювання, пов’язане з дією 

вітру.
АНЕМОРУМБОҐРАФ – див.: Анемоґраф.
АНЕМОРУМБОМЕТР – див.: Анемометр.
АНЕМОСКОП – прилад, що показує наявність віт-

ру певного напрямку.
АНЕМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь бути застигну-

тим бурею або вітром.
АНЕНЦЕФАЛІЯ – аґенезія головного мозку, при 

якій відсутні передні, середні, а іноді й задні його відді-
ли; довгастий та спинний мозок збережені.

АНЕОЗИНОФІЛІЯ – відсутність у крові еозино-
фільних лейкоцитів.

АНЕРҐІЯ – схильність до дуже слабких за силою та 
за ступенем вираженості процесів і реакцій.

АНЕСТЕЗІОЛОҐ – лікар-фахівець з анестезіолоґії.
АНЕСТЕЗІОЛОҐІЯ – наука про знеболювання і уп-

равління життєво важливими функціями орґанізму під 
час операції, а також при загрозливих для життя ста-
нах.

 АНЕМІЯ НУТРИТИВНА – АНЕСТЕЗІОЛОҐІЯ
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АНЕСТЕЗІЯ – втрата чутливості, знеболювання.
АНЕСТЕЗУЮЧІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, які 

заглушують збудливість кін цевих апаратів чутливих не-
рвів і блокують проведення імпульсів по нервових во-
локнах.

АНЕТОДЕРМІЯ – первинна атрофія шкіри; зустрі-
чається рідкісно; розрізняють еритематозну, уртикальну 
і пух ли нопо дібну форми А.

АНЕУПЛОЇД – клітина або орґанізм, в яких чис-
ло хромосом в ядрах не є кратним гаплоїдному числу 
хромосом.

АНЕУПЛОЇДІЯ – зміна числа хромосом у кліти-
нах орґанізму; пов’язана з втратою або додаванням до 
хромосомного набору однієї або більше хромосом; бу-
ває переважно результатом мейозу при утворенні ста-
тевих клітин.

АНІДЕЇЗМ – втрата можливості довільно викликати 
уявний образ певної особи або предмета.

АНІЗ(О)- (грец. anisos – нерівний) – частина склад-
них слів, яка означає «нерівність», «відсутність рівності, 
симетрії».  

АНІЗЕЙКОНІЯ – неоднакова величина зображень 
на сітківці лівого і правого ока при бінокулярному роз-
гляданні предметів.

АНІЗЕЙКОНОМЕТР – спеціальний прилад для 
визначення анізейконії.

АНІЗОАНҐІОТОНІЯ – нерівномірність тонусу су-
дин кінцівок, що призводить до різного артеріального і 
венозного тиску та пульсу на правій і лівій кінцівках.

АНІЗОҐАМЕТИ – див.: Гетероґамети.
АНІЗОҐАМІЯ – тип статевого процесу, при яко-

му зливаються статеві клітини, неоднакові за розміром, 
формою або поведінкою при злитті.

АНІЗОДАКТИЛІЯ – неоднакова величина пальців.
АНІЗОКОРІЯ – неоднакова величина зіниць очей.
АНІЗОМАСТІЯ – неоднакова величина грудей.
АНІЗОМЕТРОПІЯ – різна за видом і ступенем реф-

ракція обох очей.
АНІЗОРЕФЛЕКСІЯ – відмінність у рефлексах лі-

вого і правого боку тіла.
АНІЗОТРОПІЯ – неоднорідність деяких фізичних 

властивостей речовини за різними напрямками; розріз-
няють А. оптичну, механічну і електричну.

АНІЗОФОРІЯ – форма гетерофорії, яка проявляєть-
ся зміною ступеня від хилення ока, що косить, від симет-
ричного положення при зміні напряму погляду.

АНІЗОХРОМІЯ – наявність у крові еритроцитів з 
різним вмістом у них гемоґлобіну.

АНІЗОХРОНІЯ – неодночасне скорочення шлуноч-
ків серця.

АНІЗОЦИТОЗ – наявність у крові клітин (еритро-
цитів, лейкоцитів) різних розмірів.

АНІЛІНҐУС – подразнення язиком і губами ділянки 
заднього проходу; одна з форм гомосексуалізму.

АНІЛІНКЦІЯ – див.: Анілінґус.
АНІМАЛЬНИЙ – тваринний, належний до тварин.
АНІРИДІЯ – повна або часткова від сутність рай-

дужної оболонки.

АНІС ЗВИЧАЙНИЙ (ANISUM VULGARE G.) – 
однорічна трав’яниста рослина заввишки близько 60 
см з родини зонтичних. Стебло пряме, гілчасте, кругле, 
трав’янисте, покрите коротким пушком. Листки суціль-
ні, з довгим корін цем, надрізано-зубчасті по краях, верх-
ні – майже трироздільні, з вузькими частками. Квітки 
білі, дрібні, зібрані в 6 – 10-променевий плоский зон-
тик. Плід – яйцеподібна двосім’янка, трохи сплюснута 
з боків, вкрита короткими волосинками. Цвіте в чер-
вні – липні, плодоносить у серпні. Дія: протизапальна, 
спазмолітична та відхаркуюча.

АНІЧКОВА (Н. Н. АНИЧКОВ) КЛІТИНИ – кліти-
ни з характерним розміщенням ядерного хроматину у виг-
ляді зубчастої смужки; проявляють фаґоцитарну актив-
ність; зустрічаються в міокарді, напр., при міокардиті.

АНІЧКОВА (Н. Н. АНИЧКОВ) МІОЦИТИ – див.: 
Анічкова клітини.

АНКІЛ(О)- (грец. ankylos – кривий, вигнутий) – 
частина складних слів, яка означає: 1) вигнутість, гач-
коподібна форма; 2) малорухомість або зрощення час-
тин. 

АНКІЛОБЛЕФАРОН – повне або часткове зрощен-
ня країв повік; розрізняють вроджений і набутий А.

АНКІЛОҐЛОСІЯ – вроджене укорочення вуздеч-
ки язика.

АНКІЛОЗ – відсутність рухомості в суглобі.
АНКІЛОСИМБЛЕФАРОН – врод жене зрощення 

кон’юнктиви повіки з кон’юнктивою очного яблука, яке 
поєднується зі зрощенням повік між собою.

АНКІЛОСТОМІДОЗИ – група гельмін тозів, що 
об’єднує анкілостомоз і некатороз.

АНКІЛОТІЯ – вроджене зарощення зовнішнього 
слухового проходу.

АНО – ШОФФАРА (V.CH. HANOT – A. M. E. CHA-
UFFARD) СИНДРОМ – поєднання гіпертрофічного ци-
розу печінки з піґментацією та цукровим діабетом.

АНОВАРІЯ – вроджена відсутність яєчників.
АНОВУЛЯРНИЙ ЦИКЛ – однофазний менструаль-

ний цикл, який проходить без овуляції і утворення жов-
того тіла; протягом усього А.ц. підтримується тільки од-
на проліферативна фаза ендометрію (якщо не рахувати 
процесів реґенерації і десквамації); при А.ц. менстру-
альноподібні кровотечі виникають циклічно.

АНОВУЛЯЦІЯ – зміна менструального циклу, при 
якій спостерігається відсутність виходу яйцеклітини із 
яєчника.

АНОЕТИЧНИЙ СИНДРОМ – поєднання різко-
го ослаблення або зупинки всіх видів інтелектуальної 
діяльності з відсутністю порушень свідомості, збере-
женістю уваги та деяких афективних реакцій; зумов-
лений блокадою активуючої дії ретикулярної формації 
стовбура мозку на кору півкуль великого мозку. 

АНОЗОҐНОЗІЯ – відсутність усвідомлення своєї 
хвороби при збереженому орі єнтуванні.

АНОКСЕМІЯ – див.: Гіпоксія.
АНОКСИБІОНТИ – див.: Анаероби.
АНОКСІЯ – припинення постачання тканин кис-

нем.
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АНОМАЛ(О)- – (грец. anōmalos – неправильний) – 
частина складних слів, яка означає неправильність, від-
хилення від норми або нерівність.

АНОМАЛІЯ – 1) відхилення від норми, загальної 
закономірності; неправиль ність; 2) структурні або фун-
кціональні відхилення в орґанізмі, зумовлені порушен-
нями ембріонального розвитку.

АНОМАЛОСКОП – прилад для дослід ження по   -
ру   шень кольорового зору шляхом одночасного пред’яв-
лення досліджуваному для порівняння двох кольорових 
полів: монохроматичного жовтого і результуючого від 
змішування червоного і зеленого.

АНОМАЛЬНИЙ – неправильний; такий, що не від-
повідає певним нормам.

АНОНІМІЯ – заперечення психічно хворим наяв-
ності в нього імені.

АНОНІМНИЙ – без прізвища автора.
АНОНІМОҐРАФІЯ – патолоґічний потяг до писан-

ня анонімних листів.
АНОНІХІЯ – відсутність нігтів.
АНОПСІЯ – відсутність або дефект зору.
АНОРҐАЗМІЯ – відсутність орґазму.
АНОРЕКСИҐЕННІ ЗАСОБИ – сполуки, що спри-

яють зменшенню апетиту; дія А.з. зумовлена, головним 
чином, їхнім впливом на центри гіпоталамуса, які ре-
ґулюють апетит.

АНОРЕКСИҐЕННИЙ – такий, що зменшує апетит 
чи викликає анорексію.

АНОРЕКСІЇ-КАХЕКСІЇ СИНДРОМ – систем-
на реакція орґанізму при раку чи СНІДу, внаслідок 
недостатньо зрозумілих зв’язків між анорексією і ка-
хексією, в результаті недоїдання, втрати ваги, м’язової 
слабкості, ацидозу і токсемії; анорексія може бути зу-
мовлена метаболічними розладами, які спричиняють 
розвиток кахексії, що в свою чергу підсилює анорек-
сію за рахунок виділення пухлиною гуморального 
продукту, що стимулює центр насичення в гіпотала-
мусі.

АНОРЕКСІЯ – повна відсутність апетиту, втрата ба-
жання їсти при об’єктивній потребі в їжі.

АНОРЕКТАЛЬНИЙ – такий, що стосується зад ньо-
го проходу і прямої кишки.

АНОРЕКТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 1) поєднан-
ня відчуття болю, печіння і свербежу в прямій кишці 
з ознаками запалення шкіри навколо заднього проходу; 
2) затримка дефекації, яка зумовлена стійким спазмом 
м’язів заднього проходу.

АНОРМАЛЬНИЙ – незвичний, неправильний, з 
відхиленням норм моралі, правил.

АНОРХІДІЯ – див.: Анорхія.
АНОРХІЗМ – див.: Анорхія.
АНОРХІЯ – вроджена двобічна від сутність яєчок.
АНОСКОПІЯ – метод дослідження заднього прохо-

ду шляхом безпосереднього огляду або огляду за допо-
могою ректального дзеркала.

АНОСМІЯ – відсутність (втрата) нюху.
АНОТІЯ – відсутність вушної раковини; частіше 

всього А. – аномалія внутрішньоутробного розвитку.

АНОФТАЛЬМ – вроджена відсутність або втрата 
одного або обох очей.

АНТАБУСОТЕРАПІЯ – метод лікування хроніч-
ного алкоголізму, в основі якого лежить блокування ан-
табусом ацетальдегідоксидази, що призводить до збіль-
шення після прийому алкоголю концентрації ацеталь-
дегіду в крові; останнє викликає тяжкі веґетативно-
соматичні розлади, які сприяють виникненню умов-
ного неґативного рефлексу на смак і запах спиртних 
напоїв.

АНТАҐОНІЗМ (грец. antagōnisma – боротьба) – 1) у 
біолоґії – суперечності між живими орґанізмами, що 
проявляються в боротьбі за існування; 2) у мікробіолоґії 
А. мікроорґанізмів означає пригнічення одних видів мік-
роорґанізмів іншими.

АНТАЦИДНІ ЗАСОБИ – лікарські речовини, які 
знижують кислотність шлункового соку.

АНТЕ- (лат. ante – перед) – частина складних слів, 
яка означає до- або перед-.

АНТЕВЕРСІЯ МАТКИ – нахил матки вперед.
АНТЕНАТАЛЬНА ПАТОЛОҐІЯ – патолоґія ґамет 

і зародка; в А.п. виділяють ґаметопатії, ембріопатії і фе-
топатії.

АНТЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД – період внутрішньо-
утробного розвитку плода з моменту утворення зиґоти 
до початку пологів.

АНТЕПОЗИЦІЯ МАТКИ – зміщення матки вперед 
до черевної стінки.

АНТЕРО- (лат. anterior – перед) – частина складних 
слів (префікс), яка означає перед-.

АНТЕФЛЕКСІЯ МАТКИ – перегин тіла матки впе-
ред.

АНТИ- (грец. anti – проти) – частина складних слів, 
яка означає дію проти чогось, протилежність, протисто-
яння.

АНТИАДРЕНЕРҐІЧНІ ЗАСОБИ – сполуки, що 
гальмують ефекти збудження адренерґічних (симпа-
тичних) нервів, а деякі з них і дію адреноміметичних 
(симпатоміметичних) речовин; за механізмом дії А.з. 
поділяють на симпатолітичні засоби і адренолітичні за-
соби.

АНТИАНАФІЛАКСІЯ – стан гіпосенсибілізації, 
який розвивається після анафілактичного шоку або піс-
ля десенсибілізації за Безредком.

АНТИАНҐІНАЛЬНІ ЗАСОБИ – сполуки, що мо-
жуть попереджувати або знімати напади грудної жаби; 
за механіз мом дії А.з. поділяють на : 1) речовини, що 
збільшують приплив крові до міокарду; 2) речовини, які 
знижують енерґетичні витрати серця.

АНТИАНДРОҐЕНИ – речовини, які здатні гальму-
вати біосинтез, секрецію і транспорт чоловічих статевих 
гормонів або послаблювати їхню дію.

АНТИАТЕЛЕКТАТИЧНИЙ ФАКТОР – поверх-
невоактивна речовина фосфоліпідної природи, що ви-
робляється пневмоцитами і запобігає повному спадінню 
альвеол при видиху.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ – такий, що убиває бак-
терії або гальмує їхню життєдіяльність.
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АНТИБІОҐРАМА – таблична або текстуальна фор-
ма вираження результату дослідження спектру чутли-
вості бактеріальної культури до різних антибіотиків.

АНТИБІОЗ – обмеження одним орґанізмом мож-
ливостей існування другого; форма взаємовідношень 
орґанізмів при їхньому сумісному існуванні в кон-
кретних умовах.

АНТИБІОТИКИ – речовини мікробного, тваринно-
го чи рослинного походження, які вибірково пригнічу-
ють життє здатність мікроорґанізмів.

АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА – попереджен-
ня розвитку інфекційних за хворювань у здорових людей 
шляхом призначення їм антибіотиків.

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ МІКРО-
ОРҐАНІЗМІВ – стійкість мікробного штаму до пев-
них антибіотиків.

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ – лікування антибіоти-
ками.

АНТИБЛАСТИКА – сукупність заходів щодо очи-
щення операційної рани від пухлинних клітин, які за-
лишаються після видалення пухлини.

АНТИВІРУС – бактерійний препарат, який запро-
понований у 1923 р. А.М. Безредка для профілактики і 
лікування деяких інфекційних захворювань.

АНТИВІТАМІНИ – сполуки, близькі до вітамінів 
за хімічною будовою, але по збавлені їхніх біолоґічних 
властивостей; А., потрапляючи в орґанізм, включаються 
замість вітамінів у реакції обміну речовин і гальмують 
або порушують їхній хід; до А. належать також речови-
ни, які зв’язують вітаміни або руйнують їх.

АНТИГЕМОФІЛЬНА ПЛАЗМА – препарат плаз-
ми крові; отримують при центрифугуванні крові зразу 
ж після взяття її від донора або методом прискореного 
осадження еритроцитів.

АНТИГЕМОФІЛЬНИЙ ҐЛОБУЛІН – препарат 
плазми крові, що містить, крім антигемофільного ґло-
буліну, фібриноґен та інші фактори; отримують мето-
дом етанолового фракціонування свіжої донорської 
плазми.

АНТИГІПОКСАНТИ – речовини, які знижують 
чутливість орґанізму до дефіциту кисню в навколиш-
ньому середовищі.

АНТИГІСТАМІННІ РЕЧОВИНИ – антаґоністи 
гістаміну, які блокують рецепторні структури тканин, 
що чутливі до гістаміну, перешкоджають вивільнен-
ню гістаміну при взаємодії антитіла з антиґеном, при 
пошкодженні тканин або введенні лібераторів гістаміну; 
А.р. мають також антигістамінну активність.

АНТИГОРМОНИ – природні та синтетичні речо-
вини, які здатні гальмувати дію відповідного гормону. 
Механізм дії різних А., навіть щодо одного й того са-
мого гормону, може бути різним. У той же час основ-
ний принцип дії багатьох А. схожий. А., маючи значну 
подібність до рецепторів певного гормону в клітині-мі-
шені, зв’язується з цим рецептором і тим самим блокує 
зв’язування з ним гормону.

АНТИҐЕН – АНТИТІЛО РЕАКЦІЯ – специфічне 
сполучення антиґена з антитілом, що призводить до ут-

ворення імунного комплексу.
АНТИҐЕН – АНТИТІЛО ЗВ’ЯЗКИ – хімічні зв’яз-

ки, які утворюються при реакції між антиґенними де-
термінантами і відповідними рецепторними зонами ан-
титіл.

АНТИҐЕНЕМІЯ ІНФЕКЦІЙНА – наявність у 
крові антиґенних компонентів збудника інфекції.

АНТИҐЕН(И) – речовини, які, надходячи до орґаніз-
му парентеральним шляхом, викликають специфічну 
імунолоґічну реакцію, яка проявляється утворенням 
специфічних антитіл. Обов’язковою умовою антиґен-
ності є відмінність А. від речовин, що є в орґанізмі, до 
якого вони потрапляють. За своєю природою А. – ви-
сокомолекулярні полімери біолоґічного походження чи 
синтезовані штучним шляхом. Властивості повноцін-
них А. мають білки, поліпептиди, полісахариди, висо-
кополімерні нуклеїнові кислоти та комплексні сполуки 
цих речовин.

А. АЛОҐЕННИЙ – див.: Ізоантиґен.
А. ВІРУСНІ – А., властиві вірусам; являють собою 

їхні білки або білкововмісні компоненти.
А. ГІСТОСУМІСНОСТІ – А. на поверхні клітин 

людини та тварин, які викликають у реципієнта імун-
ну відповідь, що є причиною відторгнення трансплан-
тата.

А. ГОМОЛОҐІЧНИЙ – див.: Ізоантиґен.
А. ГРУПОВІ – вроджені спадкові властивості ерит-

роцитів та інших клітин і білків крові, які зумовлюють 
разом з нормальними антитілами індивідуальні відмін-
ності крові людини; відомо кілька систем А.г., кожна з 
яких складається з одного чи більше антиґенів, що кон-
тролюються алельними ґенами.

А. ҐРАНУЛОЦИТАРНІ – А., які містяться в ґрану-
лоцитах крові та кісткового мозку.

А. ЛЕЙКОЦИТІВ – комплекс антиґенів, які зумо-
влюють гістосумісність тканин людини та інших ссав-
ців. А.л. складаються із чотирьох класів локусів і суб-
локусів, які нараховують більше 100 антиґенів. Систе-
ма антиґенів бере участь у реґуляції імунної відповіді у 
взаємодії з Т-лімфоцитами та макрофаґами. Виявлені 
асоціації ряду захворювань з А.л.

А. ПУХЛИННІ – А., які містяться в клітинах пух-
лин.

А. ТРОМБОЦИТІВ – комплекс загальнотканинних 
та специфічних для тромбоцитів антиґенів. Частина за-
гальнотканинних антиґенів адсорбується тромбоцитами 
із плазми крові.

АНТИҐЕННА ДЕТЕРМІНАНТА – ділянка поверх-
ні молекули антиґена, яка в просторовому аспекті є ком-
плементарною рецепторною зоною антитіла.

АНТИҐЕННА КОНКУРЕНЦІЯ – зниження імун-
ної відповіді на дію тимусзалежного антиґена при суміс-
ному або наступному введенні іншого, не споріднено-
го антиґена.

АНТИҐЕННА МОДУЛЯЦІЯ – зміна антиґенних 
структур специфічності антиґену.

АНТИҐЕННА ОДИНИЦЯ – умовна одиниця для 
оцінки вмісту антиґену в досліджуваному матеріалі.

 АНТИБІОҐРАМА – АНТИҐЕННА ОДИНИЦЯ
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АНТИҐЕННА СТРУКТУРА – сукупність всіх ан-
тиґенів, які властиві всім частинам клітини.

АНТИҐЕННІСТЬ – сукупність ознак, які забезпе-
чують здатність речовини ви кликати специфічну імун-
ну відповідь та реаґувати з продуктами імунної від-
повіді.

АНТИ-Д-АНТИТІЛА – антитіла, спрямовані проти 
Rh(резус)-антиґену; люд ський анти-Д-IgC використо-
вується для усунення сенсибілізації Rh-від’ємної матері 
Rh-позитивними еритроцитами плода.

АНТИДЕПРЕСАНТИ – препарати, що поліпшують 
стан хворих при різноманіт них психічних розладах, які 
супроводжують депресію.

АНТИДІАБЕТ НЕЦУКРОВИЙ – див.: Гідропек-
сичний синдром.

АНТИДІАБЕТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що знижують рівень цукру в крові й за-
стосовуються для лікування цукрового діабету.

АНТИ-Д-ІМУНОПРОФІЛАКТИКА – введення 
анти-Д-ІgG не синсибілізованій раніше Rh-від’ємній 
матері не пізніше, ніж через 48 годин після народження 
Rh-позитивної дитини; введені антитіла блокують Rh-
антиґен еритроцитів плода; захищають її від імунізації 
Rh-А-Д-дитини.

АНТИДІУРЕЗ – виділення малого об’ єму сечі з ви-
сокою відносною щільністю і високою концентрацією 
в ній осмотично активних речовин; А. може розвива-
тися у відповідь на гіперпродукцію антидіуретично-
го гормону, при крововтраті, значній втраті рідини; у 
здорових А. може виникати на фоні тривалої водної 
депривації.

АНТИДІУРЕТИЧНИЙ ГОРМОН – гормон, який 
виробляється супраоптичним та паравентрикулярним 
ядрами гіпоталамусу; депонується задньою часткою гі-
пофізу; має виражену антидіуретичну та вазопресор-
ну дію. А. викликає затримку води в орґанізмі внаслі-
док її реабсорбції з дистальних канальців та збиральних 
проток нирки. Під дією А. епітелій канальців виділяє 
фермент гіалуронідазу, який викликає зворотну деполі-
меризацію цементуючої міжепітеліальної речовини та 
базальної мембрани, у зв’язку з чим підвищується їхня 
проникливість і тим самим контролюється концентрація 
канальцевої сечі. Вазопресорна дія А. пов’язана з його 
впливом на м’язові клітини кровоносних судин.

АНТИДІУРЕТИЧНОГО ГОРМОНУ НЕВІДПО-
ВІДНОГО СИНДРОМ – симптомокомплекс, що роз-
вивається внаслідок секреції антидіуретичного гормо-
ну пухлинними клітинами (особливо вівсяноклітинний 
рак легенів або рак підшлункової залози); може також 
спричинюватися легеневими розладами та захворюван-
нями центральної нервової системи; характеризується 
постійною гіпонатремією, гіповолемією, підвищеним 
сечовиділенням, осмотичним тиском, який супровод-
жується виділенням вазопресину в кількостях надлиш-
кових для стану гідратації.

АНТИДОТИ (анти- + грец. didonai – давати) – лі-
карські засоби, які попереджають чи усувають токсичну 
дію отруйних речовин.

АНТИДРОМНИЙ (грец. antidromein – бігти в про-
тилежному напрямку) –такий, що поширюється в напря-
мі, протилежному звичайному.

АНТИІНВАЗИН – неспецифічний інактиватор гіалу-
ронідази, який перешкоджає інвазії патоґенних бактерій.

АНТИКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ – 1) такий, що запобі-
гає утворенню каменів; 2) такий, що сприяє руйнуван-
ню каменів.

АНТИКАРЦИНОҐЕН – речовина, яка протидіє кар-
циноґену.

АНТИКАРЦИНОҐЕННИЙ – такий, що поперед-
жує або протидіє розвитку карциноми.

АНТИКОАҐУЛЯНТИ – речовини, які гальмують 
процес зсідання крові.

АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ – здатність де-
яких речовин активувати систему комплементу без 
участі специфічних антитіл.

АНТИЛІМФОПЛАЗІЯ – див.: Аґамма ґлобулінемія 
лімфопенічна.

АНТИЛІМФОЦИТАРНА СИРОВАТКА – імунна 
сироватка, яка має антитіла щодо лімфоїдних клітин, 
переважно лімфоцитів.

АНТИМЕТАБОЛІТИ – біолоґічно активні речови-
ни, які внаслідок своєї структурної подібності або біль-
шої активності стосовно природних продуктів обміну 
речовин (метаболітів) можуть заміщати їх у біохімічних 
реакціях. Механізм їхньої дії здебільшого полягає в то-
му, що ферменти, структурно споріднені з функціональ-
ними групами А., сполучаються з ними, але не здатні 
перетворити А. і залишаються заблокованими, що по-
рушує обмін речовин.

АНТИМІКРОБНІ РЕЧОВИНИ – речовини, які за-
стосовуються для знищення або затримки розмноження 
патоґенних мікроорґанізмів. Серед А.р. виділяють: 1) 
бактеріоциди – викликають загибель мікроорґанізмів 
(бактерій); 2) спороциди – викликають загибель спор; 
3) віру ліциди – викликають інактивацію вірусних час-
ток; 4) бактеріостатики – затримують розмноження мік-
роорґанізмів.

АНТИМІТОТИЧНІ РЕЧОВИНИ – речовини, що 
здатні гальмувати процес клітинного поділу.

АНТИМУТАҐЕНИ – речовини, що знижують час-
тоту мутацій і перешкоджають мутаґенній дії хімічних 
або фізичних факторів. А. умовно поділяють на три гру-
пи: 1) А., які блокують дію автомутаґенів, що природ-
но виникають у клітинах у процесах обміну речовин; 
2) А., які зменшують дію зовнішніх, штучних фізичних 
або хімічних мутаґенів; 3) ферментні системи, що діють 
безпосередньо на рівні спадкових структур, тобто такі, 
що «виправляють» пошкоджені мутаґеном ділянки хро-
мосом.

АНТИНОМІЯ ХАРАКТЕРУ – наявність у харак-
тері полярно протилежних рис.

АНТИНУКЛЕАРНИЙ ФАКТОР – антитіла, які 
спрямовані проти ядер клітин.

АНТИОВУЛЯРНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
перешкоджають настанню овуляції.

АНТИОКИСЛЮВАЧІ – див.: Антиоксиданти.

 АНТИҐЕННА СТРУКТУРА – АНТИОКИСЛЮВАЧІ



62

АНТИОКСИҐЕНИ – див.: Антиоксиданти.
АНТИОКСИДАНТИ – речовини різноманітної 

хімічної природи, які гальмують або усувають нефер-
ментативне вільнорадикальне окислення орґанічних 
речовин молекулярним киснем; А. є молекулами, які 
містять лабільний водневий атом з неспареним елек-
троном; А. поділяються на природні (біоантиокислю-
вачі) та синтетичні, на власне А. та синерґісти (тобто 
речовини, які незначно гальмуючи або взагалі не галь-
муючи окислення, підсилюють дію дійсних А.); основ-
ними руйнівниками активних кисневмісних радикалів є 
ферменти: каталаза, супероксиддисмутаза, ґлютатіон-
пероксидаза, фосфоліпід-ґлютатіонпероксидаза і ґлю-
татіонредуктаза; каталаза та ґлютатіонпероксидаза є 
ензимами попереджувальної дії, оскільки вони віднов-
люють активні кисневмісні радикали (перекис водню), 
спричинюючи вільно-радикальний процес до неактив-
ного стану; супероксиддисмутаза є ферментом-пере-
ривником ланцюгової реакції, перетворюючи, при на-
явності відновлювальних еквівалентів, супероксидний 
аніон, який здатний перетворювати найбільш активні 
кисневмісні радикали в менш активний перекис вод-
ню, який руйнується каталазою; окремою групою А. є 
хелатируючі аґенти, які здатні зв’язувати залізо та інші 
метали-каталізатори і розгалужувачі вільнорадикаль-
них реакцій; всі вищезазначені ензими та їх ізоензи-
ми є маталоферментами; до складу їх активних цен-
трів входять мікроелементи; ґлютатіонпероксидаза і 
фосфоліпід-ґлютатіонпероксидаза є селеновмістними 
ферментами; тканинні ізоферменти супероксиддис-
мутази містять цинк або марґанець та мідь; мітохон-
дріальна ізоформа містить марґанець, а цитозольні – 
цинк та мідь; каталаза є пероксисомальним залізоза-
лежним маталоферментом; головними А. клітин є тіо-
лові сполуки – ґлютатіон, цистеїн, Д-пеніцилламін; А. 
є також вітаміни.

АНТИПАТІЯ – почуття неприязні.
АНТИПЕРИСТАЛЬТИКА – зворотна перисталь-

тика; скорочення стінок травного тракту, що викликає 
просування його вмісту в бік, протилежний звичайному 
(тобто в бік ротового отвору).

АНТИПІРЕЗ – лікування (симптоматичне) гаряч-
ки, жару.

АНТИПІРЕТИЧНІ ЗАСОБИ – протигарячкові, жа-
рознижуючі, знижуючі температуру лікарські засоби.

АНТИПРОТЕАЗНА ПЕРВИННА НЕДОСТАТ-
НІСТЬ – див.: α-Антитрипсину спадкова хвороба.

АНТИПРОТОЗОЙНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, 
які пригнічують життєдіяльність найпростіших і засто-
совуються при лікуванні протозойних інфекцій.

АНТИРАБІЧНІ ЩЕПЛЕННЯ – введення спе-
цифічних препаратів (вакцини, сироватки, ґамма-ґло-
булін) для про філактики сказу.

АНТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засо-
би, які мають імунодепресивну, протизапальну та зне-
болюючу дію.

АНТИРЕТИКУЛЯРНА ЦИТОТОКСИЧНА СИ-
РОВАТКА – запропонована О.О.Богомольцем з ме-

тою стимуляції активності системи сполучної тканини 
орґанізму у випадках, коли її функції (трофічна, плас-
тична, захисна) ослаблені. А.ц.с. – сироватка тварини 
(коня), імунізованої тканиною селезінки та кісткового 
мозку людини.

АНТИСЕПТИКА – комплекс лікувально-профілак-
тичних заходів, спрямованих на знищення мікробів у 
рані, патолоґічному утворенні чи в орґанізмі в цілому. 
Розрізняють такі види А.: механічна, фі зична, хімічна, 
біолоґічна та змішана.

АНТИСЕПТИЧНИЙ – знезаражувальний.
АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ – сполуки, які мають 

протимікробні властивості. Групи А.з.: 1) галоїди – 
препарати хлору, йоду; 2) окислювачі – перекис вод-
ню, марґанцевокислий калій, хлорнуватистий калій; 3) 
кислоти – бензойна, борна, миґдальна, саліцилова, сір-
чана, три хлороцтова, оцтова, хромова; 4) луги – аміак, 
бура, окис кальцію, сода; 5) сполуки важких металів – 
алюмінію, вісмуту, міді, ртуті, свинцю, срібла, цинку; 
6) спирти – етиловий, ізопропіловий трихлорізобути-
ловий, деякі ґліколі; 7) альдегіди – формальдегід, уро-
тропін; 8) феноли; 9) різноманітні смоли, дьогті, іхтіол; 
10) барвники – ґенціанвіолет, метиленовий синій, ета-
кридін, флавакридін; 11) похідні нітрофурану – фура-
цилін, фурадонін, фуразолідон; 12) по хідні 8-оксихінолі-
ну – хінозол, хініофон та інші; 13) поверхневоактивні 
речовини; 14) фітонциди; 15) антибіотики.

АНТИСЕРОТОНІНОВІ ЗАСОБИ – лікарські за-
соби, які пригнічують синтез серотоніну або гальмують 
різні прояви його дії.

АНТИТЕТАНІЧНИЙ – протиправцевий.
АНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ (анти- + грец. thyreoe i-

des – щитоподібний) – сполуки хімічної природи, які зни-
жують функ цію щитоподібної залози. Залежно від будови 
виділяють такі групи А. з.: 1) препарати йоду (орґанічні 
та неорґанічні); 2) препарати тіосечовини та препарати 
меркаптоімідазолу; 3) препарати аніліну, заміщеного в 
параположенні сульфаніл амідами або в метаположенні 
фенолом; 4) тіоціанати; 5) перхлорат ка лію.

АНТИТІЛА – білки ґлобулінової фракції сироватки 
крові, які утворюються в орґанізмі людини або тепло-
кровних тварин у відповідь на введення різноманітних 
антиґенів (бактерій, вірусів, білкових токсинів та ін.) та 
специфічно взаємодіють з антиґенами, що викликали 
їхнє утворення.

А. АЛЕРҐІЧНІ – А., що утворюються при потрап-
лянні в орґанізм алерґену і які беруть участь у розвитку 
алерґічних реакцій.

А. АНАФІЛАКТОҐЕННІ – А., які беруть участь у 
розвитку анафілаксії.

А. АНТИЕРИТРОЦИТАРНІ – А., спрямовані про-
ти еритроцитів.

А. АНТИЛІМФОЦИТАРНІ – А., спрямовані проти 
антиґенів лімфоцитів.

А. АНТИЛЕЙКОЦИТАРНІ – А., спрямовані проти 
антиґенів лейкоцитів.

А. АНТИТРОМБОЦИТАРНІ – А., спрямовані про-
ти антиґенів тромбоцитів.

 АНТИОКСИҐЕНИ – АНТИТІЛА АНТИТРОМБОЦИТАРНІ
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АНТИТІЛА ВІРУСНЕЙТРАЛІЗУЮЧІ – А., які 
спрямовані проти вірусів або їхніх білкових компонен-
тів та гальмують їхню інфекційну активність.

А. ГЕМАҐЛЮТИНУЮЧІ – А., спрямовані проти 
антиґенів еритроцитів і здатні їх аґлютинувати.

А. ГЕТЕРОІМУННІ – А., які утворюються в ре-
зультаті імунізації орґанізму антиґенами від представ-
ників іншого біолоґічного виду.

А. ГОМОЦИТОТРОПНІ – алоґенні алерґічні А., 
здатні фіксуватися на клітинах.

А. ГРУПОВІ – вроджені або такі, що розвиваються 
після народження властивості плазми крові, що утво-
рюють спільно з груповими антиґенами ізосеролоґічні 
системи еритроцитів; А.г. поді ляються на вроджені та 
ізоімунні, повні та неповні.

А. ІЗОІМУННІ – див.: Ізоантитіла.
А. ІЗОЛОҐІЧНІ – див.: Ізоантитіла.
А. ІМУННІ – А., які утворюються в результаті 

імунізації.
А. КЛІТИННІ – комплементарні до антиґену струк-

тури, які є частиною поверхні лімфоцита і виконують 
функцію А.

А. КОМПЛЕМЕНТЗВ’ЯЗУЮЧІ – А., що здатні в 
процесі взаємодії з антиґеном зв’язуватися з комплемен-
том.

А. ЛЕЙКОАҐЛЮТИНУЮЧІ – ізо імунні А., які зу-
мовлюють склеювання лейкоцитів, доданих до сироват-
ки; ви кликають негемолітичні трансфузійні реакції.

А. ЛІМФОТОКСИЧНІ – імунні А., які викликають 
у присутності комплементу загибель лімфоцитів.

А. МІЧЕНІ – препарати, які містять А., до складу 
яких введені радіоактивні речовини, флуоресціюючі бар-
вники; використовуються для визначення антиґенів.

А. НЕПОВНІ – А., які не дають при взаємодії з ан-
тиґенами видимих серолоґічних реакцій, але мають 
здатність в ізотонічних розчинах конкурентно блокува-
ти реакції, що викликані повними антиґенами.

А. НОРМАЛЬНІ – А. вроджені або такі, що розви-
ваються після народження, спрямовані проти ізоан-
тиґенів і утворюють з ними ізосеролоґічні групові сис-
теми.

А. ОРҐАНОСПЕЦИФІЧНІ – А. проти антиґенів, 
специфічних для клітин відповідного орґана.

А. ПОЛІВАЛЕНТНІ – А., у молекулах яких міс-
титься не менше двох антидетермінант ідентичної бу-
дови; до них належить більшість природних антиґенів.

А. ПОВНІ – А., які зумовлюють при взаємодії з ан-
тиґеном видимі серолоґічні реакції аґлютинації, преци-
пітації, зв’язування комплементу.

А. ПРЕЦИПІТУЮЧІ – А., здатні преципітувати 
розчинні антиґени.

А. ТРОМБАҐЛЮТИНУЮЧІ – А., які зумовлюють 
аґрегацію тромбоцитів при додаванні їх до сироватки 
крові.

А. ЦИТОТОКСИЧНІ – А. проти поверхнево роз-
міщених клітинних антиґенів, які здатні в присутності 
комплементу викликати необоротні пошкодження мем-
брани клітини-мішені.

А. ЦИТОФІЛЬНІ – А., які мають високу подібність 
до клітин, макрофаґів та ін.

АНТИТІЛОУТВОРЕННЯ – утворення специфіч-
них імуноґлобулінів, індуковане антиґеном; відбуваєть-
ся в зрілих плазматичних клітинах, у плазмобластах та 
лімфобластах.

АНТИТОКСИНИ – специфічні антитіла, які утво-
рюються в орґанізмі людини та тварин під дією токсинів 
мікробів, отрут рослин та тварин і мають здатність ней-
тралізувати їхні отруйні властивості.

АНТИТОКСИЧНА ОДИНИЦЯ – одиниця актив-
ності антитоксину, яка здатна нейтралізувати визначе-
ну кількість токсину.

α-АНТИТРИПСИН – фізіолоґічний антикоаґулянт; 
є інгібітором тромбіну, факторів ІХа, ХІа, ХІІа, плазмі-
ну, калікреїну.

α-АНТИТРИПСИНУ СПАДКОВА ХВОРОБА  – 
родинна емфізема легень.

АНТИТРОМБІНИ – група антикоаґулянтів швид-
кої та повільної дії, які інгібують другу фазу зсідання 
крові – фазу перетворення протромбіну в тромбін.

АНТИТРОМБІН І – фібрин; сорбує та інактивує 
тромбін і фактор Ха.

АНТИТРОМБІН ІІІ – α2-ґлобулін; проґресивно дію-
чий інгібітор тромбіну, факторів Ха, ІХа, ХІа, VІІа, ХІІ а; 
основний плазмовий кофактор гепарину; дуже слабкий 
інгібітор плазміну і калікреїну.

АНТИТРОМБОПЛАСТИНИ – антикоаґулянти, які 
інгібують першу фазу зсідання крові – фазу утворен-
ня тромбопластину; є інгібіторами комплексу факторів 
ІІІ – VІІІа.

АНТИТРОМБОПЛАСТИНОҐЕНИ – фактори, що 
протидіють зсіданню крові і є інгібіторами утворення 
тромбопластиноґену.

АНТИУРОХОЛЕЦИСТОКІНІН – біолоґічно ак-
тивна речовина, яка пригнічує виділення жовчі; є припу-
щення, що А. виділяється стінками сечового міхура.

АНТИФЕЇНИ – лікарські засоби, що мають збуджу-
ючу дію на центри довгастого мозку і пригнічуючу – на 
кору головного мозку. 

АНТИФЕРМЕНТИ – специфічні речовини, пере-
важно білкової природи, що виробляються орґанізмом 
і гальмують або блокують дію ферментів, утворюючи з 
ними неактивні комплекси.

АНТИФІБРИНОГЕМОЛІЗИН – інгі бітор одного 
з процесів посткоаґуляційної фази зсідання крові – фа-
зи спонтанного фібринолізу; перешкоджає утворенню 
фібринолізину.

АНТИФІБРИНОЛІЗИН – інгібітор одного з про-
цесів посткоаґуляційної фази зсідання крові – фази 
спонтанного фібринолізу; перешкоджає утворенню 
фібринолізину.

АНТИФОБІЧНІ ЗАСОБИ (анти- + phobos бо-
язнь) – лікарські препарати, які застосовуються при 
стані страху, тривоги, підвищеної збудливості і т. ін.

АНТИФОЛІЄВІ ЗАСОБИ – лікарські речовини, які 
є антиметаболітами фолієвої кислоти; мають цитоток-
сичну дію при лейкозах та злоякісних пухлинах.

 АНТИТІЛА ВІРУСНЕЙТРАЛІЗУЮЧІ – АНТИФОЛІЄВІ ЗАСОБИ
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АНТИФОСФОЛІПІД-АНТИТІЛО СИН ДРОМ – 
системне запалення, при якому спостерігається цир-
куляція антифосфоліпідних антитіл, а також тромбо-
зи, тромбоцитопенія, ураження серцевих клапанів, ви-
кидні.

АНТИФРИЗИ (анти- + англ. freeze – замерзати) – 
розчини деяких речовин (етиленґліколю, ґліцери ну, не-
орґанічних речовин та ін.), які не замерзають при низь-
ких температурах; застосовують у системах охолоджен-
ня автомо більних, авіаційних та тракторних двигунів. 
Для виготовлення А. частіше використовують етиленґлі-
коль та спирти. Етиленґліколь має виражену токсичну 
дію на ц.н.с., нирки, печінку, судини, викликаючи дист-
рофічні зміни в цих орґанах.

АНТИХОЛЕСТЕРИНЕМІЧНІ ЗАСОБИ – речови-
ни, які спричиняють зниження холестерину в крові; за 
механізмом дії А. з. поділяються на такі групи: 1) речо-
вини, які гальмують всмоктування холестерину із шлун-
ково-кишкового тракту; 2) речовини, які гальмують біо-
синтез холестерину; 3) речовини, які прискорюють роз-
пад та виведення ліпідів з орґанізму.

АНТИХОЛІНЕРҐІЧНИЙ СИНДРОМ  – стан, при 
якому центральні та периферійні ефекти зумовлені пере-
дозуванням чи патолоґічною реакцією на клінічне дозу-
вання антихолінерґічних засобів – атропін, фенотіазіни, 
антигістаміни, трициклічні антидепресанти; спостеріга-
ються неспокій, марення, дезорієнтація, галюцинації, 
тахікардія, гіперпірексія, мідріаз, вазодилятація, дина-
мічна непрохідність шлунка, затримка сечі, послаблене 
виділення слини, поту, а також бронхіального та носо-
глоткового секрету.

АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНІ ЗАСОБИ – сполуки, які 
гальмують активність холін естераз. В основному фізіо-
лоґічне значення має гальмування істинної холінесте-
рази – ацетилхолінестерази. Несправж ня холінестераза 
(бутирилхолінестераза) може бути загальмована майже 
цілком без значних змін фізіолоґічних функцій орґаніз-
му.

АНТИЦИКЛОН – зона підвищеного тиску в атмос-
фері з максимумом у центрі.

АНТИЦИПАЦІЯ – (у медицині) поява ознак хво-
роби раніше, ніж, звичайно, це відбувається; (у психо-
лоґії): 1) чекання орґанізмом визначеної ситуації, що 
проявляється деякими позами або рухами; 2) уявлення 
людиною результатів своєї дії ще до її здійснення (звід-
си визначення мети як антиципаційного предмета).

АНТОНА (G. ANTON) СИМПТОМ – ознака 
орґанічного ураження головного мозку: хворий не усві-
домлює порушень, що викликані хворобою.

АНТОНА – БАБІНСЬКОГО (G. AN TON – J. F. 
BABINSKI) СИНДРОМ – нейропсихічний симптомо-
комплекс у хворих з ушкодженням правої тім’яно-скро-
невої ділянки великих півкуль головного мозку; пози-
тивний симптом Антона спостерігається переважно при 
правобічних інсультах.

АНТР- (лат. antrum, від грец. antron – печера, порож-
нина тіла) – частина складних слів, яка означає: такий, 
що належить до порожнини, до печери, пазухи.

АНТРАКО- (грец. anthrax – частина складних слів, 
яка зазначає зв’язок з вугіллям.

АНТРАКОЗ (грец. anthrax, anthrakos – вугілля) – 
професійний пневмоко ніоз, що виникає в результаті сис-
тематичного вдихання кам’яновугільного пилу, який від-
кладається в міжальвеолярних перегородках, навколо 
судин та бронхів, викликаючи розвиток склерозу.

АНТРАКОСИЛІКОЗ – професійний пневмоко ні-
оз, що викликається тривалим вдиханням кам’янову-
гільного пилу з домішкою двоокису кремнію. Склероз 
у легенях при А. більш виражений, ніж при антракозі.

АНТРАКОТУБЕРКУЛЬОЗ – (чорні сухоти); форма 
антракозу, яка супроводжується кровохарканням і нага-
дує легеневий туберкульоз. Внаслідок розладу крово-
обігу та безпосередньої дії значної кількості вугільно-
го пилу легенева тканина може змертвіти з утворенням 
порожнин (каверн) різної форми з чорними стінками та 
крихтоподібним чорним вмістом.

АНТРАКС – див.: Сибірка.
АНТРАЛЬНИЙ (лат. antrum, від грец. antron – пе-

чера, порожнина тіла) – такий, що стосується пазухи, 
печери.

АНТРИБ (нім. Antrieb – збудження) – рівень дина-
мічного компоненту психічної діяльності і поведінки 
в цілому або психічної, рухової та дина мічної актив-
ності.

АНТРИТ – запалення слизової оболонки печери сос-
коподібного відростка та остеомієліт періантральної ді-
лянки.

АНТРОПО- (грец. anthropos – людина) – частина 
складних слів, яка означає: такий, що належить до лю-
дини, людський.

АНТРОПОҐЕНЕЗ (антропо- + грец. genesis – роз-
виток, походження) – процес еволюційно-історичного 
формування фізичного типу людини, пов’язаний з роз-
витком її первісної трудової діяльності, мови, первісних 
форм суспільства.

АНТРОПОҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, основ-
ним напрямком якого є вивчення ґенетичних аспектів 
антропоґенезу.

АНТРОПОҐЕННІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА – 
внесені в природу люд ською діяльністю зміни, які впли-
вають на орґанічний світ.

АНТРОПОЇДИ – див.: Людиноподібні мавпи.
АНТРОПОЇДНІ МАВПИ – див.: Людиноподібні 

мавпи.
АНТРОПОЛОҐІЧНІ ТИПИ – групи людей, які 

об’єднані загальним походженням, що проявляється в 
загальних спадкових фізичних ознаках.

АНТРОПОЛОҐІЯ (антропо- + грец. logos – вчен-
ня) – наука про походження та еволюцію людини, утво-
рення людських рас та про нормальні варіації фізичної 
будови людини.

АНТРОПОМЕТР – антрополоґічний пристрій для 
вимірювань, головним чином, довжини тіла (зросту) і 
висот антропометричних точок у людини над рівнем 
підлоги, а також деяких роз мі рів по поперечній та пе-
редньо-задній осях.

 АНТИФОСФОЛІПІД-АНТИТІЛО СИН ДРОМ – АНТРОПОМЕТР
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АНТРОПОМЕТРІЯ (антропо- + грец. metreo – 
вимірювати) – сукупність методів і прийомів ви мі-
рювання та опису морфолоґічних особливостей люд-
ського тіла в цілому й окремих його частин, що доз-
воляє дати кількісну характеристику їхньої мінли-
вості.

АНТРОПОМОРФІЗМ (антропо- + morphe – образ, 
вид) – подібнення людині, наділення людськими психіч-
ними якостями предметів, явищ неживої природи, не-
бесних тіл, міфічних істот.

АНТРОПОМОРФНИЙ ПІДХІД – спосіб створен-
ня пристроїв чи систем, які наближено відтворюють ті 
чи інші функції людини.

АНТРОПОМОРФОЛОҐІЯ – розділ антрополоґії, 
який вивчає мінливість будови людського орґанізму в 
різних аспектах (віковому, статевому, расовому, про-
фесійному, ґеоґрафічному та ін.).

АНТРОПОНОЗИ (грец. anthropos людина + nosos 
хвороба) – інфекційні хвороби, збудники яких здатні па-
разитувати тільки в орґанізмі людини. До А. належать: 
дизентерія, черевний тиф, висипний тиф, малярія, диф-
терія, кір та ін.

АНТРОПОПАТИЗМ – наділення предметів і явищ 
реального або вигаданого світу властивостями психі-
ки людини.

АНТРОПОСКОПІЯ – описова методика вивчення 
розмірів та форми людсь кого тіла.

АНТРОПОТОМІЯ – наука про будову орґанів, сис-
тем і орґанізму людини в цілому; термін «А.» вжи вається 
рідкісно, частіше застосовується термін «Анатомія».

АНТРОПОФАҐІЯ – людоїдство.
АНТРОПОФІЛЬНИЙ – такий, що надає переваґу 

людині в порівнянні з тваринами (кровососні членис-
тоногі).

АНТРОПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь людей, 
особливо незнайомих.

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – погляди, відповідно до 
яких людина є центром і вищою метою світобудови.

АНТРОПОПУНКЦІЯ – прокол печери соскоподіб-
ного відростка з діаґностичною чи лікувальною ме-
тою.

АНТРОСКОП – ендоскоп для огляду та біопсії сті-
нок верхньощелепної придаткової пазухи носа.

АНТРОСКОПІЯ – ендоскопія верхньо щелепної па-
зухи з допомогою антро скопа.

АНТРОТОМІЯ – хірурґічна операція розтину пече-
ри соскоподібного ві д ростка.

АНТРУМ – найбільша повітряна клітка соскоподіб-
ного відростка, яка має безпосереднє сполучення із се-
реднім вухом.

АНТРУМЕКТОМІЯ – хірурґічна операція повного 
видалення соскоподібного відростка.

АНТРУМОҐРАФІЯ – рентґеноґрафія печери соско-
подібного відростка після заповнення її контрастною 
речовиною.

АНУЛОПЛАСТИКА – оперативне зменшення фіб-
розного кіль ця клапана серця шляхом його гофрування 
хірурґіч ними швами.

АНУЛЯРНИЙ (лат. anulus – кільце, кілечко) – кіль-
цеподібний; такий, що стосується кільця.

АНУРЕЗ – див.: Анурія.
АНУРІЯ (ан + грец. uron – сеча) – припинення над-

ходження сечі в сечовий міхур. Види А.: аренальна, пре-
ренальна, ренальна, субренальна, рефлекторно-перифе-
рична, рефлекторно-ниркова, травматична; А. може роз-
виватися поступово при хронічних захворюваннях ни-
рок і гостро; при А. внаслідок виключення функції нирок 
спостерігається порушення гомеостазу, що проявляєть-
ся низкою симптомів, які залежать від азотовидільної та 
водно-електролітної функцій нирок; з 3–4 дня А. спос-
терігаються прояви уремічної інтоксикації, що супровод-
жується азотемією, гіперкреатининемією, порушенням 
водно-електролітного балансу і кислотно-лужної рівнова-
ги; при А. може виникати гіпер- або гіпогідратація, різні 
порушення рівня вмісту електролітів, ацидоз; спостері-
гається втрата апетиту, нудота, блювота; спрага, сухість 
у роті, сухість шкіри є проявом позаклітинної гіпогідра-
тації; при значних втратах електролітів спрага може бути 
відсутня; на 5-6 день А. появляються симптоми ураження 
ц. н. с.: астенія, головний біль, болі в м’язах, сонливість, 
інколи збудження, маячні стани; на фоні гіпер- або гіпо-
каліємії розвиваються зміни серцево-судинної системи; 
якщо хворому не надається необхідне лікування, то на 
10–12 день при явищах загальної інтоксикації наступає 
смерть.

АНШЮТЦА (W. ANSCHUTZ) СИМПТОМ – ви-
ражений місцевий метеоризм у ділянці сліпої кишки; 
ознака непрохідності товстої кишки.

АНЬЮМ – спонтанний дактилоліз; за хворювання 
людини, при якому спостерігається спонтанна ампута-
ція пальців ніг, рідкісніше рук; у вигляді спорадичних 
випадків А. зустрічається в тропічних країнах Африки, 
Центральної та Південної Америки.

АОРТА (AORTA) – головна артерія великого кола 
кровообігу, яка починається від лівого шлуночка серця; 
розгалужуючись, постачає артеріальною кров’ю всі час-
тини тіла; розрізняють три відділи А.: висхідна частина 
А. (pars ascendens aortae; aorta ascendens), дуга А. (arcus 
aortae) та низхідна частина А. (pars descendens aortae; 
aorta descendens); низхідну частину поділяють на груд-
ну (pars thoracica aortae; aorta thoracica) та черевну (pars 
abdominalis aortae; aorta abdominalis) частини.

А. ВИСХІДНА (AORTA ASCENDENS; PARS 
ASCENDENS AORTAE) – починається із лівого шлу-
ночка цибулиною А. (bulbus aortae), яка складається із 
трьох пазух (sinus aortae); А. в. розміщена в порожнині 
перикарда; від неї відходить дві галузки – права (arteria 
coronaria dextra) і ліва (arteria coronaria sinistra) вінцеві 
артерії.

А. ГРУДНА (AORTA THORACICA; PARS THO-
RACICA AORTAE) – галузки А. г. мають незначний 
діаметр; розрізняють: бронхові гілки (rami brochiales), 
стравохідні гілки (rami oesophageales), осерді гілки (rami 
pericardiaci), середостінні гілки (rami mediastinales), вер-
хні діафраґмові артерії (аa. phrenicae superiors), задні 
міжреброві артерії (aa. іntercostalеs posteriorеs).

 АНТРОПОМЕТРІЯ – АОРТА ГРУДНА



66

АОРТИ ДУГА (ARCUS AORTAE) – продовження 
А. висхідної; із нижньої угнутої поверхні А. д. відхо-
дить кілька тонких галузок до трахеї (rami tracheales) 
та бронхів (rami bronchiales); із верхньої опуклої части-
ни А. д. починаються три великі стовбури, які живлять 
голову, шию, верхні кінцівки, а також частково перед-
ню стінку грудної і черевної порожнин: плечо-головний 
стовбур ((truncus brachiocephalicus), загальна сонна ар-
терія (arteria carotis communis) і ліва підключична ар-
терія (arteria subclavia sinistra).

А. ЧЕРЕВНА (AORTA ABDOMINALIS; PARS 
ABDOMINALIS AORTAE) – починається на рівні XII 
грудного хребця, закінчується на рівні IV попереково-
го хребця, поділяючись на дві спільні клубові артерії 
(arteria iliaca communis); від А. ч. відходить значна кіль-
кість галузок, у тому числі три великих непарних ар-
терії: черевний стовбур (truncus coeliacus), верхня бри-
жова артерія (arteria mesenterica superior) і нижня бри-
жова артерія (arteria mesenterica inferior); парні галузки 
частково йдуть до нутрощів – середня надниркова ар-
терія (arteria suprarenalis media), ниркова артерія (arteria 
renalis), яєчкова артерія (arteria testicularis), яєчникова 
артерія (arteria ovarica), частково до стінок черевної по-
рожнини – нижня діафраґмова артерія (arteria phrenica 
inferor), чотири пари поперекових артерій (aa. lumbales), 
непарна галузка – серединна крижова артерія (arteria 
sacralis mediana).

АОРТАЛҐІЯ – больовий синдром, в основі якого ле-
жать значні морфолоґічні зміни адвентиції аорти з утя-
гуванням у процес парааортальних нервових спле тень. 
А. досить схожа зі стенокардією, відрізняючись від ос-
танньої більшою тривалістю, меншим зв’язком з фізич-
ними навантаженнями, рідкіснішою іррадіацією в ліву 
руку та відсутністю дії нітратів.

АОРТАЛЬНИЙ – такий, що стосується аорти.
АОРТЕКТОМІЯ – повне видалення аорти.
АОРТИ ВРОДЖЕНІ ВАДИ – вади розміщення, 

форми і будови аорти, відходження її галузок спричи-
нюються порушеннями процесу розвитку первинних 
аорт та зябрових артеріальних дуг; найчастіше спос-
терігаються такі вроджені вади: 1) недорозвиток вис-
хідної аорти; висхідна аорта недорозвинена, із сер-
ця виходить одна судина, яка відповідає легеневому 
стовбуру; через широку артеріальну протоку легене-
вий стовбур сполучається з дугою аорти; часто спос-
терігається поєднання з гіпоплазією лівого шлуночка; 
клінічно проявляється проґресуючою правошлуночко-
вою недостатністю, різко вираженою задишкою і ціано-
зом зразу ж після народження; за відсутності хірурґіч-
ної корекції діти, як правило, помирають у перші дні 
після народження; 2) недорозвиток дуги аорти; виді-
ляють кілька типів зазначеної вади: I тип – недорозви-
ток перешийка аорти; II тип – недорозвиток сеґмента 
дуги аорти між лівою загальною сонною і лівою під-
ключичною артеріями; III тип – недорозвиток сеґмен-
та між плечо-головним стовбуром та лівою загальною 
сонною артерією; часто зазначені вади поєднуються з 
дефектом міжшлуночкової перегородки; венозна кров 

через відкриту артеріальну протоку, як правило, пос-
тупає в артеріальне русло дистальніше ділянки вади; 
у перші дні і тижні після народження появляються за-
дишка, тахікардія, реґіональний ціаноз, пальці на но-
гах у вигляді барабанних паличок; поступово нарос-
тає серцева недостатність, легенева гіпертензія; три-
валість життя без лікування – 1–3 місяці після народ-
ження.; 3) недорозвиток нисхідної аорти; гіпоплазія або 
аплазія нисхідної аорти; клінічно проявляється відчут-
тям тяжкості в голові та головними болями, болями в 
ділянці серця, швидкою втомлюваністю та відчуттям 
слабкості в нижніх кінцівках, розвитком артеріальної 
гіпертензії у верхніх частинах тіла, розвитком серце-
вої недостатності; погіршенням пам’яті, проґресую-
чою сліпотою; 4) нерозділений загальний артеріальний 
стовбур; кров із правого і лівого шлуночків серця пос-
тупає в загальний артеріальний стовбур; в легені кров 
потрапляє або по легеневих артеріях, які відходять від 
висхідної аорти або по бронхіальних артеріях; спос-
терігаються два клінічних варіанти: I варіант – вира-
жений ціаноз виникає з розвитком склеротичних змін у 
легеневих судинах; II варіант – ціаноз виявляється зра-
зу ж після народження; спостерігаються задишка при 
незначному навантаженні, відставання фізичного роз-
витку, проґресування легеневої гіпертензії та серцево-
легеневої недостатності; тривалість життя при I варіан-
ті – 17–20 років, II варіанті – 1–1,5 років; 5) відкрита 
артеріальна протока, яка розміщена між дугою аорти 
і легеневим стовбуром; клінічно спостерігається слаб-
кість, задишка при незначному навантаженні, високий 
артеріальний тиск, наростання легеневої гіпертензії та 
серцево-легеневої недостатності, відставання фізично-
го розвитку, особливо в дітей з значними порушення-
ми ґеодинаміки; виражена блідість шкірних покривів, 
інколи – ціаноз; можливі часті респіраторні захворю-
вання, ускладнення у вигляді бактеріального ендокар-
диту та ендартеріїту, аневризми артеріальної протоки; 
6) повна транспозиція аорти і легеневого стовбура; аор-
та починається із правого шлуночка, а легеневий стов-
бур із лівого шлуночка; в залежності від особливостей 
легеневого кровоточу виділяють два клінічних варіан-
ти зазначеної вади: I варіант – з підсиленим легеневим 
кровотоком; спостерігаються сірий ціаноз, задишка в 
спокої, нападоподібне різке підсилення задишки і ціа-
нозу з втратою свідомості; периферичні набряки, від-
ставання фі зичного розвитку, пальці у вигляді барабан-
них паличок; II варіант – з зниженим легеневим крово-
обігом; клінічні прояви аналогічні симптоматиці при 
I варіанті, але прояви недостатності кровообігу менше 
виражені; тривалість життя хворих без лікування, як 
правило, від 3 до 19 місяців; 7) аорто-легенева нориця; 
сполучення між висхідною аортою і легеневим стовбу-
ром, інколи спостерігається нориця між дугою аорти і 
біфуркацією легеневого стовбура; клінічно спостері-
гається задишка при незначному навантаженні, вира-
жена блідість або ціаноз шкірних покривів, відставан-
ня фізичного розвитку; 8) коарктація аорти; звуження 
аорти, частіше, в ділянці переходу дуги аорти в нисхід-
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ну аорту; клінічно спостерігається розвиток стійкої ар-
теріальної гіпертензії у верхніх ділянках тіла з пульсу-
ючими міжреберними артеріями (колатералями), різке 
зниження артеріального тиску в нижніх кінцівках, за-
дишка, серцебиття, головний біль та відчуття тяжкості 
в голові, швидка психічна та фізична втомлюваність, 
відчуття слабкості в нижніх кінцівках, інколи – болі в 
гомілкових м’язах при ходьбі; носові кровотечі, серцева 
недостатність; можливі ускладнення у вигляді розвитку 
аневризм аорти, розривів аорти, аортитів, ендокардитів, 
інсультів; середня тривалість життя без оперативного 
лікування – 40 років; 9) подовжена грудна аорта; клініч-
но, як правило, не проявляється; можливі прояви не-
значного стискування стравоходу; 10) коротка черевна 
аорта, при якій біфуркація розміщена на рівні I–II по-
перекових хребців; клінічно не проявляється; 11) вузька 
аорта; звуження аорти спостерігається упродовж всієї її 
довжини; стінка аорти без змін; клінічна картина про-
являється в юнацькому віці задишкою при незначному 
фізичному навантаженні, ціанозом, тахікардією; мож-
ливі розриви стінки аорти; 12) широка висхідна аорта; 
клінічно не проявляється; можливий розвиток віднос-
ної недостатності аортальних клапанів, аневризм аор-
тальних пазух (синусів) та формування розшаровуючої 
аневризми; 13) подовження грудної аорти з перегинан-
ням її дуги; клінічно в більшості випадків не прояв-
ляється; можливі ознаки коарктації аорти або незнач-
ного стиснення орґанів середостіння; 14) подвійна ду-
га аорти; висхідна аорта розділена на дві дуги аорти; 
передня дуга розміщена вліво і допереду від трахеї та 
стравоходу; задня дуга – за стравоходом; з’єднуючись 
обидві дуги утворюють низхідну аорту; клінічно про-
являється симптомами стиснення орґанів середостіння: 
утруднене дихання, ядуха, порушення ковтання, блю-
вання, сухий нападоподібний кашель; часто розвива-
ються ларинґіти, трахеїти, бронхопневмонії; 15) поза-
дустравохідне розміщення аорти; клінічна картина схо-
жа з клінікою подвійної дуги аорти; 16) висока, роз-
міщена вправо аорта; аорта розміщена попереду трахеї, 
направлена до верху та вправо, через правий бронх; влі-
во переходить у нижній частині грудної клітки; частіше 
клінічно не проявляється; інколи, у зв’язку з тиснен-
ням дуги аорти на трахею, виникає стридор та, внаслі-
док парезу правого поворотного нерва, спостерігаєть-
ся осиплість голосу; 17) різні варіанти аномалій від-
ходження галузок від дуги аорти та черевної аорти; як 
правило, клінічно не проявляються.

АОРТИТ – запалення стінок аорти; розрізняють дві 
групи А.: 1) інфекційний та 2) алерґічний.

АОРТИТ СИФІЛІТИЧНИЙ – аортит при вісце-
ральному сифілісі; характеризується продуктивним за-
паленням з утворенням лімфоцитарних інфільтратів у 
всіх оболонках аорти; інколи спостерігаються міліар-
ні ґуми.

АОРТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження аор-
ти та її галузок після заповнення просвіту контрастною 
речовиною.

АОРТОПТОЗ – опущення аорти.

АОРТОТОМІЯ – хірурґічний розтин аорти.
АОРТОЕКТАЗІЯ – розширення просвіту аорти.
АПАЛІЧНИЙ СИНДРОМ (а- + лат. pallium – плащ, 

покрив) – симптомокомплекс, який поєднує психічні та 
невролоґічні розлади, що виникають в результаті виклю-
чення кори головного мозку – декортикації; А. с. може 
виникати в кінцевій стадії проґресуючих атрофічних за-
хворювань старечого і передстаречого віку, при травмах, 
крововиливах, пухлинах, запальних процесах головно-
го мозку, інтоксикаціях; основним патоґенетичним ме-
ханізмом А. с. є виключення функцій кори головного 
мозку і переважання стовбурових механізмів; хворий 
перебуває при свідомості, з розплющеними очима, але 
на оточуючих предметах не фіксує; на звертання, дотор-
кування, оптичні подразники не реаґує; емоційні реак-
ції відсутні, хворий не здатний говорити або викону-
вати цілеспрямовані дії; для А. с. характерна своєрід-
на дисоціація – без власне потьмарення свідомості, при 
відносній його ясності, цілком відсутні психічні акти, 
які складають зміст свідомості; відсутні рефлекторні за-
хисні реакції; реакції на больові подразники бувають 
підвищеними и проявлятися посмикуваннями або хао-
тичними рухами; ковтання, як правило, збережено; А. 
с. часто супроводжується примітивними оральними та 
хватальними автоматизмами і рефлексами; на початку 
захворювання зазначені рухові феномени проявляють-
ся більш складними екстероцептивними автоматизмами 
(розкривання рота, висування язика або хватальні ру-
хи при наближенні предмета), потім, при проґресуванні 
процесу, спостерігаються більш примітивні пропріоцеп-
тивні рефлекси (смоктальні та хватальні).

АПАРАТ – 1) прилад, механічний пристрій; 2) су-
купність орґанів, що виконують певну функцію орґаніз-
му.

АПАРАТИРЕОЗ – вроджена відсут ність прищи-
топодібних залоз; спостерігається тетанія, ураження 
шкіри, розвиток катаракти, зниження вмісту кальцію в 
крові.

АПАТИКО-АБУЛІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Апа-
тичний синдром.

  АПАТИТОЗ – пневмоконіоз, що розвивається 
внаслідок тривалого вдихання пилу мінералу апатиту.

АПАТИЧНИЙ СИНДРОМ (грец. apatheia – бай-
дужість) – психічний розлад, при якому виникає повна 
душевна спустошеність, психічна та фізична адинамія, 
виражена бідність афективної сфери аж до повної її 
блокади; А. с. може розвиватися при тривалих симп-
томатичних соматоґенних психозах, які ускладнюють 
перебіг туберкульозу, тифу, малярії, авітамінозів, рано-
вого сепсису, кахексій, деяких ендокринних розладів, 
орґанічних уражень головного мозку, шизофренії

АПАТІЯ – емоційна байдужість, стан притупленос-
ті емоцій.

АПАТОҐЕННИЙ – нехвороботворний.
АПҐАР (V. APGAR) МЕТОД – метод об’єктивного 

визначення стану новонародженого (протягом 60 сек) 
після повного його народження; враховується часто-
та серцевих скорочень, глибина і адекватність дихан-

 АОРТИТ – АПҐАР МЕТОД
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ня, рефлекторна збудливість нервової системи, стан 
м’язового тонусу, забарвлення шкірних покривів.

АПЕЙРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь нескінчен-
ності.

АПЕКСКАРДІОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація ко-
ливань грудної стінки, які спричинені скороченнями 
серця.

АПЕКСОҐРАМА – ґрафічний запис коливання стінки 
грудної клітки в ділянці верхівкового поштовху серця.

АПЕКСОҐРАФІЯ – метод дослідження серцевої 
діяльності шляхом реєстрації коливань стінки грудної 
клітки в ділянці верхівкового поштовху.

«АПЕЛЬСИНОВОЇ ШКІРКИ» СИМПТОМ – по-
товщення та набряк шкіри молочної залози з різким ви-
пинанням на ній пор потових залоз; ознака рака молоч-
ної залози.

АПЕНД- (лат. appendix – відросток) – частина склад-
них слів, яка зазначає відношення або належність до від-
ростка, зокрема до червоподібного відростка.

АПЕНДЕКТОМІЯ – хірурґічна операція видалення 
червоподібного відростка.

АПЕНДИКОПАТІЯ – захворювання червоподібно-
го відростка взагалі.

АПЕНДИКОСТОМІЯ – оперативне створення зов-
нішньої нориці червопо дібного відростка.

АПЕНДИКС (APPENDIX VERMI FORMIS) – див.: 
Червоподібний відросток.

АПЕНДИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується апен-
дикса (червоподібного відростка).

АПЕНДИЦИТ – запалення червоподіб ного відрос-
тка. У клініці виділяють дві форми запалення апендик-
са: гострий А. та хронічний А. Розрізняють такі морфо-
лоґічні форми гострого А.: 1) простий; 2) поверхневий; 
3) деструктивний (вогнищевий гнійний, флеґмонозний, 
флеґмонозно-виразковий, апостематозний з формуванням 
дрібних внутрішньостінкових абсцесів, ґанґренозний).

А. ПЕРФОРАТИВНИЙ – деструктивний А., який 
ускладнюється проривом стінки апендикса.

А. РЕТРОЦЕКАЛЬНИЙ – А., який розвивається 
при локалізації червоподіб ного відростка позаду сліпої 
кишки.

А. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ ХРОНІЧНИЙ – А., що суп-
роводжується розвитком рубцевих змін стінки апендик-
са та облітерацією просвіту відростка, яка розвивається 
внаслідок ґранулювання виразкової поверхні та орґані-
зації ексудату.

А. ХРОНІЧНИЙ – А., що виникає після ліквідації 
гострих явищ у червоподібному відростку і характери-
зується склеротичними та атрофічними змінами в стін-
ці, які можуть поєднуватися з ліпо матозом підслизової 
основи і вогнищеви ми гістіолімфоцитарними інфіль-
тратами.

А. ХРОНІЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ – у стінці чер-
воподібного відростка на фоні склеротично-атрофічного 
процесу виникають запально-деструктивні зміни, які ха-
рактерні для однієї з форм гострого апендициту.

АПЕПСІЯ – стан, при якому шлунок не виділяє пеп-
синів.

АПЕРТА (E. APERT) ГІРСУТИЗМ – ріст волосся 
на обличчі і тулубі при адреноґенітальному синдромі.

АПЕРТА (E. APERT) СИНДРОМ (1) – симпто-
мокомплекс спадкових аномалій, для якого характер-
не поєднання деформацій лицьової частини черепа із 
синдактилією та іншими дефектами кісткової системи; 
спостерігаються: висока голова з виступом над лобом, 
косе розміщення очних щілин, розмір між очима збіль-
шений, екзофтальм, гачкоподібний ніс з широкою осно-
вою; синдактилія, полідактилія; можуть спостерігатися 
вади розвитку хребта, високе піднебіння з його розщеп-
ленням, малорухомість у ліктьовому суглобі, відставан-
ня розумового розвитку, атрофія зорового нерва, атрезія 
відхідника; перші зуби появляються пізно (до 4 років); 
проґноз для життя несприятливий.

АПЕРТА (E. APERT) СИНДРОМ (2) – вроджені 
аномалії грудної клітки: симетричні лійкоподібні втяг-
нення по обидва боки груднини; систолічний шум над 
легеневою артерією.

АПЕРТУРА – отвір.
АПЕРТУРА ВОДОПРОВОДУ ПЕРЕДДВЕР’Я 

ЗОВ НІШНЯ (АPERTU RA EXTERNA AQUEDUCTUS 
VES TIBULI) – отвір, розміщений на задній поверхні 
піраміди скроневої кістки нижче та латеральніше отво-
ру внутрішнього слухового проходу; через А.в.п.з. про-
ходить ендолімфатична протока перетинчастого лабі-
ринту.

АПЕРТУРА КАНАЛЬЦЯ ЗАВИТКА ЗОВНІШ-
НЯ (АPERTURA EXTERNA CANALICULI COCH-
LEAE) – зов нішній отвір канальця завитка внутрішньо-
го вуха; через А.к.з.з. проходить перилімфатична прото-
ка та вена канальця завитка.

АПЕРТУРА ЛОБНОЇ ПАЗУХИ (АPERTURA SI-
NUS FRONTALIS) – отвір, який сполучає лобну пазуху 
із середнім носовим ходом.

АПЕРТУРА ТАЗУ ВЕРХНЯ (APERTURA PEL VIS 
SUPERIOR) – верх ній отвір малого тазу, який обмеже-
ний мисом крижів, дугоподібними лініями клубових кіс-
ток, гребенями лобкових кісток і верхнім краєм лобко-
вого симфізу.

АПЕРТУРА ТАЗУ НИЖНЯ (APERTURA PEL VIS 
INFERIOR) – нижній отвір малого тазу (вихід з мало-
го тазу), який обмежений верхівкою куприка, крижово-
остистими і крижово-горбовими зв’язками, сідничими 
горбами, нижніми галузками сідничих і лобкових кіс-
ток, нижнім краєм лобкового симфізу.

АПЕРЦЕПЦІЯ – усвідомлене сприйняття, яке вини-
кає на основі попереднього досвіду та знань.

АПЕТИТ (лат. appetitus – бажання, потяг) – бажання 
їсти; емоційне відчуття, пов’язане з прагненням люди-
ни до певної їжі; виникнення А. пояснюється вибірко-
вим збудженням лімбічних структур, кори великих пів-
куль головного мозку, на які розповсюджуються вісхідні 
активуючі впливи ініціативних харчових центрів гіпо-
таламічної ділянки; А. створюється на основі харчової 
потреби, і пов’язаний з уявленнями про майбутнє при-
ймання їжі та відбиває приємні емоційні відчуття, які 
супроводжують приймання тієї чи іншої їжі.

 АПЕЙРОФОБІЯ – АПЕТИТ
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АПІК- (лат. apex, apices – вершина, верхівка) – час-
тина складних слів, яка означає «такий, що відноситься 
до верхівки орґана, частини тіла».

АПІКАЕКТОМІЯ – оперативне видалення кореня 
зуба при періапікальних змінах.

АПІКАЛЬНИЙ – верхівковий, кін цевий. У гісто-
лоґії – вільна поверхня епітеліальної клітини, частина 
її цитоплазми, протилежна базальній частині.

АПІКОЛІЗ – оперативне звільнення верхівки легені 
від зрощень.

АПІКОТОМІЯ – хірурґічне видалення верхівки ко-
реня зуба.

АПІЛАК – біоґенний стимулятор, який являє собою 
нативне маточне молочко – секрет алотрофічних залоз 
робочих бджіл.

АПІНЕАЛІЗМ – відсутність шишкоподібної залози, 
яка пов’язана з порушеннями її ембріонального розвит-
ку або оперативним видаленням.

АПІРЕКСІЯ – відсутність гарячки, безгарячко-
вий стан між нападами гарячки, безгарячковий період 
з падінням температури до норми при гарячкових за-
хворюваннях.

АПІРЕТИЧНИЙ – безгарячковий, афебрильний, 
без підвищення температури.

АПІРОҐЕННА ВОДА – вода, яка не містить речо-
вин, що викликають при введенні в орґанізм підвищен-
ня температури та інші небажані реакції.

АПІТЕРАПІЯ – застосування бджолиної отрути та 
її препаратів для лікування та профілактики різноманіт-
них захворювань.

АПІТУЇТАРИЗМ – захворювання, зумовлене пов-
ним випадінням тропних функцій гіпофізу, внаслідок 
вродженої його відсутності або руйнування перед ньої 
частки при патолоґічних процесах.

АПІФОБІЯ – боязнь бджіл і ос.
АПІЦИТ – запалення верхівки легень.
АПЛАЗІЯ (а- + грец. plasis – утворення, формуван-

ня) – вроджена вада розвитку, для якої характерна від-
сутність усього орґану, його частини, ділянки тканини, 
частини тіла.

АПЛАЗІЯ АКСІАЛЬНА ЕКСТРАКОРТИКАЛЬ-
НА ДИФУЗНА – див.: Шильдера хвороба.

АПЛАЗІЯ ДІАФІЗАРНА – див.: Ахондроплазія.
АПЛАНОМЕТР – прилад для вимірювання внутріш-

ньоочного тиску шляхом визначення ступеня сплющуван-
ня поверхні очного яблука при натискуванні на нього.

АПЛАСТИЧНИЙ – 1) безструктурний; 2) такий, що 
стосується аплазії або характеризується аплазією.

АПЛІКАЦІЯ – прикладення, накладення ліків; за-
стосовуються рідкі або мазеподібні препарати, які при-
кладаються до шкіри з лікувальною метою.

АПНЕВМАТОЗ – безповітряність легені або час-
тини її, зумовлена ателектазом, колапсом або пневмо-
склерозом.

АПНЕВМІЯ – вроджена відсутність легень та недо-
розвинення верхніх дихальних шляхів.

АПНЕЙЗИС – тяжке порушення зовніш нього ди-
хання при ушкодженні дихального центру, для якого 

характерне судом не беззупинне зусилля вдихнути, що 
зрідка переривається видихом.

АПНОЕ (грец. apnoia – відсутність дихання) – тим-
часова зупинка дихання.

“АПНОЕ ПІД ЧАС СНУ” СИНДРОМ – потенцій-
но летальний розлад, який проявляється повторними зу-
пинками дихання під час сну, досить тривалими, щоб 
спричинити дезоксиґенацію крові, або тривалістю 10 
сек і більше та виникаючих понад 30 разів за ніч; апное 
під час сну можуть бути центральними (внаслідок при-
гнічення дихального центру), обструктивними (спричи-
нені закриттям верхніх дихальних шляхів) або змішани-
ми; апное під час сну центрального ґенезу розвиваються 
внаслідок первинного ураження довгастого мозку при 
поліомеліті, пухлинах задньої ямки, або ідіопатичною 
недостатністю стовбурового дихального центру; у таких 
хворих дихальні рухи недостатні, або зовсім відсутні, за 
виключенням періодів повного неспання; причиною ви-
никнення обструктивних апное під час сну є обструкція 
дихальних шляхів; змішані апное починаються як необ-
структивні, потім, коли швидко відновлюються дихальні 
рухи черева та грудної клітки, виявляється обструкція 
верхніх дихальних шляхів.

АПО- (грец. apo – із, від) – частина складних слів, 
яка означає: «роз’єднання чогось», «походження від (із) 
чогось», «відділення», «видалення», «зупинка дії», «під-
силення дії».

АПОҐАМІЯ – спосіб нестатевого роз множення де-
яких вищих рослин; полягає в розвитку зародка без за-
пліднення з будь-якої клітини ґаметофіту або спорофі-
ту.

АПОДІЯ – вроджена відсутність нижніх кінцівок.
АПОЗИЦІЙНИЙ РІСТ – ріст структурних утворень 

тканин людини, тварин та рослин внаслідок накладання 
нових шарів на сформовані раніше.

АПОЗИЦІЯ – 1) додавання, накладання, нашаруван-
ня, наростання; 2) зближення, прилаштування, приєдну-
вання двох поверхонь.

АПОІНДУКТОР – білок, який взаємодіє з ДНК для 
включення транскрипції РНК-полімеразою.

АПОКРИНІЗАЦІЯ – метаплазія залозистого епі-
телію, яка характеризується появою клітин, що схожі 
на клітини епітелію апокринних залоз.

АПОКРИННИЙ – такий, що стосується апокрин-
них залоз.

АПОКРИННІ ЗАЛОЗИ – залози, в яких виділення 
секрету супроводжується відокремленням частини клі-
тинної протоплазми.

АПОМІКСИС – один із способів нестатевого роз-
множення рослин та тварин, не пов’язаний із злиттям 
чоловічої та жіночої ґамет. Розрізняють такі типи А.: 
1) пар теноґенез – утворення зародка з незаплід неної яй-
цеклітини; 2) апоґаметія – утворення зародків з клітин 
жіночого ґаметофіта; 3) адвентивна ембріонія – утво-
рення зародків з клітин сім’яного зачатка.

АПОНЕВРОЗ – плоска, широка сполучнотканинна 
пластинка, яка складається з колаґенових та еластич-
них волокон.

 АПІК – АПОНЕВРОЗ



70

АПОНЕВРОЗИТ – запалення апоневрозу.
АПОНЕВРОТИЧНИЙ – такий, що стосується апо-

неврозу.
АПОНЕВРОТОМІЯ – хірурґічний розтин апонев-

розу.
АПОПАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь вбиралень.
АПОПЛЕКСІЯ – раптовий крововилив у будь-який 

орґан.
АПОПЛЕКТИФОРМНИЙ СИНДРОМ – поєднан-

ня загальномозкових і вогнищевих невролоґічних сим-
птомів, що виникли раптово і нагадують гемораґічний 
інсульт, але зумовлені іншою причиною.

АПОПЛЕКТИЧНА БУДОВА ТІЛА – низький 
зріст, кряжисте, кремезне тіло з короткою шиєю і роз-
червонілим обличчям.

АПОПТОЗ – ґенетично запроґрамована смерть клі -
тини, яка виникає без ушкодження клітинного мета бо-
лізму; А. це активний ґенетично контрольований про цес, 
який індукується особливими кілерними ґенами; морфо-
лоґічними проявами А. є ущільнення ядра, конденсація 
хроматину у вигляді півмісяця; при цьому інтерфазні хро-
мосоми розщеплюються ендонуклеазами в міжнуклео-
сомних ділянках; ядро розпадається на “мікроядра”, ото-
чені ядерною оболонкою; відбувається конденсація ци-
топлазми та її фраґментація; від клітини відокремлюють-
ся великі фраґменти, що містять “мікроядра” – апоптозні 
тільця, які в подальшому фаґоцитуються макрофаґами, 
або некротизуються та лізуються; запроґрамована заги-
бель клітин – це процес клітинної елімінації, який забез-
печує розвиток багатоклітинного орґанізму в процесі ме-
таболізму, ембріо- та морфоґенезу, а у дорослих індиві-
дуумів спрямований на підтримку гомеостазу за рахунок 
видалення клітин, які не потрібні, втратили функцію, і 
клітин, що утворюють небезпеку для орґанізму (ауторе-
активні, мутовані, інфіковані вірусами тощо).

АПОСТЕМАТОЗНИЙ НЕФРИТ – одна з форм гос-
трого пієлонефриту, для якої характерне утворення в па-
ренхімі нирки дрібних гноячків.

АПОТИМІЯ – огида, відраза.
АПОФЕНІЯ – початкова стадія розвитку марення 

при шизофренії.
АПОФЕРМЕНТ – неактивний білковий компонент 

молекули двокомпонентного ферменту.
АПОФЕРИТИН – білок, який зв’язує залізо у виг-

ляді комплексної сполуки – гідроксида заліза та фос-
форної кислоти.

АПОФІЗ – кістковий відросток; виріст або частина 
кістки, що виступає; служить для прикріплення м’язів.

АПОФІЗЕОЛІЗ – відділення апофізу від кістки по 
лінії апофізарного хряща при відривному переломі.

АПОФІЗИТ – остеохондропатія апо фізів; підгос-
трозапальний процес апо фізів, який проявляється в пе-
ріод росту скелета. Найчастіше уражаються горбистість 
великогомілкової кістки, горб п’яткової кістки, апофізи 
тіл хребців, апофізи гребеня клубової кістки і лобкової 
кістки.

АПОФІЗИТ ТІЛ ХРЕБЦІВ – див.: Шейєрмана – 
Мау хвороба.

АПОФІЗИТ ХРЕБЦІВ ЮНАЦЬКИЙ – див.: Шей-
єр  мана – Мау хвороба.

АППЕЛЬМАНА (APPELMAN) МЕТОД – метод 
визначення літичної активності бактеріофаґа на рідких 
середовищах шляхом встановлення його максимально-
го розведення, яке спричинює лізис бульйонної культу-
ри бактерій.

АППЕЛЬТА – ҐЕРКЕНА – ЛЕНЦА (H. APPELT – 
H. GERKEN – W. LENZ) СИНДРОМ – аутосомно-ре-
цесивне успадкування; переношена вагітність закін-
чується народженням плода з недостатньою масою і 
довжиною тіла; спостерігається тетрафокомелія, окси-
цефалія з витрішкуватістю, «вовча паща» і «заяча губа», 
«антимонголоїдне» розміщення очної щілини, виражена 
гіпертрофія клітора.

АПРАКСІЯ – розлад або втрата здатності до цілес-
прямованих дій при збереженні їхніх елементів, що 
пов’язано з не розу мінням призначення та використан-
ня предметів. А. часто ускладнює перебіг метаболічних 
та структурних захворювань, при яких головний мозок 
уражається дифузно, але особливо при порушенні функ-
ції лобних часток. Як правило, хворий не може виконати 
будь-яку рухову команду, незважаючи на те, що він ро-
зуміє її зміст і може виконати окремі компоненти склад-
ної дії. В основі цього лежить порушення зв’язків, що 
підключають пам’ять, в якій містяться проґрами засвоє-
них у свій час рухів, так що хворий не може сформува-
ти план необхідного руху і виконати у відповідності з 
ним цілеспрямовані дії. Інколи розвиваються селектив-
ні А., коли спостерігається порушення тільки певного 
виду рухів. 

АПРАКТОАҐНОЗІЯ – поєднання апраксії і аґнозії.
АПРАКТОАҐНОСТИЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 

Екаена апрактоаґностичний синдром.
АПРОЗЕКСІЯ – зниження здатності фіксувати та 

активно спрямовувати увагу.
АПТЕКА – заклад, де здійснюються приготуван-

ня, зберігання та відпускання ліків, перев’язочних ма-
теріалів, предметів догляду за хворими та інших медич-
них товарів.

АПТЕЧКА – комплект засобів для подання першої 
медичної допомоги, головним чином, само- та взаємо-
допомоги.

АПТЕЧНИЙ – такий, що стосується аптеки.
АПТЕЧНИЙ ПЕРСОНАЛ – особовий склад апте-

ки. До А.п. входять особи, які мають відповідну кваліфі-
кацію: завідувач аптеки і його заступник, рецептар-кон-
тролер, хімік-аналітик, дефектар, асистент, ручніст, сиґ-
нарант-фармацевт.

АПТЕЧНИЙ СКЛАД – заклад, який здійснює при-
йом, зберігання і відпускання лікарських засобів, пред-
метів санітарії та гіґієни, медичного обладнання аптеч-
ним і лікувальним установам, а також постачання сиро-
вини фармацевтичним підприємствам.

АПТІАЛІЗМ – припинення виділення слини, су-
хість у роті.

АРАНА – ДЮШЕНА (F. A. ARAN – G. B. A. DU-
CHENNE) АТРОФІЧНА КИСТЬ – внаслідок атрофії 

 АПОНЕВРОЗИТ – АРАНА – ДЮШЕНА АТРОФІЧНА КИСТЬ
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м’язів підвищень І і V пальців, привідного м’яза І паль-
ця, міжкісткових і червоподібних м’язів кисть набуває 
форми лапи мавпи.

АРАНА – ДЮШЕНА (F. A. ARAN – G. B. A. DU-
CHENNE) СПІНАЛЬНА АМІ ОТРОФІЯ – в основі 
захворювання лежить хронічний деґенеративний про-
цес у клітинах рогів спинного мозку, передніх корін-
цях і периферичних нер вах; захворювання розвиваєть-
ся у віці 40–50 років, упродовж ряду років повільно 
проґресує; характерною клініч ною ознакою є повільно 
проґресуюча м’язова слаб кість у дистальних відділах 
кінцівок («мавп’яча кисть»); у процесі проґресуван-
ня захворювання поступово втягуються м’язи плечо-
вого пояса, прок симальних відділів кінцівок, інколи 
м’язи глотки, гортані, язика та ін.; летальний кінець 
настає, як правило, у результаті інтеркурентних захво-
рювань.

АРАНЕЙДИЗМ – дерматоз, що розвивається внаслі-
док укусів деяких видів павуків (частіше Lactodectus 
mactans); характеризується місцевою гіперемією, на-
бряком, уртикально-везикулярними висипами, інколи 
спостерігаються судоми, пронос.

АРАПОВА (Д. А. АРАПОВ) СИМПТОМ – реф-
лекторна больова контрактура кульшового суглоба при 
апендициті.

АРАФІЯ – вроджене незамикання ембрі ональної 
нервової трубки, у результаті чого спинний мозок фор-
мується у вигляді плоскої пластинки.

АРАХНО- (грец. arachnē – павук) – частина склад-
них слів, яка означає належність до павутинної оболон-
ки або до павуків; павутиноподібний.

АРАХНОДАКТИЛІЯ – спадкове ураження сполуч-
ної тканини, яке в основному проявляється аномалія-
ми кісткової системи. Для А. характерні довгі та тонкі 
пальці, які нагадують лапу павука; грудна клітка лійко-
подібної чи кільоподібної форми, міжреберні проміжки 
широкі, реберні хрящі товсті та м’які.

АРАХНОЇДАЛЬНИЙ – павутинний; такий, що сто-
сується павутинної оболонки.

АРАХНОЇДАЛЬНІ ҐРАНУЛЯЦІЇ  – вирости м’якої 
оболонки мозку, які розміщені на її зовнішній поверх-
ні. Залежно від розміщення дистальної частини розріз-
няють субдуральні, інтрадуральні, інтралакунарні, інт-
расинусні, інтравенозні, епідуральні, інтракраніальні і 
екстракраніальні А.г.

АРАХНОЇДЕНДОТЕЛІОМА – див.: Менінґіома.
АРАХНОЇДИТ – запальне ураження переважно 

павутинної (арахноїдальної) оболонки головного чи 
спинного мозку; м’яка мозкова оболонка уражається в 
значно меншому ступені. А. поділяють на злипливі (гі-
перпластичні), кістозні та злипливо-кістозні, обмежені 
та дифузні, одновогнищеві та багатовогнищеві. Розріз-
няють А. церебральний і спінальний. За перебігом А. 
поділяють на гострі та хронічні, за патоґенезом – на 
первинні та вторинні. Симтоматика А. різноманіт на і 
багато в чому залежить від локалізації процесу.

АРАХНОЛОҐІЯ – галузь зоолоґії, що вивчає паву-
коподібних.

АРАХНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь павуків.
АРБОВІРУСИ – еколоґічна група вірусів, яка пе-

редається хребетним та людині кровососними членис-
тоногими переносниками, в орґанізмі яких вони актив-
но розмножуються, але хворобо творної дії не спричи-
нюють.

АРБОВІРУСНІ ХВОРОБИ – група інфекційних за-
хворювань людини та тварин, які спричинюються ар-
бовірусами, передаються кровососними членистоноги-
ми; більшість належить до природно-вогнищевих за-
хворювань. В основі загальноприйнятої класифікації 
А.х. лежать антиґенні особливості збудників; залежно 
від клінічних проявів А.х. по діляють на такі групи: ен-
цефаломієліти, гемораґічні гарячки, гарячки з висипом 
та загальногарячкові захворювання.

АРҐАЙЛА РОБЕРТСОНА (D. ARGYLL ROBERT-
SON) СИНДРОМ – відсутність прямої і поєднаної ре-
акції зіниць на світло при збереженні її на конверґенцію 
і акомодацію. А.-Р. с. зумовлений ураженням парасим-
патичної іннервації зіниці, головним чином, додатково-
го парасимпатичного ядра, а інколи і його волокон, які 
проходять в окоруховому нерві, або ураженням претек-
тальної ділянки головного мозку. У поєднанні з інши-
ми ознаками А.-Р. с. дозволяє діаґностувати сифілітичне 
ураження нервової системи.

АРҐЕНТ- (лат. argentum – срібло) – частина склад-
них слів, яка означає «срібло».

АРҐЕНТАФІННІСТЬ – здатність певних структур 
тканин самостійно редукувати розчин аміачного срібла, 
без застосування в подальшому відновлювача.

АРҐЕНТАФІННІ КЛІТИНИ – клітини, які мають у 
цитоплазмі специфічні ґранули, що здатні відновлювати 
срібло (у темряві, при відсутності відновлювачів) та ви-
робляють біоґенні аміни (серотонін). Існують п’ять по-
зитивних гістохімічних тестів, що дають уявлення про 
хімічну природу ґранул – арґентафінна, діазонієва, ін-
дофенольна реакції та реакція Джиббса.

АРҐЕНТАФІНОМА – див.: Карциноїди.
АРҐЕНТИНСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧ-

КА – природно-вогнищеве ін фекційне захворювання, 
що вперше виявлено в Арґентині; спричинюється аде-
новірусом Хунін; характерні гарячка, петехіальний ви-
сип, кровоточивість слизових оболонок, міалґії.

АРҐЕНТОМЕТРІЯ – титрометричний метод якіс-
ного аналізу, в основі якого лежить застосування тит-
рованого розчину азотнокислого срібла.

АРҐЕНТОФІЛЬНІ ВОЛОКНА – див.: Арґірофіль-
ні волокна.

АРҐІНАЗА – фермент, який каталізує розщеплення 
арґініну на орнітин та сечовину; метаболічна роль А. 
полягає в завершенні перетворення азоту амінокислот 
у сечовину.

АРҐІНІН – діаміномонокарбонова амінокислота. А. 
природна амінокислота, перебуває на межі між замінни-
ми та незамінними амінокислотами; входить до скла-
ду майже всіх рослинних та тваринних білків. Під дією 
ферменту арґінази А. розкладається на амінокислоту ор-
нітин та сечовину.
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АРҐІНІНОСУКЦИНАТ – проміжний продукт син-
тезу сечовини.

АРҐІНІНОСУКЦИНУРІЯ – спадкова хвороба, яка 
пов’язана з дефектом арґініносукцинат-ліази в циклі 
трикарбонових кислот (синтезу сечовини); у перші тиж-
ні життя проявляється блюванням, гарячкою, судомами, 
підвищеним виділенням із сечею арґінін-янтарної кисло-
ти, пізніше – відставанням у психічному розвитку, збіль-
шенням печінки, ламкістю і сухістю волосся.

АРҐІР- (грец. argyros – срібло) – частина складних 
слів, яка означає «срібло».

АРҐІРІЯ – див.: Арґіроз.
АРҐІРОЗ – піґментація (бурого та чорно-сірого ко-

льору) шкіри, слизових оболонок, очей, яка спричинена 
відкладеннями срібла. Розвивається в осіб, пов’язаних 
з добуванням та переробкою сріб ла, а також при трива-
лому вживанні з лікувальною метою препаратів срібла. 
Роз різняють загальний та місцевий А.

АРҐІРОФІЛЬНІСТЬ – здатність тканинних струк-
тур забарвлюватися (імп реґ нуватися) у чорний або ко-
ричневий колір металевим сріблом, яке випадає з роз-
чинів солей срібла, що використовуються для імпреґ-
нації.

АРҐІРОФІЛЬНІ ВОЛОКНА – дво компонентна сис-
тема, яка складається з фібрилярного колаґену ІІІ типу 
та аморф ного матриксу; особливістю А.в. є їхня здат-
ність імпреґнуватися сріблом та відсутність фуксино-
філії при забарвленні за Ван-Ґізоном. 

АРДІ – ГОРЧАКОВА (L. PH. A. HARDY – И. А. 
ГОРЧАКОВ) СИМПТОМ – ознака корости, що уск-
ладнилась піодермією: імпетиґінозні або ектиматозні 
висипи, які покриті точковими кірочками, на шкірі роз-
гинальної поверхні ділянки ліктьових суглобів.

АРЕАКТИВНІСТЬ ІМУНОЛОҐІЧНА – відсут-
ність проявів імунітету у відповідь на антиґенну сти-
муляцію.

АРЕАКТИВНІСТЬ КЛІТИННА – від сутність про-
явів імунітету, що зумовлена дефіцитом імунокомпетен-
тних клі тин або їхньою функціональною недостатніс-
тю.

АРЕАЛ – зона поширення виду або іншої таксоно-
мічної групи тварин чи рослин. А. є специфічним для 
кожного виду. У межах А. тварини і рослини поширені 
не суцільно, а лише у властивих їм еколоґічних нішах, 
що відповідають вимоґам даної групи орґанізмів. А. па-
разитів та хвороботворних мікроорґанізмів визначають-
ся А. їхніх носіїв та переносників і, звичайно, бувають 
меншими А. останніх.

АРЕНІЯ – вроджена відсутність нирок.
АРЕНОБЛАСТОМА – див.: Андробластома.
АРЕНОВІРУСИ – група РНК-вмісних вірусів, які 

мають загальний групоспецифічний антиґен; характер-
ним є наявність ніжних ґранул усередині віріона, що 
схожі з піщинками. Із 9 вірусів, які входять до групи А., 
патоґенність для людини встановлена в чотирьох (ЛХМ, 
Ласса, Мачупо, Хунін).

АРЕНОВІРУСНІ ХВОРОБИ – група природно-
вогнищевих захворювань (хоріоменінґіт лімфоцитар-

ний, гарячка Ласса, південноамериканські гемораґічні 
гарячки), які спричинюються ареновірусами і протіка-
ють з гарячкою, інтоксикаці єю, інколи з гемораґічним 
синдромом, а та кож з ураженням різних орґанів і сис-
тем.

АРЕНОВІРУСНИЙ – такий, що стосується аре-
новірусів.

АРЕНОҐЕНІЯ – поява виключно чоловічого по-
томства як результат дії зчепленого зі статтю леталь-
ного ґена.

АРЕНОЇДИ – особні з жіночим ґенотипом і ознака-
ми чоловічої статі у фенотипі.

АРЕНОМА – див.: Андробластома.
АРЕОЛА – кільце, вінчик, невелике обмежене по-

ле чи ділянка.
АРЕОЛІТ – запалення навколососкового кільця.
АРЕОМЕТР – прилад для визначення щільності рі-

дин.
АРЕТОТЕРАПІЯ – метод психотерапії, який ґрун-

тується на соціально-етичному перевихованні, спрямо-
ваному на створення у хворого насичених ідеалами сві-
тогляду та ставлення до життя.

АРЕФЛЕКСІЯ – відсутність рефлексів, зникнення 
рефлексів. А. виникає при порушенні провідності нерво-
вих імпульсів на різних рівнях рефлекторної дуги: рецеп-
тора, чутливого нейрона, чутливих волокон, контактного 
нейрона, мотонейрона та робочого орґана. Залежно від 
поширеності А. виділяють тотальну (дифузну) та локаль-
но-реґіонарну А.; від стійкості процесу – стаціонарну А. 
та скороминущу (нейродинамічну) А.

АРЕФЛЕКСІЯ КОНСТИТУЦІЙНА – див.: Ар ґай-
ла Робертсона синдром.

АРИБОФЛАВІНОЗ – захворювання, пов’язане з 
недостатністю рибофлавіну. А. може бути первинним, 
екзоґенним, при відсутності або нестачі рибофлавіну в 
їжі та вторинним, ендоґенним, при недостатньому його 
всмоктуванні чи за своєнні внаслідок порушення фос-
форилювання рибофлавіну. В основі А. лежить клітин-
на аноксія, внаслідок недостатності дихальних фермен-
тів, до складу яких входить рибофлавін. Для клінічної 
картини характерне ураження слизової оболонки рота 
(анґулярний стоматит, хейлоз, ґлосит), шкіри (себорей-
ний дерматит крил носа, носо-губних складок, повік, 
вушних раковин; ороговіння вивідних проток сальних 
залоз «акуляча шкіра», сухий сверблячий дерматит 
кистей рук, калитки, вульви, заднього проходу), очей 
(кон’юнктивіт, порушення адаптації до темряви, вог-
нища помутніння в рогівці, світлобоязнь, сльозотеча, 
блефароспазм, паління та різь в очах), розвивається гі-
похромна анемія, спостерігаються порушення нервової 
системи (апатія, головні болі, парестезії, ретробульбар-
ний неврит, часткова атрофія зорового нерва, атаксія, 
клонічні судоми).

АРИТМІЇ СЕРЦЯ – різноманітні зміни автоматиз-
му, збудливості та провідності міокарду, які призводять 
до порушення нормальної координації скорочень між 
різними ділянками міокарда чи відділами серця, змін 
ритму та темпу серцевих скорочень (тобто неоднако-
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ва тривалість серцевих циклів, значне прискорення або 
порідшання серцевих скорочень).

АРИТМІЧНИЙ – нереґулярний, неправильний, ір-
реґулярний.

АРИТМІЯ – порушення нормального ритму.
АРИФМОМАНІЯ – нав’язливе прагнення рахувати.
АРІАСА (I. M. ARIAS) ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ – 

див.: Жовтяниця вроджена негемолітична ІІ типу.
АРІАС-СТЕЛЛИ (J. ARIAS-STELLA) РЕАКЦІЯ – 

атипові зміни ендометрію, які виникають при вагітності, 
пухиревому занеску та хоріонепітеліомі; характерна на-
явність гіпертрофованих ядер з фраґментацією.

АРЛЕКІНА СИНДРОМ – симптомокомплекс зумо-
влений ураженням гіпоталамічної ділянки; характери-
зується різ кою різницею кольору правої та лівої поло-
вини тіла новонародженого і грудної дитини при поло-
женні на боці.

АРМІН – етиловий пара-нітрофеніловий ефір етил-
фосфорної кислоти; антихолін естеразна речовина.

АРНІКА ГІРСЬКА (ARNICA MON TANA L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини кошикоцві-
тих. Має товсте кореневище, від якого відходять бага-
то коренів, пряме стебло заввишки 20–60 см з одною-
двома парами супротивних дріб них листків (нижні 
зближені при основі розеткою). Цвіте в червні–липні. 
Росте на лісових галявинах, полонинах, починаючи з 
500 м над рівнем моря і вище. Дія: спазмолітична, хо-
леретична, холе кінетична.

АРНЕТА (ARNETH) СИНДРОМ – приглушення 
голосового тремтіння і наявність вираженої бронхо-
фонії; зумовлений повною гепатизацією легень у тяж-
ких випадках крупозної пневмонії.

АРНОЛЬДА (J. ARNOLD) НЕРВОВО-РЕФЛЕК-
ТОРНОГО КАШЛЮ СИНДРОМ – кашльовий реф-
лекс, що виникає внаслідок подразнення вушної гілки 
блукаючого нерва (ділянки нерва Арнольда – задня і 
нижня ділянки зовнішнього слухового ходу та задньої 
половини барабанної перетинки).

АРНОЛЬДА – КІАРІ (J. ARNOLD – H. CHIARI) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який проявляється 
атаксією, ністаґмом, паралічем черепно-мозкових не-
рвів, епілептиформними судомами; А.- К. с. спричи-
нюється ураженням мозочка і стовбура мозку, яке ви-
никає внаслідок вродженого зміщення головного моз ку 
в каудальному напрямку і защемленні його у великому 
потиличному отворі.

АРНУ (E. ARNOUX) СИМПТОМ – ознака двій-
ні: подвійні і четвертні звуки, що повторюються через 
визначені проміжки часу і прослуховуються на череві 
вагітної.

АРОЗІЯ – роз’їдання; порушення ці лості кровонос-
них судин внаслідок роз’ їдання їхніх стінок, що відбу-
вається під дією виразкових, гнійних, гнильно-некро-
тичних процесів, які переходять з оточуючих тканин з 
наступним ферментативним та фаґоцитарно-резорбтив-
ним розплавленням стінок судин.

АРОМАТИЧНІ ВОДИ – водні витяжки із рослинної 
сировини, що містять ефір ну олію; використовуються 

для виправлення смаку або запаху ліків з неприємними 
орґанолептичними властивостями.

АРОМАТНИЙ – такий, що пахне; пахучий, запаш-
ний.

АРПЕНАЛ – діетиламінопропілового ефіру дифені-
лоцтової кислоти гідрохлорид; холінолітична речови-
на.

АРРОЙО (C. F. ARROYO) СИМПТОМ – сповіль-
нена реакція зіниць на світло; можлива ознака недостат-
ності надниркових залоз.

АРСКОҐА – СКОТТА (D. ARS KOG – C. I. SCOTT) 
СИНДРОМ – комплекс аномалій: очний гіпертелоризм, 
вивернуті вперед ніздрі, широка верхня губа, калитка у 
формі сумки для сідла, маленькі руки; успадкування за 
аутосомно-домінантним зчепленим з Х-хромосомою, 
типом.

АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ – підземні води, які заляга-
ють між водонепроникними породами і перебувають під 
гід равлічним тиском. А.в. є важливим джерелом госпо-
дарчо-питного водопостачання.

АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ – трубчасті ко-
лодязі, які споруджуються бурінням ґрунту до глибоких 
водоносних горизонтів; використовуються як джерела 
водопостачання.

АРТЕРІАЛІЗАЦІЯ ВЕН – структурні зміни у венах 
при артеріовенозних норицях, трансплантації вен або 
аневризмі, які характеризуються різким потовщенням 
венозної стінки і розширенням просвіту вени.

АРТЕРІАЛІЗАЦІЯ МІОКАРДА – по лі пшення ар-
теріального кровопостачання міокарда шляхом опера-
тивного втручання. Операції, які застосовують для лі-
кування ішемічної хвороби, поділяються на: 1) операції, 
які блокують больові та коронарно-спастичні ім пульси; 
2) операції, що спрямовані на покращання васкуляри-
зації міокарду побічним шляхом (оментокардіопексія) 
та 3) операції на вінцевих судинах (тромбендартеріек-
томія, аорто-коронарне шунтування, вінцево-грудний 
анастомоз).

АРТЕРІАЛІЗОВАНИЙ – такий, що багато забезпе-
чений артеріями.

АРТЕРІАЛЬНА ПРОТОКА – кровоносна судина, 
яка сполучає у внутрішньо  утробному періоді легеневий 
стовбур з аортою.

АРТЕРІАЛЬНЕ КОЛО ВЕЛИКОГО МОЗКУ – 
судинне кільце, яке утворене внутрішніми сонними, 
перед німи і задніми мозковими А., а також передніми і 
задніми сполучно тканинними А.; розміщене на основі 
мозку.

АРТЕРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується артерії.
АРТЕРІАЛЬНИЙ КОНУС – частина шлуночків 

серця, що переходить в аорту і легеневий стовбур.
АРТЕРІАЛЬНИЙ ПУЛЬС – періодичні поштовхо-

подібні коливання стін ки артерії, що виникають у ре-
зультаті викиду крові із серця при його скороченні.

АРТЕРІАЛЬНИЙ СТОВБУР ЗАГАЛЬНИЙ – за-
гальна судина (замість аорти і легеневого стовбура), в 
яку надходить кров з обох шлуночків серця; вроджена 
вада серця.

 АРИТМІЧНИЙ – АРТЕРІАЛЬНИЙ СТОВБУР ЗАГАЛЬНИЙ



74

АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК – тиск, який спричиняєть-
ся кров’ю в артеріальних судинах орґанізму.

АРТЕРІАЛЬНІ БОРОЗНИ – борозни на внутріш-
ній поверхні кісток черепа, що відповідають розміщен-
ню менінґеальних артерій.

АРТЕРІАЛЬНОЇ ПРОТОКИ НЕЗАРОЩЕННЯ – 
вроджена вада; при відкритій артеріальній протоці час-
тина крові, яка викидається із лівого шлуночка в аор-
ту потрапляє в легеневий стовбур; кількість крові, що 
протікає через протоку, залежить як від величини про-
світу, так і від різниці тиску в легеневому стовбурі та 
аорті; при незначному просвіті протоки виражені ґе-
одинамічні порушення відсутні, скарги хворого мо-
жуть бути також відсутні і вада розпізнається при ви-
падковому дослідженні; при вираженому шунтуванні 
крові хворі скаржаться на серцебиття, кашель, задиш-
ку та легку втомлюваність; спостерігається схильність 
до запаморочення та втрати свідомості; серце розши-
рено вліво і вправо, притуплення шуму вгору до дру-
гого міжребер’я залежить від розширення легенево-
го стовбура; у ділянці легеневого стовбура, в другому 
міжребер’ї зліва вислуховується тривалий грубий сис-
толічно-діастолічний шум, зумовлений постійним по-
током крові в напрямі від аорти до легеневого стовбу-
ра; при горизонтальному положенні шум виражений 
сильніше; на висоті вдиху він різко слабшає внаслідок 
різкого зниження тиску в аорті та зменшення прито-
ку крові в легеневий стовбур; підсилення другого тону 
на легеневій артерії спостерігається у випадках вира-
женої гіпертензії у малому колі кровообігу; може уск-
ладнюватися недостатністю кровобігу та затяжним ен-
докардитом; остаточний діаґноз при аортоґрафічному 
дослідженні, зондуванні серця.

АРТЕРІЕКТАЗІЯ – розширення прос віту артерії.
АРТЕРІЕКТОМІЯ – оперативне видалення всієї 

артерії.
АРТЕРІЇ (Я) (ARTERIAE) – кровоносні судини, які 

несуть кров, збагачену киснем у легенях, від серця до 
тканин та орґанів тіла (за винятком легеневого стов бура, 
який несе венозну кров від серця до легень).

А. АЛЬВЕОЛЯРНА ВЕРХНЯ ЗАДНЯ (A. AL VEO-
LARIS SUPERIOR POSTERIOR) – Початок: А. верх-
ньощелепна. Галузки: зубні галузки. Постачає: надкіс-
ницю і кісткову тканину верх ньої щелепи, слизову обо-
лонку щік і верхньої пазухи, ясна і зуби (верхні малі й 
великі кутні зуби).

А. АЛЬВЕОЛЯРНА НИЖНЯ (A. AL   VEOLARIS 
INFERIOR) – По чаток: А. верхньощелепна. Галузки: А. 
підборідна, зубні галузки і щелепно-під’язикова галузка. 
Постачає: м’які тканини ділянки підборіддя і частково 
слизову оболонку нижньої губи, нижню щелепу, частко-
во слизову оболонку порожнини рота, ясна, зуби.

А. БАЗИЛЯРНА (A. BASILARIS) – Початок: утво-
рюється за рахунок злиття двох хребтових А. Галузки: 
А. мозочкова нижня передня, А. мозочкова верхня, А. 
мосту, середньомозкові А., А. лабіринту. Постачає: ром-
боподібний мозок (в ембріона), довгастий мозок, міст, 
мозочок, ніжки мозку, потиличну частку і базальну час-

тину скроневої частки півкуль великого мозку, внутріш-
нє вухо, мозолясте тіло, колінчасті тіла.

А. БРИЖОВА ВЕРХНЯ (A. ME SENTERICA SU-
PERIOR) – Початок: черевна частина аорти. Га лузки: 
нижні панкреатодуоденальні А., порожньокишкові А., 
клубовокишкові А., клубово-ободова А., права ободова 
А., середня ободова А. Постачає: підшлункову залозу, 
дванадцятипалу, порожню і клубову кишки, сліпу киш-
ку, червоподібний відросток, висхідну, поперечну (дві 
третини) ободову кишку; лімфатичні вузли брижі.

А. БРИЖОВА НИЖНЯ (A. ME SENTERICA IN-
FERIOR) – Початок: черевна частина аорти. Галузки: 
ліва ободова А., сиґмоподібні А., верхня прямокишкова 
А. Постачає: поперечну ободову кишку (ліва третина), 
низхідну ободову, сиґмоподібну і пряму кишку (біль-
шу частину).

А. ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ЗАДНЯ (A. TIBIALIS 
POSTERIOR) – Початок: підколінна А. Галузки: А. об-
гинаюча малогомілкову кістку, медіальні щиколоткові і 
п’яткові галузки. Постачає: колінний суглоб, великого-
мілкову і малогоміл кову кістку, ділянку гомілковоступ-
невого суглоба (щиколотки), м’язи гомілки, ступню (пі-
дошовну поверхню).

А. ВЕЛИКОГОМІЛКОВА ПЕРЕД НЯ (A. TIBIA-
LIS ANTERIOR) – Початок: підколінна А. Галузки: 
передня великогомілкова поворотна А., латеральна пе-
редня щиколоткова А., медіальна передня щиколоткова 
А., медіальна щиколоткова сітка, латеральна щиколот-
кова сітка. Постачає: колінний суглоб, м’язи гомілки, 
гомілково-ступневий суглоб, ступню (тильну поверх-
ню).

А. ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНА (A. MAXI   LLARIS) – По-
чаток: сонна зовнішня А. Галузки: глибока вушна А., 
передня барабанна А., нижня альвеолярна А., середня 
менінґеальна А., жувальна А., глибокі скроневі А., кри-
лоподібні галузки, щічна А., задня верхня альвеоляр-
на А., А. крилоподібного каналу, низхідна піднебінна 
А., клиноподібно-піднебінна А., задні носові латераль-
ні та перегородкові А. Постачає: скронево-нижньоще-
лепний суглоб, стінки зовнішнього слухового прохо-
ду, барабанну перетинку, стінки барабанної порожни-
ни, вузол трійчастого нерва, тверду оболонку головно-
го мозку, повіки, ніс, ділянку підборіддя, нижню губу, 
нижню щелепу, ясна, нижні зуби, верхню щелепу, сли-
зову оболонку щік, ясна, верхні зуби, м’які частини ли-
ця, м’язи ока (частково), м’яке піднебіння, піднебінний 
миґдалик, верхню стінку глотки, слухову трубу, слизову 
оболонку носової порожнини і навколоносових пазух, 
привушну залозу.

А. ВІНЦЕВА ЛІВА (A. CORONARIA SINISTRA) – 
Початок: висхідна частина аорти. Галузки: передня 
міжшлуночкова галузка, яка поділяється на галузку ар-
теріального конуса, латеральну галузку і переґородкові 
міжшлуночкові галузки; обгинаюча галузка, що поді-
ляється на анастомотичну передсердну, ліву крайову та 
проміжну передсердну галузки. Постачає: серце (ліве 
передсердя, правий і лівий шлуночок, міжшлуночкову 
перегородку), стінки аорти і легеневого стовбура.
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АРТЕРІЯ ВІНЦЕВА ПРАВА (A. CORO NARIA 
DEXTRA) – Початок: висхідна частина аорти (аорталь-
ний синус). Галузки: артеріального синуса, синусно-пе-
редсердного вузла, права крайова, про міжна передсер-
дна, задня міжшлуноч кова, передсердно-шлуночкового 
вузла.

А. ВОРСИНЧАСТА ПЕРЕДНЯ (A. CHOROIDEA 
ANTERIOR) – Початок: внутрішня сонна А. Галузки: 
ворсинчасті, бокового шлуночка, ворсинчасті третього 
шлуночка, передньої продірявленої речовини, зорово-
го тракту, латерального колінчастого тіла, внутрішньої 
капсули, блідої кулі, хвоста хвостатого ядра, сірого гор-
ба, ядер гіпоталамуса, чорної речовини, червоного ядра, 
миґдалеподібного тіла.

А. ВУШНА ЗАДНЯ (A. AURI–CULARIS POS TE  RI-
OR) – Початок: зовнішня сонна А. Галузки: шилососко-
подібна А., задня барабанна А., вушна та потилична га-
лузки. Постачає: слизову оболонку соскоподібних комірок 
і барабанної порожнини, тверду оболонку мозку; м’язи: 
двочеревцевий, шилопід’язиковий, ши лоязиковий, груд-
нинно-ключично-соскоподібний, жу  вальний, медіальний 
крилоподібний, потилично-лоб ний; привушну залозу.

А. ГЛОТКОВА ВИСХІДНА (A. PHARYNGEA AS-
CENDENS) – Початок: зовнішня сонна А. Галузки: за-
дня менінґеальна А., глоткові галузки, нижня барабанна 
А. Постачає: стінки і слизову оболонку глотки, слухову 
трубу, піднебінний миґдалик, м’яке піднебіння; медіаль-
ну стінку барабанної порожнини; тверду оболонку моз-
ку в ділянці середньої і задньої черепних ямок; частково 
м’язи: верхній констриктор глотки, середній констриктор 
глотки, нижній констриктор глотки.

А. ГОРТАННА ВЕРХНЯ (A. LA RINGEA SUPE-
RI OR) – Початок: верхня щитоподібна А. Галузки: 
перснеподіб на, передня і задня галузки. Постачає: м’язи 
і слизову оболонку гортані; м’язи: нижній констриктор 
глотки та м’язи, розміщені нижче під’язикової кістки.

А. ГРУДНА ВНУТРІШНЯ (A. THO RACICA IN-
TERNA) – Початок: підключична А. Галузки: медіасти-
нальні, тимусні, бронхіальні, груднинні, прориваючі, пе-
редні міжреберні галузки, перикардодіафраґмальна А., 
м’язово-діафраґмальна А., верхня надчеревна А. Пос-
тачає: грудну і черевну стінки: груднину, прямий м’яз 
живота, діафраґму, плевру, навколосерцеву сумку, тра-
хею, бронхи, вилочкову залозу, вузли середнього се ред о-
стіння, молочну залозу.

А. ГРУДНА ЛАТЕРАЛЬНА (A. THORACICA LA-
TERALIS) – Початок: пахвова А. Галузки: латераль-
ні галузки молочної залози, постачає: великий і малий 
грудний м’язи, передній зубчастий м’яз, молочну зало-
зу, м’язи міжреберних проміжків (ІІІ, ІV і V), зовнішній 
косий м’яз живота, шкірні покриви передньої та боко-
вої стінок грудей.

А. ГРУДОАКРОМІАЛЬНА (A. THORACO ACRO-
MIALIS) – Початок: пахвова А. Галузки: акроміальна, 
ключична, дельтоподібна та грудна галузки. Постачає: 
плечовий суглоб; м’язи: дельтоподібний, великий і ма-
лий грудні; м’язи ІІ і ІІІ, а в деяких випадках ІV і V 
міжреберних проміжків.

А. ДІАФРАҐМАЛЬНА НИЖНЯ (A. PHRENICA 
INFERIOR) – Початок: черевна частина аорти. Галузки: 
верхня надниркова А., стравохідні галузки (тіль ки від 
лівої діафраґмальної нижньої А.). Постачає: діафраґму, 
надниркові залози, нижній відділ стравоходу.

А. ДУГОПОДІБНА (A. ARCUATA) – Початок: А. 
тильна ступні. Галузки: тильні плюснові А., тильні паль-
цеві А., глибока підошовна галузка. Постачає: міжкіст-
кові проміжки (ІІ, ІІІ і ІV) і пальці ступні; анастомозує 
з підошовними артеріями.

А. ЗАТУЛЬНА (A. OBTURA TO RIA) – Початок: 
внутрішня клубова А. Галузки: лобкова, вертлужна, пе-
редня і задня галузки. Постачає: м’язи: клубово-попе-
рековий, квадратний стегна, пі діймач заднього проходу, 
затульний внутрішній і зовнішній, привідний великий, 
короткий і довгий, тонкий; а також клубову кістку, го-
ловку стегнової кістки, жирову тканину вертлужної за-
падини; лімфатичні вузли ділянки тазу.

А. КЛУБОВА ВНУТРІШНЯ (A. ILIACA IN TER-
NA) – Початок: А. клубова загальна. Галузки: А. клу-
бово-поперекова, латеральні крижові А., А. затульна, 
А. верхня сіднична, А. нижня сіднична, А. пупкова, А. 
нижня сечоміхурова, А. внутрішня соромітна. Поста-
чає: тазові орґани, зовнішні статеві орґани , промежи-
ну; вміст крижового каналу, крижі, куприк, тазову кіст-
ку, тазо стегновий суглоб, крижово-клубове зчленуван-
ня; привідні м’язи стегна; м’язи: клубово-поперековий, 
сідничний великий і малий, грушоподібний, внут рішній 
затульний, квадратний стегна.

А. КЛУБОВА ЗАГАЛЬНА (A. ILIACA COMMU-
NIS) – Початок: черевна частина аорти. Галузки: А. клу-
бова внутрішня, А. клубова зовнішня. Постачає: стінку 
(зовнішні та внутрішні м’язи тазу) і орґани тазу, ниж-
ню кінцівку.

А. КЛУБОВА ЗОВНІШНЯ (A. ILIACA EXTER-
NA) – Початок: А. клубова загальна. Галузки: нижня 
надчеревна А.; глибока А., обгинаюча клубову кістку. 
Постачає: заочеревинну тканину, лімфатичні вузли здух-
винної ділянки, шкіру передньої черевної стінки; м’язи: 
поперекові, прямий і поперечний живота; сім’яний ка-
натик.

А. КЛУБОВО-ОБОДОВА (A. ILE OCOLICA) – 
Початок: А. брижова верх ня. Галузки: А. висхідна, 
А. передня сліпокишкова, А. задня сліпокишкова, А. 
черво подібного відростка. Постачає: клубову кишку 
(кінцевий відділ), сліпу кишку, чер воподібний відрос-
ток, висхідну части ну ободової кишки (початкову час-
тину).

А. КЛУБОВО-ПОПЕРЕКОВА (A. ILIOLUM BA-
LIS) – Початок: А. клубова внутрішня. Галузки: попе-
рекова і клубова галузки. Постачає: клубову кістку, її 
надкісницю; спинний мозок і його оболонки; м’язи: клу-
бово-поперековий, квадратний поперековий, попереч-
ний живота.

А. КОН’ЮНКТИВАЛЬНІ ЗАДНІ (A. CONJUNCTI-
VALES POSTERIO RES) – Початок: А. очна. Галузки: 
надочноямкова А., А. задня ґратчаста, А. передня ґрат-
часта, епісклеральні А. Постачає: кон’юнктиву.
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АРТЕРІЯ КРИЖОВА СЕРЕДИННА (A. SAC-
RALIS MEDIANA) – Початок: черевна частина аорти. 
Галузки: нижня поперекова А., куприкове тільце. Пос-
тачає: частину задньої стінки прямої кишки, м’які тка-
нини в ділянці тазової поверхні крижів і куприка.

А. КРИЖОВІ ЛАТЕРАЛЬНІ (A. SACRALES 
LATERALES) – внутрішня клубова А. Галузки: спин-
номозкові галузки. Постачає: вміст крижового каналу, 
довгі м’язи спини; м’язи: грушоподіб ний, куприковий, 
підіймач відхідника; крижі, зв’язки крижів і куприка.

А. ЛЕГЕНЕВА ЛІВА (A. PULMONALIS SINIS-
TRA) – Початок: легеневий стовбур. Галузки: верхів-
кова, низхід на передня, задня, висхідна передня, язичко-
ва галузки; верхівкова галузка нижньої частки, базальна 
частина. Постачає: ліву легеню.

А. ЛЕГЕНЕВА ПРАВА (A. PULMONALIS DEX-
TRA) – Початок: легеневий стовбур. Галузки: верхів-
кова задня, низхідна передня, висхідна передня, висхід-
на задня, середньої частки галузки; базальна частина. 
Постачає: праву легеню.

А. ЛИЦЬОВА (A. FACIALIS) – Початок: А. сон-
на зовнішня. Галузки: А. висхідна піднебінна, А. під-
підборідна, А. нижня губна, А. верхня губна, А. куто-
ва; миґдаликова та залозиста галузки. Постачає: м’язи і 
шкіру повік, підборідної ділянки, верхньої та нижньої 
губи; крила, спинку і перегородку (частину) носа; сліз-
ний мішок; м’яке піднебіння і мі мічні м’язи.

А. ЛІКТЬОВА (A. ULNARIS) – Початок: А. пле-
чова. Галузки: А. ліктьова поворотна, А. загальна між-
кісткова, лік тьова суглобова сітка; долонна зап’ястна, 
тильна зап’ястна і глибока долонна галузки; поверхне-
ва долонна дуга, А. загальні долонні пальцеві. Постачає: 
м’язи передпліччя і кисті, ліктьовий суглоб.

А. МАЛОГОМІЛКОВА [A. PE RONEA (FIBULA-
RIS)] – Початок: А. великогомілкова задня. Галузки: 
проривна, сполучна, латеральні щиколоткові галузки; 
п’яткова сітка. Постачає: м’язи: довгий малогомілко-
вий, короткий малогомілковий, задній великогомілко-
вий, довгий згинач великого пальця ступні, камбало-
подібний, третій малогомілковий; гомілково-ступневий 
суглоб, малогомілкову і п’яткову кістки.

А. МАТКОВА (A. UTERINA) – Початок: А. клубо-
ва внутрішня. Галузки: А. піхвова, А. середня прямо-
кишкова; яєчникова і трубна галузки. Постачає: матку, 
піхву, яйцепровід, яєчник, сечовід, сечовий міхур (не-
постійно).

А. МЕНІНҐЕАЛЬНА СЕРЕДНЯ (A. ME NIN-
GEA MEDIA) – Початок: А. верхньощелепна. Галузки: 
кам’яниста, лобна, тім’яна, очна, анастомотична (зі сліз-
ною А.) галузки; верхня барабанна А. Постачає: твер-
ду оболонку мозку середньої черепної ямки, тім’яної та 
скроневої ділянок; кістки і покриви тім’яної і скроневої 
ділянок; слизову оболонку середнього вуха і комірок со-
скоподібного відрост ка, слухову трубу; вузол трійчасто-
го нерва, крилоподібні м’язи.

А. МІЖРЕБЕРНА НАЙВИЩА (A. INTERCOS TA-
LIS SUPREMA) – Початок: реберно-шийний стовбур. 
Галузки: перша і друга задні міжреберні А. Постачає: 

міжреберні проміжки І і ІІ; глибокі м’язи шиї, напівос-
тистий м’яз шиї, напівостистий м’яз голови; спинний 
мозок; корінці й оболонки спинного мозку.

А. МІЖРЕБЕРНІ ЗАДНІ (A. INTERCOSTALES 
POSTERIORES) – Початок: грудна частина аорти. Га-
лузки: спинна, колатеральна і латеральна шкірна галуз-
ки. Постачає: шкіру спини і грудей; найширший м’яз 
спини, глибокі м’язи спини, великий і малий м’язи гру-
дей, передній зубчастий м’яз, шкіру і м’язи міжребер-
них проміжків (ІІІ–ХІ); внутріш ні й зовнішні міжребер-
ні м’язи; грудні хребці та ребра; спинний мозок і йо-
го оболонки (у грудному відділі); нижніми галузками – 
діафраґму і м’язи живота.

А. МОЗКОВА ЗАДНЯ (A. CEREBRI POSTERI-
OR) – Початок: А. базилярна. Галузки: передкомуніка-
ційна частина, яка поділяється на задньомедіальні цент-
ральні А.; посткомунікаційна частина, яка поділяється 
на задньолатеральні цент ральні А., таламічні, медіальні 
задні ворсинчасті, латеральні задні ворсинчасті та ніж-
кові галузки; кінцева (кіркова) частина, яка поділяється 
на латеральну потиличну і медіальну потиличну А. Пос-
тачає: потиличну частку та нижню поверхню скроневої 
частки, сосочкові тіла, задню продірявлену пластинку, 
ніжки мозку, пластинку чотиригорбикового тіла, чер-
воне ядро, чорну речовину, підталамічне ядро, таламус 
(задня і нижня частини), колінчасті тіла, судинне пок-
риття ІІІ шлуночка, стовщення мозолистого тіла.

А. МОЗКОВА ПЕРЕДНЯ (A. CEREBRI ANTE-
RI OR) – Початок: А. сонна внутрішня. Галузки: пере-
дкомунікаційна частина, яка поділяється на переднь-
омедіальні центральні А., коротку центральну, довгу 
центральну, передню сполучну А. та передньомедіаль-
ні центральні галузки; посткомунікаційна частина, яка 
поділяється на медіальну лобно-базальну, мозолисто-
крайову, парацентральну, передклинкову, тім’яно-поти-
личну А. Постачає: кору медіальної поверхні лобної і 
тім’яної часток великих півкуль (до тім’яно-потилич-
ної борозни), суміжну білу речовину, коліно і стовбур 
мозолистого тіла, верхньо-латеральну поверхню (верх-
ню і середню лобні звивини), частково – нижню повер-
хню півкулі (пряму звивину), нюхові цибулину і тракт, 
прозору перегородку, передні ніжки (частину), перед-
ню спайку (частково), хвостате ядро (частину голівки), 
шкаралупу (передню частину), передню половину пе-
реднього стегна внутрішньої капсули.

А. МОЗКОВА СЕРЕДНЯ (A. CEREBRI MEDIA) – 
Початок: А. сонна внутрішня. Галузки: клиноподібна 
частина, яка поділяється на передньолатеральні цент-
ральні А.; острівкова частина, яка ділиться на острів-
кові, латеральні, перед ню скроневу, проміжну скроневу, 
задню скроневу А.; кінцева частина, яка ділиться на А. 
центральної борозни, передцентральної борозни, пост-
центральної борозни, кутової звивини та передню і за-
дню тім’яну А. Постачає: задньо-латеральну по верхню 
лобної, тім’яної, скроневої (полюс і базальну поверх-
ню) часток, острівок, судинне сплетіння бокового шлу-
ночка, зорові тракти, миґдалеподібне ядро, гіпокамп, 
бліду кулю, внутрішню капсулу (задню ніжку і части-

 АРТЕРІЯ КРИЖОВА СЕРЕДИННА – АРТЕРІЯ МОЗКОВА СЕРЕДНЯ



77

ну перед ньої), зоровий горб, шкаралупу, хвостате ядро 
(голівку).

АРТЕРІЯ НАДНИРКОВА СЕРЕДНЯ (A. SU-
PRARENALIS MEDIA) – Початок: черевна частина 
аорти. Постачає над ниркову залозу.

А. НАДЧЕРЕВНА НИЖНЯ (A. EPIGASTRICA 
INFERIOR) – Початок: А. клубова зовнішня. Галузки: 
лобкова і затульна галузки, кремастерна А. і А. круглої 
зв’язки матки. Постачає: м’язи: прямий живота, попе-
речний живота, косий живота внутрішній і зовнішній, 
піра мі дальний, підіймач яєчка і сім’яного канатика (у 
чоловіків); круглу маткову зв’язку (у жінок); внутріш-
ню поверхню лобкової кістки і м’які прилягаючі тка-
нини.

А. НАДЧЕРЕВНА ПОВЕРХНЕВА (A. EPIGAS T -
RICA SUPERFICIA LIS) – Початок: стегнова А. По с-
тачає: шкіру і підшкірну жирову тканину перед ньої стін-
ки живота над паховою зв’язкою, зовнішній косий м’яз 
живота; пахові лімфатичні вузли.

А. НИРКОВА (A. RENALIS) – Початок: черевна 
частина аорти. Галузки: А. надниркова нижня; перед-
ня галузка, яка поділяється на А. верхнього сеґмента, 
верхнього переднього, нижнього перед нього і нижньо-
го сеґментів; задня галузка; сечовідна галузка. Поста-
чає: нирку; фіброзну і жирову капсулу нирки; ниркові 
чашечки, миску і початковий відділ сечовода; наднир-
кову залозу.

А., ОБГИНАЮЧА КЛУБОВУ КІСТКУ ГЛИБО-
КА (A. CIRCUM FLEXA ILIUM PROFUNDA) – По-
чаток: А. клубова зовнішня. Галузки: вис хідна галуз-
ка. Постачає: передню стінку живота (частково); м’язи: 
поперечний живота, косий живота зовнішній і внут-
рішній, клубовий, кравецький, напружувач широкої 
фасції стегна.

А., ОБГИНАЮЧА КЛУБОВУ КІСТКУ ПО ВЕРХ-
НЕВА (A. CIRCUM FLEXA ILIUM SUPERFICIA-
LIS) – Початок: А. стегнова. Постачає: шкіру і фасцію 
в ділянці переднього верхнього виступу клубової кістки 
і вище пахової зв’язки, пахові лімфатичні вузли, верхню 
частину кравецького м’яза.

А., ОБГИНАЮЧА СТЕГНОВУ КІСТКУ ЛАТЕ-
РАЛЬНА (A. CIRCUM FLEXA FEMORIS LATERA-
LIS) – Початок: А. стегна глибока. Галузки: прориваю-
чі А., низхідна колінна А.; висхідна, низхідна та попе-
речна галузки. Постачає: тазостегновий суглоб; м’язи: 
напружувач широкої фасції стегна, великий і середній 
сідничні, чотириголовий стегна, кравецький.

А., ОБГИНАЮЧА СТЕГНОВУ КІСТКУ МЕДІ-
АЛЬНА (A. CIRCU MFLEXA FEMORIS MEDIA  LIS) – 
Початок: А. стегна глибока. Галузки: глибока, висхідна, 
поперечна і вертлужної западини. Постачає: тазостегно-
вий суглоб; м’язи: великий поперековий, короткий при-
відний, великий привідний, гребенястий.

А. ОЧНА (A. OPHTHALMICA) – Початок: А. сон-
на внутрішня. Галузки: центральна сітківки, слізна, ко-
роткі задні війчасті, довгі задні війчасті, м’язові, перед-
ні кон’юнктивальні, задні кон’юнктивальні, медіаль-
ні повік, надблокова, дорсальна носа А.; дуга верх ньої 

повіки, дуга нижньої повіки. Постачає: очне яблуко, 
м’язи ока, слізну залозу, слізний мішок, повіки, мімічні 
м’язи (ділянки очної ямки, кореня і спинки носа); шкі-
ру, надкісницю лобної ділянки, слизову оболонку задніх 
комірок лабіринту ґратчастої кістки і верньо-заднього 
відділу носової перегородки.

А. ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНА  ВЕРХНЯ 
(A. PAN  CREA TICO DU ODENALIS SUPERIOR) – По-
ча ток: А. шлунково-дуоденальна. Галузки: панкреатич-
ні, дуоденальні. Постачає: підшлункову залозу і дванад-
цятипалу кишку.

А .  ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНА  НИЖНЯ 
(A. PAN CREATICO DUO DENALIS INFERIOR) – По-
ча ток: А. брижова верхня. Постачає: підшлункову зало-
зу і дванадцятипалу кишку.

А. ПАХВОВА (A. AXILLARIS) – Початок: продов-
ження А. підключичної. Галузки: верхня грудна, грудо-
акроміальна, латеральна грудна, підлопаткова А.; підло-
паткові галузки: передня А., обгинаюча плечову кістку, 
задня А. Постачає: фасцію і лімфатичні вузли пахво-
вої западини, покриви і м’язи грудей та бокової грудної 
стінки, м’язи плечового поясу, молочну залозу (частко-
во), плечовий суглоб.

А. ПЕЧІНКОВА ЗАГАЛЬНА (A. HE PATICA COM-
MU NIS) – Початок: черевний стовбур. Галузки: права 
шлункова, ґастродуоденальна і власна печінкова А. Пос-
тачає: шлунок (пілорус), печінку, жовчний міхур, два-
надцятипалу кишку, великий сальник.

А. ПІДКЛЮЧИЧНА ЛІВА (A. SUB CLAVIA SINIS-
TRA) – Початок: дуга аорти. Галузки: реберно-шийний 
стов бур, А. грудна внутрішня, щитошийний стовбур, по-
перечна А. шиї, хребетна А. Постачає: м’язи та орґани 
шиї, плечовий пояс і вільну частину верхньої кінцівки; 
головний мозок (частково), спинний мозок, його обо-
лонки.

А. ПІДКЛЮЧИЧНА ПРАВА (A. SUB CLAVIA 
DEX  TRA) – Початок: плечоголовний стовбур. Галуз-
ки: див.: А. підключична ліва.

А. ПІДКОЛІННА (A. POPLITEA) – Початок: 
продовження А. стегнової. Галузки: латеральна верх-
ня колінна, медіальна верхня колінна, середня колін-
на, литкові, латеральна нижня колінна, меді альна ниж-
ня колінна А.; колінна суглобова сітка, сітка надколін-
ка; передня великогомілкова, задня великогомілкова А. 
Постачає: колінний суглоб (капсулу, зв’язки), фасції 
підколінної ділянки і верх ньої частини гомілки; шкіру 
ділянки колінного суглоба і верхнього відділу го мілки; 
нижні кінці напівсухожилкового, напівперетинчастого, 
двоголового м’я зів; задньо-нижню частину латераль-
ного, проміжного, медіального широких м’я зів стегна; 
великий привідний, литковий, підошовний, підколін-
ний м’язи.

А. ПІДНЕБІННА НИЗХІДНА (A. PALATINA DES-
CENDENS) – Початок: А. верхньощелепна. Га лузки: ве-
лика піднебінна, малі піднебінні, крилоподіб ного кана-
лу А. Постачає: м’яке піднебіння, піднебінний миґда-
лик, слизову оболонку і залози твердого піднебіння, яс-
на (верхньої щелепи), слизову оболонку глотки, слухову 
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трубу; м’язи: верхній, середній і нижній стискач глотки, 
шило під’ язиковий.

АРТЕРІЯ ПІДОРБІТАЛЬНА (A. IN FRAORBI TA-
LIS) – Початок: А. верхньощелепна. Галузки: передні 
верхні альвеолярні А.; зубні галузки. Постачає: жирову 
тканину і м’язи ока (частково); верх ньощелепну кістку, 
слизову оболонку верхньощелепної пазухи і надкісни-
цю, комірки, ясна, зуби (ікла, різці) верхньої щелепи; 
м’які частини обличчя (нижню повіку, ніс), верхню гу-
бу; м’язи: підіймач кута рота, підіймач верхньої губи, 
коловий м’яз ока.

А. ПІДОШОВНА ЛАТЕРАЛЬНА (A. PLAN TA-
RIS LATERALIS) – Початок: А. великогомілкова за-
дня. Галузки: утворює підошовну дугу. Постачає: суг-
лоби між кістками передплюсни, сполучення між кіс-
тками плесна і передплесна; шкіру підошовної і ла-
теральної поверхонь ступні; м’язи: червоподібні, 
квадратний м’яз підошви, короткий згинач пальців, 
короткий згинач мізинця ступні; м’яз, що відводить 
мізинець ступні.

А. ПІДРЕБЕРНА (A. SUBCO S TALIS) – Початок: 
грудна частина аорти. Галузки: спинна, спинномозкова. 
Постачає: м’язи нижче ХІІ ребра, черевну стінку, м’язи 
поперекової ділянки, спинний мозок і його оболонки.

А. ПЛЕЧА ГЛИБОКА (A. PRO FUNDA BRA-
CHII) – Початок: А. плечова. Галузки: середня колате-
ральна і променева А.; дельтоподібна галузка; А., що 
живлять плечову кістку. Постачає: ліктьовий суглоб 
(капсулу і зв’язки); м’язи: дельтоподібний, триголовий 
плеча, короткий променевий згинач зап’ястка.

А. ПЛЕЧОВА (A. BRACHIALIS) – Початок: продов-
ження А. пахвової. Галузки: поверхнева плечова А. (до-
даткова судина в аномальних випадках), глибока А. плеча, 
верхня і нижня ліктьові колатеральні А. Постачає: верх-
ню кін ців ку; покриви і м’язи ділянки плеча; м’язи пере-
дпліччя; плечову кістку, ліктьовий суглоб.

А. ПОПЕРЕКОВІ (A. LUMBA LES) – Початок: че-
ревна частина аорти. Галузки: дорсальна, спинномоз-
кова. Пос тачають: шкіру і м’язи ділянки спини; м’язи: 
квадратний поперековий, великий і малий поперековий, 
поперечний живота, внутрішній косий живота, прямий 
живота; ніжки діафраґми; спинний мозок, корінці, обо-
лонки спинного мозку, поперекові хребці.

А. ПОТИЛИЧНА (A. OCCIPI TA LIS) – Початок: 
А. сонна зовнішня. Галузки: соскоподібна, вушна, груд-
нинно-ключично-соскоподібні, менінґеальна, потилич-
ні, низхідні. Постачає: тверду оболонку мозку в ділянці 
задньої черепної ями, вушну раковину і слизову обо-
лонку соскоподібного відростка; шкіру потиличної і – 
частково – тім’яної ділянок; м’язи: грудинно-ключич-
но-соскоподібний, двочеревцевий, шилопід’язиковий, 
ре мін ний голови, найдовший, трапецієподібний, зов-
нішнього вуха.

А. ПРОМЕНЕВА (A. RADIALIS) – Початок: А. пле-
чова. Галузки: променева поворотна А.; долонна, повер-
хнева і тильна зап’ястна галузки; тильна сітка зап’ястка, 
А. великого пальця кисті, променева А. вказівного паль-
ця; глибока долонна дуга. Постачає: м’язи передпліччя, 

кисті; ліктьовий суглоб, променеву кістку; шкірні пок-
риви ділянки перед пліччя і кисті.

А. ПУПКОВА (A. UMBILICALIS) – Початок: А. 
клубова внутрішня. Галузки: А. сім’явивідної протоки, 
верхні сечоміхурові А. Функціонує в період плацентар-
ного кровообігу і несе кров із кровоносної системи пло-
да в плаценту; після народження поступово запустіває, 
перетворюючись у сполучнотканинний тяж; зберігаєть-
ся тільки початкова частина у вигляді короткої галузки 
внутрішньої клубової А.

А. СЕЛЕЗІНКОВА (A. LIENALIS) – Початок: че-
ревний стовбур. Галузки: дорсальна, нижня, велика, 
хвостова, панк реатичні А.; ліва шлунково-сальникова 
А., короткі шлункові А., селезінкові галузки. Постачає: 
селезінку, шлунок, великий сальник, підшлункову за-
лозу.

А. СЕЧОМІХУРОВА НИЖНЯ (A. VESICALIS 
INFERIOR) – Початок: А. клубова внутрішня. По ста-
чає: сечовий міхур, сечовід, сім’яні міхурці, передміху-
рову залозу; задню поверхню лобкового симфізу.

А. СІДНИЧНА ВЕРХНЯ (A. GLU TEA SUPERI-
OR) – Початок: А. клубова внутрішня. Галузки: повер-
хнева, глибока, верхня, нижня. Постачає: тазостегновий 
суглоб; шкіру вище сідничної ділянки; м’язи: великий, 
середній і малий сідничні, напружувач широкої фасції 
стегна, грушоподібний.

А. СІДНИЧНА НИЖНЯ (A. GLU TEA INFERI-
OR) – Початок: А. клубова внутрішня. Галузки: А., що 
супроводжує сідничий нерв. Постачає: шкіру сіднич-
ної ділянки, сумку тазостегнового суглоба; м’язи: вели-
кий сідничний, грушоподібний, великий і малий привід-
ні, зов нішній і внутрішній затульні, квадратний стегна, 
близнюкові, напівсухожилковий і напівперетинчастий; 
куприк, сідничий нерв.

А. СКРОНЕВА ПОВЕРХНЕВА (A. TEMPORALIS 
SUPERFICIALIS) – Початок: А. сонна зовнішня. Га-
лузки: галузки привушної залози, поперечна А. обличчя, 
поперечні вушні галузки, виличноорбітальна А., середня 
скронева А., лобна і тім’яна галузки. Постачає: привуш-
ну залозу; вушну раковину і зовнішній слуховий прохід, 
м’язи вушної раковини; м’язи: коловий ока, скроневий, 
жувальний, щічний; шкіру скроневої та тім’яної діля-
нок, лоба, виличної та щічної ділянок, капсулу суглоба 
нижньої щелепи.

А. СОННА ВНУТРІШНЯ (A. CAROTIS INTER-
NA) – Початок: А. сонна загальна (відповідного боку). 
Галузки: очна А., передня ворсинчаста А., передня моз-
кова А., середня мозкова А., задня сполучна А. Поста-
чає: головний мозок, великі півкулі головного мозку 
(лобну і тім’яну частки, частину скроневої частки, ост-
рівець), базальні ядра і зоровий горб, капсули; гіпофіз, 
очне яблуко і вміст очної ямки, повіки, слізний мішок, 
м’які тканини ділянки лоба і кореня носа; слизову обо-
лонку порожнини носа (частково).

А. СОННА ЗАГАЛЬНА ЛІВА (A. CAROTIS COM-
MUNIS SINISTRA) – Початок: дуга аорти. Га лузки: А. 
сонна зовнішня, А. сонна внутрішня. Пос та чає: ліву по-
ловину шиї і голови; головний мозок.
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АРТЕРІЯ СОННА ЗАГАЛЬНА ПРАВА (A. 
CAROTIS COMMUNIS DEXTRA) – Початок: плечо-
головний стовбур. Галузки: А. сонна зовнішня, А. сон-
на внутріш ня. Постачає: праву половину шиї і голови; 
головний мозок.

А. СОННА ЗОВНІШНЯ (A. CA ROTIS EXTER-
NA) – Початок: А. сонна загальна (відповідного боку). 
Галузки: А. щитоподібна верхня, А. глоткова висхід на, 
А. язикова, язиково-лицьовий стовбур (у деяких ви-
падках), А. лицьова, А. потилична, А. вушна задня, А. 
скронева поверхнева, А. верхньощелепна. Постачає: ді-
лянку шиї, голови, лиця, покриви, м’язи і орґани від-
повідних ділянок, тверду мозкову оболонку (головно-
го мозку).

А. СОРОМІТНА ВНУТРІШНЯ (A. PUDENDA 
INTERNA) – Початок: А. клубова внутрішня. Галузки: 
А. прямокишкова нижня, А. промежинна, А. уретральна, 
А. цибулини статевого члена, А. цибулини переддвер’я 
(піхви), глибока А. статевого члена, дорсальна А. ста-
тевого члена, глибока А. клітора, дорсальна А. клітора; 
задні калиткові і задні губні галузки. Постачає: нижній 
відділ прямої кишки; сечовий міхур; внутрішній затуль-
ний м’яз, сечовидільний канал, куперові залози; шкіру і 
м’язи промежини; зовнішні статеві орґани.

А. СОРОМІТНІ ЗОВНІШНІ (A. PUDENDAE EX-
TERNAE) – Початок: А. стегнова. Галузки: передні ка-
литкові, передні губні і пахові. Постачають: нижньо-
медіальну частину черевної стінки (вище лобкового 
зрощення); шкіру статевого члена, калитку і оболонки 
яєчка (у чоловіків); великі статеві губи (у жінок); ве-
ликий привідний м’яз, тонкий м’яз (частково, верхню 
частину).

А. СТЕГНА ГЛИБОКА (A. PRO FUN DA FEMO-
RIS) – Початок: А. стегнова. Галузки: медіальна А., 
обгинаюча стегнову кістку латеральна А., обгинаюча 
стегнову кістку медіальна А., прориваючі А. Постачає: 
привідні м’язи стегна; м’язи: тонкий, двоголовий стег-
на, напівсухожилковий, напівперетинчастий, квадрат-
ний стегна, чотириголовий стегна, зовнішній затульний, 
напружувач широкої фасції стегна; стегнову кістку, та-
зостегновий суглоб.

А. СТЕГНОВА (A. FEMORALIS) – Початок: про-
довження зовнішньої клубової А. Галузки: надчерев-
на поверхнева А.; поверхнева А., обгинаюча клубову 
кістку; А. стегна глибока, зовнішні соромітні А. Пос-
тачає: передню стінку живота; шкіру і м’язи стегна, 
стегнову кістку; тазостегновий суглоб; зовнішні ста-
теві орґани.

А. ТИЛЬНА СТУПНІ (A. DORSA LIS PEDIS) – 
Початок: продовження А. великогомілкової передньої 
(у ділянці ступні). Галузки: латеральна передплеснова 
А., медіальні передплюснові А., дугоподібна А. Поста-
чає: шкіру тилу, ме діального і латерального країв ступ-
ні; м’язи: короткий розгинач пальців, короткий розгинач 
великого пальця ступні.

А. ХРЕБТОВА (A. VERTEBRA LIS) – Початок: А. 
підключична. Галузки: задня нижня мозочкова А.; спин-
номозкові, м’язеві, передня і задня менінґеальні галуз-

ки; передня спинномозкова А., задня спинномозкова А. 
Постачає: головний мозок, його корінці й оболонки; гли-
бокі м’язи шиї, драбинчасті м’язи.

А. ШЛУНКОВА ЛІВА (A. GASTRI CA SINIS-
TRA) – Початок: черевний стов бур. Галузки: стравохід-
ні галузки. Постачає: вхідну частину шлунка, черевну 
частину стравоходу, малий сальник.

А. ШЛУНКОВА ПРАВА (A. GAS TRI CA DEX-
TRA) – Початок: А. печінкова загальна або А. печінко-
ва власна. Постачає: пілоричну частину шлунка.

А. ШЛУНКОВО-САЛЬНИКОВА ЛІВА (A. GAS-
TROEPIPLOICA SINISTRA) – Початок: А. селезінко-
ва. Галузки: шлункові та сальникові галузки. Постачає: 
шлунок, великий сальник.

А. ШЛУНКОВО-САЛЬНИКОВА ПРАВА (A. GAS-
TROEPIPLOICA DEXTRA) – Початок: А. ґастродуоде-
нальна. Галузки: шлункові та сальникові галузки. Пос-
тачає: шлунок, великий сальник.

А. ЩИТОПОДІБНА ВЕРХНЯ (A. THYROIDEA 
SUPERIOR) – Початок: А. сонна зовнішня. Галузки: А. 
ґортанна верхня; груднинно-ключично-соскопо дібна і 
під’язикова галузки. Постачає: щитоподібну залозу, сли-
зову оболонку і м’яз ґортані (перснеподібно-щитоподіб-
ний), глотку; під’язикову кістку; м’язи і фасції нижче 
під’язикової кістки.

А. ЩИТОПОДІБНА НИЖНЯ (A. THYROIDEA 
INFERIOR) – Початок: щитошийний стовбур. Галуз-
ки: А. гортанна нижня, А. шийна висхідна; залозисті, 
глоткові, стравохідні, трахеальні галузки. Постачає: щи-
топодібну, прищитоподібну і вилочкову залозу (додат-
ково), гортань, глотку, стравохід, трахею; драбинчасті 
м’язи.

А. ЯЄЧКОВА (A. TESTICULARIS) – Початок: че-
ревна частина аорти. Галузки: сечовідні галузки. Пос-
тачає: яєчко, придаток яєчка, сім’явивідну протоку, се-
човід (частково), м’яз, піднімаючий яєчко.

А. ЯЄЧНИКОВА (A. OVARICA) – Початок: черев-
на частина аорти. Галузки: сечовідні галузки. Постачає: 
яєчник, яйцепровід, круглу зв’язку матки, сечовід (час-
тково).

А. ЯЗИКОВА (A. LINGUALIS) – Початок: А. сон-
на зовнішня. Галузки: А. під’язикова, глибока А. язика, 
надпід’язикова і дорсальні галузки. Постачає: язик, яс-
на, слизову оболонку дна порожнини рота; підборідно-
під’язиковий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, підщеле-
пну і під’язикову залози, піднебінний миґдалик.

АРТЕРІЇТ – запалення стінки артерії. За перебігом 
розрізняють гострі, підгострі та хронічні А.; за характе-
ром запального процесу – специфічні та неспецифічні. 
Залежно від локалізації запального процесу в судинній 
стінці виділяють ендо-, мезо-, періартеріїти та панар-
теріїти.

А. ҐІҐАНТОКЛІТИННИЙ – див.: Арте рі їт скро-
невий.

А. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – див.: Артері їт скро-
невий.

А. СИСТЕМНИЙ – системне ураження ар  терій 
дрібного, середнього та великого діаметру (м’я зо вого і 
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еластичного типу), яке проявляється переважно пролі-
ферацією елементів інтими, тромбозом та облітерацією 
просвіту судин; явища періартеріїту відсутні.

АРТЕРІЇТ СКРОНЕВИЙ – ураження запальної 
природи однієї із кінцевих галузок зовнішньої сонної 
артерії. Спо стерігаються виражені тією чи іншою мірою 
дистрофічні, атрофічні і склеротичні зміни в м’яких тка-
нинах обличчя та кістках черепа. Найхарактернішим 
симптомом А.с. є головний біль, який локалізується в 
лобній, скроневій і тім’яній ділянках; у 30 – 50% хворих 
розвивається порушення зору.

А. ТЕМПОРАЛЬНИЙ – див.: Артеріїт скро    невий.
АРТЕРІО-ВЕНОЗНІ АНАСТОМО ЗИ – кровонос-

ні судини, які, виконуючи функцію реґуляції реґіональ-
ного периферичного кровотоку, з’єднують, обминаючи 
капіляри, артеріальне русло з венозним.

АРТЕРІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
артеріальних судин, шляхом введення в просвіт контрас-
тної речовини з наступною рентґеноґрафією.

АРТЕРІОЗ НАДНИРКОВИЙ – див.: Ендартеріїт 
облітеруючий.

АРТЕРІОЛИ – дрібні артерії, для яких характерні 
вузький просвіт та товсті м’язові стінки; А. зумовлю-
ють постачання артеріальної крові в різнома нітні ділян-
ки капілярного русла під відносно низьким тиском, що 
в основному реґулюється тонусом гладком’язових клі-
тин у стінках А.

АРТЕРІОЛОГІАЛІНОЗ – гіаліноз артеріол; зустрі-
чається при гіпертонічній хворобі.

АРТЕРІОЛОНЕКРОЗ – некроз стінки артеріол; 
фібриноїдний А. зустрічається при злоякісному перебі-
гу гіпертонічної хвороби, колаґенозах.

АРТЕРІОЛОНЕФРОСКЛЕРОЗ – склероз артері-
ол нирок.

АРТЕРІОЛОСКЛЕРОЗ – ураження артеріол та 
дрібних артерій м’язового типу зі стовщенням сті-
нок судин та значним звуженням їхнього просвіту 
або зі сполучно-тканинною облітерацією судин з пе-
риваскулярним склерозом. В основі А. лежить пору-
шення проникливості ендотелію з наступним про-
сочуванням стінок білками плазми крові, а також гі-
перплазія та дезорґанізація клітинних і волокнистих 
структур.

АРТЕРІОНЕКРОЗ – некроз стінки артерії.
АРТЕРІОНЕФРОСКЛЕРОЗ – склероз внутрішніх 

артерій нирки.
АРТЕРІОП’ЄЗОҐРАМА – ґрафічне зображення ар-

теріального пульсу, отримане з допомогою п’єзо елек-
тричного датчика.

АРТЕРІОП’ЄЗОҐРАФІЯ – метод запису артеріаль-
ного пульсу, в основі якого лежить застосування п’єзо-
елек тричних датчиків.

АРТЕРІОП’ЄЗОМЕТРІЯ – спосіб реєстрації пуль-
сових коливань артеріальної стінки з допомогою п’єзо-
електричного датчика.

АРТЕРІОПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – метод реєстрації 
об’єму пульсації сеґмента артерії.

АРТЕРІОРАФІЯ – артеріальний шов.

АРТЕРІО-СИНУСНІ СПОЛУЧЕННЯ – патолоґіч-
ні сполучення між артеріями мозку і венозними синуса-
ми твердої мозкової оболонки. Розвиваються в резуль-
таті ураження судин, що відводять артеріальну кров у 
венозну систему, діючи як шунтуюча система.

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ – невизначене поняття, яке 
включає атеросклероз артерій, артеріолосклероз, фібро-
еластоз, запальні ураження артерій, ущільнення та стов-
щення артеріальних стінок, які втрачають при цьому 
еластичність.

АРТЕРІОСКОПІЯ – спосіб прижиттєвого огляду 
внутрішньої поверхні артерії з допомогою спеціально-
го ендоскопа.

АРТЕРІОСТАЗ – припинення руху крові в артерії.
АРТЕРІОСТЕНОЗ – звуження просвіту артерії.
АРТЕРІОТОМІЯ – оперативний розтин артерії.
АРТЕРІОТРИПСІЯ – роздавлювання артерій з ме-

тою зупинки кровотечі.
АРТЕФАКТ – штучний продукт, штучне утворення; 

виникає при тому чи іншому дослідженні, як результат 
обробки об’ єкта під час дослідження.

АРТИКУЛЯТОР – прилад, який дозволяє відтворю-
вати основні рухи нижньої щелепи.

АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ АПАРАТ – функ ціональні 
об’єд  нання систем орґанізму, які зумовлюють утворення 
звуків мови; до А.а. належать: голосовий апарат; м’язи 
глотки, язика, м’якого піднебіння, губ, щік і нижньої ще-
лепи; зуби та ін.

АРТИКУЛЯЦІЯ – 1) зчленування, з’єднання з до-
помогою суглоба; 2) фізіолоґічний процес формування 
звуків мови.

АРТИКУЛЯЦІЯ ЗУБІВ – співвідношення зубних 
рядів при рухах нижньої щелепи. Окремим випадком 
артикуляції є контакт зубів (оклюзія зубів): центральна, 
передня та бокові (права і ліва) оклюзії.

АРТИКУЛЯЦІЯ МОВЛЕННЯ – виразність вимо-
ви, членороздільність мовлення, виразне вимовляння 
слів.

АРТИФАКІЯ – наявність штучного кришталика в 
порожнині ока.

АРТИФЕХІНОСТОМОЗ – гельмін тоз із групи тре-
матодозів; спричинюється Artyfechinostomum sufrartyfex 
або A. mehrai; характеризується розвитком симп томів 
ураження кишечника і пе чінки.

АРТИФІЦІЙНИЙ – штучний, неприродний, штуч-
но утворений, помилковий.

АРТР(О)- (грец. arthron – суглоб) – частина склад-
них слів, яка означає «такий, що належить суглобу».

АРТРАЛҐІЯ – біль у суглобі. А. може бути зумовле-
на орґанічними (запальними, дистрофічними) змінами 
в суглобі та оточуючих тканинах або функціональними 
нейросудинними змінами. А. спостерігається при хворо-
бах суглоба (артрити, артрози, захворювання м’яких пе-
ріартикулярних тканин) та інших па толоґічних процесах 
(хвороби крові, нервової, ендокринної систем, алерґічні 
синд роми, інфекційні захворювання).

АРТРЕКТОМІЯ – хірурґічна операція повного ви-
далення суглоба.

 АРТЕРІЇТ СКРОНЕВИЙ – АРТРЕКТОМІЯ
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АРТРИТ – СИНОВІТ – артрит з переважним запа-
леннням синовіальної мембрани суглобової капсули.

АРТРИТИ – захворювання суглобів запальної при-
роди. Виділяють такі основні групи А.: 1) самостійні 
нозолоґічні форми (ревматоїдний артрит, ревматичний 
поліартрит, анкілозуючий спонділоартрит, інфекційні 
специфічні артрити, ін фекційно-алерґічний поліарт-
рит, псоріа тичний поліартрит, хвороба Рейтера); 2) А., 
пов’язані з іншими захворюваннями (А. при алерґічних 
захворюваннях, дифузних захворюваннях сполучної 
тканини, метаболічних змінах, захворюваннях легень, 
крові, травної системи, саркоїдозі, злоякісних пухли-
нах); 3) травматичні А.

АРТРИТИЗМ – особлива схильність до деяких за-
хворювань, які за своєю суттю мають між собою ма-
ло спільного. До цих захворювань належать: подагра, 
цукровий діабет, ожиріння, камені жовчних та сечо-
вих шляхів, ранній атеросклероз, артрити, міґрень, не-
вралґії, бронхіальна астма, екзема, а також деякі де-
рматози.

АРТРОҐРАФІЯ – рентґеноґрафія суглобів. А. вклю-
чає: 1) дослідження м’якотканинних елементів суглоба 
за допомогою введення в його порожнину контрастних 
речовин; 2) дослідження переважно суглобових кінців 
кісток шляхом використання стандартної рентґеноґра-
фії, томоґрафії, рентґенокінемато ґрафії, рентґенотеле-
бачення і т. ін.

АРТРОҐРИПОЗ – вроджене захворювання опорно-
рухового апарату, яке проявляється множинними кон-
трактурами суглобів внаслідок різкого недорозвитку 
м’язів.

АРТРОДЕЗ – операція закріплення суглоба в пос-
тійному фіксованому стані.

АРТРОЗИ – деґенеративно-дистрофічні захворю-
вання суглобів. А. поділяються на первинні та вто-
ринні. В основі А. лежать проґресуючі дистрофічні та 
некробіотичні процеси в суглобовому хрящі, які суп-
роводжуються деформацією зчленованих поверхонь 
кісток.

АРТРОЗИ ДЕФОРМУЮЧІ – див.: Артрози.
АРТРОКСЕЗИС – хірурґічна операція розтину по-

рожнини суглоба і видалення патолоґічно змінених тка-
нин із суглобових поверхонь.

АРТРОЛОҐІЯ – наука про суглоби.
АРТРОПАТІЇ-КАМПТОДАКТИЛІЇ СИН ДРОМ – 

ус пад ковується за аутосомно-рецесивним типом; харак-
теризується артропатією, що супроводжується контрак-
турами пальців, синовіальними та сухожилковими вада-
ми, а також стенозуючим перикардитом.

АРТРОПАТІЯ – нейроґенне вторинне дистрофічне 
захворювання суглобів, яке розвивається при ураженні 
різних від ділів ц.н.с. В основі А. лежить втрата чут-
ливості, розслаблення зв’язкового апарата та м’язів і 
зумовлена цим пос тійна мікротравматизація суглобів. 
А. спосте рігається при сиринґомієлії, спинній сухот-
ці, діабетичному поліневриті, порушенні мозкового 
кровообігу та деяких інших невролоґічних захворю-
ваннях.

АРТРОПЛАСТИКА – операція, яка забезпечує від-
новлення рухомості анкілозованого чи малорухомого 
суглоба.

АРТРОПНЕВМОҐРАФІЯ – артро ґрафія після вве-
дення в порожнину суглоба ґазу.

АРТРОРІЗ – операція утворення штучного кістко-
вого гальма з метою обмеження рухомості в розбовта-
ному суглобі.

АРТРОСКЛЕРОЗ – склероз тканин суглобової кап-
сули.

АРТРОСКОПІЯ – метод візуального вивчення по-
рожнини колінного суглоба з допомогою спеціального 
приладу – артроскопа.

АРТРОТЕНОДЕЗ – операція фіксації гомілково-
ступневого суглоба та всього переднього відділу ступ-
ні і пальців.

АРТРОТОМІЯ – операція розтину порожнини суг-
лоба.

АРТЮСА (N. M. ARTHUS) ФЕНОМЕН – місце-
ва гіперерґічна запальна реакція з некрозом тканин, яка 
спри чиню ється преципітацією комплексу алерґен + ан-
титіло в судинній стінці і тканинах.

АРХ- (архе-, архі-; грец. archē – початок) – частина 
складних слів, яка означає «перший», «первісний», «та-
кий, що належить до попередньої стадії».

АРХІАТР – звання головного лікаря.
АРХІБЛАСТ – див.: Ембріобласт.
АРХІТЕКТОНІКА КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗ-

КУ – частина науки про головний мозок, яка вивчає 
принципи загальної будови, просторових співвідношень 
у корі головного мозку нервових клітин, нервових воло-
кон, судин, міжнейронних зв’язків та нейроґлії.

АСБО-ХАНСЕНА (G. ASBOE-HAN SEN) СИМП-
ТОМ – ознака справжньої пухирчатки: збільшення пу-
хиря по периферії при натискуванні зверху.

АСЕКСУАЛЬНІСТЬ – відсутність статевої зацікав-
леності.

АСЕМІЯ – розлад здатності малювати, змальовувати.
АСЕНІЗАЦІЯ – система збирання і вивозу спеціаль-

ним транспортом та наступного знешкодження рідких 
господарчо-побутових і промислових відходів; спосіб 
очистки неканалізованих та частково каналізованих на-
селених пунктів від рідких нечистот.

АСЕПТИКА – система профілактичних заходів, які 
спрямовані проти потрапляння мікроорґанізмів у рану, 
тканини, орґани, порожнини тіла хворого при хірурґіч-
них операціях, перев’язках, ендоскопії та інших ліку-
вальних та діаґностичних маніпуляціях. А. включає: 1) 
стерилізацію інструментів, матеріалів, приладів і т. ін.; 
2) спеці альну обробку рук хірурґа; 3) дотримання пра-
вил та прийомів при виконанні операцій, досліджень і 
т. ін.; 4) здійснення спеціальних санітарно-гіґієнічних 
заходів у лікувальних закладах.

АСЕПТИЧНИЙ – вільний від бактерій; такий, що 
не містить живих орґанізмів, спор, вірусів.

АСІАЛІЯ – повна відсутність слиновиділення.
АСИЛАБІЯ – тип алексії, при якій пацієнт, упізнаю-

чи літери, неспроможний утворити з них склади.

 АРТРИТ – СИНОВІТ – АСИЛАБІЯ
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АСИМБОЛІЯ – розлад здатності розуміти значен-
ня умовних знаків (символів) та вільно ними користу-
ватися.

АСИМВОЛІЯ – див.: Асимболія.
АСИМЕТРИЧНИЙ – такий, що стосується асимет-

рії.
АСИМЕТРІЯ – відсутність симетрії, відсутність або 

порушення закономірного розміщення схожих частин ті-
ла стосовно визначеної осі, точки чи площини.

АСИМІЛЯЦІЯ – процес засвоєння орґанізмом 
речовин, які надходять із оточуючого середовища, у 
результаті чого ці речовини стають частиною живих 
структур або відкладаються в орґанізмі у вигляді за-
пасів.

АСИНАПСИС – відсутність кон’юґації хромосом 
у мейозі, що призводить до безладного розподілу хро-
мосом між ґаметами з можливим відхиленням їхнього 
числа в кожній ґаметі від норми.

АСИНДЕЗ – розлад мовлення, при якому слова та 
фрази складаються без граматичного зв’язку.

АСИНЕРҐІЧНИЙ – такий, що проявляється, харак-
теризується асинерґією.

АСИНЕРҐІЯ – 1) порушення здатності виконувати 
поєднані рухи; 2) порушення координації між структу-
рами орґанізму, які, звичайно, взаємодіють між собою.

АСИНЕХІЯ – відсутність структурної неперер в-
ності.

АСИНКЛІТИЗМ – вставлення головки плоду у вхід 
малого тазу поза віссю, при якому саґітальний шов від-
хилений від центру площини входу.

АСИНТЕНІЯ – розміщення локусів у різних хро-
мосомах.

АСИНХРОННИЙ – розлад координації; такий, що 
появляється в різний час подій.

АСИСТЕНТ – помічник фахівця; штатна посада на 
кафедрі; особа, яка допомагає хірурґові при операціях; 
спеціаліст з фармацевтичною освітою.

АСИСТОЛІЧНИЙ – такий, що проявляється, харак-
теризується асистолією.

АСИСТОЛІЯ – відсутність скорочень серця або яко-
го-небудь його відділу.

АСК – спороносний орґан сумчастих грибів (аскомі-
цетів), у середині якого розвиваються аскоспори.

АСКАРИДОЗ – гельмінтоз, який спричинюється 
круглими черв’яками – аскаридами (звичайно, Ascaris 
lumbricoides); на ранній стадії А. характерні явища 
алерґії, на пізній – диспептичні явища з різними уск-
ладненнями у випадках проникнення гельмінтів в ін-
ші (крім кишок) орґани, а також при закупорці кишки 
клубком аскарид – кишкова непро хідність.

АСКАРИДИ – родина круглих черв’яків. Парази ту-
ють у кишечнику людини та хребетних тварин. Довжи-
на самки людської А. 25–40 см, самця – 15–25 см. З ек-
скрементами носія яйця потрапляють у зовнішнє сере-
довище. Самка А. може відкласти за добу до 250 тисяч 
яєць. У зовнішньому середовищі в яйцях відбувається 
розвиток личинок (10–12 днів). При потраплянні яєць з 
їжею або водою в кишечник носія із яйця вилуплюєть-

ся личинка, яка пробуравлює слизову оболонку кишеч-
ника, проникає у вени і через ворітну вену потрапляє в 
печінку, а потім, пройшовши складний шлях по крово-
носній системі, через легені та трахею вторинно прони-
кає в рот. У тонких кишках личинка перетворюється в 
дорослого паразита; через 2–2,5 мі сяців А. починає від-
кладати яйця.

АСКЕТИЗМ – обмеження і тамування чуттєвих по-
тягів, бажань, як засіб досягнення релігійної або етич-
ної мети.

АСКОЛІ (A. ASCOLI) РЕАКЦІЯ – використовуєть-
ся для виявлення в досліджуваному матеріалі термоста-
більного сибіркового антиґену з допомогою преципіту-
ючої сибіркової сироватки; застосовують для діаґнос-
тики сибірки.

АСКОМІЦЕТИ (ASCOMYCETES) – клас вищих 
грибів, в яких статеве роз множення характеризується 
утворенням круглих або овальних сумок (асків). У лю-
дини та тварин А. можуть уражати шкіру, внутрішні 
орґани.

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА (ACIDUM ASCORBI-
NI CUM) – орґаніч на сполука, яка належить до вітамінів 
(вітамін С); . Відсутність А. к. в їжі викликає розвиток 
специфічного захворювання – цинги. Емпірична форму-
ла С6 Н8 О6 . Кристали безбарвні, розчинні у воді. Моле-
кулярна вага 176,13. В орґанізмі бере участь в окисно-
відновних процесах; сприяє утворенню проколаґену та 
переходу його в колаґен, бере участь в гідроксилюван-
ні проліну в оксипролін, окисленні амінокислот арома-
тичного ряду (тирозин, фенілаланін); сприяє фермен-
тативному перетворенню фолієвої кислоти в фолінову; 
забезпечує нормальний ріст; Міститься в усіх рослинах, 
особливо у свіжих листкових овочах, плодах, ягодах. У 
плодах шипшини та недозрілих волоських горіхів вміст 
А.к. досягає 10–12% сухої маси. Багато А. к. в сморо-
дині, червоному перці, цвітній капусті, кропі. У тварин-
них продуктах помітну кількість її містять молоко, пе-
чінка. Добова норма А. к. для дорослої людини – 70–100 
мг. Одержують А. к. переважно із ґлюкози. Застосову-
ють для профілактики та лікування С-вітамінної недо-
статності, виразкової хвороби шлунка та дванадцяти-
палої кишки, анацидного ґастриту, хронічного ентеро-
коліту, гепатитів, атеросклерозу, ревматизму, капіляро-
токсикозів, променевої хвороби, отруєння миш’яком, 
бензолом, герпетиформного дерматиту Дюрінґа, а також 
при підвищеній фізіолоґічній потребі орґанізму в А. к. 
(під час вагітності, лактації, при підвищених фізичних 
навантаженнях, при посиленому розумовому та емоцій-
ному навантаженні).

АСОМНІЯ – див.: Безсоння.
АСОЦІАТИВНІ ВОЛОКНА – нервові волокна, які 

сполучають нервові клітини різних відділів кори голо-
вного мозку в межах однієї півкулі.

АСОЦІАЦІЯ – сполучення; у психолоґії – зв’язок 
між ідеями, уявленнями, почуттями, який виражаєть-
ся в тому, що виникнення одного елемента уявлен-
ня, почуття і т. ін. спричинює за собою актуалізацію 
пов’язаного з ним у минулому досліді іншого елемен-
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ту; у хімії – утворення груп молекул у рідинах та парі 
під дією міжмолекулярних сил притягання, а також час-
тинок-асоціатів у розчинах елекролітів із протилежно 
заряджених іонів, які утримуються електростатични-
ми силами.

АСОЦІЙОВАНІ РУХИ ОЧЕЙ – одночасне пере-
міщення обох очних яблук, які виконуються відповідно 
до зміни напряму погляду.

АСПАРАҐІН – амід аспараґінової кислоти, природна 
амінокислота, яка бере участь у реакціях переамінуван-
ня. Молекулярна вага 132,12. Кристали ром бічні, роз-
чинні в гарячій воді. Входить до складу багатьох білків. 
Міститься в тканинах рослин і тварин, у значній кіль-
кості нагромаджується в проростках бобових.

АСПАРАҐІНАЗА – фермент, який каталізує відщеп-
лення аміаку від аспараґіну з утворенням аспараґінової 
кислоти. Міститься в дріжджах, бактеріях, пліс няві, у 
тканинах рослин та тварин. Має велике значення в азо-
тистому обміні тварин і рослин. А. – протипухлинний 
препарат. Механізм протипухлинної дії пов’язаний з 
руйнуванням позаклітинного (екзоґенного) аспараґіну; 
клітини пухлини, нездатні до утворення власного (ен-
доґенного) аспараґіну, тобто які не містять аспараґін-
синтетази, гинуть; при цьому розвиток нормальних, 
аспараґін-незалежних тканин не змі нюється.

АСПАРАҐІНОВА КИСЛОТА – при родна аміно-
кислота; СООН · СН2· СНNН2 · СООН. А. к. може син-
те зуватися в орґанізмі людини та тварин із інших ре-
човин, тобто є замінною амінокислотою. А.к. є одним з 
проміжних продуктів обміну азотистих речовин. Особ-
ливо значну роль поряд з ґлута міновою кислотою А.к. 
відіграє в реакціях переамінування.

АСПЕРҐЕРА (ASPERGER) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що проявляється гострим погіршенням 
соціальних зв’язків, обмеженням інтересів, затримкою 
розвитку мовлення, пізнавальних функцій та навичок 
самовдосконалення; може бути проявом проґресуючої 
форми артизму.

АСПЕРҐІЛИ (ASPERGILLUS) – належать до кла  -
су сумчастих грибів і до недосконалих гіфоміцет; аеро -
би, добре ростуть на різноманітних живильних середо-
вищах; на середовищі Сабуро утворюють плоскі пух-
насті колонії, спочатку білого кольору, потім набувають 
залежно від виду різноманітного забарвлення. Утворю-
ють ферменти (протеолітичний, цукролітичний, ліполі-
тичний), а деякі види містять ендотоксин. Із дезінфікую-
чих засобів най краще всього діють розчини карболової 
кислоти та формаліну.

АСПЕРҐІЛОТОКСИКОЗ – загальна назва токси-
козів, які розвиваються внаслідок вживання в їжу про-
дуктів, заражених грибками з роду Aspergillus.

АСПЕРҐІЛЬОЗ – мікоз, що спричинюється парази-
тичними грибками роду Aspergillus. Залежно від локалі-
зації розрізняють: А. вісцеральний, А. шкіри, А. легень, 
А. рогівки.

АСПЕРҐІЛЬОМА – пухлиноподібне утворення в 
легенях, яке складається із щільного сплетення міцелію 
грибків роду Aspergillus.

АСПЕРМАТИЗМ – відсутність еякуляції при стате-
вих зносинах. Розрізняють істинний та несправжній А. 
При істинному А. порушено утворення сперми, а також 
викидання її в просвіт сечовидільного каналу. При не-
справжньому А. сім’яна рідина викидається в просвіт 
сечовидільного каналу, але в силу різноманітних при-
чин (патолоґічно висока в’язкість еякуляту, стриктури 
сечовивідного каналу, невроґенна астенія внутрішньо-
го сфінктера сечового міхура) через його зовнішній от-
вір не виливається. Залежно від причин А. може бути 
тимчасовим і постійним. Розрізняють три форми істин-
ного А.: 1) кортикальний – патолоґічно підвищена галь-
мівна дія кори головного мозку на еякуляторний реф-
лекс; 2) спінальний – виникає при ураженні спінального 
центру еякуляції, який розміщений у верхніх попереко-
вих сеґментах спинного мозку; 3) нейрорецепторний – 
наслідок різкого зниження або повної втрати чутливості 
нервових закінчень у периферійній зоні еякуляторного 
рефлексу, тобто в голівці та тілі статевого члену, сечо-
вивідного каналу.

АСПЕРМІЯ – відсутність в еякуляті сперматозоїдів 
та клітин сперматоґенезу за наявності елементів додат-
кових статевих залоз.

АСПІРАТОРИ – апарати для відсмоктування рідких 
та напіврідких речовин із ран та порожнин тіла.

АСПІРАЦІЇ МЕКОНІЄМ СИНДРОМ – порушення 
дихання, яке може виникати у переношених немовлят, 
гіпоксичних або ацидотичних зародків, внаслідок аспі-
рації меконію.

АСПІРАЦІЙНА БІОПСІЯ – отри мання з діаґнос-
тичною метою за допомогою ас піратора матеріалу із різ-
номанітних орґанів для мікроскопічного дослідження.

АСПІРАЦІЙНЕ ДРЕНУВАННЯ – активне, трива-
ле відсмоктування рідини та ґазу із порожнин тіла, ран, 
особливо із післяопераційних ран, з допомогою різно-
манітних аспіраторів.

АСПІРАЦІЯ – 1) проникнення в дихальні шляхи 
при вдиху рідких чи твердих речовин; 2) відсмоктуван-
ня вмісту порожнини або патолоґічного вогнища.

АСПІРАЦІЯ БРОНХОСКОПІЧНА – відсмоктуван-
ня вмісту бронхів при бронхоскопії.

АСПІРАЦІЯ МЕКОНІЮ – втягування новонарод-
женим у дихальні шляхи первородного калу.

АСПІРИН – див.: Ацетилсаліцилова кислота.
АСПЛЕНІЗМ – стан, який виникає після видалення 

селезінки; може проявлятися еритроцитозом, що прохо-
дить, лейкоцитозом та тромбоцитозом.

АСПЛЕНІЯ – вроджена відсутність селезінки.
АСПОНТАННІСТЬ – відсутність спонукання до 

мовної, психічної та інших видів діяльності.
АССМАНА – ФАУЛЬХАБЕРА (Н. AS SMANN – 

FAULHABER) СИМПТОМ – рентґенолоґічна озна-
ка грижі стравохідного отвору діафраґми: потовщення 
склепіння шлунка, що проявляється збільшенням від-
стані між верхнім контуром діафраґми і ґазовим міх-
уром шлунка (у нормі не більше 1 см).

АСТАЗІЯ – нездатність стояти, від сутність рівнова-
ги (при відсутності паралічів та парезів).

 АСОЦІЙОВАНІ РУХИ ОЧЕЙ – АСТАЗІЯ



84

АСТАЗІЯ-АБАЗІЯ – втрата здатності стояти та хо-
дити.

АСТВАЦАТУРОВА (М. И. АСТВАЦАТУРОВ) 
НОСОГУБНИЙ РЕФЛЕКС – скорочення колового 
м’яза рота (смоктальні рухи) при легкому постукуванні 
біля основи носа; фізіолоґічний рефлекс у дітей до 1 ро-
ку, пізніше – симптом псевдобульбарного паралічу.

АСТЕН(О) (грец. astenкs – слабий) – частина склад-
них слів, що означає безсилля або слабкість.

АСТЕНІЗАЦІЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНА – знижен-
ня функціональних можливостей ц. н. с ., яке спостері-
гається після тяжких захворювань, психічних перена-
пружень або травм; характеризується зниженням пра-
цездатності, психічною стомлюваністю, погіршенням 
уваги, пам’ яті. 

АСТЕНІК – людина, що має тип будови тіла, для 
якого характерні високий зріст, худорлявість, довга шия, 
поздовжньо витягнутий череп; вузьке, різко окреслене 
обличчя.

АСТЕНІЧНИЙ – такий, що стосується астенії.
АСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – стан, який прояв-

ляється підвищеною стомлюваністю і виснаженістю, 
ослабленням або втратою здатності до фізичного та ро-
зумового напруження.

АСТЕНІЯ – стан нервово-психічної слабкості, який 
проявляється підвищеною виснажливістю та стомлю-
ваністю, подразнювальною емоційною слабкістю, зни-
женням м’язевої сили.

А. ГІПЕРСТЕНІЧНА – А. як результат ослаблення 
функції активного гальмування; проявляється явищами 
запальності, нестриманості, дратівливості.

А. ГІПОСТЕНІЧНА – А. як результат ослаблення 
процесів збудження; проявляється явищами виснаже-
ності, дратів ливої слабкості.

А. АҐАСТРАЛЬНА – А. як ускладнення після 
ґастректомії або резекції більшої частини шлунка; про-
являється пос тій ною загальною слабкістю і різними 
функ ціональними невротичними станами та веґетатив-
ними розладами.

А. ТОТАЛЬНА – конституційний стан, який харак-
теризується сукупністю фізичних та психічних ознак: 
високий зріст, тонкі кістки, вузька грудна клітка, слаб-
ко розвинуті м’язи, ентероптоз, недостатність серцево-
судинної системи, слабкість зв’язок, сухожилків, недо-
розвиток сексуальної сфери, підвищена стомлюваність, 
головний біль, запаморочення та ін.

АСТЕНОАДИНАМІЧНИЙ СИНДРОМ – поєднан-
ня мовчазності і бездіяльності, що зумовлено вираже-
ним психічним і фізичним виснаженням; спостерігаєть-
ся при орґанічних ураженнях ц. н. с., а також при симп-
томатичних та інтоксикаційних психозах.

АСТЕНОВЕҐЕТАТИВНИЙ СИНДРОМ – див.: Ве-
ґетоастенічний синдром.

АСТЕНОДЕПРЕСИВНИЙ СИНДРОМ – поєднан-
ня астенії із стійким зниженням настрою. 

АСТЕНОЗООСПЕРМІЯ – зниження активно рух-
ливих сперматозоїдів в еякуляті (від 10 до 40%) при їх 
нормальній загальній кількості.

АСТЕНОІПОХОНДРИЧНИЙ СИНДРОМ – поєд-
нання астенії з надмірною увагою до свого здоров’я, ок-
ремими сенестопатіями.

АСТЕНОКОРІЯ – сповільнена реакція зіниці на 
світло.

АСТЕНОП – особа, в якої спостерігається асте-
нопія.

АСТЕНОПІЧНИЙ – такий, що стосується астенопії.
АСТЕНОПІЯ – швидко наступаюча втома очей під 

час зорової роботи (зоровий дискомфорт), особливо на 
близькій відстані; типи А.: акомодативна, м’язова та ко-
льорова.

АСТЕНОСПЕРМІЯ – знижена рухливість сперма-
тозоїдів в еякуляті.

АСТЕРИКСИС – руховий розлад, який спричи-
нюється нетривалим скороченням групи м’язів; харак-
теризується періодичними відхиленнями від передбачу-
ваного положення тіла

АСТЕРІОН (ASTERION) – точка, де сходяться лям-
бдоподібні, тім’яно-соскоподібний та потилично-соско-
подібний шви.

АСТЕРНАЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується ас-
тенії; 2) не з’єднаний з грудниною.

АСТЕРНІЯ – вроджена вада, яка характеризується 
відсутністю груднини

АСТЕРОҐНОЗІЯ – тактильна аґнозія; при збере-
женні всіх видів чутливості нездатність без допомоги 
зору пізнавати предмети на дотик.

АСТИҐМАТИЗМ ОКА – поєднання в одному оці 
різних видів рефракції або різних ступенів рефракції 
одного виду.

АСТИҐМАТИЧНИЙ – такий, що стосується астиґ-
матизму.

АСТИҐМОГРАФ – прилад для дослідження астиґ-
матизму.

АСТИҐМОМЕТР – прилад для дослідження астиґ-
матизму ока; складається із двох циліндрів з оптичною 
силою +1,5 і -1,5 діоптрій, вставлених в оправу, які обер-
таються стосовно один одного навколо оптичної осі при 
повороті рукоятки.

АСТИҐМООПТОМЕТР ВОЛКОВА (В. В. ВОЛ-
КОВ) – прилад, який включає всі елементи, необхідні 
для дослідження астиґматизму ока: променеву фігуру, 
фігуру хреста, крос-циліндри, комплект сферичних і 
циліндричних лінз.

АСТИКОРЕКТ – див.: Астиґмометр.
АСТМА (грец. asthma – судомний) – напад ядухи, 

що розвивається або у зв’язку з гострим звуженням про-
світу бронхів, або як прояв гострої серцевої, переважно 
лівошлуночкової, недостатності – серцева астма.

А. АПТЕКАРІВ – неінфекційно-алерґічна брон-
хіальна А., яка розвивається в працівників аптек внаслі-
док дії профе сійних алерґенів.

А. БРОНХІАЛЬНА – алерґічна хвороба, яка про-
являється повторними нападами експіраторної ядухи 
внаслідок порушення бронхіальної прохідності.

А. КОТЯЧА – екзоґенна бронхіальна А., яка спри-
чиняється вдиханням лупи кішки.

 АСТАЗІЯ-АБАЗІЯ – АСТМА КОТЯЧА
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АСТМА МІРОШНИКІВ – бронхіальна астма, яка 
спостерігається в мірошників; спричинена вдиханням 
зернового пилу.

А. МІТРАЛЬНА – серцева А. при мітральних ва-
дах серця.

А. ПЕКАРІВ – А. працівників пекарень, яка спри-
чиняється вдиханням борошна; переважно має доброя-
кісний перебіг.

А. ПИЛОВА – бронхіальна А., яка спостерігаєть-
ся при вдиханні побутового пилу; як правило, спричи-
няється алерґією до домашніх тварин та наявністю в пи-
лу кліща Dermatophagoides pteronyssinus/

А. СЕРЦЕВА – А., що зумовлена розвитком гострої 
серцевої недостатності лівих відділів серця.

АСТМАТИЧНА ТРІАДА – поєднання бронхіальної 
астми, рецидивуючого по лі позу носа і непереносності 
аспірину та препаратів піразолонового ряду. 

АСТМАТИЧНИЙ – такий, що стосується астми, ха-
рактеризується нею.

АСТМАТИЧНИЙ СТАН – затяжний напад брон-
хіальної астми, який не припиняється звичайними про-
тиастматичними препаратами протягом доби.

АСТМОҐЕННИЙ – такий, що зумовлює розвиток 
астми.

АСТМОЇДНИЙ СИНДРОМ – синдром, клінічно 
схожий з нападом бронхіальної астми, але патоґенетич-
но не пов’язаний з алерґічними процесами.

АСТМОПОДІБНИЙ – такий, що подібний до ас-
тми.

АСТОМ – плід, у якого відсутній ротовий отвір.
АСТОМАТ – такий, що не має рота.
АСТОМІЯ – вроджена вада, яка характеризується 

відсутністю рота.
АСТРАҐАЛ ШЕРСТИСТОКВІТКОВИЙ (AS-

TRA GALUS DASYANTHUS PALL.) – багаторічна 
трав’яниста рослина з родини бобових, заввишки 30 – 
40 см, з довгим волохатим опушенням. Стебла розгалу-
жені, добре розвинені. Листки непарнопірчасті, скла-
даються з 12–14 пар шовковисто-пухнастих листочків. 
Квітки жовті, густоопушені, зібрані в густі кулясті суц-
віття на довгих квітконіжках. Росте в степах та лісосте-
пах України. Має відхаркувальну, заспокійливу, гіпотен-
зивну, судинорозширюючу, жовчогінну та сечогін ну 
дію.

АСТРАҐАЛЕКТОМІЯ – хірурґічна операція вида-
лення таранної кістки.

АСТРАПОФОБІЯ – боязнь блискавки.
АСТРО- (грец. astron – зірка) – частина складних 

слів, яка вказує на зв’язок із зіркою.
АСТРОБІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає життя у Всес-

віті. Головним завданням А. є вивчення умов та можли-
вості виникнення й існування життя на інших планетах 
Сонячної системи, а також виникнення життя на Зем-
лі. Грунтується на досягненнях у галузі астрономії, біо-
лоґії, біохімії. Пов’язана також з космічною біолоґією і 
космічною медициною.

АСТРОБЛАСТИ – клітини, які утворюються в про-
цесі розвитку нейроґлії; виникають у результаті дифе-

ренціювання спонґіобластів – клітин нервової трубки. 
У результаті остаточного мітотичного ділення А. утво-
рюються астроцити.

АСТРОБЛАСТОМА – пухлина, яка рідкісно зуст-
річається в осіб молодого віку; локалізація – великі пів-
кулі головного мозку. Клітини пухлини (астроцити) з 
кількома короткими та одним довгим відростком, спря-
мованим до судини, утворюють периваскулярні псев-
дорозетки. Виділення А. як самостійної групи багатьма 
дослідниками заперечується.

АСТРОЛОҐІЯ – вчення про існування зв’язку між 
розміщенням і рухом небесних тіл та історичними подія-
ми, долями людей і народів.

АСТРОСФЕРА – частина центросфери, променева 
зона цитоплазми навколо клітинного центра, яка вини-
кає під час мітотичного поділу клітини.

АСТРОФОБІЯ – боязнь зіркового неба.
АСТРОФОРНИЙ – такий, що характеризується на-

явністю зіркоподібних відростків.
АСТРОЦИТ – одна із клітин нейроґлії, для якої ха-

рактерні численні відростки, які радіально розходяться 
від тіла клітини і закінчуються на судинах і нервових 
клітинах; залежно від форми відростків виділяють фіб-
рилярні (відростки довгі прямі, які слабо або зовсім не 
галузяться) та протоплазматичні (цитоплазматичні від-
ростки галузяться і відходять у всі боки від тіла кліти-
ни) А.; А. утворюються із астробластів, зустрічають-
ся в значній кількості в ц.н.с.; виконують трофічну та 
опорну функції.

АСТРОЦИТОМА – доброякісна ґліальна пухлина. 
Гістолоґічні варіанти А.: 1) фібрилярна А. – містить ве-
лику кіль кість ґліальних волокон і витягнутих або зір-
частих клітин; 2) протоплазматична А. – складається із 
астроцитів з невеликим еозинофільним цитоплазматич-
ним тілом з численними ніжними відростками; 3) гемі-
стоцитична А. – спостерігаються переважно великі аст-
роцити з еозинофільною цитоплазмою та ексцентрично 
розміщеним ядром.

АСТРОЦИТОМА АНАПЛАСТИЧНА (ЗЛОЯ-
КІСНА) – злоякісна пухлина, яка зустрічається пере-
важно в півкулях головного мозку. Різні ступені анап-
лазії – від незначної, яка мало відрізняється від добро-
якісної астроцитоми, до більш вираженої маліґнізації. 
Мікроскопічно від різняється високою щільністю роз-
міщення клітин, їхнім полі морфізмом, наяв ністю мі-
тозів, реакцією судин.

АСТРОЦИТОМА ПІЛОЦИТАРНА – пухлина, яка 
частіше виникає в дитячому та юнацькому віці. Росте з 
вузькою зоною ін фільтрації, переважно в стовбурі моз-
ку та мозочка. Складається із прямих або хвилеподібних 
пучків клітин і волокон, які схожі на пасма волосся. Ха-
рактерні розенталівські волокна: еозино фільні гомоґен-
ні утворення, які є продуктом конґломерації та розпаду 
ґліальних волокон.

АСТРОЦИТОМА СУБЕПЕНДИМАЛЬНА ҐІ-
ҐАНТОКЛІТИННА – пухлина, яка зустрічається 
в осіб молодого віку як один із проявів туберозного 
склерозу. Росте повільно у вигляді невеликих вузли-

 АСТМА МІРОШНИКІВ – АСТРОЦИТОМА СУБЕПЕНДИМАЛЬНА ҐІҐАНТОКЛІТИННА
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ків у стінці бокового шлуночка головного мозку. Скла-
дається із ґіґантських, частково веретеноподібних ас-
троцитів.

АСТРОЦИТОМА ІІІ І ІV СТЕПЕНЯ ЗЛОЯКІС-
НОСТІ – див.: Ґліобластома.

АСУЛЬФУРОЗ – стан орґанізму, що спричинюєть-
ся нестачею сірки. 

АСФІҐМІЯ – відсутність пульсу.
АСФІҐМО-ГЕМІПЛЕҐІЧНИЙ СИНДРОМ – екс-

трацеребральний альтернуючий синдром; виникає при 
закупорці загальної сонної артерії або плечо-головного 
стовбура. При цьому на боці ураження відсутня пульса-
ція на цих судинах та їхніх галузках, а на протилежному 
боці – геміплеґія або геміпарез.

АСФІКСІЯ (а- + sphyxis – пульс) – ядуха; патолоґіч-
ний стан, який зумовлений гостро або підгостро вини-
каючою нестачею кисню в крові і нагромадженням вуг-
лекислоти в орґанізмі, що проявляється симптомоком-
плексом розладу життєво важливих функцій орґанізму, 
головним чином, діяльності нервової системи, дихан-
ня та кровообігу; види А.: 1) А. в результаті порушень 
зовнішнього дихання; 2) А. від нестачі кисню в повітрі, 
що вдихається; 3) А. в результаті ураження нервової сис-
теми; 4) А. в результаті порушення транспорту кисню; 
5) А. внаслідок розладу внутрішньотканинного дихан-
ня; 6) А. плода; патолоґічні зміни, які спостерігаються 
при А., зумовлюються кисневим голодуванням тканин, 
специфічною дією надлишку вуглекислоти і ацидозом, 
який розвивається внаслідок гіперкапнії та накопичення 
недоокислених продуктів обміну; на початкових стадіях 
А. зазначені фактори викликають подразнення відповід-
них рецепторних утворень (хеморецептори синокаро-
тидної та кардіаортальної зон, рецепторні структури ре-
тикулярної формації довгастого мозку) і зумовлюють в 
орґанізмі реакції, які мають пристосувальний характер; 
з часом наростають прояви різних розладів, зумовлених 
гіпоксією, гіперкапнією та ацидозом; у процесі перебігу 
А. розрізняють кілька фаз; для I фази характерна карти-
на підсиленого збудження дихального та судинорухаль-
ного центрів і переважання у веґетативній реґуляції сим-
патичних ефектів; клінічна картина характеризується 
підвищенням артеріального тиску, частішанням та під-
силенням серцебиття, мобілізацією депонованої крові; в 
II фазі переважають ефекти збудження парасимпатичної 
системи, що є наслідком безпосередньої дії вуглекис-
лоти на ядра блукаючого нерва; спостерігається порід-
шання дихання, що часто супроводжується підсиленим 
видихом (експіраторна задишка) та значним уповільнен-
ням серцебиття; артеріальний тиск поступово знижуєть-
ся; у III фазі виникає значне збудження парасимпатич-
них ядер, які відповідають за реалізацію гальмування на 
дихальний центр; клінічно спостерігається тимчасова 
(від кількох секунд до декількох хвилин) зупинка рит-
мічної активності дихального центру (претермінальна 
пауза); в цей час артеріальний тиск значно знижується, 
наступає втрата свідомості, згасають спінальні, очні та 
інші рефлекси; в IV фазі спостерігається термінальне, 
аґональне дихання (рідкі глибокі судомні «зітхання»), 

яке триває, як правило, кілька хвилин; в цей час вини-
кають сильні судоми, можуть появлятися мимовільне 
виділення калу, сечі і сперми; смерть наступає внаслі-
док паралічу дихання.

АСФІКТИЧНИХ МЕМБРАН СИНДРОМ – див.: 
Гіаліново-мембранна хвороба новонароджених.

АСФІКТИЧНОГО ЗАЩЕМЛЕННЯ СИНДРОМ – 
поєднання асфіксії та гемодинамічних порушень у ново-
народжених і грудних дітей, що зумовлено підвищенням 
внутрішньогрудного тиску внаслідок зміщення кишеч-
ника в плевральну порожнину при вродженій несправ ж-
ній діафраґмальній грижі.

АСЦИТ – значне накопичення вільної рідини (як 
правило, трансудату) у чере в ній порожнині. Асцитич-
на рідина буває, звичайно, серозною, рідкісніше – гемо-
раґіч ною або хільозною. Причини А.: портальна гіпер-
тензія з під-, внутрішньо- чи надпечінковою блокадою 
портального кровотоку; набряковий синдром при хро-
нічній серцевій недостатності, при захво рюваннях ни-
рок, аліментарній дистрофії; порушення відтоку лімфи 
грудною протокою; ураження очеревини пухлинним або 
туберкульозним процесом.

АСЦИТИЧНА НОРИЦЯ – вузький хід, що сполу-
чає черевну порожнину із зовнішнім середовищем, че-
рез який постійно або періодично виділяється асцитич-
на рідина. А.н. утворюється як ускладнення пункції че-
ревної порожнини або в результаті просочування асци-
тичної рідини між хірурґічними швами після оператив-
них втручань при асциті різного ґенезу. У ділянці нори-
ці – хронічне запалення та сполучна тканина на різних 
стадіях дозрівання.

АСЦИТИЧНА РІДИНА – рідина, яка накопичуєть-
ся в черевній порожнині при асциті; в більшості випад-
ків рідина прозора, має нейтральну або слаболужну ре-
акцію, питома вага не більша 1,015, а концентрація біл-
ка не вища 2,5%; містить, головним чином, клітини ен-
дотелію, при злоякісних ураженнях – пухлинні клітини, 
при подразненні очеревини появляються лейкоцити та 
лімфоцити.

АСЦИТ-ПЕРИТОНІТ – накопичення рідини в че-
ревній порожнині на фоні запальних уражень очеревини 
(туберку льоз); інколи запалення очеревини розвивається 
внаслідок тривалого перебігу асциту.

АТАВІЗМ (лат. atavus – дід) – прояв у окремих 
орґанізмів ознак, властивих їхнім віддаленим пред-
кам, але відсутніх у найближчих. А., як правило, є на-
слідком порушень ембріонального розвитку. Розріз-
няють дві форми А.: 1) гібридний А. – спостерігаєть-
ся в орґанізмів із розхитаною спадковістю; можливий 
розвиток ознак в ослабленому або не сповна вираже-
ному вигляді, які спостерігались у далеких предків; 
2) палінґенетичний А., який буває двох типів: індифе-
рентний (напр., додаткові пари сосків, додаткові груд-
ні залози) та тератолоґічний, при якому окремі ознаки 
можуть бути основою для розвитку патолоґічних змін 
або заважати нормальному функціонуванню орґанів 
(напр., діа фраґмальна грижа, отвір у міжшлуночковій 
перегородці серця).

 АСТРОЦИТОМА ІІІ І ІV СТЕПЕНЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ – АТАВІЗМ
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АТАКСИМЕТР – прилад для вимірювання основ-
них параметрів рухів; застосовують для оцінювання 
ступеня атаксії за допомогою вимірювання кількості 
гойдань тіла пацієнта у стоячій позі з заплющеними 
очима.

АТАКСИМЕТРІЯ – вимірювання основних пара-
метрів рухів.

АТАКСИФОБІЯ – нав’язлива боязнь порушення ко-
ординації рухів.

АТАКСІАҐРАМА – 1) ґрафічний запис, виконаний 
за допомогою атаксиметра; 2) малюнок, який виконаний 
особою, що страждає на атаксію.

АТАКСІЯ – порушення моторики, що проявляєть-
ся розладом координації ру хів. Залежно від локалізації 
патолоґіч ного процесу виділяють сенситивну та мозочко-
ву А. Сенситивна А. розвивається при ураженні пропріо-
цептивної чутливості; кінестетичні сигнали від чутливих 
нервових закінчень у м’язах та в сухожилках пропріоцеп-
тивна система не сполучає, внаслідок чого порушується 
глибока чутливість, координація рухів та м’язово-сугло-
бове відчуття. Мозочкова А. розвивається при ураженні 
мозочка та його зв’язків і характеризується руховими роз-
ладами. Розрізняють кілька форм мозочкової А.: 1) дина-
мічна А. – розвивається при ураженні півкуль мозочка; 
характерне порушення виконання різних довільних рухів 
кінцівками; 2) статико-локомоторна А. – в основному роз-
ладжується стояння та ходьба, що пов’язано з ураженням 
флокуло-нодулярної частки; 3) лабіринтна А. – виникає 
при ураженні вестибулярного аналізатора, частково його 
пропріоцепторів у лабіринті; спостерігаються розлади 
рівноваги тіла, при ходьбі хворий відхиляється в бік ура-
женого лабіринту.

АТАКСІЯ ІНТРАПСИХІЧНА – роз’єд наність та 
розщеплення психічних процесів (мислення, почуттів, 
вчинків), їхнього мімічного і мовленнєвого вираження.

АТАКСІЯ-ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ ЛУЇ-БАР (D. 
LOUIS-BAR) – аутосомно-рецесивне успадковане за-
хворювання з мозочковою атаксією і складними імун-
ними змінами (гіпоплазія лімфоїдної тканини, дефіцит 
ІgА), до яких додається телеанґіектазія. Хворі гинуть у 
підлітковому віці від інфекцій, інколи від крововиливів 
у мозок.

АТАКСОФОБІЯ (грец. ataxia розлад + phobia) – 
нав’язлива боязнь безладдя чи неакуратності.

АТАКТИЧНИЙ – такий, що проявляється атаксією, 
характеризується нею

АТАНАССІО (A. ATHANASSIO) СИМП ТОМ – зі-
ниці реаґують на світло, але немає реакції як на акомо-
дацію, так і на конверґенцію; ознака маніакальної стадії 
маніакально-депресивного психозу.

АТАРАКСІЯ – стан після застосування психо-
тропних засобів; характеризується зняттям неспокою, 
страху, внутрішнього напруження.

АТАРАКТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – див.: 
Транквілізатори.

АТАРАЛЬҐЕЗІЯ – стан пригнічення свідомості та 
больової чутливості, що розвивається внаслідок поєдна-
ної дії анальґезуючих засобів та транквілізаторів.

АТЕЛЕКТАЗ – повне спадання респіраторного від-
ділу легені або її частини, при якому легеневі альвео-
ли не містять повітря чи містять його в зменшеній кіль-
кості. Розрізняють вроджений та набутий А. Вродже-
ний А. – легені або їхня частина в новонародженого не 
дихали; спостерігається при таких патолоґічних ста-
нах: 1) у мертвонароджених дітей у зв’язку з відсутніс-
тю дихання; 2) при аспірації новонародженим навколо-
плодових вод при асфіксії під час пологів; 3) при недо-
статньому утворенні або відсутності антиателектатич-
ного фактора – сурфактанта, який утворюється альве-
олярним епітелієм; 4) дизонтоґенетичні А. – при вадах 
розвитку бронхів, недорозвитку респіраторних відділів 
легень і гіпоплазії легеневої артерії; 5) при пригнічен-
ні дихального центру внаслідок ішемії ц.н.с. або трав-
ми. Набутий А. класифікується на: 1) обтураційний А., 
який зумовлений повним або майже повним закриттям 
просвіту бронха при ендобронхіальних пухлинах, при 
стискуванні бронха пухлиною або сполучною ткани-
ною ззовні, при аспірації чужорідними тілами, при за-
купорці бронха слизом; 2) компресійний А., який роз-
вивається внаслідок зовнішнього стис кування легеневої 
тканини при об’єм них патолоґічних процесах у груд ній 
порожнині (пухлини середо стіння, плеври, аневризми); 
3) дис тен зійний (функціональний) А. виникає час тіше 
в нижніх відділах легень внас лідок порушення діафраґ-
мального дихання або зниження активності дихального 
центру в ослаблених лежачих хворих.

АТЕЛЕКТАТИЧНИЙ – такий, що стосується ате-
лектазу, спричинений або характеризується ним.

АТЕЛЕНЦЕФАЛІЯ – вроджена вада, яка характе-
ризується незавершеним розвитком головного мозку.

АТЕЛІОЗ – див.: Ателія.
АТЕЛІЧНИЙ – такий, що стосується ателії, прояв-

ляється чи характеризується нею.
АТЕЛІЯ (грец. atelia – незавершеність) – 1) непов-

ний або незавершений розвиток; 2) вроджена відсут-
ність сосків молочних залоз.

АТЕЛО- (грец. atelōs – незавершений) – частина 
складних слів, яка означає незавершеність чи недоско-
налість.

АТЕЛОҐЛОСІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується недорозвитком язика.

АТЕЛОҐНАТІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується недорозвитком щелепи.

АТЕЛОДОНТІЯ – недорозвиток зубощелепної сис-
теми.

АТЕЛОКАРДІЯ – вроджений недорозвиток серця.
АТЕЛОМІЄЛІЯ – недорозвиток будь-якої частини 

спинного мозку.
АТЕЛОПОДІЯ – вроджена вада, яка характеризуєть-

ся недорозвитком ступні.
АТЕЛОПРОСОПІЯ – вроджена вада, яка характе-

ризується недорозвитком лиця.
АТЕЛОРАХІДІЯ – вроджена вада, яка характери-

зується недорозвитком хребтового стовпа.
АТЕЛОСТОМІЯ – вроджена вада, яка характери-

зується недорозвитком рота.
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АТЕЛОХЕЙЛІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується недорозвитком губи.

АТЕЛОХЕЙРІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується недорозвитком руки.

АТЕЛОЦЕФАЛ – такий, що має недорозвинену го-
лову.

АТЕЛОЦЕФАЛІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується недорозвитком голови.

АТЕНУАЦІЯ – стійке необоротне ослаблення віру-
лентності патоґенних мікроорґанізмів.

АТЕНУЙОВАНИЙ – ослаблений; такий, що харак-
теризується атенуацією.

АТЕРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення атероскле-
ротичної бляшки з артерії.

АТЕРМІЧНИЙ – такий, що не пропускає теплові 
промені чи поглинає їх.

АТЕРО- (грец. athero – рідка каша) – частина склад-
них слів, яка означає «відкладення м’яких пастоподіб-
них речовин».

АТЕРОҐЕННИЙ – такий, що спричинює розвиток 
атеросклерозу, сприяє його розвитку.

АТЕРОҐЕННІ ФАКТОРИ – фактори, що сприяють 
розвитку атеросклерозу: підвищення вмісту холестери-
ну в крові, вживання їжі багатої холестерином і бідної 
ненасиченими жирними кислотами, тривалі стресові си-
туації, артеріальна гіпертензія, обтяжена спадковість та 
ін.

АТЕРОКАЛЬЦИНОЗ – завершальна стадія морфоґе-
незу атеросклерозу, хоча відкладення солей кальцію по-
чинається вже на стадії атероматозу і навіть ліпо склерозу. 
Солі кальцію відкладаються в атероматозні маси, у фіб-
розну тканину, у проміжну речовину між еластичними 
волокнами. При значних відкладеннях вапна в ділянці 
покриття бляшки утворюються щільні та ламкі пластин-
ки. Обвапнуванню бляшок сприяє еластоліз. У зв’язку з 
деструкцією еластичних мембран відбувається накопи-
чення аспараґінової та ґлутамінової кислот. Іони каль-
цію зв’язуються з вільними карбоксильними групами цих 
кислот і випадають у вигляді фосфату кальцію.

АТЕРОМА – доброякісне пухлинопо дібне утворен-
ня, яке виникає внаслідок закупорки вивідної протоки 
сальної залози; розміщується в шкірі чи підшкірній тка-
нині; містить жирові аморфні й кристалічні речовини та 
клітини епітелію.

АТЕРОМАТОЗ – розпад ліпідів, які складають цен-
тральну частину атеро склеротичної фіброзної бляшки, 
а також прилеглих колаґенових і еластичних волокон. 
При цьому утворюється дрібнозерниста аморфна маса, в 
якій виявляються кристали холестерину та жирних кис-
лот, шматочки еластичних і колаґенових волокон, краплі 
нейтральних жирів (атероматозний детрит).

АТЕРОМЕТРИЧНА СИСТЕМА – сукупність ме-
тодів і процедур, з допомогою яких отримують ряд взає-
мо залежних і взаємопов’язаних змінних у результаті ви-
користання певних біофізичних даних (реолоґічних, ґео-
метричних і гемодинамічних) і математичних перетво-
рень з метою якісного і кількісного аналізу атероскле-
ротичних уражень певних артерій (артеріальні змінні), 

а також змін орґанів, що кровопостачаються цими ар-
теріями (орґанзалежні змінні).

АТЕРОСКЛЕРОЗ – хронічне захворювання, яке 
ха рактеризується ураженням артерій еластично го та 
м’язовоеластичного типу у вигляді вогнище вої ліпідної 
інфільтрації внутрішньої оболонки та реактивного розрос-
тання сполучної тканини. Макроскопічно розрізняють такі 
види атеросклеро тичних змін, які відбивають динаміку 
процесу: 1) жирові плями або смужки; 2) фіброзні бляшки; 
3) ускладнені ураження, які представлені фіброзними 
бляшками з виразками, крововиливами та накладення-
ми тромботичних мас; 4) кальциноз або атерокальци-
ноз. Виділені також стадії морфоґенезу А.: 1) доліпідна; 
2) ліпідоз; 3) ліпосклероз; 4) атероматоз; 5) утворення ви-
разок; 6) атерокальциноз. Залежно від переважної локалі-
зації патолоґічного процесу в тих чи інших судинах, ус-
кладнень та клінічних проявів виділяються такі клініко-
анатомічні форми А.: 1) А. аорти, який більш виражений у 
черевному відділі і, звичайно, проявляється атероматозом, 
утворенням виразок, атерокальцинозом; типові усклад-
нення: тромбоз, тромбоемболія, емболія атероматозними 
масами, розвиток аневризми аорти; 2) А. вінцевих судин – 
лежить в основі ішеміч ної хвороби серця; 3) А. артерій 
головного мозку – призводить до розвитку цереброваску-
лярної хвороби; 4) А. ниркових артерій – ускладнюється 
атеросклеротичним нефроцирозом та симптоматичною 
нирковою гіпертонією; 5) А. артерій кишечника – може 
викликати ішемію та ґанґрену кишки; 6) А. артерій кін-
цівок – призводить до проґресуючої ішемії та атероскле-
ротичної ґанґрени.

АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЙ ІНДЕКС – відношення 
площ артерій з атеросклеротичним процесом та інтак-
тних ділянок; показник поширеності атеросклеротич-
ного процесу.

АТЕТОЗ (грец. athetos – незакріплений) – мимовіль-
ні, стереотипні, ритмічні, безперервні, повільні рухи не-
великої амплітуди, які виникають у пальцях рук та ніг, в 
основі яких лежать тонічні судоми, що одночасно захоп-
люють м’язи-антаґоністи та аґоністи. А. обумовлюєть-
ся ураженням стріарної системи – хвостатого ядра та 
шкаралупи, яке може спостерігатися при енцефалітах, 
пухлинах, судинних захворюваннях, травматичних ура-
женнях.

АТЕТОЗ ПОДВІЙНИЙ – вроджене за хворювання, 
для якого характерні насильні рухи атетоїдного харак-
теру; в основі А.п. лежить ураження підкіркових вузлів 
головного мозку.

АТЕТОЗНИЙ – такий, що стосується атетозу.
АТИМОЛІМФОПЛАЗІЯ – див.: Аґаммаґлобулі-

немія лімфопенічна.
АТИМІЯ – 1) відсутність або зниження емоційних 

реакцій; 2) відсутність вилочкової залози.
АТИМОРФІЯ – див.: Апатія.
АТИПОВИЙ – відхилений від нормальної форми 

або типу, нетиповий, неправильний, незвичайний.
АТИПОВИЙ РІСТ – утворення неправильних тка-

нинних структур клітинами, які втратили специфічні 
ознаки диференційованих тканин.
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АТИРЕОЗ – вроджена відсутність щитоподібної за-
лози.

АТИРОЇДЕМІЯ – відсутність у крові гормонів щи-
топодібної залози.

АТІАМІНОЗ – нестача тіаміну.
АТЛАНТ (ATLAS) – Див.: Хребець шийний пер-

ший.
АТЛАНТНИЙ – такий, що стосується атланта (пер-

шого шийного хребця).
АТЛАНТО-ЗУБОВИЙ – такий, що стосується ат-

ланта (першого шийного хребця) та зуба другого ший-
ного хребця.

АТЛАНТО-ОСЬОВИЙ – такий, що стосується ат-
ланта (першого шийного хребця) і другого шийного 
хребця.

АТЛАНТО-ПОТИЛИЧНИЙ – такий, що стосується 
атланта (першого шийного хребця) і потиличної кістки.

АТЛАНТО-СОСКОПОДІБНИЙ – такий, що сто-
сується атланта (першого шийного хребця) і соскоподіб-
ного відростка.

АТЛЕТИЗМ – прояв високого фізичного розвитку і 
фізичної підготовки.

АТМО- (грец. atmos – пара, туман) – частина склад-
них слів, що вказує на зв’язок з парою або туманом.

АТМОСФЕРА ЗЕМЛІ – ґазова (повітряна) оболон-
ка, яка оточує Землю. А.З. являє собою фізичну суміш 
ґазів, переважно азоту (78,08 %) та кисню (20,95%). За-
лежно від температури, тиску, хімічного складу, елект-
ричного стану А.З. умовно ділять на такі шари: 1) тро-
посфера – характерне експоненціальне падіння тиску, 
наявність постійного вертикального ґрадієнту, гори-
зонтальні та вертикальні переміщення повітряних мас, 
значні зміни вологості повітря; тут міститься значна час-
тина біо сфери, формуються повітряні маси та фронти, 
розвиваються циклони та антициклони; 2) стратосфе-
ра – проґресуюча розрідженість повітря, виключно ви-
сока інтенсивність ультрафіолетового ви промінювання, 
відсутність водяної пари, наявність великої кількості 
озону та пос тійне підвищення температури; 3) іо но-
сфера – крайня розрідженість ґазового середовища, ви-
сока концентрація молекулярних та атомарних іонів і 
вільних електронів, а також висока температура; 4) ек-
зосфера – атмосферні ґази розсіюються у світовий про-
стір за рахунок переборення молекулами сили земного 
тяжіння.

АТМОСФЕРА ШТУЧНА – штучна суміш ґазів, яка 
забезпечує нормальне дихання та ґазообмін у людини 
та тварин.

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ – фізична суміш ґазів, 
які утворюють атмосферу Землі. Газовий склад повітря 
(в об’ємних процентах): азот – 78,08, кисень – 20,95, 
інертні ґази – 0,93, вуглекислий ґаз – 0,03–0,04. Спів-
відношення ґазів А.п. практично однакове до висот 80–
100 км. Постійність основної частини ґазового складу 
зумовлюється відносною урівноваженістю процесів ґа-
зообміну між живою та неживою природою, безперерв-
ним перемішуванням мас повітря в горизонтальному та 
вертикальному напрямах.

АТМОСФЕРНИЙ – такий, що стосується атмос-
фери.

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК – тиск, який зумовлює ат-
мосфера під дією ґравітації на поверхню Землі. Величи-
на А.т. дорів нює вазі розміщеного вище стовпа повітря 
з одиничною основою, який сягає над місцем вимірю-
вання до меж атмо сфери. Середній А.т. на рівні моря 
становить 760 мм рт. ст.

АТМОСФЕРНІ ВОДИ – сконденсована водяна па-
ра атмосфери, яка випадає на поверхню Землі у вигляді 
дощу та снігу.

АТОМ (грец. atomos – неподільний) – найдрібніша 
частина хімічного елемента, яка зберігає його властиво-
сті; складається із атомного ядра та електронної оболон-
ки, що містить електрони.

АТОМНА ВАГА – маса атома хімічного елемента, 
яка виражена в міжнародних вуглецевих одиницях – ве-
личина рівнів 1/12 маси атома ізотопа вуглецю С12 .

АТОМНИЙ – такий, що стосується атома.
АТОНІЧНА КРОВОТЕЧА – маткова кровотеча, яка 

зумовлена повною втратою матки здатності скорочува-
тися.

АТОНІЧНИЙ – такий, що стосується атонії; такий, 
у якого спостерігається ослаблення тонусу.

АТОНІЯ – в’ялість, ослаблення тонусу, тобто напру-
женості, еластичності та збудливості тканин і орґанів 
(матки, шлунка, кишок, м’язів і т. ін.).

АТОПЕНИ – алерґени, які спричинюють тільки 
атопічні реакції.

АТОПІЧНИЙ – такий, що має незвичайну локалі-
зацію.

АТОПІЧНА РЕАКЦІЯ – алерґічна реакція І типу 
(негайного) за Геллом і Кумб сом.

АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ – різновид дифузно-
го нейродерміту, який проявляється симетричним роз-
міщенням вогнищ ураження, стійким білим дермоґра-
фізмом, нестерпним свербіжем.

АТОПІЧНИЙ ДІАТЕЗ – див.: Ексудативно-ката-
ральний діатез.

АТОПІЯ – 1) алерґічні захворювання, основна роль 
у розвитку яких належить спадковій схильності. До 
атопічних за хворювань відносять деякі форми брон-
хіальної астми, сінну гарячку, алерґічний риніт, алерґіч-
ний дерматит, анґіоневротичний набряк, а також деякі 
інші прояви алерґічних реакцій з боку різних орґанів і 
систем (ґастроентерит, кон’юнк тивіт, афтозний стома-
тит, епілептиформні напади, медикаментозні лейкопе-
нії та аґранулоцитоз, тромбоцитопе нічна пурпура, ге-
молітична анемія). Під вищена чутливість орґанізму до 
антиґенів (атопенів) пов’язана з виробленням реаґінів 
(головним чином, ІgЕ); 2) див.: Дистопія.

АТРАКЦІЯ – рухи кінцівок, які спрямовані до ту-
луба.

АТРАНСФЕРИНЕМІЯ – рідкісне спадкове захво-
рювання, яке розвивається внаслідок відсутності або 
значного зниження в плазмі крові трансферину (сиде-
рофіліну); проявляється тяжкою гіпо хромною анемією 
з гемосидерозом внутрішніх орґанів.

 АТИРЕОЗ – АТРАНСФЕРИНЕМІЯ
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АТРЕЗІЯ – повна відсутність каналу або природно-
го отвору в орґані, який має будову трубки; А. буває 
вродженою та набутою.

АТРЕЗІЯ ОТВОРУ МАЖАНДІ (F. MA GENDIE) – 
див.: Денді – Уокера синдром.

АТРЕЗІЯ ФОЛІКУЛІВ – зворотний розвиток фолі-
кулів у яєчнику ссавців та людини. Більшість первинних 
фолікулів не розвиваються до ґраафового міхурця, за-
знаючи атрезії на різних стадіях (яйцеклітина відмирає, 
фолікулярний епітелій розсмоктується, у центрі фоліку-
ла виникає рубцювання з наступним утворенням спо-
лучнотканинної оболонки).

АТРЕМІЯ – нервово-психічний розлад, для якого 
характерне порушення здатності стояти, сидіти або хо-
дити.

АТРЕПСІЯ – (грец. threpsis – живлення) – 1) тяжка 
форма розладу харчування в грудних дітей, які штучно 
вигодовуються; надмірне виснаження орґанізму внаслі-
док неповного (білкового) голодування; 2) імунітет що-
до прищеплених пухлинних клітин.

АТРЕПТИЧНИЙ – такий, що стосується атрепсії 
або характеризується нею.

АТРЕПТИЧНИЙ ІМУНІТЕТ – імунітет щодо при-
щеплених пухлинних клітин.

АТРИХІЯ – див.: Алопеція.
АТРИХОЗ – див.: Алопеція.
АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНА БЛОКАДА – часткове 

або повне порушення проведення імпульсу збудження 
із передсердь до шлуночків на різних рівнях провідної 
системи серця.

АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНА ДИСОЦІАЦІЯ – від-
сутність злагодженості, синхронності в діяльності пе-
редсердь і шлуночків серця.

АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНИЙ ОТВІР (OSTIUM 
ATRIOVENTRICULARE) – отвір між передсердями 
та шлуночками.

АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНА ПРОВІД НІСТЬ – про-
ведення імпульсу від передсердь до шлуночків.

АТРІОМЕҐАЛІЯ – різке збільшення лівого перед-
сердя, зумовлене його дилатацією.

АТРІОСЕПТОПЕКСІЯ – хірурґічна операція за-
криття вторинних дефектів міжпередсердної перегород-
ки.

АТРІОТОМІЯ – хірурґічний розтин стінки перед-
сердя.

АТРОМБІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА – спадкове захворю-
вання, при якому знижується аґрегація тромбоцитів на 
колаґен, адреналін, АДФ, тромбін, арахідонат натрію, 
вазопресин внаслідок зменшення чутливсті до ендопе-
рекисів простаґландину і тромбоксану А2, причому син-
тез останнього в тромбоцитах не змінений. А.е. харак-
теризується тривалими кровотечами із ран, ясен, мено-
раґіями.

АТРОМБОЦИТОПЕНІЧНА ПУРПУРА – див.: 
Антигемофілія.

АТРОПІН – складний ефір аміноспирту тропіну та 
тропової кислоти; алкалоїд, наявний у беладоні, бле-
коті, дурмані та в деяких інших рослинах родини пасльо-

нових; застосовують як холінолітичний засіб атропіну 
сульфат та екстракт беладонни.

АТРОФІЧНІ СМУГИ ШКІРИ – виникають часті-
ше в жінок після тяжких інфекцій, при вагітності, тро-
фічних та ендокринних розладах у вигляді злегка запа-
лих, чітко обмежених, м’яких, паралельних, спочатку 
багряно-червоних, потім білястих смуг на животі, мо-
лочних залозах, внутрішній поверхні стегон.

АТРОФІЯ (а- + trophe – живлення) – зменшення чис-
ла ультраструктур в окремих клітинах, а потім і зменшен-
ня кількості останніх, зменшення розмірів клітин, тка-
нин та орґанів. Розрізняють фізіолоґічну і патолоґічну А. 
Фізіолоґічна А. залежить від вікових змін орґанізму (на-
пр., А. вилочкової залози в період статевого дозрівання). 
В основі патолоґічної А. лежить переважання процесів 
дисиміляції над процесами асиміляції внаслідок знижен-
ня активності цитоплазматичних ферментів. Залежно від 
факторів, які спричинюють А., розрізняють: 1) нейротич-
ну А., яка розвивається при травматичному чи запально-
му руйнуванні нервових провід ників між орґаном і не-
рвовою системою, а також при руйнуванні нервових клі-
тин; 2) функціональну А., яка виникає внас лідок знижен-
ня діяльності орґану; 3) гормональну А., яка розвивається 
внаслідок порушення діяльності залоз внутрішньої сек-
реції; 4) А. від недостатнього харчування, яка може бу-
ти загальною та місцевою; загальна А. розвивається при 
недостатньому або неповноцінному харчуванні, а також 
у результаті глибокого порушення обміну речовин; місце-
ва А. виникає при звуженні просвіту артерій; 5) А. в ре-
зультаті дії фізичних факторів виникає при дії на орґанізм 
променевої енерґії; 6) А. в результаті дії хімічних фак-
торів, напр., зміни в щитоподібній залозі, внаслідок за-
стосування йоду; 7) А. від дії механічних факторів – А. 
від тиску.

А. М’ЯЗОВА – стоншення та переродження 
м’язових волокон, зменшення їхньої скорочувальної 
здатності, внаслідок порушення трофіки. А.м. може бу-
ти одним із симптомів при різних за хворюваннях, інток-
сикаціях – проста А.м., а також бути провідною ознакою 
великої групи спадкових нервово-м’язових захворювань 
(спадково-деґенеративні А.м.).

А. М’ЯЗОВА ПЕРОНЕАЛЬНОГО ТИ ПУ – див.: 
Шарко – Марі – Тута аміотрофія.

А. ПЕЧІНКИ ГОСТРА ЖОВТА – див.: Дистрофія 
печінки жовта.

А. ШКІРИ – патолоґічний процес, який призво-
дить до зменшення об’ єму та кількості всіх або деяких 
складових частин шкіри. Розрізняють: 1) первинну 
А.ш., етіолоґія і патоґенез якої повною мірою не вияс-
нені; 2) вторинну А.ш., яка розвивається після деяких 
за хворювань та як наслідок пошкоджень шкіри, дії за-
пальних процесів, тривалого впливу атмосферних фак-
торів.

А. ШКІРИ БІЛА МІЛІАНА (G. MILI AN) – на го-
мілках з варікозно розширеними венами виникають 
білуваті ділянки атрофії шкіри різної форми та величи-
ни з гемосидерозним обідком; спостерігається у хворих 
хронічним рецидивуючим капіляритом.

 АТРЕЗІЯ – АТРОФІЯ ШКІРИ БІЛА МІЛІАНА
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АТРОФОДЕРМІЇ – група захворювань шкіри, ос-
новним проявом яких є атрофія шкіри.

АТРОФОДЕРМІЯ ІДІОПАТИЧНА ПАЗІНІ – 
П’ЄРІНІ (A. PASINI – L. PIERINI) – на тулубі, рідкіс-
ніше на кін цівках з’являються округлі атрофічні, нена-
че втиснені в шкіру, бляшки синюватого кольору; при 
гістолоґічному до слідженні – набряк, гомоґенізація ко-
лаґену, потім атрофія шкіри, яка поступово збільшуєть-
ся на периферії.

АТРОФОДЕРМІЯ НЕВРОТИЧНА – розвивається 
при токсичному або інфекційному поліневриті, сиринґо-
мієлії, сухотці спинного мозку, подаґрі, лепрі, травма-
тичних ушкодженнях нервів. Уражається шкіра кінці-
вок, яка набуває блискучого вигляду, що супроводжуєть-
ся стоншенням епідермісу, набряком дерми, розширен-
ням судин; спостерігаються трофічні зміни нігтів; хво-
рих турбують сильні невралґічні болі.

АТРОФОДЕРМІЯ ЧЕРВОПОДІБНА – розви ва-
ється в молодому віці, проґресує повільно. Симетрично 
на щоках з’являються густо розміщені фолікулярні про-
бки, у місцях яких у подальшому розвиваються дрібні 
атрофічні рубчики, що нагадують поверхню дерева, ура-
женого червоточиною. Гістолоґічно: атрофія епі дермісу, 
фолікулярний гіперкератоз, гіпоплазія сальних залоз.

АТТИК – надбарабанне заглиблення, простір (верх-
ній поверх барабанної порожнини).

АТТИКОАНТРОТОМІЯ – хірурґічний розтин над-
барабанного простору входу в печеру та печери соско-
подібного відростка з видаленням патолоґічно зміне-
них тканин.

АУДІО- (лат. audio – чути) – частина складних слів, 
яка зазначає належність до слуху, до здатності чути.

АУДІОҐРАМА (аудіо- + грец. gramma – запис) – ґра-
фічне зображення слухової функції, яке дозволяє оці-
нити ступінь, а інколи і топіку порушень у слуховому 
аналізаторі.

АУДІОЛОҐІЯ – (аудіо- + грец. logos – вчення) – 
розділ отоларинґолоґії, який вивчає слухову функцію. 
Предметом та змістом А. є вивчення етіолоґії і патоґе-
незу уражень слуху, диференційованої та топічної їхньої 
діаґностики, методів лікування, профілактики, а також 
функціональної компенсації.

АУДІОМЕТР – електроакустичний вимірювальний 
прилад для дослідження слуху, який складається зі зву-
кового ґенератора з реґульованою частотою та інтенсив-
ністю звукового тиску, повітряного та кісточкового теле-
фонів. Дослідження проводиться шляхом подачі дозова-
ного за частотою та інтенсивністю звукового подразненя 
на телефон кісткової або повітряної провідності.

АУДІОМЕТРІЯ (аудіо- + грец. metreo – вимірюва-
ти) – об’єктивне або суб’ єктивне вимірювання чутли-
вості слухового орґана до звуків різної висоти шляхом 
подачі тональних та мовленнєвих сиґналів, а також спе-
ціальних аудіолоґіч них тестів.

А. ВЕРБОТОНАЛЬНА – викорис тання при мовлен-
нєвій А. слів із визначеним частотним спектром; застосо-
ву ються шепіт та голосне мовлення.

А. ІГРОВА – дослідження гостроти слуху в дітей 
з одночасним використанням ігрових ситуацій, елек-

троіграшок та картинок, які показують за допомогою 
фільмоскопа.

А. КОМП’ЮТЕРНА – реєстрація слухових, викли-
каних з допомогою комп’ютера, потенціалів.

А. МОВЛЕННЄВА – А. з допомогою відтворення 
мовлення із заданою гучністю.

А. НАДПОРОГОВА – дослідження, в якому вико-
ристовуються звуки, що перевищують поріг чутності 
обстежуваного.

А. ПОРОГОВА – визначення порогу чутності 
звуків.

А. РЕФЛЕКТОРНА – реєстрація рефлексів у від-
повідь на звуки.

А. ТОНАЛЬНА – дослідження слуху чистими тона-
ми різної частоти та гучності.

А. УЛЬТРАЗВУКОВА – використання ультразвуку 
для диференційної діаґностики звукопровідного та зву-
косприймаючого апарата вуха.

А. ШУМОВА – визначення слухових порогів для 
звуків різної частоти в умовах дії дозованого маскую-
чого шуму, до складу якого входить широка смуга час-
тот (білого шуму).

АУДІОФОН – електронний чи механічний пристрій, 
який підсилює звук; використовується з метою компен-
сації слухової функції в недочуваючих.

АУЕНБРУҐҐЕРА (L. J. AUENBRUG GER) СИМП-
ТОМ – випинання в ділянці серця і мечоподібного від-
ростка; можлива ознака стенозу лівого атріо-вентрику-
лярного отвору і ексудативного перикардиту.

АУКСИНИ – фізіолоґічно активні речовини, які ут-
ворюються в клітинах рослин і стимулюють процеси 
росту. У малих концентраціях прискорюють ріст рос-
лин, у більших – пригнічують його. Містяться в рослині 
у вільному і зв’язаному стані, біолоґічно активними є 
лише вільні А. Із тканин рослин та тваринних орґанізмів 
виділений гетероауксин (С10Н9О2N), який є близьким за 
структурою до триптофану. А. широко використовують-
ся в рослинництві, садівництві.

АУКСОТРОФИ – мікроорґанізми, для яких харак-
терне порушення біосинтезу метаболіту, без наявності 
якого вони не здатні рости на мінімальних живильних се-
редовищах, що не мають неорґанічних сполук як джерела 
азоту та вуглеводів. Залежно від потреб у тому чи іншому 
субстраті А. поділяють на 5 груп: 1) А., які потребують 
тієї чи іншої амінокислоти; 2) А., які потребують того чи 
іншого вітаміну; 3) А., які мають потребу в азотистих ос-
новах; 4) А., які мають потребу в поєднанні ряду аміно-
кислот, вітамінів або азотистих основ; 5) А., які потребу-
ють ростових факторів та метаболітів.

АУКСОТРОФНІСТЬ (грец. auxo вирощувати + 
trophe живлення) –нездатність орґанізму синтезувати 
необхідні для його росту речовини. Термін застосову-
ють щодо мікроорґанізмів та клітинних культур.

АУКСОЦИТ – статева клітина, що вступає в мейоз.
АУМАДИ – ДЕЛЬ КАСТІЛЬЙО (J. C. AHU MA-

DA – E. B. DEL CASTILLO) СИНДРОМ – тріада сим-
птомів: аменорея, ґалакторея, зменшення кількості ґона-
дотропіну в сечі; спричинюється ґенетично зумовленим 

 АТРОФОДЕРМІЇ – АУМАДИ – ДЕЛЬ КАСТІЛЬЙО СИНДРОМ



92

аденоматозом або пухлиною гіпофіза; успадкування за 
аутосомно-домінантним типом.

АУРА (грец. aura – вітерець) – відчуття з руховими, 
сенсорними, веґетативними (головним чином, секретор-
ні, вазомоторні, вісцеральні), психічними проявами, які 
безпосередньо передують епілептичному нападу; всі во-
ни є початковими проявами ґенералізованого або фо-
кального нападу.

АУРАНТІАЗ – див.: Каротинодермія.
АУРАНЦІЯ – амонієва або натрієва сіль гексанітро-

дифеніламіну; застосовується як кислий барвник у гіс-
толоґічній техніці.

АУРИКУЛО- (лат. auricula зменш. від auris – вухо, 
вушна раковина) – частина складних слів, яка означає 
належність до вуха, вушної раковини.

АУРИКУЛОМЕАТОПЛАСТИКА – пластика вуш-
ної раковини і зовнішнього слухового проходу.

АУРИКУЛОПЛАСТИКА – пластика вушної рако-
вини.

АУРИКУЛОПУНКТУРА – див.: Аурикулотерапія.
АУРИКУЛО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – по-

ява на обличчі в ділянках, які іннервуються вушно-скро-
невим нервом, при їжі, фізичному навантаженні, хвилю-
ванні гіперемії шкіри та крапель поту. У деяких хворих 
такі явища спостерігаються в зонах великого вушного 
та малого потиличного нервів. А.-т. с. може розвиватися 
після гнійних паротитів, оперативних втручань на при-
вушній залозі.

АУРИКУЛОТЕРАПІЯ – голкоуколювання в активні 
точки вушної раковини; метод рефлексотерапії.

АУРИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується вуха; 
вушний, подібний до вуха.

АУРО- (лат. aurum – золото) – частина складних слів, 
яка означає «золото».

АУРО-ПАЛЬПЕБРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при не-
сподіваній дії звуку на одне або обидва вуха виникають 
клі пальні рухи повік. При звукових подразненнях по-
над 100 дб над нормальним порогом чутності кліпальні 
рухи повік не розглядаються, як чисто слухові реакції 
тому, що поряд з рецепторами завитка подразнюють-
ся також чутливі рецептори зовнішнього та середньо-
го вуха.

АУРОПУПІЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при дії звуку на 
одне або обидва вуха виникає швидке звуження та на-
ступне повільніше розширення зіниць. Виникає при силі 
звуку не меншій 25–30 дб над порогом чутності дослід-
жуваного і не може ним бути довільно зупиненим.

АУРОТЕРАПІЯ – метод медикаментозного лікуван-
ня із застосуванням препаратів золота.

АУСКУЛЬТАЦІЯ (лат. auscultatio, від ausculto – 
вислуховувати) – вислуховування звуків, пов’язаних із 
діяльністю внутріш ніх орґанів, яке застосовується для 
оцінки цієї діяльності та діаґностики її порушень.

АУТБРИДИНҐ – схрещування неспо ріднених 
орґанізмів, зокрема й належних до різних порід, сортів 
або видів. У вужчому розумінні А. – система, що вклю-
чає різні заходи добору спарювання тварин однієї поро-
ди, які не мають предків у 4–6 поколіннях. Використо-

вують для попередження шкідливих наслідків при три-
валому схрещуванні близькоспоріднених орґанізмів.

АУТИЗМ (грец. autos – сам) – порушення зв’язків 
хворого з реальністю, патолоґічна відлюдність, відме-
жовування від реальної дійсності з втратою цікавості до 
спілкування, домінування внутрішніх переживань; спос-
терігається при шизофренії та шизоїдній психопатії.

АУТО- (грец. autos – сам) – частина складних слів, 
яка означає «сам», «свій», «власний».

АУТОАҐРЕСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – див.: Ау-
тоалерґічні захворювання.

АУТОАҐРЕСІЯ – аґресивність, спрямована на себе, 
що проявляється в заподіянні собі шкоди, болі, каліц-
тва.

АУТОАЛЕРҐЕН – алерґен, що утворюється в са-
мому орґанізмі.

АУТОАЛЕРҐІЗАЦІЯ – підвищення чутливості 
орґанізму до алерґенів власних тканин.

АУТОАЛЕРҐІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – група за -
хворювань, основним механізмом яких є реакція ауто-
антитіл та сенсибілізованих лімфоцитів з власними тка-
нинами. А.з. можуть розвиватися внаслідок утворення в 
орґанізмі ауто алерґенів, при появі дефектів у контролі 
за імунолоґічними механізмами захисту орґанізму, при 
активації імунолоґічних механізмів проти мікрофлори, 
яка має загальні антиґени з антиґенами макроорґаніз-
му.

АУТОАЛЕРҐІЯ – різні зміни реактивності орґаніз-
му, які викликані повторними реакціями сенсибілізова-
них лімфоцитів та аутоантитіл з власними тканинами; 
виділяють 2 основні механізми А.: 1) А. розвивається 
внаслідок розгальмування активності аутореактивних 
Т-хелперів або зриву їх делеції та кооперативного під-
силення ними активності аутореактивних клонів ефек-
торів; зазначений механізм спрацьовує в таких ситуа-
ціях: а) дефіцит супресорних впливів, б) аномальна ек-
спресія антиґенів головного комплексу гістосумісності 
II класу на клітинах, де вона не відбувається в нормі, в) 
спонтанна активація аутореактивних Т-хелперів; 2) А. 
може розвиватися в обхід загальмованого або елімінова-
ного аутореактивного Т-хелпера при стимуляції ауторе-
активних ефекторів іншими прямими та непрямим шля-
хами: вищезазначений механізм спостерігається при: а) 
прямій активації В-клітин суперантиґенами або полікло-
нальними імуностимуляторами, б) різних формах пере-
хресної імунореактивності, коли аутореактивний В-лім-
фоцит спрацьовує від античужого хелпера, ідіотип-спе-
цифічного хелпера або коли ідіотип антиідіотипового 
антиґену взаємодіє з аутоантиґеном.

АУТОАНТИҐЕНИ – компоненти клітин та тканин 
орґанізму, які під дією різних пошкоджуючих факторів 
та інфекційних аґентів або в результаті порушень при-
родної толерантності стали частково чужорідними щодо 
власного орґанізму.

АУТОАНТИТІЛА – імунні ґлобуліни, спрямовані 
на власні клітини та тканини орґанізму. Розрізняють три 
види А.: 1) повні А., які реаґують з відповідними анти-
ґенними структурами клітин або тканинними екстрак-
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тами; 2) неповні А. до антиґенів ураженого орґана; 3) си-
роваткові фактори.

АУТОВАКЦИНА – препарат бактеріального поход-
ження, виготовлений із мікроорґанізмів, що виділені від 
хворого, для лікування якого А. призначена. Види А.: 
1) корпускулярні А. – являють собою суспензію бак-
теріальних клітин, вирощених на твердих або рідких 
живильних середовищах; 2) комплексна А. – містить 
мікробні клітини та продукти їхнього метаболізму, що 
вирощені на твердих живильних середовищах, які пок-
риті целофановими мембранами, або в целофанових мі-
шечках; 3) бактеріальна суспензія для перорального за-
стосування – готують із мікроорґанізмів травного трак-
ту для лікування інфекційно-алерґічних захворювань 
кишечника, коли ін’єкції не показані; 4) жива А. – виго-
товляють із штамів кишкової палички, які виділені при 
посівах калу хворих із дисбактеріозом.

АУТОГЕМОТЕРАПІЯ (ауто- + грец. haima + the-
rapeia лікування) – лікування власною кров’ю. В основі 
методу лежить добування крові із вени хворого з на-
ступним введенням її в м’яз, внутрішньовенно або під 
шкіру. Механізм стимулюючої дії А. полягає в тому, що 
в процесі ферментативного розщеплення під дією про-
теаз звільнюються альбумозоподібні продукти розпа-
ду кров’яного білка, які є подразниками різних систем 
орґанізму. А. сприяє підвищенню неспецифічного імуні-
тету, проявляє стимулюючу дію на кровотворну та ге-
мостатичну системи.

АУТОГЕМОТРАНСФУЗІЯ – вливання хворому 
кро  ві, взятої у нього за кілька днів до операції або ви-
тіснення крові із судин кінцівок тугим бинтуванням при 
масивних крововтратах.

АУТОГІБРИДИЗАЦІЯ КЛІТИННА – процес ін-
теґрації тваринної та мікробної клітини на рівні ґене-
тичного апарату, у результаті чого утворюються кліти-
ни-гібриди з онкоґенними та іншими хвороботворними 
властивостями.

АУТОГІПНОЗ – гіпноз, що викликається в самого 
себе з власної волі.

АУТОҐЕНЕЗ (ауто- + грец. genesis – розвиток, по-
ходження) – вчення, за яким рослини і тварини розви-
ваються незалежно від умов існування, лише під впли-
вом особливих внутрішніх сил або тенденцій орґанізму 
до вдосконалення.

АУТОҐЕННА ІНФЕКЦІЯ – див.: Аутоінфекція.
АУТОҐЕННЕ ТРЕНУВАННЯ – вид психотерапії, 

який поєднує елементи самонавіювання і самореґуля-
ції порушених функцій внутрішніх орґанів, моторики, 
психіки тренуванням цих функцій.

АУТОҐЕННИЙ – самородний, самовиробляючий; 
такий, що виник у самому тілі (ендоґенний), не внесе-
ний ззовні.

АУТОҐЕННИЙ КОНТРОЛЬ – дія ґенного продук-
ту, який або гальмує (від’ємний аутоґенний контроль), 
або активує (позитивний аутоґенний контроль) екс-
пресію свого власного ґена.

АУТОДЕПІЛЯЦІЯ (ауто- + лат. depilo, depilatum – 
висмикувати волосся) – нав’язливе висмикування влас-
ного волосся.

АУТОЕРОТИЗМ – статевий потяг, спрямований на 
самого себе; збудження ви никає при розгляданні влас-
ного тіла.

АУТОЕХОПРАКСІЯ – див.: Стереотипія моторна.
АУТОІМУНІЗАЦІЯ – імунна реакція орґанізму на 

власні антиґени.
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захворюван-

ня, в основі яких лежать реакції імунітету, що спрямо-
вані проти власних орґанів і тканин орґанізму; до А. з. 
належать ті форми патолоґії, при яких аутореактивні 
імуноґлобуліни і/або клітини чинять патолоґічну (де-
структивну або дисреґуляторну) дію на орґанізм; А. з. 
мають відповідати таким критеріям: 1) розлад відтво-
рюється в реципієнта сироваткою або Т-клітинами хво-
рого донора; 2) аутореактивні елементи імунної системи 
виділяються або присутні в більшості випадків захворю-
вання; 3) виділений і ідентифікований аутоантиґен-мі-
шень; 4) у клініці додатковою важливою ознакою аутоі-
мунної суті хвороби вважається ефективність лікуваль-
них впливів, які послаблюють аутоімунітет, а в експери-
менті – наявність моделі захворювання на тваринах, яка 
відтворюється при спонтанному порушенні аутоімуні-
тету або ж шляхом імунізації.

АУТОІНОКУЛЯЦІЯ (ауто- + лат. inoculatio – щеп-
лення) – випадкове перенесення живої вакцини з місця 
первинного введення на інші ділянки шкіри і слизових 
оболонок.

АУТОІНТОКСИКАЦІЯ – самоотруєння отруйни-
ми речовинами, які виробляються орґанізмом, як при 
деяких порушеннях нормальної життєдіяльності, так і 
при різних захворюваннях.

АУТОІНФЕКЦІЯ – захворювання, яке спричи-
нюється власною умовно патоґенною мікробною фло-
рою орґанізму. У ґенезі А. велике значення має ос-
лаблення або ненормальність фізіолоґічних функ цій 
орґанізму, порушення іннервації, що призводить до дис-
функції різних сфінк терів та м’язових стінок порожнин-
них орґанів, які містять умовно патоґенну бактеріальну 
флору.

АУТОКАСТРАЦІЯ – кастрація самого себе.
АУТОКАТАЛІЗ – процес, в якому прискорення да-

ної хімічної або біолоґічної реакції здійснюється одним 
із її продуктів.

АУТОКАТЕТЕРИЗАЦІЯ – спорожнення сечового 
міхура шляхом введення катетера самому собі.

АУТОКЕРАТОПЛАСТИКА – керато пластика з вико-
ристанням незмінних ділянок власної рогівки хворого.

АУТОКЕРАТОФАКІЯ – офтальмолоґічна операція, 
при якій резекують ділянку рогівки, змінюють її кривиз-
ну до відповідного ступеня і вживляють назад.

АУТОКІСТКА – власна кістка хворого, яка вико-
ристовується для аутопластики.

АУТОКОАҐУЛОҐРАМА – ґрафічне зображення ди-
наміки тромбопластин-тромбінової активності в дослід-
жуваній плазмі при її рекальцифікації в присутності ге-
молізату еритроцитів; при дефіциті кофакторів зсідання 
і надлишку швидко діючих антикоаґулянтів зменшуєть-
ся максимальна амплітуда висхідної частини кривої, а 
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при підвищенні повільно діючих антикоаґулянтів стрім-
ко знижується низхідна частина кривої А.

АУТОКРАНІОПЛАСТИКА – ауто плас тика дефек-
тів кісток черепа.

АУТОКРОВ – власна кров хворого, яка заготов-
ляється завчасно на консервуючих розчинах з метою 
зворотного її переливання при потребі. А. збирають та-
кож під час операції із серозних порожнин (грудної і че-
ревної) та при закритій травмі (за умови її стерильності) 
і реінфузують хворому.

АУТОЛІЗ (ауто- + грец. lysis – розпад, розклад) – 
розпад білків тканин орґанізму, який відбувається під 
дією специ фічних ферментів, що, головним чином, міс-
тяться в лізосомах. А. проявляється неспецифічними 
змінами в ультраструктурі клітин: ядро – аґреґація хро-
матину, фраґментація фібрил, повне руйнування; міто-
хондрії – набухання, зменшення щільних ґранул мат-
рикса, утворення в ньому аґреґатів неправильної форми; 
лізосоми – аґреґація дрібних щільних ґранул матрикса 
та його просвітлення, розрив мембран; цитоплазматич-
на сітка – набухання, фраґментація та розпад мембран-
них структур.

АУТОЛІЗИНИ – антитіла до антиґенів клітин влас-
ного орґанізму, які здатні за певних умов викликати роз-
пад клітин.

АУТОМАМІНІЗАЦІЯ – одна із форм сеґментарно-
рефлекторної терапії, яка ґрунтується на використанні 
старих філоґенетичних зв’язків з грудними залозами.

АУТОМЕТАМОРФОПСІЯ – розлад уявлення про 
схему тіла, спотворювання сприйняття форми та вели-
чини частин тіла.

АУТОМІЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь поширення 
хворим неприємних запахів, що утруднюють його спіл-
кування з іншими людьми.

АУТОМОНОСЕКСУАЛІЗМ (ауто- + грец. monos 
один + лат. sexus стать) – форма статевого збочення, при 
якій статеве задоволення досягається спогляданням сво-
го оголеного тіла, окремих його частин, у тому числі 
статевих орґанів, що інколи супроводжується мастур-
бацією.

АУТОНЕФРЕКТОМІЯ – виключення функції нир-
ки в результаті облітерації просвіту сечовода.

АУТОПІОТЕРАПІЯ – лікування хворого власним 
гноєм.

АУТОПЛАСТИКА – пересадження тканини або 
орґана, які належать самому хворому.

АУТОПРОТЕОЛІЗ – розщеплення тканинних біл-
ків під дією власних протео літичних ферментів

АУТОПСІЯ – розтин трупа; метод дослідження, 
який застосовується для з’ясування суті патолоґічних 
процесів, захворювань та визначення причини смерті. 
Залежно від мети, деяких особливостей порядку розти-
ну та технічних прийомів розрізняють: патолоґоанато-
мічні, судово-медичні та військово-польові розтини.

АУТОРАДІОҐРАФІЯ – спосіб фотоґрафування, при 
якому емульсія, що чутлива до іонізуючого випроміню-
вання, приводиться до стикання з досліджуваним матеріа-
лом з метою виявлення в ньому радіоактивності.

АУТОРЕІНВАЗІЯ – повторне зараження людини 
піс ля закінчення першої інвазії яйцями або личинками 
паразита, які вона сама ж виділила в оточуюче середо-
вище.

АУТОРЕЛАКСАЦІЯ – метод аутоґенного трену-
вання, який полягає в послідовному розслабленні ске-
летних м’язів.

АУТОРЕПРОДУКЦІЯ – здатність орґанізмів або 
частин орґанізму, які мають функцію відтворення, а та-
кож вірусів синтезувати в певному середовищі структу-
ри, що ідентичні вихідним.

АУТОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – сенсибі лізація, імуно-
лоґічна реактивність щодо власних тканин орґанізму; 
сенсибілізація орґанізму аутоалерґеном.

АУТОСЕРОТЕРАПІЯ – метод неспецифічної іму-
нотерапії, в основі якого лежить парентеральне введен-
ня хворому сироватки його крові.

АУТОСИНОЙЯ (ауто- + грец. synnoia – роздуми) – 
заглиблення у хворобливий стан, що супроводжується 
відгороджуванням від зовнішнього світу.

АУТОСКОП – прилад для огляду порожнини гортані 
та пролягаючих нижче дихальних шляхів; складається із 
трубки та шпателя для відсування кореня язика.

АУТОСКОПІЯ (ауто- + грец. skopeō – спостерігати, 
розглядати) – огляд порожнини гортані та пролягаючих 
нижче дихальних шляхів без допомоги оптичних та від-
биваючих дзеркал.

АУТОСОМИ – загальна назва будь-яких хромосом, 
крім статевої; хромосоми, розходження яких у нормі не 
впливають на визначення статі; протилежне поняттю 
статевих хромосом.

АУТОСПУТОТЕРАПІЯ (ауто- + лат. sputum мокро-
та + терапія) – лікування мокротою, розтертою з фізіо-
лоґічним розчином та стерилізованою нагріванням.

АУТОСУҐҐЕСТІЯ (ауто- + лат. suggestio – навію-
вання) – див.: Самонавіювання.

АУТОСУПЕРІНВАЗІЯ – повторне зараження люди-
ни виділеними нею в оточуюче середовище яйцями або 
личинками паразита до закінчення першої інвазії.

АУТОТОМІЯ (ауто- + грец. tome – розріз, розрізу-
вання) – самокалічення, самовільне обламування частин 
або придатків тіла тваринами при схоплюванні їх за від-
повідні частини тіла.

АУТОТОПАҐНОЗІЯ – порушення пізнавання час-
тин власного тіла, утруднене визначення розміщення 
окремих ділянок тіла.

АУТОТРАНСПЛАНТАТ – тканина, яка пересадже-
на із однієї ділянки тіла на іншу в межах одного орґаніз-
му.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – хірурґіч на операція 
пересаджування аутотрансплантата.

АУТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ – переміщен-
ня нирки, звичайно, в здухвинну ділянку, з реімпланта-
цією судин і сечовода; може виконуватися при стенозі 
ниркової артерії, значних дефектах сечовода.

АУТОТРОФ – орґанізм, який здатний жити на ду-
же простих джерелах вуглецю та азоту, таких, як вугле-
кислий ґаз та аміак.
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АУТОТРОФНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, які син-
тезують усі потрібні для побудови свого тіла орґанічні ре-
човини з неорґанічних речовин повітря, води, ґрунту. До 
А.о. належать зелені рослини, здатні утворювати орґаніч-
ні речовини за допомогою енерґії сонячного світла (фото-
синтез), і деякі групи водяних та ґрунтових бактерій, що 
використовують для синтезу орґанічних речовин енерґію 
хімічних процесів (хемосинтез).

АУТОФАҐІЯ (ауто- + грец. phagein – їсти) – погли-
нання макрофаґами клітин власного орґанізму.

АУТОФІЛІЯ – (ауто- + грец. philia – любов) – див.: 
Аутомоносексуалізм.

АУТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь самотності.
АУТОФОНІЯ (ауто- + грец. phone – звук, голос) – 

підсилений резонанс або віддача власного голосу у 
вухо; підсилене сприйняття власного голосу, часто од-
ним вухом.

АУТОХТОННІ ІДЕЇ – так звані «зроблені», навіяні 
думки: власні думки сприймаються як чужі, як резуль-
тат дії «сторонньої сили».

АУТОХТОННІСТЬ (у патолоґії) – відсутність змін 
локалізації патолоґічного процесу в ході його розвитку. 

АУФРЕХТА (E. AUFRECHT) СИМП ТОМ – мож-
лива ознака стенозу трахеї: над гортанню вислуховуєть-
ся послаблене дихання.

АФАҐІЯ (а- + грец. phagein – їсти) – втрата функції 
ковтання, неможливість ковтання.

АФАЗІЯ (а- + грец. phases – мовлення) – розлад мов-
лення, при якому частково або цілком втрачається мож-
ливість користуватися словами для висловлення думок 
та спілкування з оточуючими при збереженні функцій 
артикулярного апарата та слуху, достатнього для спри-
йняття елементарних мовних звуків.

А. АМНЕСТИЧНА – неможливість називати знайо-
мі предмети або згадувати події на фоні правильного 
опису їхньої суті.

А. ВРОДЖЕНА – вроджене, часткове або повне не-
розуміння чужої мови та неможливість нею користува-
тися.

А. ЗМІШАНА – поєднання окремих проявів мотор-
ної та сенсорної А.

А. МОТОРНА – порушення або від сутність усного 
мовлення при правильному сприйнятті розмови та пись-
ма.

А. МОТОРНА КІРКОВА – порушення мовлення, 
читання та письма, що зумовлене ураженням кори мов-
ної зони.

А. МОТОРНА СУБКОРТИКАЛЬНА – порушення 
усного мовлення при збереженні внутрішнього мовлення, 
читання та письма; виникає при ураженні білої речовини 
безпосередньо під моторно-мовною зоною кори.

А. МОТОРНА ТРАНСКОРТИКАЛЬНА – пору-
шення активного мовлення при правильному повторенні 
почутого і переписуванні тексту; розвивається при ура-
женні провідних шляхів моторно-мовної зони кори.

А. ОПТИЧНА – втрата здатності називати предмети 
при їхньому зоровому сприйнятті.

А. ПАРАЛІТИЧНА – відсутність голосного мовлен-
ня, що спричинено одно- або двобічним парезом чи па-
ралічем м’язів гортані.

А. СЕНСОРНА – втрата здатності розуміти мовлен-
ня.

А. ТОТАЛЬНА – поєднання моторної і сенсорної 
афазії із втратою мовлення у всіх його проявах.

АФАКІЯ – відсутність кришталика; може бути на-
слідком екстракції кришталика при катаракті, після 
травми; зустрічається також вроджена А.

АФАЛАНҐІЯ (а- + грец. phalanx, phalangos – фа-
ланґа пальця) – вроджена відсутність пальця або однієї-
двох його фаланґ.

АФАНІЗІЯ – один із типів зникнення орґанів у про-
цесі індивідуального розвитку орґанізму.

АФЕБРИЛЬНИЙ (а- + лат. febris – гарячка) – без-
гарячковий; такий, що не супроводжується гарячкою, 
протікає без підвищення температури.

АФЕКТ – короткочасна і сильна неґативна або пози-
тивна емоція, яка виникає у відповідь на дію внутрішніх 
чи зовнішніх факторів і супроводжується сомато-веґе-
тативними змінами.

А. АСТЕНІЧНИЙ – стан, що супровод жується при-
гніченим настроєм, зниженням психічної активності, 
самопочуття. 

А. ЗАСТІЙНИЙ – стан із постійним підсиленням 
емоційної напруги і неспокою, які не отримують нор-
мальної розрядки в реакціях та вчинках.

А. НЕАДЕКВАТНИЙ – емоції, які не відповідають 
або суперечать змісту переживання або ситуації.

А. СТЕНІЧНИЙ – А., для якого характерне підви-
щення самопочуття, психічна активність та вітальний 
тонус, відчуття власної сили.

А. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – короткочасний психічний 
розлад, який виражається раптовим нападом незвичай-
но сильного гніву чи люті, концентрацією свідомості на 
травмуючих факторах; виникає у відповідь на сильну, 
раптову психічну травму; супроводжується глибоким 
потьмаренням свідомості, бурхливим руховим збуджен-
ням з автоматичними діями, за якими настають загальна 
роз слабленість, байдужість і часто глибокий сон з на-
ступною частковою або повною амнезією.

А. ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – А. з вираженими позитив-
ними або неґативними емоціями, який не супровод-
жується потьмаренням свідомості, автоматизмами та 
амнезією.

АФЕКТ ПЕРВИННИЙ – (у морфолоґії) первинне 
вогнище інфекційного процесу, яке, як правило, вини-
кає в місці проникнення інфекції в орґанізм.

АФЕКТАЦІЯ – штучне збудження, неприродність у 
жестах, манерах, надмірна піднесеність мовлення.

АФЕКТИВНА БУРЯ – вибух афектів, що раптово 
виникають і супроводжуються бурхливим руховим збуд-
женням.

АФЕКТИВНА ДИСОЦІАЦІЯ – невідповідність 
змісту мислення афективному фону.

АФЕКТИВНА РОЗРЯДКА – результат викликаних 
афектом дій, що проявляється відчуттям полегшення.

АФЕКТИВНА ТУПІСТЬ – психічний розлад, який 
проявляється слабкістю емоційних реакцій і контактів, 
що переходить у повну байдужість.

 АУТОТРОФНІ ОРҐАНІЗМИ – АФЕКТИВНА ТУПІСТЬ
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АФЕКТИВНИЙ – такий, що стосується афекту.
АФЕКТИВНИЙ РОЗРЯД – стадія патолоґічного 

афекту, яка проявляється бурхливим руховим збуджен-
ням, надмірною жестикуляцією, мовною незв’язністю, 
розладом орієнтування, глибоким порушенням свідо-
мості і т. п.

АФЕКТИВНИЙ СИНДРОМ – загальна назва синд-
ромів, головним проявом яких є розлади настрою.

АФЕКТИВНИЙ ФОН – настрій, що переважає.
АФЕКТИВНІСТЬ – відгук на емоційні подразники; 

здатність до емоцій чи переживання.
АФЕКТИВНО-МАЯЧНИЙ СИНДРОМ – поєднан-

ня афективного синдрому з параноїдним або парафрен-
ним маяченням.

АФЕКТОМОТОРНИЙ – такий, що проявляється 
піднесеним настроєм, руховим збудженням; спостері-
гається в маніакальній стадії маніакально-депресивно-
го синдрому.

АФЕРЕНТАЦІЯ – потік нервових імпульсів, які 
надходять до ц.н.с. від екстра- та інтерарецепторів.

АФЕРЕНТИ – доцентрові відділи рефлекторної ду-
ги, які приносять імпульси до ц.н.с.

АФЕРЕНТНА ЛАНКА – ланка рефлекторної дуги, 
яка складається з рецептора та аферентного волокна.

АФЕРЕНТНИЙ – такий, що стосується перенесен-
ня імпульсів до центру.

АФЕРЕНТНИЙ СИНТЕЗ – процес порівняння, від-
бору та синтезу численних і різних за функціональним 
значенням аферентацій, що викликані різними діями 
на орґанізм, який відбувається в ц.н.с., внаслідок чого 
формується мета дії. А. с. включає обробку 4 основних 
видів аферентних збуджень: 1) мотиваційне збудження, 
яке відбиває домінуючу потребу орґанізму та виникає 
під дією метаболічних, гормональних, а в людини – і со-
ціальних факторів; 2) ситуаційна аферентація – являє со-
бою дію на орґанізм усієї сукупності зовнішніх факторів, 
що складають конкретну ситуацію, на фоні якої розгор-
тається пристосувальна діяль ність; 3) апарат пам’яті – 
з урахуванням мотиваційного збудження і ситуаційної 
аферентації дає можливість орґанізмові використовува-
ти результати минулого досвіду для прийняття рішення, 
най більш адекватного для досягнення корисного ефекту 
в даних обставинах; 4) пускова аферентація.

АФЕРЕНТНІ НЕРВОВІ ВОЛОКНА – чутливі во-
локна, які проводять імпульси від периферії до ц.н.с.

АФІБРИНОҐЕНЕМІЯ – родинно-спадкове захво-
рювання за автономно-рецесивним типом, для якого ха-
рактерна кровоточивість, що пов’язана із вродженою 
відсутністю фібриноґену; кровоточивість викликається 
порушенням третьої фази процесу зсі дання крові внаслі-
док відсутності фіб риноґену.

АФІБРОПЛАЗІЯ ҐЛІАЛЬНА (а- + лат. fi bra волокно 
+ грец. plasis утворення, формування) – часткова або повна 
зупинка утворення ґліальних волокон астроцитарної ґлії.

АФІНІТЕТ – здатність різних видів клітин та тка-
нин орґанізму вибірково захоплювати, зв’язувати виз-
начені хімічні речовини, які надходять в орґанізм або 
утворюються в ньому.

АФЛАТОКСИНИ – група токсинів-метаболітів, які 
виробляються плісеневими грибками родиниAspergillus; 
мають вибірково гепатоґенну дію; гостра інтоксикація 
А. проявляється повільним розвитком некрозів печінки 
різного типу; при хронічній інтоксикації А. спостері-
гається виражена гепато-канцероґенна дія.

АФОНІЧНИЙ – беззвучний, сиплий.
АФОНІЯ (а- + грец. phōnē – звук, голос) – відсутність 

голосного голосу при збереженні шепітного мовлення. А. 
поділяється на: 1) справжню А., яка розвивається при за-
хворюваннях ґортані, коли погано змикаються або пога-
но вібрують справжні голосові зв’язки; 2) паралітичну А., 
яка може бути зумовлена однобічним або двобічним по-
рушенням функції нижнього гортанного нерва, а також 
захворюваннями нервової системи – сирингобульбією чи 
сирингомієлією; 3) спастичну А., яка виникає внаслідок 
спазму внутрішніх м’язів гортані, звужуючих голосову 
щілину; 4) функціональну А., яка може виникнути при го-
строму або хронічному ларинґіті у хворих неврозами.

АФРАЗІЯ – див.: Афазія.
АФРОДІЗІОМАНІЯ – хвороблива фіксація психі-

ки на пошуках засобів, які здатні підвищувати статеву 
активність.

АФРОДІЗІЯ (грец. aphrodisia – любовна насолода, 
статева насолода) – 1) статеве збудження; 2) речовини, 
які стимулюють статевий потяг та статеву активність 
(статеві гормони тощо).

АФТИ (грец. aphthai – висипання, виразкування в 
порожнині рота) – незначні ділянки поверхневого не-
крозу епітелію слизових оболонок. Виникають, голо-
вним чином, на слизовій оболонці порожнини рота, рід-
кісніше – на слизових оболонках носа, очей, статевих 
орґанів. Розвиток А. проходить такі фази: пляма, міху-
рець, афта.

АФТОЗ ВЕЛИКИЙ ТУРЕНА (Н. TO U RAINE) – 
розвиток афтозу відбувається на фоні тяжкого загаль-
ного стану (множинний тромбоз судин сітківки, мозку 
та його оболонок, кишечнику); афти мають хронічний, 
рецидивуючий перебіг.

АФТОНҐІЯ – втрата здатності до артикуляції.
АХАЛАЗІЯ – порушення здатності розслаблення 

м’язових сфінктерів, розміщених у ділянці переходу 
трубчастого орґану в порожнистий; м’язовий сфінктер 
може частково розкриватися під впливом механічної дії 
страви або сечі, але синхронне рефлекторне розкриття 
ділянки переходу при А. не відбувається.

АХАЛАЗІЯ КАРДІЇ – стійке порушення рефлектор-
ного відкриття кардії при ковтанні, часто – у поєднанні 
з порушеннями перистальтики стравоходу та ослаблен-
ням його тонусу, що призводить до затримки страви та 
рідини в стравоході.

АХАЛАЗІЯ СТРАВОХОДУ ВРОДЖЕНА – врод-
жений дефіцит нейронів у ґанґліях міжм’язового спле-
тення на всій довжині стравоходу, що проявляється по-
рушенням відкриття кардії та атонією стравоходу.

АХЕЙЛІЯ – вроджена відсутність губ.
АХЕЙРІЯ – вроджена відсутність або недорозви-

ток кисті.

 АФЕКТИВНИЙ – АХЕЙРІЯ



97

АХЕЙРОКІНЕЗ – відсутність узгодженості рухів 
рук при ходьбі.

АХЕЛІСА – ВЕНКЕБАХА (G. D. ACHELIS – K. F. 
WENCKEBACH) СИМПТОМ – обмеження зміщення 
діафраґми вниз при вдиху; ознака злипливого медіасти-
ноперикардиту і злипливого плевриту.

АХЕНБАХА (W. ACHENBACH) СИНДРОМ – на 
фоні нормальних показників зсідання крові і проникли-
вості стінок судин спостерігається спонтанний кровови-
лив і на долонній поверхні пальців, який виникає після 
незначного фізичного навантаження.

АХІЛІЯ ПАНКРЕАТИЧНА – від сутність фермен-
тів у панкреатичному сокові, що зумовлено недостатніс-
тю зовнішньосекреторної функції підшлункової зало-
зи. А.п. може бути результатом орґанічних уражень або 
функціональної недостатності підшлункової залози.

АХІЛІЯ ШЛУНКА – повна відсутність у шлун-
ковому сокові соляної кислоти та ферментів. Розрізня-
ють функціональну і орґанічну А.ш. При функціональ-
ній ахілії залозистий апарат шлунка збережений, але 
внаслідок неґативних психіч них та інших чинників со-
ляна кислота і пепсин не утворюються. Орґанічна ахілія 
є наслідком необоротних уражень залозистого апарата 
шлунка із зупинкою секреції соляної кислоти та фер-
ментів.

АХІЛЛА РЕФЛЕКС – підошовне згинання ступ-
ні при перкусії молоточком по п’ятковому сухожилку. 
Рефлекторна дуга проходить через сідничий нерв, за-
микаючись на рівні V поперекового, І і ІІ крижових спі-
нальних сеґментів.

АХІЛЛА СУХОЖИЛОК (TENDO ACHILLIS) – 
сухожилок триголового м’язу гомілки; утворюється 
внаслідок з’єднання сухожилків медіальної та латераль-
ної голівок литкового і камбалоподібного м’язів і при-
кріплюється до п’яткового горба.

АХІЛЛОБУРСИТ – запалення синовіальної сум-
ки, розміщеної між п’ятковим сухожилком і п’ятковою 
кісткою.

АХІЛЛОДИНІЯ – запалення серозної сумки ахіл-
лового сухожилка, розміщеної поблизу місця прикріп-
лення його до п’яткової кістки.

АХІЛЛОТЕНОПЛАСТИКА – пластична операція 
відновлення ахіллового сухожилка.

АХІЛЛОТОМІЯ – оперативне розсікання ахіллово-
го сухожилка; розрізняють відкриту та закриту А.

АХЛОРГІДРІЯ – відсутність вільної соляної кисло-
ти в шлунковому вмісті.

АХЛОРГІДРІЯ ВІДНОСНА – ахлор гідрія, яка зу-
мовлена типологічними особливостями нервової реґу-
ляції залозистого апарату шлунка.

АХЛОРГІДРІЯ ОРҐАНІЧНА – ахлоргідрія внаслі-
док повної зупинки секреції при тяжких структурних 
змінах залозис того апарату шлунка.

АХЛОРОПСІЯ – див.: Дейтеранопія.
АХОЛІЯ – відсутність або значне зниження надход-

ження жовчі у дванадцятипалу кишку; спостерігається 
при обтурації загальної жовчної протоки, тяжких ура-
женнях паренхіми печінки, інколи спостерігається при 
гіпокінетичній дискінезії жовчних шляхів.

АХОНДРОПЛАЗІЯ – спадкове аутосомно-домі-
нантне захворювання, патоґенетичною основою якого 
є уповільнення і спотворення ендохондрального розвит-
ку скелета; періостальне та ендоостальне окостеніння 
на противагу недосконалому остеоґенезу не порушені. 
Уражаються, головним чином, кістки хрящового поход-
ження, серед них – кістки кін цівок та основи черепа. 
Зміни в біль шості випадків симетричні. Трубчасті кіс-
тки укорочені, стовщені, зігнуті; епіфізи деформовані, 
що призводить до варусних (усередину) та вальґусних 
(назовні) викривлень кінцівок. Зміни черепа проявля-
ються макроцефалією і брахіцефалією з виступаючими 
лобними та тім’яними горбами. Можливі кіфоз і кіфоско-
ліоз, деформації тазу.

АХОР – застарілий термін для визначення малень-
ких пустулок з тягучим, медово-жовтим вмістом.

АХОРДІЯ – повна аплазія пуповини.
АХОРІОН – назва дерматоміцетів, збудників фавуса 

людини та тварин. У сучасних класифікаціях, які ґрун-
туються на ботанічних ознаках культур гриб ків, рід А. 
відсутній. У рід А. об’єднані ботанічно різні види па-
разитичних грибків, для яких властиво утворювати на 
шкірі специфічні сухі блюдцеподібні жовті кірочки, про-
низані волоссям (скутули).

АХРОМАЗІЯ – див.: Ахроматопсія.
АХРОМАТИЗМ – властивість оптичної системи, 

яка полягає у відсутності хроматичної аберації.
АХРОМАТИЧНИЙ – такий, що позбавлений забар-

влення.
АХРОМАТОЗ – див.: Ахромія.
АХРОМАТОПІЯ – див.: Ахроматопсія.
АХРОМАТОПСІЯ – неспроможність сприймати ко-

льори.
АХРОМАЦИТ – еритроцит, який не забарвлюєть-

ся барвниками.
АХРОМІЯ – відсутність піґменту в шкірі.
АХРОМОТРИХІЯ – відсутність піґменту у волоссі.
АЦЕЛОМАТ – 1) тварина без порожнин тіла; 2) без 

порожнин тіла.
АЦЕЛОМНИЙ – такий, що не має целоми чи по-

рожнини тіла; безпорожнинний.
АЦЕЛЮЛЯРНИЙ – такий, що не містить клітин; 

безклітинний.
АЦЕНЕСТЕЗІЯ – відсутність нормального відчут-

тя функціонування орґанів тіла, фізичної присутності, 
благополуччя.

АЦЕТАБУЛЕКТОМІЯ – видалення кульшової за-
падини.

АЦЕТАБУЛОПЛАСТИКА – хірурґічна операція 
відновлення кульшової западини.

АЦЕТАЛЬДЕГІД – СН3СНО; оцтовий альдегід, дру-
гий член гомолоґічного ряду альдегідів; А. використову-
ють у виробництві оцтової кислоти, оцтового ангідриду, 
різних фармацевтичних препаратів.

АЦЕТАЛЬФОСФАТИДИ – див.: Плазмалоґени.
2-АЦЕТАМІНОФЛУОРЕН – активний канцероґен 

резорбтивної дії.
АЦЕТИЛҐЛУТАМІНОВА КИСЛОТА – ацетильо-

ване за аміногрупою похідне ґлутамінової кислоти.

 АХЕЙРОКІНЕЗ – АЦЕТИЛҐЛУТАМІНОВА КИСЛОТА
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АЦЕТИЛЕН – застосовується при автоґенному зва-
рюванні та різанні металів, у лабораторних умовах – для 
синтезу багатьох хімічних продуктів. В орґанізм А. пот-
рапляє через дихальні шляхи. А. не токсичний, у вели-
ких концентраціях має наркотичну дію і спричинює кис-
неве голодування, внаслідок зменшення вмісту кисню у 
вдихуваному повітрі.

АЦЕТИЛКОФЕРМЕНТ А – макроерґічний про-
дукт конденсації кофермента А. з оцтовою кислотою.

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА – С9Н8О4 ; 
са ліциловий ефір оцтової кислоти; анальґезуючий за-
сіб; застосовується як знеболюючий та протизапаль-
ний засіб.

АЦЕТИЛХОЛІН – медіатор нервового збудження. 
Нервові волокна та відповідні їм нейрони, які зумовлю-
ють передачу нервових імпульсів з допомогою А. нази-
ваються холінерґічними. До них належать мотонейрони, 
іннервуючі скелетні м’язи; преґанґліонарні нейрони па-
расимпатичних та симпатичних нервів; постґанґліонарні 
нейрони всіх парасимпатичних та деяких симпатичних 
нервів і деякі нейрони ц.н.с.

АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗА – фермент класу гід-
ролаз, який каталізує реакцію гідролізу ацетилхоліну.

АЦЕТО- – частина складних слів, яка означає наяв-
ність ацетилового радикалу або молекули оцтової кис-
лоти.

АЦЕТОАЦЕТИЛКОФЕРМЕНТ А – похідне ко-
ферменту А.

АЦЕТОН – СН3СОСН3; найпростіший представник 
класу кетонів. В орґанізмі людини є проміжним продук-
том обміну речовин; виявляється в складі кетонових тіл. 
А. має збуджуючу та наркотичну дію на орґанізм, ура-
жає ц.н.с.

АЦЕТОНЕМІЧНЕ БЛЮВАННЯ – періодичне 
нестримне блювання з розвитком ацетонемії, гіпераце-
тонемії і ацетон урії; зустрічається переважно в дітей до 
настання статевої зрілості.

АЦЕТОНЕМІЯ – наявність у крові кетоно вих тіл: 
ацетону, ацетооцтової і β-окси мас ля  ної кислот. Основ-
на частина кетонових тіл окислюється в циклі Кребса до 
вуглекислоти та води; частково кетонові тіла викорис-
товуються для синтезу стеринів, вищих жирних кислот, 
фосфатидів, замінних амінокислот. Підвищенню вмісту 
кетонових тіл у крові та сечі сприяє підсилення кетоґе-
незу в печінці, пригнічення кетолізу і реосинтезу вищих 
жирних кислот, а також часткове порушення виділення 
кетонових тіл.

АЦЕТОНОВІ ТІЛА – група проміжних продуктів 
обміну речовин, які включають ацетон, ацетооцтову та 
β-оксимасляну кислоти.

АЦЕТОНУРІЯ – підвищене виділення ацетону із 
сечею. А. супроводжується гіперкетонемією і спостері-
гається при багатьох патолоґічних станах, будучи на-
слідком ацетонемії.

АЦЕТООЦТОВА КИСЛОТА – С4Н6О3; проміжний 
продукт обміну амінокислот та жирних кислот; один із 
компонентів ацетонових тіл.

АЦЕФАЛ – плід, у якого відсутня голова.

АЦЕФАЛ ДИБРАХІЙ – плід, у якого відсутня голо-
ва та недорозвинені обидві верхні кінцівки.

АЦЕФАЛ ДИПУС – плід, у якого відсутня голова 
та недорозвинені обидві нижні кінцівки.

АЦЕФАЛ МОНОБРАХІЙ – плід, у якого відсутні 
голова і одна верхня кінцівка.

АЦЕФАЛ МОНОПУС – плід, у якого відсутні го-
лова і одна ступня або нижня кінцівка.

АЦЕФАЛ ПАРАЦЕФАЛ – плід з частково сформо-
ваним черепом, але без головного мозку.

АЦЕФАЛ СИМПУС – плід, у якого відсутня голова 
а нижні кінцівки зрослися в одну. 

АЦЕФАЛІЯ – вроджена відсутність головного моз-
ку, склепіння черепа і лицьо вого скелета; пов’язана з 
недорозвитком переднього відділу нервової трубки і 
суміжних з нею структур.

АЦЕФАЛОБРАХ – плід, у якого відсутні голова і 
плечі.

АЦЕФАЛОБРАХІЯ – вроджена від сутність голо-
ви і плечей.

АЦЕФАЛОҐАСТЕР – плід, у якого відсутні голова 
та орґани верхньої половини черевної порожнини.

АЦЕФАЛОҐАСТРІЯ – вроджена від сутність голови 
і орґанів верхньої половини черевної порожнини.

АЦЕФАЛОКАРД – плід, у якого відсутні голова і 
серце.

АЦЕФАЛОКАРДІЯ – вроджена відсутність голо-
ви і серця.

АЦЕФАЛОПОД – плід, у якого відсутні голова і 
нижні кінцівки.

АЦЕФАЛОПОДІЯ – вроджена від сутність голови 
і нижніх кінцівок.

АЦЕФАЛОРАХІЯ – вроджена відсутність голови і 
хребтового стовпа.

АЦЕФАЛОСТОМ – плід з ознаками ацефалостомії.
АЦЕФАЛОСТОМІЯ – вроджена відсутність голо-

ви; при цьому на верхньому сеґменті спостерігається 
своєрідний аналог рота.

АЦЕФАЛОТОРАКІЯ – вроджена відсутність голо-
ви і грудної клітки.

АЦЕФАЛОТОРАКС – плід, у якого відсутні голова 
і грудна клітка.

АЦЕФАЛОХЕЙР – плід, у якого відсутні голова та 
руки.

АЦЕФАЛОХЕЙРІЯ – вроджена відсутність голо-
ви та рук.

АЦИД- (ацидо-; лат. acidus – кислий; acidum – кис-
лота) – частина складних слів, яка означає «кислий», 
«кислота», «кислотність». 

АЦИДЕМІЯ – присутність у крові орґанічних та не-
орґанічних кислот у недисоційованій формі та у вигляді 
аніонів. При А. в крові виявляються кислоти, які в нор-
мі не спостерігаються або містяться в слідових кількос-
тях.

АЦИДОҐЕНЕЗ – утворення в ниркових канальцях 
кислого однозаміщеного фосфату натрію (NаН2РО4) із 
двозаміщеного (Nа2НРО4); А. є одним із механізмів реґу-
ляції нирками кислотно-основного стану.

 АЦЕТИЛЕН – АЦИДОҐЕНЕЗ
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АЦИДОЗ – порушення кислотно-лужної рівнова-
ги в орґанізмі, для якого характерне збільшення вмісту 
аніонів летких та нелетких кислот. Залежно від механіз-
му розвитку розрізняють: 1) А. обмінний (метаболічний, 
неґазовий), що пов’язаний з надмірним нагромаджен-
ням в орґанізмі нелетких кислот або значною втратою 
катіонів лугів; 2) А. ґазовий або дихальний (респіратор-
ний), який зумовлений недостатнім виведенням вугле-
кислоти легенями.

АЦИДОТЕСТ – метод непрямого визначення кис-
лотності шлункового вмісту.

АЦИДОФІЛІЯ – схильність протоплазми клітин та 
волокон забарвлюватися кислими барвниками (еозин, 
кислий фуксин та ін.).

АЦИДОФІЛОЦИТИ – див.: Еозинофіли.
АЦИДОФІЛЬНА ДИСТРОФІЯ – білкова дистро-

фія, при якій цитоплазма клітин набуває здатності за-
барвлюватися кислими барвниками.

АЦИДОФІЛЬНИЙ – 1) такий, що розмножується в 
кислому середовищі (про мікроорґанізми); 2) такий, що 
забарвлюється кислими барвниками.

АЦИДОФІЛЬНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, для 
яких необхідна значна кислотність середовища (оцто-
вокислі, молочнокислі бактерії і т. ін.).

АЦИДОФОБНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, які роз-
виваються в лужних середовищах і не витримують ви-
сокої кислотності.

АЦИДУРІЯ МЕТИЛМАЛОНОВА – спадкова хво-
роба, яка зумовлена дефектом ферменту метилмалонін-
КоА-ізомерази-2; проявляється затримкою психічного та 
фізичного розвитку, непостійною гіперґліцинемією, на-
явністю в сечі метилмалонової кислоти і кетонів з дов-
гим вуглецевим ланцюгом; успадковується за аутосом-
но-рецесивним типом.

АЦИЛКОФЕРМЕНТ А – макроерґічний продукт 
конденсації коферменту А з карбоновою кислотою.

АЦИЛЮВАННЯ – заміщення в молекулі орґанічної 
сполуки атома водню або металу ацилом, тобто залиш-
ком молекули орґанічної кислоти.

АЦИНОЗНИЙ – 1) (про залози) гроноподібний; 2) та-
кий, що стосується ацинуса.

АЦИНУС ЛЕГЕНІ – морфо-фізіолоґіч на одиниця 
респіраторного відділу легень; складається із респіра-
торних бронхіол, які поділяються на альвеолярні ходи, 
кожний із яких закінчується двома альвеолярними мі-
шечками; 12–18 ацинусів утворюють легеневу часточ-
ку; в обох легенях налічується близько 20 тисяч аци-
нусів.

АЦИСТІЯ – вроджена відсутність сечового міхура.
АШАРА (E. CH. ACHARD) СИНДРОМ – комплекс 

спадкових аномалій: арахнодактилія, зменшення роз-
мірів нижньої щелепи, розхлябаність суглобів кистей 
і ступень.

АШАРА – СЕН-ЖИРОНА (E. CH. ACHARD – 
SAINT-JIRON) НЕПРЯМА ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ – ге-
моґлобінурія за відсутності гемоґлобінемії; розвиваєть-
ся внаслідок деструкції еритроцитів у судинній системі 
нирок.

АШАРА – ТЬЄРА (E. CH. ACHARD – J. THIERS) 
СИНДРОМ – поєднання гірсутизму з цукровим діабе-
том у жінок: цукровий діабет і гіпертрихоз чоловічого 
типу, включаючи ріст бороди, але без інших ознак ві-
рилізму.

АШАРА – ФУА – МЕЗОНА (E. CH.ACHARD – 
C. FO IX – MEUZON) СИНДРОМ – комплекс вродже-
них аномалій: відсутність куприка і нижніх крижових 
хребців, недорозвиненість кісток тазу; атрофія м’язів 
стегна, гомілки і сідничних м’язів; часто – нетриман-
ня сечі і калу.

АШАФФЕНБУРҐА (G. ASCHAFFEN BURG) 
СИМП  ТОМ – ознака алкогольного делірію: хворий 
«веде розмову», користуючись відключеним телефо-
ном; у ряді випадків він може навіть використати зап-
ропонований для цього предмет, який схожий на теле-
фонну трубку.

АШАФФЕНБУРҐА (G. ASCHAF FEN BURG) СИН-
ДРОМ – гостре тимчасове порушення психіки у фор мі 
афекту розгубленості; може спостерігатися в жінок під 
час пологів або безпосередньо після них.

АШГЕЙМА – ЦОНДЕКА (S. ASCH HEIM – 
B. ZON DEK) РЕАКЦІЯ – біолоґічна реакція, суть 
якої полягає у виявленні в сечі хоріального ґонадо-
тропіну; застосовується для діаґностики вагітності 
малих строків, захворювань трофобласта, пухлин 
яєчника.

АШЕРА (K. W. ASCHER) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який складається із трьох симпто мів: 1) склад-
ка стоншеної шкіри, яка звисає над краєм верхньої пові-
ки; 2) стовщення губи, частіше верхньої, з утворенням 
дуплікатури слизової оболонки, яка складає вражен-
ня подвійної губи; 3) мало виражений і без порушення 
функції щитоподібної залози зоб. Захворювання почи-
нається в дитячому віці і поступово проґресує. Етіолоґія 
і патоґенез не відомі.

АШЕРМАНА (J. G. ASHERMAN) СИНДРОМ – 
порушення менструальної та дітородної функції в жінок 
у зв’язку з виникненням внутрішньоматкових спа йок і 
зрощень. Зрощення в порожнині матки можуть виника-
ти після повторних грубих вишкрібань стінок порожни-
ни матки при аборті, після пологів, при за хворюваннях 
ендометрію, після введення в порожнину матки з ме-
тою попередження або переривання вагітності різних 
хімічних речовин, що спричинюють деструкцію ендо-
метрію.

АШЕРСОНА (N. ASHERSON) СИНДРОМ – дис-
фаґія, яка виникає внаслідок нервово-м’язової дискоор-
динації та ахалазії перснеподібно-глоткового сфінктера 
під час третьої стадії ковтання, що сприяє потраплянню 
рідини в дихальні шляхи і спричиняє напади кашлю.

АШНЕРА (B. ASCHNER) РЕФ ЛЕКС – див.: Око-
серцевий рефлекс.

АШОФФА (L. ASCHOFF) СИНУСИ – складки 
слизової оболонки жовчного міхура між м’язовими пуч-
ками його стінки.

АШОФФА (L. ASCHOFF) ХОДИ – щі лини в м’я-
зовому шарі жовчного міхура.

 АЦИДОЗ – АШОФФА ХОДИ
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БААДЕРА (E. BAADER) СИНДРОМ – загальне ка-

таральне або псевдомембранозне запалення слизових 
оболонок з множинними шкірними висипами неясної 
етіолоґії.

БАБЕЗІОЗ – захворювання, яке спричинюється інт-
ра еритроцитарними паразитами роду Babesia; лю ди хво-
ріють рідкісно; переносниками є кліщі Ixodes dammi ni; 
за симптомами Б. нагадує малярію: сильна гаряч ка, піт-
ливість, міальгії, нудота, блювота, гемолітична анемія, 
ге моґлобінурія, жовтяниця, спленомеґалія, ниркова не-
достатність; у хворих з видаленою селезінкою спостері-
гається висока смертність; при інтактній селезінці клініч-
ні прояви не виражені і, як правило, через кілька тижнів 
чи місяців наступає видужування; діаґностика Б. базуєть-
ся на виявленні в мазках крові паразитів, які нагадують 
малярійного плазмодія; але Babesia не утворюють ні ма-
лярійного піґменту, ні гаметоцитів; діаґностичною озна-
кою є навність тетрад та «кошиків».

БАБЕЗІЯ (BABESIA) – рід найпростіших (Babesia) 
з родини Piroplasmida; деякі види спричинюють захво-
рювання (бабезіози) у домашніх і диких тварин та у 
людей; переносяться кліщами, в тілі яких відбувається 
цикл статевого розмноження.

БАБЕША (V. BABES) СИМПТОМ – м’язова риґід-
ність і підвищена чутли вість над ділянкою селезінкової 
артерії; можлива ознака аневризми черевного відділу 
аорти.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(1) – повільне розгинання великого пальця ноги, у мен-
шому ступені інших пальців, яке виникає при інтен-
сивному штриховому подразненні зовнішньої части-
ни підошви. У дитини до 2 ро ків Б.с. є фізіолоґічним. 
У старшому віці він стає ознакою орґанічного захво-
рювання нервової системи з ураженням пірамідного 
тракту.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМП-
ТОМ (2) – при пропусканні ґальванічного струму че-
рез голову від одного вуха до іншого, голова нахиляєть-
ся в бік ураження; ознака пошкодження слухового нерва 
або однобічної приглухуватості.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(3) – значне зниження або відсутність рефлексу ахілло-
вого сухожилка; ознака пошкодження сідничого нерва.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМП-
ТОМ (4) – ознака геміплеґії; підшкірний м’яз шиї ско-
рочується на здоровому боці сильніше, ніж на хворому, 
що спостерігається, коли хворий відкриває рота, свис-
тить або видимає повітря.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(5) – ознака геміплеґії; хворий лежить на спині, руки 
схрещені на грудях; при спробі сісти паретична нога 
згинається в кульшовому суглобі, а п’ятка піднімаєть-
ся, на здоровому боці нога залишається нерухомою.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(6) – хворий, що лежить на спині, може тривалий час 
утримувати підняту вгору ногу, зігнуту в кульшовому і 
колінному суглобах; ознака каталепсії.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(7) – якщо паралізоване передпліччя перевести в пози-
цію супінації, воно повертається в позицію пронації; оз-
нака орґанічного ураження ц.н.с.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(8) – нездатність навперемінно виконувати швидкі ру-
хи, наприклад, пронацію і супінацію; ознака ураження 
півкуль головного мозку або мозочка.

БАБІНСЬКОГО (J. F. F. BABINSKI) СИМПТОМ 
(9) – хворий не усвідомлює власної хвороби, у тому чис-
лі й паралічу; ознака ураження тім’яної частки або зо-
рового горба. 

БАБІНСЬКОГО – ВАКЕЗА (J. F. F. BA BINSKI – 
L. H. VAQUEZ) СИНДРОМ – поєднані невролоґічні 
й серцево-судинні прояви пізнього сифілісу: хронічний 
менінґоенцефаліт з лімфоцитарним плеоцитозом лікво-
ра, ослаблення ахіллового і колінного рефлексів, пору-
шення реакцій зіниць, аортит, аортит з розвитком анев-
ризми аорти.

БАБІНСЬКОГО – ЖАРКОВСЬКОГО (J. F. F. BA-
BINSKI – ЖАРКОВСКИЙ) ЗАКОН – при ураженні 
спинноталамічних шляхів у бокових канатиках нижніх 
крижових сеґментів спинного мозку відсутні порушен-
ня больової та температурної чутливості в промежинній 
ді лянці, внаслідок того, що провідники цих видів чутли-
вості проходять тут не в білій, а в сірій речовині. 

БАБІНСЬКОГО – НАЖОТТА (J. F. F. BABIN-
SKI – J. NAGEOTTE) СИНДРОМ – бульбарний аль-
тернуючий синдром; складається з мозочкових симпто-
мів у вигляді геміатаксії, геміасинерґії, латеропульсії (у 
результаті ураження нижньої ніжки мозочка, оливо-мо-
зочкового шляху), міозу або синдрому Бернара – Горне-
ра на боці ураження і геміплеґії та геміанестезії на про-
тилежних кінцівках.

БАБІНСЬКОГО – ФРОМАНА (J. F. F. BABIN-
SKI – J. FROMENT) СИНДРОМ – парези і м’язові 
контрактури з невролоґічними розладами рефлектор-
ного характеру (каузалґія, посттравматичний набряк і 
остеопороз і т. ін.), що роз вивається внаслідок незнач-
ної травми.

БАҐАСОЗ – професійне захворювання легень, зу-
мовлене контактом з сухими продуктами вичавленої 
цукрової тростини, що залишається після екстракції 
цукру. При зберіганні сухих волокон цукрової трости-
ни (складається в основному з целюлози з включен-
ням 4% мінеральних речовин та 2% протеїнів), при 
високій температурі й вологості, матеріал є сприятли-
вим середовищем для росту різних видів грибків, які 
також відіграють значну роль у ґенезі захворювання. 

 БААДЕРА СИНДРОМ – БАҐАСОЗ



101

Б. проявляється алерґічним альвеолітом, який зумов-
лений сенсибілізацією до орґанічного пилу і грибків. 
При продовженні професійного контакту спостері-
гається наростання явищ пневмосклерозу та фіброзу 
легень, що призводить до хронічної легеневої недо-
статності.

БАГНО БОЛОТЯНЕ (LEDUM PA LUSTRE L.) – ку-
щова рослина родини вересових, заввишки 1,5 м. Мо-
лоді гілки Б.б. вкриті рудувато-бурим залозистим повс-
теподібним опушенням, листки у верхній частині тем-
но-зелені, з бурою підкладкою, лінійно-ланцетоподібні, 
з загнутими донизу краями, завдовжки 25–35 мм і за-
вширшки 3–5 мм. Квітки зібрані вгорі в зонтик, білі або 
рожеві, з сильним запаморочливим запахом, який у тиху 
погоду може спричинити головний біль. Плоди – оваль-
ні п’ятигніздні багатонасінні коробочки, що тріскають-
ся біля основи й викидають довгасте насіння бурува-
то-золотавого кольору. Росте рослина на болотах, або 
поблизу від них та у хвойних лісах. Настій трави Б.б. 
застосовують як відхаркувальний засіб при гострому та 
хронічному бронхіті, а також при спастичному коліті. 
Як зов нішній засіб, настій Б.б. вживають при укусах ко-
мах, колотих та рваних ранах, ударах, набряках, відмо-
роженні та для посилення циркуляції крові в пальцях 
при ендартеріїті.

БАДАЛЯНА (Г. О. БАДАЛЯН) ФОРМУЛА – ве-
личина потужності вдиху (у л/сек), у нормі приблизно 
дорівнює числовому значенню життєвої ємності легень 
(у літрах), помноженому на 1,2; дозволяє приблизно оці-
нити функцію зов нішнього дихання при пневмотахоґра-
фії.

БАДДА – КІАРІ (G. BUDD – H. CHI ARI) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс закупорки печінкових вен; 
клінічна картина і клінічні варіанти залежать від швид-
кості процесу та локалізації ураження судин.

БАЗ- (бази-, базіо-, базо-; грец. basis – основа; пред-
мет, на якому може будь-що стояти) – частина складних 
слів, яка означає: 1) «основа», «основний»; 2) «крок», 
«ходіння».

БАЗАЛІОМА – див.: Базально-клітинний рак.
БАЗАЛЬНА МЕМБРАНА – неклітинне утворення, 

яке відмежовує від сполучної тканини епітелій, м’язові, 
шванівські клітини та ендотелій (за винятком ендотелію 
лімфатичних капілярів).

БАЗАЛЬНА ПЛАСТИНКА (LAMINA BASALIS) – 
фібрилярна мембрана між судинною оболонкою і піґ-
ментним шаром сітківки ока. 

БАЗАЛЬНИЙ – такий, що розміщений низько, роз-
міщений на основі; належить до основи.

БАЗАЛЬНИЙ ІНДЕКС – відношення (у %) вмісту 
базальних і парабазальних клітин у піхвовому мазку; 
показник кольпоцитоґрами.

БАЗАЛЬНИЙ ШАР ЕПІДЕРМІСУ – шар, що без-
посередньо прилягає до базальної мембрани епідермісу 
і складається із малодиференційованих базальних клі-
тин і меланоцитів.

БАЗАЛЬНІ ЯДРА (NUCLEI BASALES) – скупчен-
ня нервових клітин у глибині великих півкуль головного 

мозку, які беруть участь в корекції складного рухового 
акту і формуванні емоційно-афективних реакцій. До Б.я. 
належать: хвостате, сочевицеподібне і миґдалеподібне 
ядра, а також базальний комплекс ядер, які розміщені 
між передньою продірявленою речовиною і передньою 
частиною блідої кулі. Б.я. складаються з двох видів клі-
тин: великих і малих.

БАЗАЛЬНОЗЕРНИСТІ КЛІТИНИ – див.: Арґен-
та фінні клітини.

БАЗАЛЬНО-КЛІТИННА ЕПІТЕЛІОМА – див.: 
Базально-клітинний рак.

БАЗАЛЬНО-КЛІТИННИЙ РАК – місцевоінвазив-
на пухлина, яка повільно поширюється, рідкісно мета-
стазує, виникає в епідермісі або волосяних фолікулах і 
в якій периферичні клітини нагадують базальні кліти-
ни епідермісу. Варіан ти  Б.-к. р.: а) поверхневий муль-
тицентричний – складається з множинних вогнищ або 
паростків пухлинних клітин, які розміщені з проміжка-
ми уздовж епідермісу і поширюються на прилеглу де-
рму; б) тип морфеа – гнізда пухлинних клітин у ви гляді 
невеликих тяжів, що розділені й оточені десмопластич-
ною, часто рубцевою, стромою; в) фіброепітеліальний 
тип – типово піднята пухлина, яка містить розгалужені 
та анастомозуючі тяжі атипових клітин, оточених ост-
рівцями строми.

БАЗАЛЬНО-КЛІТИННОГО НЕВУСУ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який характеризується роз-
витком у ранньому віці численних базально-клітинних 
карцином, що виникають разом з патолоґією шкіри, кіс-
ткової, нервової систем, очей і статевого тракту; успад-
кування за аутосомно-домімнтним типом.

БАЗАЛЬНО-ЛОБНИЙ СИНДРОМ – див.: Кеннеді 
синдром.

БАЗАНА (M. BASAN) СИНДРОМ – комплекс врод-
жених аномалій: гіпотрихоз, гіпогідроз, відсутність або 
аномалії папілярного малюнку, дефекти зубів; успадку-
вання аутосомно-домінантне.

БАЗЕДОВА (K. A. VON BASEDOW) СИНДРОМ – 
зоб, витрішкуватість і тахікардія; розвивається у хворих 
на тирео токсикоз.

БАЗЕДОВА (K. A. VON BASEDOW) ХВОРОБА – 
див.: Зоб дифузний токсичний.

БАЗЕДОВІЗМ (K. A. VON BASE DOW) – форма 
токсичного дифузного зобу, яка характеризується лег-
ким перебігом.

БАЗЕДОВІФІКАЦІЯ – клінічний синдром, для яко-
го характерне збільшення щитоподібної залози, тахікар-
дія, тремор пальців рук, блиск очей, помірне підвищен-
ня основного обміну.

БАЗЕДОПОДІБНИЙ – такий, що нагадує базедову 
хворобу, але без ознак тиреотоксикозу.

БАЗЕКСА (BAZEX) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який характеризується розвитком екзематозного 
і псоріазоподібного ушкодження на вухах, носі, щоках, 
кистях, ступнях та колінах у хворих з карциномами вер-
хніх дихальних шляхів і травного тракту.

БАЗЕНА (P. A. E. BAZIN) ХВОРОБА – клінічний 
різновид туберкульозу шкіри, що проявляється вузлу-
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ватими висипами, які локалізуються в глибоких шарах 
шкіри.

БАЗ- (бази-, базо; грец. basis – основа) – частина 
складних слів, яка зазначає належність до основи, бази-
су або до хімічної основи.

БАЗИКРАНІАЛЬНИЙ – такий, що стосується ос-
нови черепа.

БАЗИЛЯРНИЙ (лат. basilaris, від basis – основа) – 
такий, що стосується основи.

БАЗИЛЯРНОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – різні поєд-
нання порушень свідомості, центральних паралічів 
(парезів) кінцівок, провідникових розладів чутливості, 
симп томів псевдобульбарного паралічу та ураження че-
репних нервів, які зумовлені розладами кровообігу в ба-
зилярній артерії або окремих її галузках.

БАЗИС – 1) основа, підставка, фундамент; 2) голов-
ні, основні або діючі ліки в складних лікарських засо-
бах (пілюлях, мазях і т.ін.), головний інґредієнт склад-
них ліків.

БАЗИСНИЙ НАРКОЗ – початковий або підготов-
чий наркоз; ректальне, венозне чи внутрішньом’язове 
введення наркотичних речовин перед початком інгаля-
ційного наркозу; порівняно тривалий наркотичний стан 
невеликої глибини, стан поверхового наркозу.

БАЗИХРОМАТИН – хроматин, що забарвлюється 
основними барвниками.

БАЗІОН (BASION) – краніометрична точка; найни-
жча точка переднього краю великого потиличного отво-
ру по медіальній лінії.

БАЗОФІЛИ – клітини, які містять у цитоплазмі зер-
нисті структури, що забарвлюються основними барв-
никами; терміном «Б.» позначають один із видів лей-
коцитів крові.

БАЗОФІЛІЗМ ПРИПУБЕРТАТНИЙ – див.: Дис пі-
туїтаризм пубертатно-юнацький.

БАЗОФІЛІЗМ ЮНАЦЬКИЙ – див.: Диспітуїта-
ризм пубертатно-юнацький.

БАЗОФІЛІЯ – здатність клітинних структур забар-
влюватися основними барвниками (піроніном, метиле-
новим синім, азуром та ін.). Частіше всього Б. зумовле-
на наявністю кислотних залишків нуклеїнових кислот 
(ДНК і РНК) у клітинах, а також наявністю кислих ґлі-
козаміноґліканів, кислих білків у клітинах та міжклітин-
ній речовині. Підвищену Б. мають клітини, які активно 
синтезують білок (напр., ембріональні, пухлинні, кліти-
ни кровотворної та реґенеруючої тканини), клітини, що 
утворюють білковий секрет (напр., клітини підшлунко-
вої залози, печінки), клітини, які інтенсивно оновлюють 
власний білок (напр., нер вові клітини).

БАЗОФІЛЬНА ЗЕРНИСТІСТЬ – зернистість ци-
топлазми, що виявляється при забарвленні клітин ос-
новними барв никами.

БАЗОФІЛЬНИЙ – такий, що забарвлюється основ-
ними барвниками.

БАЗОФІЛЬНИЙ ІНДЕКС – вміст (у %) базофіль-
них клітин у піхвовому мазку.

БАЗОФІЛЬНИЙ ТЕСТ – метод діаґнос тики спе-
цифічної сенсибілізації орґанізму, в основі якого ле-

жить деґрануляція базофілів після додавання до них спе-
цифічного алерґену. Існують два різновиди Б.т.: 1) пря-
мий тест, при якому реак ція деґрануляції відтворюється 
на спонтанно сенсибілізованих базофілах хворого (лей-
коцити хворого + алерґен); 2) непрямий тест, при якому 
реакція деґрануляції відтворюється на базофілах кро-
лика або здорової людини (лейкоцити + сироватка, що 
досліджується, + алерґен).

БАЗОФІЛЬНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, які нор-
мально розвиваються на лужному субстраті (напр., уро-
бактерії).

БАЗОФІЛЬНО-ЕОЗИНОФІЛЬНА АСОЦІАЦІЯ – 
одночасне збільшення кількості базофілів та еозино-
філів крові; характерне для мієлолейкозу.

БАЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь ходьби.
БАЙДУЖІСТЬ – відсутність реакції на стимули; 

часто є наслідком попереднього застосування подібних 
стимулів.

БАЙЄРА (H. BAEYER) СИМПТОМ – спостері-
гається при tabes dorsalis; хворий нездатний із заплющи-
ними очима визначити напрям зміщення лікарем шкір-
ної складки на ногах або череві.

БАЙКОВА (Н. И. БАЙКОВ) СИМПТОМ – озна-
ка відриву внутрішнього меніска; край меніска прома-
цується в суглобовій щілині при пасивному розгинанні 
колінного суглоба у вигляді еластичного валика, який 
зникає при згинанні суглоба.

БАЙУОТЕРСА (E. G. L. BYWATERS) СИНД-
РОМ – див.: Токсикоз травматичний.

БАЙХОВИЙ ЧАЙ – торгова назва розсипного чаю, 
виробленого у вигляді окремих чаїнок. Залежно від тех-
нолоґії виробництва розрізняють чорні, зелені, жовті та 
червоні (оолонги) Б.ч.

БАЙЯРЖЕ (J. G. F. BAILLARGER) СИМПТОМ – 
неоднакові розміри зіниць; можлива ознака проґресую-
чого паралічу.

БАКАЛАВР – у багатьох країнах перший вчений 
ступінь.

БАКЛІ (R. H. BUCKLEY) СИНДРОМ – див.: Гіпе-
рімуноґлобулінемії Е синдром.

БАКТЕР- (лат. bacterium – бактерія) – частина 
складних слів, що означає «бактерія».

БАКТЕРИД – загальна назва шкірних висипів ін-
фекційно-алерґічного походження.

БАКТЕРИД ПУСТУЛЬОЗНИЙ – див.: Ендрюса 
хвороба.

БАКТЕРІ (О) - (лат. bacterium) – частина складних 
слів, що означає бактерії, належність до них.

БАКТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА – сукупність бак-
терій, які виросли на рідких або твердих живильних се-
редовищах.

БАКТЕРІАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ РАНИ – наяв-
ність у рані мікроорґанізмів, що не впливають неґативно 
на перебіг ранового процесу і не спричинюють або ще 
не спричинили розвиток ранової інфекції.

БАКТЕРІАЛЬНЕ ОБСІМЕНІННЯ ПОВІТРЯ – 
кількість мікроорґанізмів у 1 м3 повітря приміщення; 
санітарний показник повітряного середовища.

 БАЗ- – БАКТЕРІАЛЬНЕ ОБСІМЕНІННЯ ПОВІТРЯ
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БАКТЕРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується бак-
терій, спричинений ними, має властивості бактерій.

БАКТЕРІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ – приладдя для 
визначення кількості бактерій у рідині. Складається з 
набору пробірок з водними суспензіями подрібнено-
го скла або сірчанокислого барію; відповідає за сту-
пенем мутності різній кількості бактерій в 1 мл рі-
дини.

БАКТЕРІАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ – бактеріальні куль-
тури або біолоґічні продукти бактеріального походжен-
ня, які застосовуються для профілактики, лікування та 
діаґностики інфекційних захворювань. До Б.п. нале-
жать: 1) суспензії живих або убитих бактерій (вакцини, 
діаґностикуми); 2) окремі компоненти мікробних клі-
тин (протективні антиґени, гомосенситини, алерґени, 
піроґенал та ін.); 3) продукти життєдіяльності бактерій, 
які виділяються в культуральне середовище (токсини, 
ферменти, антибіотики); 4) сироватки, які містять ан-
титіла до клітинних компонентів та позаклітинних про-
дуктів бактерій.

БАКТЕРІАЛЬНІ ФАКТОРИ РОСТУ – речовини, 
що необхідні для життєдіяльності та росту бактерій, які 
останні не можуть синтезувати (взагалі або в достатній 
кількості) і тому повинні отримувати з оточуючого се-
редовища.

БАКТЕРІАЛЬНІ ФІЛЬТРИ – апарати різної конс-
трукції, які застосовуються для відділення бактерій від 
рідкої фази шляхом фільтрування мікробних су спензій 
через пористі матеріали, що за тримують бактеріальні 
клітини. Фільтрування через Б.ф. проводиться під по-
зитивним або від’ємним тиском. Застосовують скляні, 
керамічні, мембранні та азбестові Б.ф.

БАКТЕРІЄМІЯ – наявність бактерій у циркулю-
ючій крові; Б. може виникати при хірурґічних втру-
чаннях на інфікованих тканинах ротової порожнини, 
розрізанні м’яких тканин з метою дренування абсцесу, 
а також внаслідок колонізації з медичних інструмен-
тів, що вводяться через шкіру; в ін’єкційних нарко-
манів нерідкісно зустрічається Б., спричинена ґрампо-
зитивними стафілококами; Б., яка викликається ґрам-
неґативними мікроорґанізмами, часто зустрічається на 
фоні інших захворювань або недостатньому живлен-
ні. Транзиторна Б., яка характеризується наявністю в 
крові незначної кількості бактерій може мати безсим-
птомний перебіг. При постійній або тимчасовій Б. із 
значною кількістю бактерій у крові спостерігається 
клініка системної інфекції, яка проявляється значни-
ми підвищеннями температури, пропасницею, боля-
ми в череві, нудотою, блюванням, проносом. Перебіг 
Б. може ускладнитися метастатичним розповсюджен-
ням інфекції в мозкові оболонки та серозні порожни-
ни, викликати ендокардит, розвиток метастатичних аб-
сцесів. Транзиторна Б., як правило, лікування не ви-
магає, за виключенням хворих з ураженням клапанів 
серця, наявністю судинних протезів або порушеннями 
з боку імунної системи. При персистеуючій Б. необхід-
но ліквідувати вогнище інфекції та лікувати основне 
захворювання. 

БАКТЕРІЇ (грец. bakterion – паличка) – мікро ско-
пічні одноклітинні рослинні орґанізми, що не мають 
хлорофілу й пластид (виняток становлять анаеробні 
пурпурні та зелені сіркобактерії, а також несірчані пур-
пурні Б., які містять хлорофіл і використовують соняч-
ну енерґію для фотосинтезу). Існують три основні фор-
ми Б. – куляста, паличкоподібна та спіралеподібна.

БАКТЕРІОҐЕННИЙ – такий, що зумовлений бак-
теріями; має бактеріальне походження.

БАКТЕРІОЗ – захворювання, спричинене бактерія-
ми.

БАКТЕРІОЛІЗ – руйнування поверхневих структур 
бактеріальних клітин з наступним виходом їхнього вміс-
ту в навколишнє середовище.

БАКТЕРІОЛІЗИНИ – речовини біолоґічного поход-
ження, що спричиняють руй нування бактеріальних клі-
тин (бактеріоліз). Б. виділяються бактеріями і клі тинами 
тваринних орґанізмів.

БАКТЕРІОЛІТИЧНИЙ – такий, що спричинює 
розчинення (лізис) бакте ріальної клітини.

БАКТЕРІОЛОҐ – фахівець з бактеріолоґії.
БАКТЕРІОЛОҐІЧНА ЗБРОЯ – зброя, уражаюча 

дія якої полягає в хворобо творних проявах мікроорґаніз-
мів – збудників захворювань людей, тварин і рослин.

БАКТЕРІОЛОҐІЧНА ЛАБОРА ТОРІЯ – науково-
практична установа, яка виконує бактеріолоґічні, іму-
нолоґічні та інші мікробіолоґічні дослід ження.

БАКТЕРІОЛОҐІЧНА РОЗВІДКА – комплекс за-
ходів, спрямованих на вчасне виявлення застосування 
противником бактеріолоґічної зброї, визначення збуд-
ників і токсинів у різних об’єктах навколишнього сере-
довища та визначення меж вогнища зараження.

БАКТЕРІОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується бак-
теріолоґії.

БАКТЕРІОЛОҐІЧНИЙ КОНТРОЛЬ – визначення 
в матеріалі, який досліджується, наявності і складу бак-
теріальної флори, що здійснюється шляхом його посіву 
на різні живильні середовища.

БАКТЕРІОЛОҐІЧНІ МЕТОДИКИ – сукупність 
методів та технічних прийомів, які застосовуються для 
виявлення і виділення патоґенних або умовно патоґен-
них бактерій від хворих, носіїв або об’єктів зовнішньо-
го середовища.

БАКТЕРІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає бактерії, їхнє 
життя, поширення, систематику; розділ мікробіолоґії. 
Б. поді ляється на ряд самостійних галузей. Загальна Б. 
вивчає морфолоґію, фізіолоґію, біохімію бактерій, їх-
ню мінливість і спадковість, еволюцію, поширення в 
природі. Медична і ветеринарна Б. – біолоґію хворо-
ботворних бактерій, методи їхнього виділення і визна-
чення, лікування інфекційних хвороб людини і тварин. 
Сільськогосподарська Б. вивчає роль бактерій у фор-
муванні структури ґрунту, його родючості, у живленні 
сільськогосподарських рослин, переробці сільськогос-
подарської продукції. Технічна Б. (промислова) – про-
цеси утворення бактеріями спиртів, орґанічних кислот, 
ферментів, амінокислот, антибіотиків, стимуляторів рос-
ту тощо.

 БАКТЕРІАЛЬНИЙ – БАКТЕРІОЛОҐІЯ
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БАКТЕРІОНОСІЙ – носій збудника бактеріальної 
інфекційної хвороби.

БАКТЕРІОНОСІЙСТВО – форма інфекційного 
про цесу, для якої характерне паразитування збудника в 
орґанізмі людини або тварини при відсутності вираже-
них симптомів хвороби.

БАКТЕРІОПЛАНКТОН – сукупність бактерій, що 
живуть у природних водах.

БАКТЕРІОПРЕЦИПІТИН – преципітин, утворен-
ня якого в орґанізмі зумовлене бактеріальними антиґе-
нами.

БАКТЕРІОПРОТЕЇН – білок бактеріального по-
ходження.

БАКТЕРІОСКОПІЯ – метод дослідження бактерій 
за допомогою мікроскопа.

БАКТЕРІОСПЕРМІЯ – наявність бактерій у спер-
мі.

БАКТЕРІОСТАЗ – повна затримка росту і розмно-
ження бактерій, яка спричинена несприятливими фізич-
ними або хімічними факторами чи відсутністю необ-
хідних умов для їхнього росту (вологість, температура, 
рН середовища); при припиненні дії бактеріостатичних 
факторів ріст і розмноження бактерій відновлюються, 
при тривалій їхній дії бактерії гинуть.

БАКТЕРІОСТАТИЧНИЙ – такий, що перешкод-
жає розмноженню бактерій, викликає бактеріостаз.

БАКТЕРІОСТАТИЧНІ РЕЧОВИНИ – антибіоти-
ки, іони металів, хіміотерапевтичні засоби та інші речо-
вини, які пов ністю затримують розмноження бактерій 
або інших мікроорґанізмів, тобто такі, що викликають 
бактеріостаз.

БАКТЕРІОТЕРАПІЯ – застосування бактерій в 
комплексному лікуванні захворювань.

БАКТЕРІОТОКСИЧНИЙ – такий, що є токсичним 
стосовно бактерій.

БАКТЕРІОТРОПІНИ – антитіла, які утворюються 
в сироватці крові людини та тварин при інфекційному 
захворюванні; викликають посилення фаґоцитозу, змі-
нюючи поверхневі властивості бактеріальних клітин. 
На відміну від інших антитіл сироватки (опсонінів), Б. 
специфічні і термостабільні. Б. містяться в імунних си-
роватках.

БАКТЕРІОУЛОВЛЮВАЧІ – прилади для уловлю-
вання завислих у повітрі мікроорґанізмів з метою визна-
чення ступеня і характеру бактеріального забруднення 
повітря в лікувальних установах, житлових і виробни-
чих приміщеннях.

БАКТЕРІОФАҐ – вірус, який здатний інфікувати 
бактеріальну клітину, репродукуватися в ній, утворю-
ючи численне потомство, і викликати її лізис, що суп-
роводжується виходом фаґових частинок у середовище 
життєдіяльності бактерії. Б. поділяють на вірулентні, 
що викликають лізис клітини з утворенням нових час-
тинок, і помірні (симбіотичні), які адсорбуються кліти-
ною і проникають в неї, але лізис не викликають, а зали-
шаються в клітині в латентній (прихованій) інфекційній 
формі (профаґ).

БАКТЕРІОФАҐІЧНИЙ – такий, що стосується бак-
теріофаґа чи бактеріофаґії.

БАКТЕРІОФАҐІЯ – руйнування (пожирання) бак-
терій, зумовлене бактеріофаґом.

БАКТЕРІОФАҐОЛОҐІЯ – розділ мікробіолоґії, що 
вивчає бактеріофаґи.

БАКТЕРІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь зараження 
бактеріями.

БАКТЕРІОХОЛІЯ – наявність і роз множення в жов-
чі різних бактерій, у тому числі й патоґенних для люди-
ни.

БАКТЕРІОЦИДНА ЛАМПА – ґазорозрядна ртутна 
лампа низького тиску, потужністю 15–30 вт, з трубкою з 
увіолевого скла; використовується для знезаражування 
ультрафіолетовими променями повітря в приміщеннях, 
а також з лікувальною метою.

БАКТЕРІОЦИДНИЙ – такий, що здатний убива-
ти бактерії.

БАКТЕРІОЦИДНИЙ ПАПІР – пористий папір, 
який просочений нітратом і хлоридом срібла, що надає 
йому протимікробних властивостей.

БАКТЕРІОЦИДНІ РЕЧОВИНИ – речовини, які 
здатні убивати бактерії та інші мікроорґанізми.

БАКТЕРІОЦИДНІСТЬ – здатність фізичних, хі-
мічних і біолоґічних аґентів убивати бактерії.

 БАКТЕРІОЦИНИ – специфічні антибіотичні ре-
човини, які здатні пригнічувати життєдіяльність бак-
теріальних клітин інших штамів того ж виду або філоґе-
нетично споріднених видів.

БАКТЕРІОЦИНОҐЕНІЯ – здатність деяких штамів 
бактерій продукувати бактеріоцини; бактеріоциноґенні 
бактерії стійкі до дії продукованого ними бактеріоцина, 
незважаючи на те, що вони мають рецепторні структу-
ри, що адсорбують даний бактеріоцин.

БАКТЕРІОЦИТОҐЕННІ ФАКТОРИ – ґенетич-
ні елементи мікробних клітин, які контролюють син-
тез білкових субстанцій (бактеріоцинів), що гальмують 
ріст філоґенетично споріднених бактерій.

БАКТЕРІУРІЧНИЙ – такий, що стосується бак-
теріурії.

БАКТЕРІУРІЯ – наявність бактерій у сечі; спос-
терігається при запальних за хворюваннях нирок і сечо-
вих шляхів, інколи при лептоспірозах і бруцельозі.

БАКТЕРОЇДАЦЕ ( BACTEROIDACEAE) – ро-
дина обліґатно анаеробних, ґрамнеґативних бак-
терій; до Б. належать неспороґенні палички, неру-
хомі або рухливі, що здійснюється за допомогою 
перитрихіальних джгутиків; родина складається з 
родів: Acetivibrio, Angerobiospirillum, Bacteroides, 
Butyrivibrio, Fusobacterium, Lachnospira, Leptotrichia, 
Pectinatus, Selenomonas, Succinimonas, Succinivibrio і 
Wolinella; як правило, Б. проживають у порожнинах 
тіла людини та тварин; деякі види є патоґенними для 
людей і тварин.

БАКТЕРОЇДИ (BACTEROIDES) – 1) анаеробні 
ґрам неґативні високополіморфні бактерії, які не утво-
рюють ні спор, ні капсул; звичайно, нерухомі, розміра-
ми до 2 мкм, палички; зустрічаються постійно в порож-
нині рота, кишечника і статевих орґанів людини; багато 
видів Б. патоґенні – викликають гострі запальні проце-
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си; 2) великі клітини бульбочкових бактерій, які містять-
ся в бульбочках на коренях бобових рослин.

БАКТЕРОЇДОЗИ – захворювання, спричинені бак-
тероїдами.

БАКТОПЕПТОН – препарат, який використову-
ється в мікробіолоґії як складовий компонент для при-
готування живильних середовищ.

БАЛАН (О)- (грец. balanos – жолудь) – частина 
складних слів, яка зазначає зв’язок з головкою стате-
вого члена.

БАЛАНІТ – гострі та хронічні запальні захворю-
вання шкіри голівки статевого члена (баланіт), перед-
ньої шкірочки (постит) та поєднане за хво рювання шкі-
ри голівки і передньої шкірочки (баланопостит).

БАЛАНОПЛАСТИКА – хірурґічна пластична опе-
рація, яка виконується на голівці статевого члена.

БАЛАНОПОСТИТ – запалення шкіри голівки ста-
тевого члена і передньої шкірочки.

БАЛАНОПОСТОМІКОЗ – баланопостит, який 
викликається дріжджоподібними грибами; може вини-
кати при зараженні статевим шляхом, а також при цук-
ровому діабеті.

БАЛАНОПРЕПУТАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-
ся голівки статевого члена та передньої шкірочки.

БАЛАНОРАҐІЯ – кровотеча з головки статевого 
члена при її пошкодженні.

БАЛАНОЦЕЛЕ – набряк голівки статевого члена; 
розвивається при парафімозі.

БАЛАНС – 1) рівновага, урівноваження; 2) система 
показників, які характеризують співвідношення або рів-
новагу в явищі, яке постійно змінюється.

БАЛАНС ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – відносна динамічна 
постійність внутрішнього середовища та деяких фізіо-
лоґічних функцій орґанізму, яке забезпечується його 
функціональними системами.

БАЛАНТИДІАЗ – протозойне захворювання, для 
якого характерне виразкове ураження товстої кишки з 
порушенням її функції та наявністю явищ інтоксика ції. 
Збудник (Balantidium) належить до типу найпростіших, 
класу інфузорій; є найбільшим із патоґенних кишкових 
найпростіших. Життєвий цикл збудника складається з 
веґетативної стадії та стадії цисти. Зараження люди-
ни відбувається при потраплянні балантидій, частіше 
цист, до травного каналу. Б. проявляється гострим або 
хронічним виразковим гнійно-некротичним колітом з 
переважним ураженням сліпої, сиґмоподібної і прямої 
кишок. Локалізуються виразки переважно в місцях пе-
регинів кишкової стінки. Одним із небезпечних усклад-
нень Б. є прорив дна виразки з наступним розвитком 
перитоніту.

БАЛАРА – ДЕЖАНА – ПЕ (BA LARD – DEGEN – 
PAIE) СИНДРОМ – прояви енцефалопатії після пере-
несеного менінґоенцефаліту: розлади пам’яті, зниження 
активності, депресія, лабільність афектів, головний біль 
і запаморочення, біль у хребті, стомлюваність.

БАЛАХОВСЬКОГО (С. Д. БАЛАХОВСКИЙ) МЕ-
ТОД – кількісне визначення ефірнозв’язаного (естеро-
фікованого) холестерину в сироватці крові.

БАЛДУЧЧІ СИМПТОМ – ознака ураження піра-
мідних шляхів: приведення і ротація ступні до середини 
при ударі молоточком по її внутрішньому краю.

БАЛІЗМ (грец. ballismos – танець, підскакування) – 
насильний рух, гіперкінез «закидання» – раптові, виму-
шені рухи, які часто повторюються і нагадують хорею; 
спричинююється деструкцією субталамічного ядра або 
його волоконних сполучень.

БАЛІНТА (R. BALINT) ДІЄТА – дієта з обмежен-
ням кухонної солі; застосовується при епілепсії.

БАЛІНТА (R. BALINT) СИНДРОМ – хворий при 
нормальній гостроті зору одночасно може сприйняти 
тільки один невеликий предмет, все інше залишається 
непоміченим (психоґенний параліч зорової фіксації); мо-
же також зустрічатися порушення тонусу і моторики у 
верхніх кінцівках, зникнення білатеральної координації, 
аґнозія, апраксія. Б.с. спостерігається у хворих з уражен-
ням тім’яно-потиличної ділянки головного мозку.

БАЛІСТ(О)- (лат. ballista – метальний снаряд) – час-
тина складних слів, яка означає: 1) «такий, що належить 
до метальних снарядів»; 2) «такий, що характеризуєть-
ся метальним рухом, викидом (про серцеве скорочення, 
про масу крові)».

БАЛІСТИКА (грец. ballō – кидати) – наука про рух 
артиле рійських снарядів, куль, авіабомб, мін, реактив-
них снарядів, гарпунів і т.п. Б. – військово-технічна на-
ука, яка базується на комплексі фізико-математичних 
дисциплін.

БАЛІСТИКА СУДОВА – розділ криміналістики, 
який вивчає технічні питання, що виникають при роз-
слідуванні злочинів, пов’язаних з використанням вогне-
пальної зброї та боєприпасів до неї.

БАЛІСТОКАРДІОҐРАМА – ґрафічна крива, яка 
реєструє зміщення тіла, швид кість та прискорення 
зміщень, що виникають у результаті серцевої діяль-
ності.

БАЛІСТОКАРДІОҐРАФ – пристрій для вимірю-
вання і реєстрації реактивних мікрорухів тіла, зумовле-
них механічною діяльністю серця. Розрізняють два ти-
пи Б.: непрямі, які реєструють зміщення стола, на яко-
му перебуває досліджуваний (рухи стола викликаються 
зміщенням тіла під впливом викиду крові), і прямі Б., 
які реєструють безпосередньо рухи тіла.

БАЛІСТОКАРДІОҐРАФІЯ – метод ґрафічної реєст-
рації механічних рухів тіла людини, зумовлених сер-
цевими скороченнями і рухом крові по маґістральних 
судинах.

БАЛІСТОСПОРА – спора грибів, яка при дозріван-
ня з силою викидається.

БАЛІСТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь ураження 
бомбою, снарядом або кулею.

БАЛКОНА СИМПТОМ – див.: Фрей симптом.
БАЛЛЕ (G. L. S. BALLET) СИМПТОМ – повне 

припинення довільних рухів очних яблук; реакція зіни-
ці і автоматичні рухи ока збережені; ознака тиреотокси-
козу та істерії.

БАЛЛЕРА – ҐЕРОЛЬДА (F. BALLER – M. GE-
ROLD) СИНДРОМ – вроджені аномалії скелета: баш-
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товий череп, аплазія променевої кістки, гіпоплазія лік-
тьової кістки; успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом.

БАЛО (J. BALO) СИНДРОМ – енцефалопатія вна-
слідок демієлінізації з симптомами розсіяного склерозу.

БАЛОҐА – ЛЕЛКЕСА (BALOGH – LELKES) 
СИН ДРОМ – ороговіння сосочків язика, слинотеча, гі-
по- і дисґевзія, тріщина язика, гіпертрофія м’язів язика, 
випадіння зубів; зустрічається після тривалої виснажли-
вої хвороби у зв’язку з гормональними зрушеннями або 
в результаті локальної патолоґії.

БАЛОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ – при розбризку-
ванні рідини відбувається розрив дипольних молекул кра-
пель води і в повітрі поряд з ґазовими іонами кисню і азо-
ту виникають гідроіони – гідроксил та гідроксоній.

БАЛОНОҐРАФІЧНИЙ МЕТОД – метод досліджен-
ня моторної функції різних відділів травного тракту.

БАЛОТУВАННЯ – коливання або зміщення щіль-
ного тіла чи орґана (з поверненням до попереднього ста-
ну) в одній із порожнин орґанізму людини.

БАЛОТУВАННЯ НИРКИ СИМПТОМ – рухо-
мість і збільшення нирки, які визначаються при дво-
ручній пальпації; ознака перерозтягнення нирки сечею, 
кров’ю, пухлиною.

БАЛТІНА – КОМБЕРҐА (M. M. БАЛТИН – W. 
COMBERG) МЕТОД – рент ґенолоґічний метод визна-
чення положення чужорідного тіла в очній ямці. При-
нцип Б.-К. м. базується на врахуванні просторових спів-
відношень чужорідного тіла, яке виявляється на рентґе-
ноґрамі, і особливого протеза, що накладається при рен-
тґенолоґічному дослідженні на очне яблуко.

БАЛЬЗАМИ (грец. balsamon – ароматична смо-
ла) – природні речовини, до складу яких входять ефір-
ні масла і розчинені в них смоли, ароматичні сполу-
ки та інші компоненти. Б. утворюються в рослинах як 
продукти нормального обміну і містяться в особливих 
міжклітинних вмістилищах або ходах кори; можуть 
бути продуктами патолоґічної діяльності рослин, які 
з’являються при пошкоджен ні кори і в самій рослині 
не містяться.

БАЛЬЗАМУВАННЯ ТРУПА – комплекс заходів 
щодо запобігання трупа від розкладу. Для Б.т. всі тка-
нини тіла просочують антисептичними і консервуючи-
ми розчинами, які запобігають діяльності гнильних мік-
роорґанізмів і блокують процеси аутолізу (самоперева-
рення) тканин.

БАЛЬЗЕРА (W. BALSER) СИНДРОМ – жировий 
некроз підшлункової залози при гострому гемораґічно-
му панкреатиті.

БАЛЬНЕО- (лат. balneum – купання, ванна, ку піль) – 
частина складних слів, яка означає «такий, що належить 
до лікувального купання, лікувальних вод». 

БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКАРНЯ – медична установа 
для проведення процедур бальнеотерапії і грязеліку-
вання.

БАЛЬНЕОЛІКАРНЯ – лікувально-профілактич-
на установа, яка призначена для відпускання бальнео-
терапевтич них процедур (мінеральні, морські ванни, 

душі, промивання, інгаліції і т. ін.) переважно з при-
родної мінеральної води.

БАЛЬНЕОЛОҐ – фахівець з бальнеолоґії.
БАЛЬНЕОЛОҐІЧНА РЕАКЦІЯ – відповідна реак-

ція на водолікувальну або грязелікувальну процедуру.
БАЛЬНЕОЛОҐІЯ – розділ медичної науки, що вив-

чає лікувальні мінеральні води, їхнє походження, фізи-
ко-хімічні властивості, вплив на орґанізм при різ них за-
хворюваннях, розробляє показання та протипоказання 
при їхньому за стосуванні з лікувальною метою.

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ – метод лікування, профілак-
тики та відновлення порушених функцій орґанізму при-
родними та штучно виготовленими мінеральними во-
дами на курортах та в позакурортних лікувально-про-
філактичних установах.

БАЛЬНЕОТЕХНІКА – розділ санітарної техні-
ки, яка створює на основі даних бальнеолоґії необхідні 
умови для охорони мінеральних вод від виснаження, за-
брудення, розробляє методи найбільш ефективного ви-
користання з лікувально-профілактичною метою.

БАМАТТЕРА (F. BAMATTER) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс вроджених аномалій родинного харак-
теру: проґерія, карликовий зріст, в’яла шкіра, збільшені 
суглоби, ґенералізована дисплазія кісток, піґментовані 
зуби, зменшена рогівка та її помутніння; риси обличчя 
нагадують гномів, зображених Уолтом Діснеєм у кіно-
фільмі «Білосніжка і семеро гномів». Інколи в інших 
членів сім’ї спостерігається мікроофтальмія і вроджена 
ґлаукома. Успадкування рецесивне, зчеплене з Х-хро-
мосомою.

БАМБЕРҐЕРА (H. BAMBERGER) СИМПТОМ 
(1) – посилення пульсації яремної вени; ознака недо-
статності тристулкового клапана.

БАМБЕРҐЕРА (H. BAMBERGER) СИМПТОМ 
(2) – притуплення при перкусії в ділянці нижнього кута 
лопатки, яке зникає при нахилі вперед; ознака ексуда-
тивного перикардиту.

БАМБЕРҐЕРА (H. BAMBERGER) СИМПТОМ 
(3) – укол в одну руку ви кликає біль в іншій руці; мож-
лива ознака спинної сухотки.

БАМБЕРҐЕРА (H. BAMBERGER) СИНДРОМ – 
прояв істеричних розладів: клонічні скорочення м’язів 
нижніх кінцівок, підстрибування, танцеподібні рухи; 
зустрічається рідкісно.

БАМБЕРҐЕРА – МАРІ (E. BAM BERGER – P. MA-
RIE) ПЕРІОСТОЗ – системне ураження великих і ма-
лих трубчастих кісток, для якого характерне утворення 
періостальних нашарувань навколо їхніх діафізів і мета-
фізів. Це ураження являє собою реакцію кісткової систе-
ми на будь-яке хронічне захворювання, яке викликає гі-
поксію і порушення кислотно-лужної рівноваги крові.

БАНҐА (B. L. F. BANG) ҐРАНУЛЬОМА – див.: Ґра-
нульома бруцельозна.

БАНҐА (I. CH. BANG) МІКРОМЕТОДИ – мето-
ди кількісного визначення цукру, загального азоту, за-
лишкового азоту, амінокислот, сечовини, нейтральних 
жирів, фосфоліпідів та інших компонентів у невеликих 
кількостях крові (близько 0,1 г).
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БАНҐА (I. CH. BANG) ПРОБА – якісна реакція 
визначення фруктози в сечі. Ґрунтується на здатності 
фруктози перетворюватися в кислому середовищі в ок-
симетилфурфурол, який утворює з жовч ними кислотами 
сполуки фіолетового кольору.

БАНҐА (B. L. F. BANG) ХВОРОБА – див.: Бру-
цельоз.

БАНДАЖІ – пристрої для попередження розтягнен-
ня черевної стінки, для підтримки орґанів черевної по-
рожнини при їхньому опусканні, для закриття гриже-
вих воріт при грижах черевної стінки. Є два типи Б.: 
грижеві і поясні.

БАНІ ЛАБОРАТОРНІ – апарати з електричним або 
вогневим підігрівом для повільного і рівномірного на-
грівання до сліджуваних об’єктів, які розміщені в теп-
лоносіях (вода, пісок, масло, ґліцерин) у скляних або 
металевих ємностях.

БАНК КРОВІ – медична установа, яка збирає, об-
робляє та зберігає кров у вигляді препаратів для пере-
ливання.

БАНК ТКАНИН – медична установа, яка проводить 
збереження консервованих орґанів і тканин, що заготов-
лені для наступної трансплантації.

БАНКИ – скляні судини з потовщеним краєм і роз-
ширеним напівсферичним дном, ємністю 30 – 70 мл; 
застосовуються для створення тимчасової внутрішньо-
шкірної гіпертермії з екстравазатами.

БАНКІ (Z. BANKI) СИМПТОМ (1) – при рентґе-
нолоґічному дослідженні спостерігається відсутність 
суглобових поверхонь між півмісяцевою і тригранною 
кістками, гіпоплазія IV і V п’ясткових кісток; рентґено-
лоґічна ознака вродженого синостозу кісток зап’ястка.

БАНКІ (Z. BANKI) СИМПТОМ (2) – при рентґе-
нолоґічному дослідженні голівки п’ясткових кісток на 
боці патолоґії розміщені ближче до голівки V п’ясткової 
кістки, ніж на здоровому боці; рентґенолоґічна ознака 
вродженої клинодактилії.

БАНКІ (Z. BANKI) СИНДРОМ – поєднання врод-
жених аномалій скелета: зрощені місячні і клиноподіб-
ні кістки зап’ястка, клинодактилія, клинометакарпія, 
брахіметакарпія і лептометакарпія; успадкування ауто-
сомно-домінантне.

БАНКРОФТОЗ – див.: Вухереріоз.
БАННАЯНА–ЗОНАНА (BANNAYAN-ZONANA) 

СИНДРОМ – успадковується за аутосомно-домінант-
ним типом; проявляється геманґіомами тулуба, ліпома-
ми шкіри, макроцефалією, збільшеним животом з анґіо-
мами.

БАНТІ (G. BANTI) ГЕПАТОЛІЄНАЛЬНИЙ ФІ-
БРОЗ – див.: Банті синдром.

БАНТІ (G. BANTI) ПСЕВДОСИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який розвивається при деяких інфекційних 
захворю ваннях; спостерігається поєднання спленомеґалії, 
гіпопластичної анемії і по рушень кровообігу в селезін-
ковій і во рітній венах внаслідок їхнього тромбозу.

БАНТІ (G. BANTI) СИМПТОМ – зміщення меж 
серцевої тупості вгору до другого міжребер’я зліва; оз-
нака ексудативного плевриту.

БАНТІ (G. BANTI) СИНДРОМ – спленомеґалія з 
цирозом печінки; первинно уражається селезінка, а пе-
чінка втягується вторинно. Відповідно до сучасних уяв-
лень Б.с. розвивається при гепатолі єнальних захворю-
ваннях, переважно при портальній гіпертензії, яка, як 
правило, ускладнює цироз печінки.

БАНЯ – приміщення, обладнане для миття людей.
БАРА (L. J. M. BARD) СИМПТОМ – диференцій-

но-діаґностична ознака орґанічного і функціонального 
ністаґму: при дослідженні відзначається підсилення ос-
циляцій ока у випадках орґанічного (набутого) ністаґ-
му і зникнення їх при функціональному (вродженому) 
ністаґмі.

БАРА (L. J. M. BARD) СИНДРОМ – абдоміналь-
ний симптомокомплекс у вагітних, розвиток якого 
пов’язаний з потраплянням кишкової палички гема-
тоґенним і лімфоґенним шляхом до різних орґанів у 
випадках запорів. Може спо стерігатися біль у ділянці 
жовчного міхура, сечоводів і червоподібного відростка; 
гарячка, бактеріурія; часто ці явища спостерігаються і 
в післяпологовому періоді, симулюючи пуерперальну 
інфекцію.

БАРА – КЮРТИЙЄ (L. J. M. BARD – CUR TIL-
LET) СИНДРОМ – пізній ціаноз у хворих із вродже-
ним дефектом міжпередсердної перегородки і мітраль-
ним стенозом.

БАРА – МАДЗАФЕРРІ – МЕЛАРКЕЯ (R. S. BAR – 
E. L. MAZZAFERRI – W. B. MALARKEY) СИНД-
РОМ – розлади гіпоталамічної реґуляції: збільшення 
продукції пролактину вдень, ґалакторея, розширене ту-
рецьке сідло, що містить повітря (ознака порожнього 
турецького сідла).

БАРА – ПІКА (L. І. M. BARD – A. F. PIC) СИНД-
РОМ – симптомо комплекс, що розвивається при стис-
куванні жовчних проток збільшеною під шлунковою за-
лозою.

БАРАБАННА  ПЕРЕТИНКА  (MEM   B RANA 
TYMPANI) – тонка, еластична мембрана, яка відмежо-
вує зовнішній слуховий прохід від барабанної порож-
нини.

БАРАБАННА ПОРОЖНИНА (CA VUM TYMPA-
NI) – повітроносний прос тір, об’ємом біля 1 см3, роз-
міщений у скроневій кістці між зовнішнім слуховим 
проходом з латерального боку і внут рішнім вухом з 
медіального; сполучається позаду з печерою і комір-
ками соскоподібного відростка, попереду – за допомо-
гою слухової труби з порожниною носоглотки; Б. п. має 
шість стінок; у Б. п. розміщені слухові кісточки, м’язи, 
зв’язки, судини і нерви.

«БАРАБАННИХ ПАЛИЧОК» СИМПТОМ – див.: 
Барабанні пальці.

«БАРАБАННІ ПАЛЬЦІ» – пальці з колбоподібним 
потовщенням нігтьових фаланґ, які схожі на барабанні 
палички; стовщення дистальних фаланґ відбувається, 
головним чином, за рахунок м’яких тканин; одним із 
кількісних показників барабанного потовщення є від-
ношення передньо-задніх розмірів пальця в ділянці ніг-
тьового ложа і в зоні дистального міжфаланґового суг-

 БАНҐА ПРОБА – «БАРАБАННІ ПАЛЬЦІ»
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лоба; якщо зазначене відношення >1, то можна конс-
тантувати наявність симптома; при цьому стані часто 
спостерігається флуктуація нігтьового ложа і відстов-
бурчення нігтя; Б.п. зустрічаються при хронічних на-
гнійних процесах легень, особливо при бронхоектазах, 
емпіємі плеври, кавернозному туберкульозі легень, ра-
ку легень, при вроджених вадах серця, підгострому сеп-
тичному ендокардиті, цирозах печінки та деяких інших 
захворюваннях.

БАРАБАННОГО СПЛЕТЕННЯ СИНДРОМ – 
див.: Рейхерта синдром.

БАРАҐНОЗІЯ – втрата або відсутність здатності до 
бароґнозії.

БАРАНІ (R. BARANY) КРІСЛО – крісло, яке обер-
тається по вертикальній осі і призначене для досліджень 
вестибулярного апарату.

БАРАНІ (R. BARANY) СИМПТОМ (1) – положен-
ня голови впливає на напрям падіння; ознака порушення 
функцій вестибулярного апарату.

БАРАНІ (R. BARANY) СИМПТОМ (2) – при под-
разненні здорового вуха теплою водою (43 – 48о С) 
з’являється ротаторний ністаґм, направлений у бік того 
ж вуха, а при проведенні проби з холодною водою – у 
протилежний бік; при ушкодженнях лабіринту ністаґм 
не з’являється; ознака ураження лабіринту.

БАРАНІ (R. BARANY) СИМПТОМ (3) – витягну-
тий палець відхиляється в бік ураженої півкулі мозочка; 
ознака порушення почуття напряму.

БАРАНІ (R. BARANY) СИНДРОМ – мозочкова 
гемікранія, що зустрічається при патолоґічних проце-
сах у ділянці задньої черепної ямки: вестибулярне за-
паморочення, гомолатеральне погіршення слуху і шум 
у вухах; гомолатеральний біль у ділянці потилиці; від-
хилення пальця вперед і назовні при вказівній пробі Ба-
рані.

БАРАНІ (R. BARANY) ТРІСКАЧКА – апарат для 
виключення одного вуха із слухового акту.

БАРБАРАЛАЛІЯ – форма дислалії (недорікува-
тості), яка проявляється лише при розмові іноземною 
мовою.

БАРБАРИС ЗВИЧАЙНИЙ (BERBE RIS VULGA-
RIS L.) – кущ з родини барбарисових заввишки 1,5 – 
3 м. Гілки вкриті трійчастими колючками, кора жов-
тувато-сірого кольору. Листки продовгуваті, черґові, 
пилчасто-зубчасті, звужені в черешок. Квітки зібрані 
в грона, чашолистки з жовтими пелюстками. Плоди 
довгасті, червоні, кислі на смак, достигають у вересні-
жовтні. Цвіте рослина в травні-червні. Препарати з Б. 
мають заспокійливу, протизапальну, жовчогінну та се-
чогінну дію.

БАРБІТУРАТИ – похідні барбітурової кислоти. Дія 
Б. зумовлена порушенням синаптичної передачі в ц.н.с. 
переважно шляхом блокування висхідної системи ре-
тикулярної формації стовбура головного мозку, за ра-
хунок чого послаблюється її активуюча дія на кору. За 
тривалістю дії Б. поділяються на три групи: 1) препара-
ти тривалої дії; 2) середньої тривалості дії; 3) коротко-
часної дії.

БАРБІТУРАТИЗМ – форма наркоманії, яка викли-
кана звиканням, пристрастю до частого приймання ве-
ликих доз барбітуратів, що призводить до наростаючої 
хронічної інтоксикації, яка може зумовити порушення 
ц.н.с. і психіки.

БАРБІТУРОМАНІЯ – див.: Барбітуратизм.
БАРБОТУВАННЯ – метод введення лікарських пре-

паратів, який характеризується повторними ін’єкція ми 
та вилученням рідини з ділянки ін’єкції.

БАРВІНКА ГІДРОХЛОРИД – гідро хлорид алка-
лоїда з кореневищ та коренів барвінка прямого; стиму-
лятор ц.н.с.

БАРВІНОК МАЛИЙ (VINCA MI NOR L.) – трав’я-
ниста вічнозелена рослина з родини барвінкових. Стеб-
ло стелиться по землі, гіллясте, завдовжки до 50 – 60 см. 
Листки еліптичні, на коротких черешках, блискучі, 
шкірясті, залишаються на стеблі після зими. Квітки по-
одинокі, великі (1 – 2 см в діаметрі), синьо-голубі з лій-
коподібним віночком із п’яти зрощених пелюсток. Росте 
в лісах, на схилах степових балок і на цілинних землях. 
Препарати з Б.м. мають гіпотензивну, в’яжучу, протиза-
пальну і кровозупинну дію.

БАРВНИКИ – речовини, які при сполученні з різ-
ними матеріалами або біолоґічними субстратами нада-
ють останнім забарвлення, тобто здатність до вибіркового 
поглинання променів світла видимої частини спектру.

БАРДЕ – БІДЛЯ (G. BARDET – A. BI EDL) СИН-
ДРОМ – комплекс спадкових аномалій: затримка розу-
мового розвитку, піґментний ретиніт, гіпоґеніталізм, па-
раплеґія, часто – аномалії розвитку нирок; успадкування 
аутосомно-рецесивне.

БАРДЕЛЕБЕНА (K. BARDELEBEN) КІСТКА – 
додаткова трикутна кістка ступні.

БАРДЕЛЕБЕНА (K. BARDELEBEN) М’ЯЗ – 
атиповий підключичний м’яз; являє собою плоский 
м’язовий пучок у ділянці великого грудного або дельто-
подібного м’яза і поверхневої фасції грудей.

БАРЕСТЕЗІОМЕТР – прилад, для визначення від-
чуття тиску.

БАРЕСТЕЗІЯ – відчуття тиску; один з видів глибо-
кої чутливості.

БАР’ЄРНА ФУНКЦІЯ – здатність орґанізму лю-
дини та тварин за допомогою особливих фізіолоґіч-
них механізмів (бар’єрів) захищати своє внутрішнє се-
редовище (кров, лімфу, тканинну рідину) від зовніш-
ньої дії і зберігати відносну постійність його складу, 
хімічних, фізичних та біолоґічних властивостей. Умов-
но виділяють зовнішні бар’єри (шкіра, дихальна сис-
тема, травна система, нирки) і внутрішні – гісто-гема-
тичні бар’єри.

БАРЖОНА – ЛЕСТРАДA – ЛАБОЖА (P. BAR-
JON – H. LESTRADET – R. LA BAUGE) СИНД-
РОМ – комплекс вроджених аномалій: ювенільний діа-
бет легкого ступеня, що проявляється протягом перших 
10 років життя; двобічна проґресуюча приглухуватість, 
яка викликана аномаліями розвитку внутрішнього вуха; 
первинна атрофія зорового нерва, частковий дальтонізм, 
інколи – катаракта.

БАРАБАННОГО СПЛЕТЕННЯ СИНДРОМ– БАРЖОНА – ЛЕСТРАДA – ЛАБОЖА СИНДРОМ
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БАРИ- (грец. barys – важкий) – частина складних 
слів, що означає важкий.

БАРИЛАЛІЯ – нерозбірливе, грубе мовлення 
внаслідок розладів артикуляції.

БАРИТИМІЯ – див.: Депресія.
БАРИТОЗ – пневмоконіоз, який виникає в робіт-

ників від впливу пилу мінералу барію сульфату (ВаО4) 
при його добуванні, подрібненні руди, а також при ви-
готовленні емалів і глазурі, білил, хі мічних препаратів 
та ін. Рентґенолоґічно при Б. в легенях виявляються 
рівно мірно роз сіяні численні міліарні, різко окрес-
лені вузликові тіні, посилена тяжистість відповідно 
до проміжної тканини, тіні в ділянці коренів. Вузли-
кові тіні відповідають компактним відкладенням суль-
фату барію, без запальних змін і без помітного фіброзу 
навколо них. У периваскулярних лімфатичних судинах 
нагромадження баритового пилу, частково фаґоцито-
ваного. При зупинці дії шкідливих факторів описані 
зміни в легенях значною мірою підлягають зворотно-
му розвитку.

БАРІАТРИКА – розділ медицини, що спеціалізуєть-
ся на вивченні причин розвитку, методів попередження 
та лікування надмірної ваги тіла.

БАРІЙ – Ва; хімічний елемент ІІ групи періодич-
ної системи Менделєєва, підгрупи лужноземельних ме-
талів; атомний номер 56; атомна вага 137,344; розчинні 
солі Б. токсичні.

БАРІЛАЛІЯ – нерозбірливе вимовляння слів, 
викликане дизартрією.

БАРІЯ СУЛЬФАТ – ВаSО4; білий кристалічний по-
рошок без запаху та смаку; майже нерозчинний у воді 
і розведених кислотах. Використовується як контраст-
ний препарат для рентґенолоґічних досліджень трав-
ного каналу; застосовується водна суспензія Б.с. в кон-
центраціях 8 : 10, 6 : 10, 4 : 10 та ін. (більш густа сус-
пензія застосовується для дослідження глотки, страво-
ходу, тонкої кишки, менш густа – для іригоскопії тов-
стої кишки).

БАРКЕРА – САММЕРСОНА (S. B. BAR KER – W. 
H. SUMMERSON) МЕТОД – метод кількісного визна-
чення молочної кислоти в крові; Б.-С. м. ґрунтується на 
взаємодії оцтового альдегіду з п-оксидифенілом, в ре-
зультаті чого утворюється сполука, забарвлена у фіоле-
товий колір.

БАРЛОУ (TH. BARLOW) СИМПТОМ – при пер-
кусії ясний легеневий звук зверху поступово змінюєть-
ся донизу зонами притупленого тимпанічного, а потім 
тупого звуку; ознака піддіафраґмального абсцесу, який 
ускладнився ексудативним плевритом.

БАРО- (грец. baros – вага) – частина складних слів, 
що означає вагу або тиск.

БАРОҐНОЗІЯ (baro-+ грец. gnosis – знання) – здат-
ність визначати вагу предметів і різницю у вазі за допо-
могою орґанів чуттів.

БАРОҐРАФ – самописний прилад для безперервно-
го запису атмосферного тиску. Застосовується на метео-
ролоґічних станціях, а також на літаках і аеростатах для 
реєстрації висоти (за зміною тиску).

БАРОКАМЕРА – герметично закрита камера, в 
якій створюється знижений (вакуумна Б.) або підвище-
ний (компресійна Б.) тиск. Б. застосовується для дослід-
ження впливу на орґанізм змін барометричного тиску, 
проведення профілактичних заходів, для визначення ін-
дивідуальних особливостей реакції орґанізму на зміни 
барометричного тиску, для тренування перед тривалим 
перебуванням в умовах зміненого тиску, при ускладнен-
нях рекомпресії після водолазних або кесонних робіт, а 
також для лікування деяких захворювань.

БАРОМЕТР – прилад для вимірювання атмосфер-
ного тиску. У гігієнічних до слід женнях найбільше по-
ширення здобули рідинні та металічні – анероїдні Б.; 
в метеоролоґії поряд з вищезазначеними використову-
ються також ґазові та термобарометри (гіпсотермомет-
ри).

БАРОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА – формула, яка ви-
значає залежність тиску або щільності ґазу від висоти 
в полі тяжіння.

БАРОНА (J. BARON) СИМПТОМ – підвищена 
чутливість до тиску правого поперекового м’язу; озна-
ка хронічного апендициту.

БАРООТИТ – запалення середнього вуха, яке ви-
никає внаслідок різкого коливання атмосферного тиску; 
характеризується болями, шумом і дзвенінням у вухах, 
приглухуватістю звукопровідного характеру, кровови-
ливами в барабанну порожнину, інколи розривом бара-
банної перетинки.

БАРОРЕЦЕПТОРИ – чутливі нервові закінчення в 
кровоносних судинах, які сприймають зміни кров’яного 
тиску і рефлекторно реґулюють його рівень; приходять 
у стан збудження при розтягненні стінок судин. Б. є у 
всіх судинах, їхні скупчення зосереджені переважно в 
рефлекторних зонах (серцевій, аортальній, синокаро-
тидній, легеневій та ін.).

БАРОРЕЦЕПТОРИ ВОЛОСКОВІ – рецептори 
шкіри, які зв’язані з волосяними фолікулами і реаґують 
на зміщення шкірних покривів.

БАРОСИНУСИТ – запалення однієї чи декількох 
приносових пазух; розвивається при підійманні на висо-
ту або при спуску з неї у випадках, коли отвір у пазуху 
закритий; спричинюється різницею тиску навколишньої 
атмосфери та повітря всередині пазухи.

БАРОТАКСИС – рух простих або складних орґаніз-
мів, який викликається механічним подразненням (тиск, 
дотикання), що діє з неоднаковою силою на різні місця 
орґанізму. Розрізняють кілька видів Б.: 1) тигмо-, або 
стереотропізм – рух під впливом дотику або тиску твер-
дого тіла; 2) реотропізм – властивість деяких орґанізмів 
плисти проти течії (плазмодії, спермії); 3) ґеотропізм – 
рух під впливом ваги.

БАРОТЕРАПІЯ – застосування з лікувальною ме-
тою пониженого або підвищеного (у порівнянні з нор-
мальним) атмосферного тиску.

БАРОТРАВМА – пошкодження орґанів, які містять 
повітря або ґази (барабанна порожнина, придаткова па-
зуха носа, легені, кишечник), що викликається різкими 
змінами (перепадами) атмосферного тиску.

 БАРИ- – БАРОТРАВМА
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БАРОТРАВМА ВУХА – за механізмом дії розрізня-
ють Б. в. двох видів: Б., яка виникає в результаті зміни 
тиску тільки з одного боку від барабанної перетинки, і 
Б., що розвивається в результаті зміни тиску з обох боків 
від барабанної перетинки. Зміни у вухах, які з’являються 
в результаті Б., називаються аероотитом.

БАРОТРАВМА ЛЕГЕНЬ – пошкодження легень, 
безпосередньою причиною яких є швидке підвищення 
(80–120 мм рт. ст.) або зниження внутрішньолегеневого 
тиску, розтягнення легень за межі фізіолоґічних можли-
востей. Б.л. характеризується порушенням цілості ле-
геневої тканини і кровоносних судин, внаслідок чого 
створюються умови для проникання бульбашок повітря 
в оточуючі тканини, кровоносну систему, що зумовлює 
розвиток ґазової емболії.

БАРОТРАВМА ПРИДАТКОВИХ ПАЗУХ – розви-
вається при зміні тиску з обох боків від барабанної пе-
ретинки; частіше травмуються лобні пазухи; при Б.п.п. 
порушується їхня барофункція.

БАРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь піднімання ваги.
БАРОФУНКЦІЯ – здатність орґану реаґувати на 

коливання атмосферного тиску; найчутливіші до змін 
атмосферного тиску середнє і внутрішнє вухо, а також 
придаткові пазухи носа.

БАРРАКЕР-БОРДАСА – РУЙСА – ЛАРА (L. 
BARRAQUER-BORDAS – RUIZ – LARA) СИНД-
РОМ – атаксія, зумовлена гострою атрофією мозочка, 
яка інколи ускладнює перебіг раку бронхів.

БАРРE (J. A. BARRE) БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який спостерігається при стиску-
ванні спинного мозку: пекучі і стискуючі болі в ділянці 
живота та в нижніх кінцівках, відчуття стікання до кін-
цівок гарячої або крижаної води.

БАРРЕ – ЛЬЄУ (J. A. BARRE – Y. CH. LIEOU) 
СИНДРОМ – розвивається при змінах у хребтовій ар-
терії та хребтовому нерві, які зумовлені патолоґічни-
ми процесами в шийному відділі хребта (спондильоз, 
остеохондроз, травма, пухлини та ін.); проявляється 
болями в ділянці шиї і голови, вестибулярними, слу-
ховими і зоровими порушеннями; можуть спостері-
гатися нудота, запаморочення голови, дзвін у вухах, 
тимчасове пониження слуху і зору, швидка стомлю-
ваність.

БАРРЕ – МАССОНА (J. A. BARRE – P. C. R. MAS-
SON) ПУХЛИНА – див.: Ґломусна пухлина.

БАРРЕ (J. A. BARRE) РЕФЛЕКС – підошовне зги-
нання ступні, що викликається легким ударом по зов-
нішній поверхні п’яткової кістки, між зовнішньою щи-
колоткою і п’ятковим сухожилком.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМ (1) – якщо 
хворий випрямляє перед собою руки і розводить паль-
ці, то на боці парезу пальці розведені менше; ознака 
геміплеґії.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМ (2) – сповіль-
нена реакція зіниць на світло; можлива ознака проґре-
суючого недоумства.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМ (3) – лежачи на 
спині, хворий не здатний утримувати у вертикальній по-

зиції ноги, зігнуті в колінних суглобах; ознака незнач-
ного парезу гомілок.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМ (4) – дослід-
жуваний підносить з заплющеними очима обидві руки 
вгору (долонями до середини) до горизонтальної лінії і 
фіксує їх у цій позиції; у випадку ураження рука швид-
ко згинається в ліктьовому і променево-зап’ястковому 
суглобі й опускається; ознака початкового парезу верх-
ніх кінцівок.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМ (5) – хворий 
складає долоні рук і сильно їх стискає; через 3–4 сек 
з’являються симптоми периферичного паралічу проме-
невого нерва; ознака пошкодження пірамідного шляху.

БАРРЕ (J. A. BARRE) СИМПТОМИ – спостері-
гаються при захворюваннях сідничого нерва: 1) звук 
при постукуванні по сухожилку Ахілла на хворому бо-
ці стає більш глухим і низьким; 2) щипок привідних 
м’язів стегна на хворому боці більш болісний, ніж на 
здоровому.

БАРРЕТТА (N.R. BARRETT) СИНДРОМ – на-
явність у стравоході замість нормального багатошаро-
вого плоского без зроговіння епітелію одношарового 
стовпчастого епітелію, який може містити слизові клі-
тини, парієтальні клітини чи головні клітини.

БАРРЕТТА (N.R. BARRETT) СТРАВОХІД – див.: 
Барретта синдром. 

БАРТА (BART) СИНДРОМ – форма епідермаль-
но-бульозної дистрофії, яка проявляється вродженою 
локалізованою відсутністю шкіри та нігтьовою дистро-
фією; успадкування за аутосомно-домінантним типом.

БАРТЕНВЕРФЕРА (K. BARTEN WERFER) СИНД-
РОМ – комплекс вроджених аномалій: епікант, гіпер-
телоризм, плоский ніс, косий напрям очних щілин, ви-
соке піднебіння, «монголоїдні» риси обличчя, низький 
диспропорційний зріст, зумовлений поперековим лор-
дозом і сплющеними хребцями, вроджений вивих куль-
шового суглоба, плоскостопість, при рентґенолоґічно-
му дослідженні – епіфізи кісток кінцівок відсутні або 
слабко розвинуті; успадкування аутосомно-рецесив-
не.

БАРТОЛІНА (C.T. BARTHOLIN) АБСЦЕС – абс-
цес вивідної протоки бартолінової залози.

БАРТОЛІНІТ – запалення великої (бартолінової) 
залози переддвер’я піхви.

БАРТОЛІНІТ КАНАЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Кана-
лікуліт (2). 

БАРТОМ’Є – МІХЕЛЬСОНА (BARTOMIER – 
А. И. МИХЕЛЬСОН) СИМПТОМ – болючість при 
пальпації сліпої кишки, яка підсилюється в позиції хво-
рого на лівому боці; ознака гострого апендициту.

БАРТОНА (J. R. BARTON) ПЕРЕЛОМ – внутріш-
ньосуглобовий перелом тильного краю дистального кін-
ця променевої кістки; може виникати при форсованому 
тильному згинанні кисті.

БАРТОНЕЛЛА – рід бактерій родини Bartonellaceae 
порядку Rickettsiales; Б. складаються з ланцюжків ґрам-
неґативних клітин; містяться в еритроцитах або в інших 
клітинах орґанізму.
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БАРТОНЕЛЬОЗ – гостре інфекційне трансмісій-
не захворювання, яке спричинюється Bartonella 
bacilliformis і є ен демічним для деяких гірських ра йонів 
Перу, Еквадора, Болівії, Чилі, Колумбії. При укусі люди-
ни москітом бартонели потрапляють у кров’яне русло і 
в процесі розвитку захворювання виявляються в ерит-
роцитах і клітинах ретикулоендотеліальної системи пе-
чінки, селезінки, лімфатичних вузлів, кісткового мозку 
і шкіри, викликаючи тяжку макроцитарну анемію гіпох-
ромного характеру. Розвивається тривала гарячка з за-
гальнотоксичними проявами. Без лікування смерть на-
ступає на 2–8-й, рідкісно пізніше 10-го дня від початку 
захворювання. Перенесене захворювання залишає стій-
кий імунітет.

БАРТ – ПАМФРІ (R. S. BART – R. E. PU MPH-
REY) СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій: фіб-
розні вузлики на розгинальних поверхнях міжфаланґо-
вих суглобів рук і ніг, лейкопатія нігтів і глухота, зумов-
лена пошкодженням завитка внутрішнього вуха; інколи 
зустрічається пальмарний і плантарний кератоз; успад-
кування аутосомно-домінантне.

БАРТТЕРА (BARTTER) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, як правило, розвивається у дітей, може бу-
ти спадковим; спостерігається гіпертрофія і гіперплазія 
юкстамедулярних клітин, що спричинює алкалоз та гі-
перальдостеронізм; характеризується відсутністю ар-
теріальної гіпертензії при помітно збільшеній концент-
рації реніну в плазмі й нечутливістю до вазопресорних 
ефектів анґіотензину.

БАРШОНЯ – ПОЛҐАРА (TH. BAR SONY – F. POL-
GAR) СИНДРОМ – біль у крижах, що віддає в сіднич-
ну ділянку; наростаюча малорухомість кульшового суг-
лоба; шкірна гіперестезія в попереково-крижовій ді-
лянці; при рентґенолоґіч ному дослідженні – гомоґенне 
ущільнення клубової кістки; симптоми хвороби прояв-
ляються в зрілому віці; етіолоґія невідома.

БАРШОНЯ – ТЕШЕНДОРФА (TH. BARSONY – 
W. TESCHENDORF) СИНДРОМ – захворювання 
стравоходу, яке проявляється множинними циркулярни-
ми скороченнями його стінок. Клінічно спостерігається 
дисфаґія, часто непостійна, інколи болі за грудниною, 
що може симулювати стенокардію; хворіють переважно 
особи літнього віку; етіолоґія невідома.

БАСЕЙНИ ЛІКУВАЛЬНІ – споруди для лікуваль-
ної ґімнастики у воді, дозованого плавання, купання, 
вертикального витягнення. Глибина Б.л. для дорослих 
1,2 – 1,5 м, для дітей – 0,8 – 1 м, з рівномірним пони-
женням. Площа у воді на одне місце 5 м2.

БАСЕЙНИ ПЛАВАЛЬНІ – спортивні споруди для 
навчально-тренувальної роботи, змагань з плавання, 
стрибків у воду та водного поло.

БАССА (H. N. BASS) СИНДРОМ – різновид спад-
кової брахідактилії: дис плазія пальців рук і ніг, дистро-
фія нігтів; подвійні фаланги великих пальців рук і ніг, 
що зумовлює розширення кінчиків цих пальців; успад-
кування аутосомно-домінантне.

БАССЛЕРА (A. BASSLER) СИМПТОМ – при на-
тискуванні на черевну стінку в точці, що розміщена по-

середині між пупком і передньою верхньою остю клубо-
вої кістки, і при спрямуванні тиску більше вправо хво-
рий відчуває гострий біль; ознака апендициту.

БАСТЕДО (W. A. BASTEDO) СИМПТОМ – при 
введенні повітря через пряму кишку появляється біль і 
відчуття напруження в ілеоцекальній ділянці у зв’язку з 
розтягненням ободової кишки; ознака апендициту.

БАСТІЄНА (H. CH. BASTIAN) СИМП ТОМ – 
зникнення сухожилкових рефлексів у ділянках, що ін-
нервуються відповідними сеґментами спинного мозку, 
які розміщені нижче пошкодження; ознака гострого по-
перечного пошкодження спинного мозку.

БАТАРИЗМ – порушення мовлення типу заїкання, 
при якому темп мовлення прискорений, воно має пош-
товхоподібний характер з зупинками для дихання, ок-
ремі слова перекручені.

БАТІ- (бато-; грец. bathys – глибокий) – частина 
складних слів, яка означає «глибина», «глибокий».

БАТІАНЕСТЕЗІЯ – відсутність пропріоцептивної 
чутливості.

БАТІГІПЕРЕСТЕЗІЯ – підвищення пропріоцептив-
ної чутливості.

БАТІКАРДІЯ – низьке розміщення серця.
БАТІПНОЕ – незвичайно глибоке дихання.
БАТМОҐЕНЕЗ – теорія, що пояснює виникнен-

ня нових ознак у живих орґанізмів впливом особливої 
енерґії (батмізму або «сили росту»). Висунув теорію Б. 
американський палеонтолоґ Е. Коп. Дія внутрішнього 
фактора спрямовується зовнішніми впливами, застосу-
ванням орґанів, зусиллями, які викликаються потребою, 
а також несвідомим або свідомим вибором.

БАТОМЕТР – прилад для взяття води із заданої гли-
бини природних водоймищ з метою дослідження її фі-
зичних і хімічних властивостей, а також орґанічних і 
неорґанічних включень, які містяться в ній.

БАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь глибини (водо-
йми).

БАТОХРОМНИЙ ЕФЕКТ – зміщення забарвлення 
орґанічних сполук (при зміні їхньої хімічної будови) у 
бік поглиблення кольору (від жовтого через оранжевий, 
червоний, фіолетовий, синій до зеленого).

БАТРАХОЛОҐІЯ – наука, що вивчає земноводних. 
Б., що вивчає сучасних земноводних, називається не-
обатрахолоґією, а викопних – палеобатрахолоґією. Б. 
висвітлює питання еволюційного розвитку хребетних, 
палеобіоґеоґрафію, біоценолоґію і практичне значення 
земноводних.

БАТРОЦЕФАЛІЯ – аномальна форма черепа, коли 
потилиця випинається уступом.

БАТТЕНА – ШПІЛЬМЕЙЄРА – ФОҐТА ХВОРО-
БА – юнацька форма амавротичної ідіотії; починається 
у віці 6 – 10 років. Характеризується повільним проґре-
суючим перебігом; спостерігається поступове падіння 
зору, наростаюча деменція; можуть розвиватися незнач-
но виражені тетрапарези, екстрапірамідні і бульбарні 
порушення; картина очного дна відповідає піґментно-
му ретиніту. Захворювання закінчується смертельним 
результатом на 2 – 3 десятилітті життя.

 БАРТОНЕЛЬОЗ – БАТТЕНА – ШПІЛЬМЕЙЄРА – ФОҐТА ХВОРОБА
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БАУГІНІЄВА ЗАСЛІНКА (VALVULA BA U HI NI) – 
клапан, розміщений в міс ці переходу клубової кишки в 
товсту. Б.з. являє собою дуплікатуру стінки тонкої киш-
ки, складається з усіх її анатоміч них шарів, крім серо-
зного; перешкоджає реґурґітації вмісту сліпої кишки в 
клубову.

БАУГІНОСПАЗМ – спастичне скорочення м’язово-
го сфінктера кінцевої частини клубової кишки.

БАУЕРА (J. BAUER) РЕФЛЕКС – при незначному 
натискуванні на ступні в дитини, що лежить на животі, 
появляються спроби до повзання; фізіолоґічний рефлекс 
у дітей у віці до 3 – 4 місяців.

БАУМАНА – ДЕПЕРІ (BAUMANN – DOEPERI) 
СИНДРОМ – розвивається при недостатності функції 
задньої частки гіпофізу; спостерігається диспепсія, гі-
потонія, мідріаз, гіпорефлексія та міотонія.

БАХТІAРОВА (В. А. БАХТИАРОВ) СИМПТОМ – 
ознака ураження пірамід них шляхів; спостерігається ек-
стензія і незначна аддукція І пальця кисті у відповідь 
на ковзаючий рух І і ІІ пальців руки дослідника вниз по 
променевій кістці хворого.

БАЦИЛО- (лат. bacillus – паличка) – частина склад-
них слів, що означає належність до бацил.

БАЦИЛАЦЕ (BACILLACEAE) – родина бактерій, 
яка містить палички та коки, що мають здатність до 
утворення ендоспор; Б. включає п’ять родів: Bacillus, 
Clostridium, Desulfotomaculum, Sporolactobacillus і 
Sporosarcina; перші два роди є патоґенними для люд-
ського орґанізму.

БАЦИЛЕМІЯ – див.: Бактеріємія.
БАЦИЛИ (BACILLUS) – рід паличкоподібних бак-

терій, у цикл розвитку яких входить спороутворення; Б. 
в основному належать до родини Bacillaceae; поділяють-
ся на аероби і анаероби; рід включає 48 видів, більшість 
Б. є сапро фітами, деякі є збудниками захворювань (пра-
вець, сибірка та ін.).

БАЦИЛОНОСІЙСТВО – форма інфекційного про-
цесу, який характеризується паразитуванням збудника в 
орґанізмі людини або тварин, при відсутності клінічних 
проявів хвороби.

БАЦИЛОПОДІБНИЙ – такий, що подібний за фор-
мою, нагадує бацили.

БАЦИЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь зараження 
мікробами.

БАЦИЛУРІЯ – див.: Бактеріурія.
БАЦИЛЯРНИЙ – такий, що стосується бацил.
БАЧЕЛЛІ (G. BACCELLI) СИМПТОМ – при 

аускультації грудної клітки добре чути шепіт хворого 
(афонічна пекторилоквія); ознака гідротораксу.

БББ (ВВВ) СИНДРОМ – комплекс вроджених ано-
малій: родинний телекант, гіпертелоризм, розумова від-
сталість, неповний прикус, збільшення числа пос тійних 
зубів, гіпоспадія; успадкування рецесивне, пов’язане з 
Х-хромосомою.

БЕДНАРА (A. BEDNAR) КІСТА – див.: Дюбуа син-
дром.

БЕДРИНЕЦЬ ЛОМИКАМЕНЕВИЙ (PIMPINEL-
LA SAXIFRAGA L.) – багаторічна трав’яниста росли-

на родини зонтичних. Стебло кругле, подекуди гіллясте. 
Верхні листки слабкорозвинені, нижні – пірчасті, з над-
різаними або розділеними прилистками, стеблові – від-
ділені один від одного. Квітки дрібні, білі, утворюють 
складні зонтичні суцвіт тя. Цвіте рослина з червня до жов-
тня. Росте на луках і полях, між чагарниками, на узліс-
сі та вздовж доріг. Поширена на всій території України. 
Препарати Б.л. мають сечогінну, спазмолітичну, протиза-
пальну, нормалізуючу мінеральний обмін дію.

БЕЗ- – частина складних слів, яка уживається при 
вказівці на відсутність чого-небудь, кого-небудь; вказує 
на кількість, якої не вистачає до потрібної.

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ – група фруктово-ягід-
них і плодових освіжаючих та спраговтамовуючих на-
поїв, які не містять алкоголю або містять його в незнач-
ній кількості. До Б.н. належать хлібний і чайний квас, 
тонізуючі безалкогольні напої та мінеральні води.

БЕЗБІЛКОВИЙ НАБРЯК – див.: Дистрофія алі-
ментарна.

БЕЗВОЛЬНИЙ – такий, у якого відсутнє будь-яке 
бажання або стимул до діяльності.

БЕЗГЛУЗДА МУТАЦІЯ – зміни в ДНК, що призво-
дять до зміни змістовного кодона, який відповідає будь-
якій амінокислоті, на беззмістовний (термінуючий).

БЕЗДЕНДРИТИЧНИЙ – такий, у якого відсутні ден-
дрити.

БЕЗІМЕННОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – спостері-
гається при стенозі або оклюзії плечоголовного стов-
бура (безіменної артерії); клінічно проявляється поєд-
нанням ознак розладу кровообігу в правій руці і правій 
півкулі головного мозку.

БЕЗОАР – чужорідне тіло, яке утворюється в шлун-
ку з проковтнутих неперетравлених речовин, частинок 
їжі та слизу. Залежно від матеріалу чужорідного тіла 
розрізняють: трихо-, або пилобезоари, які утворюють-
ся з проковтнутих вовни та волосся; шелакбезоари, що 
складаються зі смоли і фарбувальної речовини шелаку; 
себобезоари – жирове каміння з деяких видів жирів; фі-
тобезоари, які утворюються з рослинних волокон або 
кісточок плодів.

БЕЗПЛІДНІСТЬ – нездатність до відтворення по-
томства. Б. може бути фізіолоґічною (дитячий і старе-
чий вік, під час лактації) і патолоґічною (у результаті 
вад розвитку, хронічних запальних процесів і пошкод-
жень статевих залоз та статевих орґанів подружжя або 
одного з них, у результаті ендокринних захворювань, 
тяжких виснажливих хвороб, психічних або невролоґіч-
них розладів). У розвитку Б. мають значення ґенні, хро-
мосомні та імунні фактори.

БЕЗПОРАДНІСТЬ – стан, за якого людина не може 
самостійно і активно створювати для себе умови, які за-
безпечують її існування і охороняють її життя і здоров’я 
від небезпечних зовнішніх впливів.

БЕЗРЕДКА (А.М. БЕЗРЕДКА) МЕТОДИ – методи 
специфічної десенсибілізації, виготовлення сенсибілізо-
ваних вакцин і ентеральної імунізації.

БЕЗСИМПТОМНИЙ – такий, що не проявляє чи 
не спричинює ніяких симптомів.

 БАУГІНІЄВА ЗАСЛІНКА – БЕЗСИМПТОМНИЙ
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БЕЗСОННЯ – різні за патоґенезом і клінічною ха-
рактеристикою розлади сну. Б. проявляється скорочен-
ням тривалості нічного сну, пізнім засинанням, ран-
нім пробудженням, багаторазовим перериванням сну 
протягом ночі. Сон при Б. порушується якісно: стає 
більш поверх невим; скорочується тривалість глибоко-
го сну, порушується співвідношення між стадіями сну, 
які супроводжуються сновидіннями. При порушенні 
сну спостерігаються: 1) відсутність імпульсів із лоб-
них часток, що призводить до безсоння; 2) виникнен-
ня розладів рефлексів, які забезпечують послідовність 
сну; 3) емоційне напруження, яке перешкоджає бло-
каді синхронізуючих таламічних ім пульсів; 4) зміни 
м’язового тонусу; 5) розлади функції гіпоталамічного 
центру сну.

БЕЗСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ – розмноження, 
яке відбувається без участі статевих клітин і характери-
зується наявністю єдиної батьківської форми. В одно-
клітинних орґанізмів Б.р. відбувається шляхом простого 
чи множинного по ділу материнської клітини у вигляді 
брунькування або пупкування і спороутворення. У ба-
гатоклітинних рослин Б.р. проявляється у вигляді спо-
роутворення і веґетативного розмноження за допомо-
гою пагонів, кореневищ, цибулин і додаткових бруньок 
на коренях. У багатоклітинних тварин – у вигляді пуп-
кування і поділу тіла материнського орґанізму (напр., у 
турбелярій, кільчастих червів).

БЕЗУМОВНИЙ РЕФЛЕКС – відносно постійна 
стереотипна, вроджена реакція орґанізму на дії зовніш-
нього та внутріш нього середовища. Розрізняють кіль-
ка видів Б.р.: 1) харчовий, 2) оборонний або захисний, 
3) статевий, 4) орієнтувально-дослідницький та 5) реф-
лекси з внут рішніх орґанів, рефлекси при подразненні 
м’язів, сухожилків.

БЕЗХРЕБЕТНІ – велика група (приблизно 9/10) усіх 
видів тварин, в яких немає хорди або хребта. До Б. на-
лежать найпростіші, губки, кишечнопорожнинні, черви, 
молюски, членистоногі, голкошкірі та ін. дрібніші гру-
пи. Відомо біля 1,5 млн видів, поширених в усіх части-
нах світу. Багато Б. (краби, устриці) або вироблювані 
ними речовини (напр., мед, віск, шовк тощо) є продук-
тами споживання людини, кормом тварин, сировиною 
для промисловості. Деякі види Б. (паразитичні найпро-
стіші, черви, ракоподібні, кліщі, блощиці та нечисленні 
види з інших систематичних груп) – паразити людини, 
тварин і рослин.

БЕЗШЕРСТІ МИШІ – миші, що не мають тимусу і 
тому дефективні щодо всіх функцій Т-клітин.

БЕЗШОВНЕ З’ЄДНАННЯ – метод з’єднання тка-
нин, який виключає їхні проколи та застосування шов-
ного матеріалу. Із методів Б.з. найбільшого поширення 
набули метод клейового з’єднання тканин та ультразву-
кове зварювання кісток.

БЕЙБЕРА (M. D. BABER) СИНДРОМ – аномалії 
метаболізму, заключна (ІІІ) стадія: затримка росту, часті 
проноси зі сморідними випорожненнями; рахіт; аміноа-
цидурія з виділенням особливо великої кількості тиро-
зину, серину, треоніну, триптофану, гістидину та лізину; 

мультилобулярний портальний цироз печінки з ознака-
ми реґенерації та жирового переродження; портальна гі-
пертензія з вторинним перисинусним фіброзом селезін-
ки; гідронефроз; фіброз ниркових мисок; аутосомно-ре-
цесивне успадкування.

БЕЙЄ – АРДІ (L. J. BEHIER – L. PH. HARDY) 
СИМПТОМ – афонія; ознака ранньої стадії ґанґрени 
легень.

БЕЙЄРА (H. BAEYER) СИМПТОМ – з заплю-
щеними очима хворий не може визначити, куди пере-
міщується складка шкіри, затиснута між кінчиками 
пальців лікаря; інколи визначити напрям удається тіль-
ки зі значним запізненням; ознака спинної сухотки.

БЕЙКЕРА (W. M. BAKER) КІСТА – обмежене на-
копичення синовіальної рідини, що потрапляє із сугло-
ба в оточуючі тканини; спостерігається при тяжких ос-
теоартритах.

БЕЙКЕРА (W. M. BAKER) ПОВЗУЧА ЕРИТЕ-
МА – див.: Еризипелоїд. 

БЕЙНБРІДЖА (F. A. BAINBRIDGE) РЕФЛЕКС – 
при підвищенні тиску в устях порожнистих вен збіль-
шується частота і сила серцевих скорочень.

БЕЙСМАНА (BEISMAN) СИМПТОМ – тихе 
дзюрчання, що вислуховується над заплющеними очи-
ма хворого; можлива ознака тиреотоксикозу.

БЕЙТМЕНА (TH. BATEMAN) СТАРЕЧА ПУР-
ПУРА – див.: Гемосидероз шкіри сітчастий старечий.

БЕКА (C. P. M. BOECK) МІОКАРДІО ФІБРОЗ – 
міокардіофіброз, що розвивається при саркоїдозі.

БЕКА (E. G. BECK) СИМПТОМ – при пасивному 
відведенні плеча, ротації плечового суглоба до середи-
ни, випрямленні в ліктьовому суглобі та пронації перед-
пліччя виникає біль; ознака плечового плекситу.

БЕКА (E. G. BECK) СИНДРОМ – невролоґічний 
симптомокомплекс, що розвивається внаслідок закупор-
ки передньої спинномозкової артерії.

БЕКА (C. S. BECK) ТРІАДА – поєднання підви-
щення центрального венозного тиску, асциту і гіпокі-
незії серця; спостерігається при констриктивному пе-
рикардиті.

БЕКА – ІБРАГІМА (S. C. BECK – J. IBRAHIM) 
ХВОРОБА – дерматомікоз грудних дітей, що викли-
кається дріжджоподібними грибками; у ділянці задньо-
го проходу і статевих орґанів появляються дрібні, з тен-
денцією до злиття, мокнучі еритематозні плями.

БЕКВІТА – ВІДЕМАННА (J. B. BECKWITH – 
H. R. WIEDEMANN) СИНДРОМ – успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом; характеризується пупковою 
грижею, макроґлосією і ґіґантизмом, який часто супро-
воджується вісцеромеґалією, адренокортикальною цито-
меґалією і дисплазією мозкової тканини нирок.

БЕКВІНА – АЙҐЕРА (H. BAKWIN – M. S. EIGER) 
СИНДРОМ – успадковується за аутосомно-рецесивним 
типом; спостерігається викривлення кісток кін цівок, їх-
ня патолоґічна ламкість, збіль  шення розмірів голови і 
порушення рухових функцій.

БЕККЕРА (O. H. BECKER) СИМПТОМ – підси-
лена пульсація артерій сітківки; ознака тиреотоксикозу.

 БЕЗСОННЯ – БЕККЕРА СИМПТОМ
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БЕККЕРА – РЕЙТЕРА (S. W. BE C KER – P. REU-
TER) СИНДРОМ – спадкова наявність на шкірі під-
боріддя, шиї, плечей піґментних плям з атрофією епі-
дермісу.

БЕКЛАРА (P. A. BECLARD) СИМПТОМ – утво-
рення центру осифікації в нижньому епіфізі стегнової 
кістки; ознака доношеності плода.

БЕКУЇНА – ЕЙҐЕРА СИНДРОМ – родинна ґене-
ралізована остеопатія з кортикальним гіперостозом; ус-
падкування аутосомно-рецесивне; зустрічається рідкіс-
но. Проявляється в ранньому дитинстві затримкою роз-
витку скелету з викривленням ніг, вираженою ламкістю 
кісток і, починаючи з третього року життя, – вираженим 
гіперостозом черепа. На рентґеноґрамі – потовщення 
майже всіх кісток з картиною остеопорозу. Спостері-
гається також підвищення рів ня кислої і лужної фос-
фатаз та лейцинамінопептидази в крові, лейкоцитоз, гі-
похромна анемія, гіперплазія остео бластів у кістково-
му мозку.

БЕКУЇТА (J. B. BECKWITH) СИНДРОМ – комп-
лекс вроджених аномалій: макроґлосія, омфалоцеле або 
інші пупко ві аномалії, цитомеґалія кіркового шару над-
ниркових залоз, гіперплазія нирок з дисплазією меду-
лярної субстанції, гіперплазія підшлункової залози, гі-
поґлікемія, гіперплазія клітин Лейдиґа в яєчках.

БЕЛАДОННА (BELLADONNA) – рід рослин ро-
дини пасльонових. Багаторічні трав’янисті рослини 
заввишки 60–120 см. Цвіте в липні – серпні. Відомо 6 
видів Б., поширених в Європі й Азії. В Україні росте Б. 
звичайна або лікарська. Листки великі, темно-зелені, 
чергові, яйцепо діб ні, яйцеподібно-еліптичні, на верхівці 
загострені, вкриті дрібними залозками. Квітки дзвони-
куваті, пониклі, поодинокі. Плід – чорна, схожа на виш-
ню, соковита, дуже отруйна ягода. Містить алкалоїди 
групи атропіну. Характерна риса отруєння – розширен-
ня зіниць. Використовують для виготовлення протиспаз-
молітичних і болезаспокійливих препаратів.

БЕЛЕНСА (CH. BALLANCE) СИМПТОМ – тим-
паніт при перкусії з правого боку живота хворого, що 
лежить на лівому боці; можлива ознака розриву селезін-
ки.

БЕЛЛА (L. V. BELL) МАНІЯ – див.: Делірій гос-
трий.

БЕЛЛА (CH. BELL) СИМПТОМ – при спробі за-
плющити око повіка на ураженому боці опускається і 
одночасно з цим очне яблуко відходить догори і назовні; 
ознака периферичного паралічу лицьового нерва.

БЕЛЛА – МАЖАНДІ (CH. BELL – F. MAGENDIE) 
ЗАКОН – чутливі волокна спинномозкових нервів вхо-
дять у спинний мозок через задні корінці, а рухові вихо-
дять із спинного мозку через передні корінці.

БЕЛЛЕНТАЙНА – РУНҐЕ (J. W. BAL  LAN TY-
NE – H. RUNGE) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
спостерігається в переношених плодів при дисфункції 
пла центи: суха, жовтянична, пергаментноподібна шкі-
ра, часто лущення у вигляді шарів; відсутні первородна 
змазка і пушкове волосся, зріст вище норми, знижене 
харчування; часті судоми; інколи – аспірація навколо-

плідними водами. При відсутності ускладнень у після-
пологовому періоді, проґноз сприятливий.

БЕЛОНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь потрапляння 
в орґанізм голок.

БЕЛЬСЬКОГО  –  ФІЛАТОВА  –  КОПЛІКА 
(А. П. БЕЛЬ СКИЙ – Н. Ф. ФИЛАТОВ – Н. KOPLIK) 
ПЛЯМИ – дрібні білуваті папули на слизовій оболонці 
щік навпроти других нижніх молярів, які виникають у 
початковому пе ріоді розвитку кору.

БЕЛЬЦА (E. BAELZ) СИМПТОМ – ознака ауран-
тіазу шкіри; шкіра та слизові оболонки набувають жов-
то-оранжевого кольору без зміни забарвлення склер.

БЕЛЬЦА (E. BAELZ) СИНДРОМ – глибоке запа-
лення слизової оболонки губ; проявляється виразками губ, 
що повільно поглиблюються. Спостерігається припухання 
слинних залоз, надмірне виділення слини під час їжі і роз-
мови, сильний біль, рефлекторно відставлена губа. Врод-
жені форми розглядаються як пе ред раковий стан.

БЕН-АШЕРА (S. BEN-ASHER) СИМП ТОМ – 
під час глибокого дихання або при покашлюванні хво-
рого лікар натискує кінчиками двох пальців на ліве 
підребер’я; у випадку апендициту появляється біль в 
ілеоцекальній ділянці.

«БЕНДЗ» – див.: Декомпресійна хвороба.
БЕНДЛЕРА СИНДРОМ – комплекс вроджених ано-

малій: різної величини плями меланіну, що нагадують 
ластовиння, на шкірі обличчя, на слизовій оболонці по-
рожнини рота, на губах, рідкісніше – на кінцівках; по-
ширений геманґіоматоз шлунково-кишкового тракту з 
вираженою схильністю до кровотеч; вторинна постге-
мораґічна анемія.

БЕНЕДИКТА (S. R. BENEDICT) МЕТОДИ – ме-
тоди визначення вміс ту сечової кислоти в крові і ґлю-
кози в сечі.

БЕНЕДИКТА (A. L. BENEDICT) СИМПТОМ – 
якщо хворому дати випити незначну кількість насиче-
ного розчину гідрокарбонату натрію, то при аускульта-
ції шлунка крепітація не прослуховується; ознака ана-
цидності.

БЕНЕДИКТА (M. BENEDIKT) СИНДРОМ – пе-
динкулярний альтернуючий синдром; поєднує параліч 
окорухового нерва на боці ураження і хореоатетоз та ін-
тенційне тремтіння протилежних кін цівок (ураження 
червоного ядра і мозочково-червоноядерного шляху).

БЕНЕДИКТА (F. G. BENEDICT) ТАБЛИЦІ – таб-
лиці нормальних значень основного обміну людини за-
лежно від статі, віку, ваги і зросту.

БЕНЗАДОНА (BENZADON) СИМПТОМ – озна-
ка пухлини або нагноєння молочної залози: якщо дво-
ма пальцями стиснути сосок молочної залози, а рештою 
пальців перемістити пухлину до середини, то спостері-
гається втягнення соска.

БЕНЗАЛЬДЕГІД – С6Н5СНО; найпростіший арома-
тичний альдегід. Б. застосовується в харчовій промисло-
вості і парфумерії для синтезу барвників, штучних смол 
та ін. Шкідлива дія технічного Б. залежить від наявності 
нітритів, які можуть призводити до утворення метгемо-
ґлобіну в крові, а при хронічному впливові – до захво-
рювання печінки.

 БЕККЕРА – РЕЙТЕРА СИНДРОМ – БЕНЗАЛЬДЕГІД
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БЕНЗИДИН – сполука із кількох ароматичних діа-
мінів, що мають канцероґенні властивості. Б. застосо-
вується для виробництва азобарвників.

БЕНЗИДИНОВА ПРОБА – реакція, яка застосо-
вується для виявлення крові в калі, сечі, шлунковому 
вмісті, блювотних масах. Ґрунтується на окисленні бен-
зидину перекисом водню за рахунок пероксидазної дії 
піґментів крові.

БЕНЗИДИНОВІ БАРВНИКИ – група азобарвни-
ків, які використовуються в гістолоґічній техніці. Б.б. є 
цитоплазматичними барвниками.

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ – С14Н12О2; бензиловий ефір бен-
зойної кислоти; протикоростовий засіб.

БЕНЗИН – суміш рідких вуглеводнів, які киплять 
в межах 100 – 200о С. Б. – гідрофобний наркотик; при 
вдиханні його випарувань рівновага між вмістом в арте-
ріальній крові і в альвеолярному повітрі досягається за 
кілька хвилин. Гострі отруєння Б. розвиваються май-
же миттєво: спостерігається втрата свідомості і швидка 
смерть, якщо потерпілого не винести на свіже повітря. 
Хронічні отруєння проявляються у функціональних не-
рвових розладах (неврастенії, істерії), м’язовій втомлю-
ваності, втраті ваґи, подразливості; може розвиватися 
анемія з анізоцитозом, поліхромазія, інколи – лейкопе-
нія і анізоцитоз.

БЕНЗОГЕКСОНІЙ – С24Н40О6N2S2; ґанґліоблоку-
ючий засіб. Б. блокує проведення нервових імпульсів 
із преґанґліонарних на постґанґліонарні волокна веґе-
тативних нервів, блокуючи н-холінореактивні системи 
симпатичних та парасимпатичних ґанґліїв; блокує також 
н-холінорецептори хромафінної тканини надниркових 
залоз і каротидних клубочків. У результаті знижується 
артеріальний тиск, розширюються судини, гальмуєть-
ся секреторна та рухова функції шлунково-кишкового 
тракту, зменшується спазм мускулатури бронхів, зни-
жується внутрішньоочний тиск.

БЕНЗОЙНА КИСЛОТА – С6Н5СООН; найпростіша 
орґанічна кислота ароматичного ряду; застосовується у 
виробництві лікарських препаратів, а також у харчовій 
промисловості. Б.к. та її солі мають антисептичні влас-
тивості; використовується для консервування харчових 
продуктів.

БЕНЗОЛ – С6Н6; найпростіший представник аро-
матичних вуглеводнів; використовується як сировина у 
виробництві лікарських препаратів, барвників та ін. Б. 
є промисловою отрутою політропної дії; може викли-
кати гостре і хронічне отруєння шляхом проникання в 
орґанізм через дихальні шляхи або через непо шкоджену 
шкіру при потраплянні на неї. При гострому отруєнні, 
коли відбувається дія високих концентрацій парів Б., 
спостерігається, головним чином, ураження ц.н.с. (нар-
котична, частково судом на дія). Дія дуже високих кон-
центрацій Б. внаслідок паралічу дихального центру при-
зводить до миттєвої втрати свідомості та смерті про-
тягом кількох хвилин. Хро ніч  не отруєння виникає при 
тривалій дії низьких концентрацій парів Б. і проявляєть-
ся переважним ураженням крові та кровотворної систе-
ми з розвитком гіпо плазії.

БЕНЗОНАЛ – С19Н16N2O4; протису домний засіб; 
чинить виражену седативну дію на кору головного моз-
ку і підкіркові утворення, включаючи лім бічну систе-
му.

БЕНЗОНАФТОЛ – С17Н12О2; антисептичний засіб.
БЕНЗОТЕФ – С11Н14N3PO2; протипухлинний препа-

рат; застосовують при раку яєчника та молочної залози.
БЕНЗПІРЕН – С20Н12; поліциклічний ароматичний 

вуглеводень; одна з най більш сильно діючих і найпоши-
реніших канцероґенних сполук в оточуючому лю дину 
середовищі.

БЕННЕТТА (E. H. BENNETT) ПЕРЕЛОМ – внут-
рішньосуглобовий перелом основи п’ясткової кістки з 
підвивихом її тіла в тильно-променевий бік. Б.п. виникає 
внаслідок удару по головці І п’ясткової кістки, падіння 
на випрямлений І палець у стані його приведення.

БЕННЕТТА (BENNETT) СИНДРОМ – комплекс 
вроджених аномалій: еритробластична анемія, остео-
пороз, стеаторея.

БЕНС-ДЖОНСА (H. BENCE-JONES) БІЛОК – бі-
лок, який появляється в сечі при мієломній хворобі, а 
також при деяких патолоґічних станах. Б.- Д. б. являє 
собою легкі ланцюги імуноґлобулінів, які продукують-
ся клітинами мієломи.

БЕНС-ДЖОНСА (H. BENCE-JONES) ПРОТЕЇ-
НУРІЯ – виділення з сечею білка Бенс-Джонса, що 
спостерігається при мієломній хворобі.

БЕНТОС – сукупність орґанізмів, які заселяють дно 
морських та континентальних водойм. Деякі представ-
ники Б. – переносники небезпечних захворювань люди-
ни, напр., фасціольоз, епісторхоз.

БЕНХОЛЬДА (H. BENNHOLD) ПРОБА – проба 
для прижиттєвого розпізнавання амілоїдозу; ґрунтуєть-
ся на здатності амілоїду зв’язувати барвник конґо-рот, 
який введений у кров.

БЕНЬЄ – БАЛЬЗЕРА (E. BESNIER – F. BALZER) 
КОЛОЇДНА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ ШКІРИ – див.: Дистро-
фія шкіри колоїдна.

БЕНЬЄ – БЕКА – ШАУМАНА (E. BES NIER – 
C. P. M. BOECK – J. N. SCHA UMANN) ХВОРОБА – 
див.: Саркоїдоз.

БЕНЬЯМІНА (E. BENJAMIN) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що поєднує гіпохромну анемію в ранньо-
му дитячому віці з конституційними аномаліями і оліґо-
френією: гіпохромна анемія, пойкілоцитоз; низький зріст, 
гідроцефалоїдний череп, гіпоплазія м’язів, ґенітальна гі-
поплазія, епікант, дефекти вух, оліґо френія.

БЕРА (К. М. БЭР) ЗАКОН ЗАРОДКОВОЇ СХО-
ЖОСТІ – закон, відповідно до якого на початкових 
етапах ембріонального розвитку зародки тварин різних 
видів схожі за своєю будовою, що відбиває єдність по-
ходження тваринного світу.

БЕРА (К. М. БЭР) ЗАКОН РОЗВИТКУ ВІД ЗА-
ГАЛЬНОГО ДО ЧАСТКОВОГО – положення, від-
повідно до якого в процесі ембріоґенезу спочатку закла-
даються ознаки, загальні для даного виду, а потім утво-
рюються індивідуальні, характерні для даного орґаніз-
му риси.
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БЕРА (C. BEHR) СИМПТОМ (1) – геміанопсія і 
мідріаз на протилежному боці; ознака ураження зоро-
вого тракту.

БЕРА (С. BEНR) СИМПТОМ (2) – гі перкератоз 
шкіри ліктьових і колінних суглобів; можлива ознака 
гіпотиреозу.

БЕРА (C. BEHR) СИНДРОМ – комплекс спадково-
родинних аномалій: двобічна атрофія зорового нерва з 
дефектами полів зору, переважно скроневих; підвищені 
сухожилкові рефлекси, позитивний симптом Бабінсько-
го, атаксія, розумова відсталість, ністаґм. Успадкування 
аутосомно-рецесивне. Проявляється в ранньому дитя-
чому віці.

БЕРАРДИНЕЛЛІ (W. BERARDI NEL LI) СИНД-
РОМ – сукупність гормонально-метаболічних симпто-
мів при спадковій гіперфункції гіпофізу; успадкування 
аутосомно-рецесивне. Спостерігаються: інфантильний 
акромеґалоїдний ґіґантизм, гіпоґеніталізм з незначним 
розвитком вторинних статевих ознак, гіпертрофія ске-
летних м’язів, флебомеґалія, гепатоспленомеґалія з жи-
ровою інфільтрацією печінки і наступним цирозом, гі-
перпіґментація, кардіомеґалія, гіперґлікемія, гіперпро-
теїнемія, гіпер-17-кетостероїд урія, розширення ІІІ шлу-
ночка головного мозку.

БЕРБЕРИН – алкалоїд, який міститься в листках 
рослин різних родин: барбарисових, жовтецевих, руто-
вих та ін. Б. знижує артеріальний тиск, сповільнює сер-
цеву діяльність, викликає скорочення м’язів матки, піс-
ля початкового збудження пригнічує дихальний центр, 
підсилює виділення жовчі.

БЕРҐЕРА (O. BERGER) ПАРЕСТЕЗІЯ – нападо-
подібна парестезія, що виникає на початку ходьби в од-
ній нозі або в обох ногах одночасно і поширюється від 
стегна до пальців.

БЕРҐЕРА (E. BERGER) СИМПТОМ – еліпсопо-
дібна зіниця; ознака ранньої стадії спинної сухотки і 
проґресуючого паралічу.

БЕРҐЕРА (L. BUERGER) СИМПТОМ – хворий, 
що лежить на спині, тримає підняті вгору ноги до лег-
кої втоми; підошва ураженої кінцівки набуває мертво-
блідого кольору, а через 2–3 хвилини після опускання 
вниз ступня ураженої кінцівки набуває ціанотичного за-
барвлення; ознака облітеруючого атеросклерозу або ен-
дартеріїту.

БЕРҐМАНА (G. BERGMANN) ЕЗОФАҐО-КАР-
ДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – розвивається при грижах 
стравохідного отвору діафраґми; спостерігаються болі і 
неприємні відчуття чужорідного тіла за грудниною, дис-
фаґія, гикавка, порушення серцевого ритму.

БЕРҐМАНА (E. BERGMANN) СИМПТОМ – зник-
нення болю після початку кровотечі; ознака шлунково-
кишкової кровотечі при виразковій хворобі.

БЕРҐМАНА (G. BERGMANN) СИНДРОМ – 
розвивається при недостатності передньої частки 
гіпофізу в пубертатному періоді; характеризується 
поєднанням затримки статевого дозрівання, карли-
кового зросту, склеродермоформних змін, порушень 
піґментації шкіри, відсутності волосся на лобку і в 

пахвовій ямці, дис трофії нігтів і підшкірної жирової 
тканини.

БЕРҐОНЬЄ (J. A. BERGONIE) ЗАКОН – закон, 
відповідно до якого чутливість живих клітин до дії іоні-
зуючого випромінювання тим вища, чим менше вони 
диференційовані, чим більше виражена їхня проліфера-
тивна активність і триваліший процес каріокінезу.

БЕРЕЗА БОРОДАВЧАСТА (BETULA VERRUCO-
SA EHRH.) – дерево з гладкою білою корою, заввиш-
ки до 20 м. Найпоширеніші два близьких види бере-
зи – бородавчаста та пухнаста. У першої листки три-
кутні або ромбоподібні, запашні; молоді гілки і листки 
вкриті смолистими бородавками. У берези пухнастої 
листки яйцеподібні і ромбічно-яйцеподібні, біля осно-
ви закруглені або серцеподібні; молоді гілки без боро-
давок, пухнасті. Квітки чоловічі, опушені, на кінцях 
гілок зібрані у сережки завдовжки 5–6 см (по 2–3 се-
режки). Росте в листяних і мішаних лісах лісової та лі-
состепової смуг. Препарати Б.б. мають жовчо гінну та 
сечогінну дію.

БЕР’ЄСОНА (M. BORJESON) СИНДРОМ – спад-
кове захворювання; успадкування за рецесивним, зчеп-
леним зі статтю типом; хворіють чоловіки, у жі нок 
носіїв мутантного ґена – відставання в психічному роз-
витку. Б.с. характеризується надмірним відкладанням 
жиру, особливо на стегнах, затримкою росту, клінічни-
ми проявами гіпотиреозу, змінами ц.н.с. – відставанням 
у психічному розвитку, може спостерігатися судомний 
синдром.

БЕР’ЄСОНА – ФОРСМАНА – ЛЕМАНА (M. BOR-
JESON – T. FORS SMAN – O. LEHMANN) СИНД-
РОМ – див.: Бер’єсона синдром.

БЕРЖЕ (J. BERGER) ХВОРОБА – форма мембра-
нозно-проліферативного ґломерулонефриту, яка характе-
ризується наявністю субендотеліальних і мезанґіальних 
відкладень імунних комплексів та вогнищевою або ди-
фузною проліферацією мезанґіальних клітин; у субендо-
теліальних і мезанґіальних депозитах імунні комплекси 
IgA і С’3 фракції комплементу.

БЕРЖЕРОНА (E. J. BERGERON) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс ексфоліативного марґінального ґло-
ситу; час тіше розвивається в дитячому віці. На язиці ви-
никають яскраво-червоні плями з біло-сірим обідком, 
різко відмежованим від інших частин язика; розміри 
плям і їхнє розміщення змінюються.

БЕРИЛІЙ – Ве; хімічний елемент ІІ групи періо-
дичної системи елементів Менделєєва; атомний номер 
4; атомна маса 9,0122. Б. має токсичну дію. Основним 
шляхом проникнення Б. і його сполук в орґанізм є орґа-
ни дихання; депонується Б. у кістках, легенях, лімфа-
тичних вузлах, печінці, серцевому м’язі та ін. Ви ділення 
Б. із орґанізму відбувається через кишечник, частково – 
через нирки.

БЕРИЛІОЗ – професійна хвороба, яка викликаєть-
ся токсичною дією берилію і його малорозчинних спо-
лук – Ве, Ве(ОН)2; може проявитися через кілька місяців 
або навіть років після припинення роботи зі сполуками 
берилію. Частіше всього Б. розвивається в робітників 
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при плавленні берилію, під час виробництва сплавів та 
люмінесцентних ламп. Б. характеризується дифузним 
ураженням обох легень і плеври, поширеним ґранульо-
матозом та хронічним проміжним проліферативним 
процесом, який локалізується в перегородках альвеол, 
під плеврою, перибронхіально, периваскулярно. Грану-
льоми – сіро-білого кольору, щільні, розмірами від 0,2 
до 1,5 см. Гранульома складається в основному з гістіо-
цитів, епітеліоїдних клітин з домішкою (головним чи-
ном, по периферії) лімфоїдних, плазматичних і ґіґант-
ських клітин типу клітин чужорідних тіл, які містять 
кристалічні утворення. Смерть хворих, які страждають 
Б., часті ше всього наступає внаслідок пневмонії або сер-
цевої недостатності.

БЕРІ-БЕРІ – захворювання, яке виникає внаслідок 
недостатнього надходження в орґанізм вітаміну В1 або 
в результаті порушення його утилізації в орґанізмі й ха-
рактеризується ґенералізованим ураженням периферич-
них нервів (поліневрит), м’язовими атрофіями, тяжкими 
розладами серцево-судинної системи. Проґноз у біль-
шості випадків сприятливий, за винятком гострої фор-
ми «шошин», енцефалопатії Верніке та гострих випад-
ків Б.-б. в немовлят.

БЕРІНҐА (E. A. BEHRING) ФЕНОМЕН – сума-
ція токсичної дії при повторних введеннях сублеталь-
них доз бакте ріальних токсинів, при якій тварина гине 
до того, як отримає половину мінімальної смертельної 
дози екзотоксину.

БЕРКІТТА (D. BURKITT) ЛІМФОМА – злоякісна 
лімфоїдна пухлина, яка переважно локалізується поза 
лімфатичними вузлами (нирки, яєчники, щелепи, над-
ниркові залози, підшлункова залоза, печінка, щитоподіб-
на залоза, селезінка, тонка кишка, шлунок). В основному 
зустрічається в Африці («лімфомний пояс»). Б.л. має гіс-
толоґічну будову малодиференційованих (лімфобласт-
них) лімфосарком. Проґноз у нелікованих випадках не-
сприятливий. За умови своєчасної терапії є можливість 
повного одужання.

БЕРЛАНДА – СОРБО МЕТОД – метод кількісного 
визначення неорґанічних сульфатів у крові і сечі.

БЕРЛІНА (R. BERLIN) СИМПТОМ – ніжне по-
мутніння сітківки в ділянці жовтого тіла, яке, звичайно, 
зникає безслідно упродовж кількох днів; ознака травми 
ока (струс сітківки).

БЕРЛІНІВСЬКЕ (R. BERLIN) ПОМУТНІННЯ СІ-
ТЧАСТОЇ ОБОЛОНКИ – помутніння сітчастої обо-
лонки, що зумовлено її набряком у результаті контузії 
очного яблука.

БЕРЛІНСЬКА ЛАЗУР – аморфний мінеральний піґ-
мент темно-синього кольору. У сполученні з желатиною 
застосовується як ін’єкційна маса для наповнення кро-
воносних і лімфатичних судин при виготовленні анато-
мічних препаратів.

БЕРНАРА – ГОРНЕРА (C. BER NARD – J. F. HOR-
NER) СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений 
ураженням симпатичної інервації ока; проявляється 
трьо ма основними ознаками: міозом, псевдоптозом і 
ено фтальмом.

БЕРНАРА – СУЛЬЄ (C. BERNARD – J.-P. SOU-
LIER) СИНДРОМ – успадкування за аутосомно-ре-
цесивним типом; характеризується ґіґантськими тром-
боцитами, в мембранах яких є дефіцит ґлікопротеї-
ду 1б, можливого рецептора для плазми фактора фон 
Віллебранда, що оберігає тромбоцити від закріплення 
фактора, який необхідний для їхнього зв’язку з піден-
дотеліальними поверхнями кровоносних судин; клініч-
но проявляється помірними та тривалими шкірно-сли-
зовими та вісцеральними кровотечами

БЕРНАЦЬКОГО (E. A. BIERNACKI) СИМП-
ТОМ – відсутність чутливості ліктьового нерва до тис-
ку; ознака спинної сухотки.

БЕРНГЕЙМА (P. BERNHEIM) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який розвивається внаслідок зменшення 
об’єму порожнини правого шлуночка серця при випи-
нанні в її просвіт міжшлуночкової пе регородки; зумов-
лена артеріальною гіпертензією або стенозом аорти, що 
ви кликає гіпертрофію лівого шлуночка спостерігаються 
симптоми правошлуночкової недостатності при відсут-
ності ознак легеневої гіпертензії і первинного ураження 
правого шлуночка.

БЕРНДОРФЕРА (A. BERNDORFER) СИНД-
РОМ – комплекс вроджених аномалій: розщеплення губ, 
щелепи, піднебіння, кистів і ступень; затримка розумо-
вого розвитку; часто приглухуватість або глухота, дис-
плазія вушних раковин.

БЕРНЕТТА (C. H. BURNETT) СИНДРОМ – див.: 
Молочно-лужний синдром.

БЕРНУЛЛІ (D. BERNOULLI) ПРИНЦИП – пра-
вило, яке встановлює залежність сили скорочення м’язу 
від довжини м’язових волокон.

БЕРНУТА (F. BERNUTH) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який за клі ніч ними проявами нагадує гемо-
філію, але не успадковується; етіолоґія невідома.

БЕРНХАРДА (M. BERNHARDT) СИМПТОМ – па-
рестезії і біль по зов нішній і передній поверхні стегна; 
ознака дислокації або розриву шкірних нервів стегна.

БЕРРЕТА СТРАВОХІД – укорочений стравохід; 
його нижня частина покрита слизовою оболонкою кар-
діального від ділу шлунка.

БЕРРІ (J. BERRY) СИМПТОМ – диференційно-
діаґностична ознака доброякісної і злоякісної пухлин 
щитоподібної залози: при доброякісній пухлині сонна 
артерія добре промацується за пухлиною (артерія відсу-
нута пухлиною); у випадках злоякісної пухлини сонна 
артерія не промацується або промацується на звичайно-
му місці (пухлина щільно обростає артерію).

БЕРРІ – ФРАНЧЕСКЕТТІ (G. BER RY – A. 
FRANCESCHETTI) СИНДРОМ – див.: Дизостоз ще-
лепно-лицьовий.

БЕРСA – КОНРАДА (N. BERS – K. CONRAD) 
СИНДРОМ – хронічний тактильний галюциноз: так-
тильні галюцинації (хворі скаржаться на те, що по шкірі 
повзають комахи і т.п.), які часто поєднуються з маяч-
ними ідеями.

БЕРТИЛЬОНАЖ – методика антрополоґічної іден-
тифікації злочинців. Б. включає антропометричне до-
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слідження, метод словесного портрета (опис за визначе-
ними правилами найстійкіших ознак зовнішньості лю-
дини за допомогою стандартних термінів) і сиґналетич-
ну (роз пізнавальну) фотоґрафію.

БЕРТОЛОТТІ (BERTOLOTTI) СИНДРОМ – сак-
ралізація V поперекового хребця зі сколіозом і ознаками 
подразнення сідничого нерва.

БЕСІА (О. BETHEA) СИМПТОМ – лікар, що 
стоїть за спиною хворого, розміщує кінчики пальців 
на ребра пахвової ямки; зменшення об’єму дихальних 
рухів на відповідному боці вказує на пошкодження ре-
бер і його ступінь.

БЕСКА (BESK) СИНДРОМ – характеризується 
раннім посивінням, гіпертрихозом, долонно-підошов-
ним кератозом, недорозвитком зубів і аплазією малих 
корінних зубів; успадковується за аутосомно-домінан-
тним типом. 

БЕСПАЛОВА СИМПТОМ – гіперемія барабанної 
перетинки і катар носоглотки; можлива ознака ранньої 
стадії кору.

БЕССЕНА – КОРНЦВЕЙҐА (F. A. BAS SEN – 
A. L. KORN ZWEIG) СИНДРОМ – див.: Абеталіпо-
про теїнемія.

БЕССЕЯ (O. A. BESSEY) МЕТОДИ – методи кіль-
кісного визначення вмісту вітаміну А і каротиноїдів у 
сироватці крові, вітаміну С – у лейкоцитах, а також ак-
тивності лужної і кислої фосфатаз у сироватці крові.

БЕСТА (F. BEST) ХВОРОБА – родинно-спадкова 
деґенерація жовтої плями.

БЕСТІАЛІЗМ – див.: Зоофілія (1).
БЕТА (Β, β) – друга літера грецької абетки.
БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ – потік заряджених 

бета-частинок (електронів або позитронів), які випус-
каються при радіоактивних перетвореннях ядер. Бета-
частинки утворюються при внутрішньо ядерних пере-
твореннях нейтронів або протонів.

БЕТА-ДІАҐНОСТИКА – метод діаґностики, який 
ґрунтується на вивченні динаміки накопичення в орґа-
нах і тканинах та виведення з них бета-випромінюючих 
радіоактивних ізотопів або їхніх сполук.

БЕТАЗИН – антитиреоїдний синтетичний засіб. Дія 
Б. зумовлена йодом, який міститься в його складі. Пре-
парат гальмує утворення тиреотропного гормону гіпо-
фізу і біосинтез тиреоїдних гормонів у щитоподібній за-
лозі. В орґанізмі йод, який міститься в Б., безпосередньо 
інактивує тиреотропний гормон.

БЕТАЇНИ – природні орґанічні речовини, які є 
похідними амінокислот, азот в яких повністю мети-
льований. Б. використовують при виготовленні деяких 
фармацевтичних препаратів (напр., ацидоль, ацидола-
мін).

БЕТА-НАФТИЛАМІН – ароматичний амін на-
фталінового ряду (2-нафтиламін, 2-амінонафталін). Б.-
н., маючи високу канцероґенну активність, може викли-
кати в працюючих з ним пухлини сечового міхура (рак і 
папіломи). Вважається, що канцероґенну активність має 
не сам Б.-н., а його метаболіти: 2-аміно-1-нафтол і 2-на-
фтилгідроксиламін. При виведенні з орґанізму вони на-

копичуються в сечовому міхурі і, діючи на його слизову 
оболонку, призводять до виникнення пухлин.

БЕТА-РИТМ – низькоамплітудні коливання сумар-
ного потенціалу головного мозку з частотою 14 – 30 гц; 
переважно спостерігається при розумовій роботі, емо-
ційному напруженні та при дії різних подразників.

БЕТА-РОЗПАД – радіоактивний розпад атомного 
ядра, який супроводжується вилітан ням з ядра електро-
на або позитрона. Цей процес зумовлений самочинним 
перетворенням одного з нуклонів ядра в нуклон іншого 
роду, а саме: перетворенням або нейтрона в протон, або 
протона в нейтрон. Б.-р. – основний тип радіоактивно-
го перетворення для ізотопів з порядковими номерами 
менше 60.

БЕТА-СПЕКТРОМЕТР – прилад, який використо-
вується для аналізу бета-спектрів. Б.-с. застосовуються 
також для дослідження енерґетичного спектру ґамма-
променів за утворюваними ними в речовині вторинни-
ми електронами. Основними характеристиками Б.-с.є 
світлосила і розрізнювальна здатність.

БЕТА-ТЕРАПІЯ – один з методів променевої тера-
пії, який полягає в опроміненні патолоґічного вогнища 
бета-частинками радіоактивних ізотопів; в опромінених 
бета-частинками патолоґічних тканинах спостерігаєть-
ся загибель клі тин або втрата здатності окремих клітин 
до поділу. Залежно від способу прикладання джерела 
бета-випромінювання до патолоґічного вогнища розріз-
няють аплікаційну, внутрішньопорожнинну і внутріш-
ньотканинну Б.-т.

БЕТАТРОН – циклічний прискорювач елекронів, у 
якому прискорення здійсню ється вихровим електричним 
полем індукції, наведеним змінним маґнітним полем.

БЕТЕЇ (O. W. BETHEA) СИМПТОМ – ознака од-
нобічного обмеження дихальної екскурсії верхнього 
відділу грудної клітки; у пахвовій ямці на дотик визна-
чається зменшення рухомості ребер.

БЕТТЕНА  – ШТЕЙНЕРТА  (F. E. BAT TEN – 
H. STEI NERT) СИНДРОМ – див.: Куршмана – Бет те-
на – Штейнерта синдром.

БЕТТІҐЕРА (BOETTIGER) РЕФЛЕКС – при под-
разненні передньої поверхні нижньої третини гомілки 
спостерігається розгинання І пальця ступні; ознака ура-
ження пірамідного шляху.

БЕТТЛА СИМПТОМ – зміна кольору шкіри в ді-
лянці соскоподібних від ростків.

БЕТТОЛЕПСІЯ – розлад свідомості, інколи в поєд-
нанні з судомами, які розвиваються на висоті кашлевого 
нападу. В основі Б. лежить порушення кровопостачан-
ня головного мозку, викликане підвищенням внутріш-
ньогрудного тиску і гіпервентиляцією.

БЕФУНҐІН – екстракт березового гриба; застосо-
вується як симптоматичний засіб при лікуванні хворих 
з деякими злоякісними пухлинами.

БЕХТЕРЄВА (В. М. БЕХТЕРЕВ) РЕФЛЕКСИ ФІ-
ЗІОЛОҐІЧНІ – 1) при перкусії внутрішнього краю ло-
патки спо стерігається приведення плеча і ротація його 
назовні (лопатково-плечовий рефлекс); 2) при перкусії 
великого вертлюга відбувається випрямлення ноги за 
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рахунок скорочення великого сідничного м’яза (реф-
лекс великого вертлюга); 3) при перкусії хрящів нижніх 
ребер і нижнього краю груднини спостерігаються ви-
дихальні рухи (видихальний рефлекс); 4) при перкусії 
акроміального відростка відбувається згинання перед-
пліччя, інколи кисті і пальців (акроміальний рефлекс); 
5) при перкусії кісток носа, скроневої і лобної кісток 
спостерігається незначне змикання очної щілини і час-
ткове скрочення нижнього відділу колового м’яза ока 
(орбікулярний рефлекс).

БЕХТЕРЄВА (В. М. БЕХТЕРЕВ) СИМПТОМИ – 
1) ознака попереково-крижового радикуліту: дослід-
ження симптому Ласеґа на здоровому боці викликає 
біль на боці ураження; 2) ознака ураження мозкових 
оболонок: перкусія по виличній кістці викликає біль у 
голові і скорочення м’язів обличчя; 3) ознака уражен-
ня спинного мозку на рівні СV-VI: у здорових людей при 
ударі молоточком по внутрішньому краю лопатки спос-
терігається приведення і ротація назовні плеча, яке при 
цьому повинно звисати вільно; відсутність цієї ознаки 
свідчить про патолоґію; 4) ознака ранньої стадії спин-
ної сухотки: понижена чутливість м’язів і нервів кінці-
вок до тиску; 5) ознака подразнення сідничого нерва: 
різкий біль у підколінній ямці при швидкому випрям-
ленні ноги, зігнутої в колінному суглобі; 6) ознака не-
вралґії сідничого нерва: при витягуванні хворої ноги 
неможливо витягнути без болю і здорову ногу; 7) озна-
ка тяжких мозкових пошкоджень: при спробі виконати 
рухи паралізованою кін цівкою відповідні рухи спос-
терігаються і на здоровому боці; 8) розлади мовлення 
при ураженнях ц.н.с.: хворий не розуміє мови, яку чує 
і сам розмовляє незв’язно; 9) реакція збудження при 
тетанії: незначний електричний струм викликає спо-
чатку малопомітні скорочення м’язів, при повторній 
дії ви кликає скорочення, що поступово підсилюються 
і переходять потім у тетанію; 10) розлади чутливості у 
хворих паралічем: відчуття рухів у паралізованих кін-
цівках; 11) ознака орґанічної гемі плеґії: при наявності 
контрактури пальців кисті розгинання ІІ – ІV пальців 
викликає згинання і приведення І пальця; при зворот-
ній дії І палець розгинається і відводиться; 12) різного 
походження акроеритроз: безболісне стійке почервонін-
ня кистей і ступень; 13) ознака порушення автоматиз-
му м’язів обличчя у хворих з різними розладами діяль-
ності ц.н.с.: відсутність міміки при збереженій здат-
ності до довільних скорочень мімічної мускулатури; 
14) ауропальпебральний рефлекс: при подразненні слу-
ху звуком певної сили (не менше 45 дБ) спостерігаєть-
ся кліпання повік.

БЕХТЕРЄВА – МЕНДЕЛЯ (В. М. БЕХ ТЕРЕВ – K. 
MENDEL) СИМПТОМ – ознака ураження пірамідного 
тракту: при постукуванні молоточком по задній поверх-
ні кубоподібної кістки спостеріга ється тильне згинання 
пальців ступні. 

БЕХТЕРЄВА – ШТРУМПЕЛЯ – МАРІ (В.М.БЕХ-
ТЕ РЕВ – A.STRU M PELL – P.MARIE) ХВОРОБА – 
хроніч не запальне захворювання суглобово-зв’язкового 
апарату хребта: проґресуюча малорухомість хребта в 

краніокаудальному (рідкісніше – у протилежному) на-
прямі, торакальний кіфоз, радикулярний біль; великі 
суглоби кінцівок, звичайно, не уражаються.Утворюєть-
ся типова постава – тулуб нахилений вперед, голова 
опущена, інколи спостерігається ревмокардит та іридо-
цикліт. Рентґенолоґічно: початковий остеопороз хреб-
ців змінюється закостенінням і анкілозом міжхребцевих 
суглобів. Хвороба уражає переважно чоловіків астеніч-
ної будови тіла у віці 20 – 40 років; носить спадковий 
характер з можливим аутосомно-домінантним успад-
куванням.

БЕХТЕРЄВА – ЯКОБСОНА (В. М. БЕХТЕ-
РЕВ – L. JACOBSOHN) РЕФЛЕКС – ознака уражен-
ня пі ра  мідного тракту: при перкусії тилу променево-за-
п’ястного суглоба або нижньої частини променевої кіс-
тки спостерігається зги нання пальців, а інколи – і пе-
редпліччя.

БЕХЧЕТА (H. BEHCET) ХВОРОБА – хронічне 
септико-алерґічне захворювання, яке виражається тріа-
дою: афтозно-виразкове ураження слизових оболонок 
порожнини рота, очей і статевих орґанів; спостерігаєть-
ся болючий гіпопіон-ірит, болюча афтозна енантема 
порожнини рота, афтозно-ульцерозні висипи в ді лянці 
ґеніталій, рецидивуючий епідидиміт; крім характерних 
уражень слизових оболонок у тяжких випадках розвива-
ються ревматоїдні явища в м’яких тканинах і суглобах, 
крововиливи в шкіру і слизові оболонки, рецидивуючі 
тромбози і тромбофлебіти, гематурія, кровотечі з трав-
ного тракту, кровохаркання, часто – безболісне припу-
хання слинних і слізних залоз; мозкові ускладнення про-
являються у вигляді стійких головних болей, гарячки, 
менінґеальних симптомів, втрати свідомості; частіше 
хворіють чоловіки середнього віку.

БЕЦОЛЬДА (F. BEZOLD) АБСЦЕС – глибокий аб-
сцес шийної ділянки, який ускладнює перебіг гострого 
мастоїдиту.

БЕЦОЛЬДА ((F. BEZOLD) МАСТОЇДИТ – запа-
лення соскоподібного відростка скроневої кістки з фор-
муванням гнійного вогнища вздовж верхньої частини 
грудинно-ключично-соскоподібного м’яза і заднього че-
ревця двочеревцевого м’яза.

БЕЦОЛЬДА (F. BEZOLD) СИМПТОМ – припух-
лість нижче верхівки сос ко подібного відростка; ознака 
мас тоїдиту.

БЕШИХА – гостре стрептококове захворювання з 
явищами обмеженого запалення шкіри в ділянці про-
никнення збудника; резервуаром та джерелом збудника 
інфекції є хворий стрептококовим захворюванням або 
здоровий носій стрептококів; збудником Б. є β-гемолі-
тичний стрептокок групи А; стрептококи проникають 
через дрібні садна, тріщини шкіри, рани, опікову повер-
хню, інколи заносяться в шкіру лімфо- або гематоґен-
но із вогнищ хронічної стрептококової інфекції в інших 
орґанах; інкубаційний період триває від кількох годин 
до 3 діб; хвороба починається з короткого продромаль-
ного періоду, під час якого хворий скаржиться на загаль-
ну слабкість, нездужання, помірно виражений головний 
біль; потім температура підвищується до 39–400 і вище; 
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під час гарячки часто спостерігається блювання; інток-
сикація, слабкість, головний біль значно підсилюються; 
виникають біль та відчуття жару на ділянці ураженої 
шкіри чи слизової оболонки; хворий збуджений, інколи 
загальмований; часто втрата свідомості, марення; зміни 
внутрішніх орґанів неспецифічні і відповідають вира-
женості загальної інтоксикації; запалення шкіри часті-
ше виникає на обличчі, в ділянці країв носових отворів, 
носо-губних складок, кутів рота, зовнішнього слухово-
го проходу, а також на волосистій частині голови; де-
що рідкісніше спостерігається на ногах та інших ділян-
ках; запалення при Б. може уражати слизові оболонки 
зіва, глотки, гортані, жіночих статевих орґанів; ураже-
на ділянка шкіри яскраво-червоного кольору, має чіткі, 
але неправильної форми краї у вигляді “язиків вогни-
ща”; шкіра в ділянках запалення має згладжений рису-
нок, гаряча та різко болюча при доторкуванні; спостері-
гається швидке, упродовж кількох годин, збільшення 
ураженої ділянки шляхом периферичного росту; зазви-
чай, реґіонарні лімфатичні вузли болючі, збільшуються 
у розмірах, виникає лімфанґіт; бульозна форма Б. харак-
теризується утворенням на ураженій ділянці шкіри пу-
хирів, заповнених гнійним або кров’янистим вмістом; 
при флеґмонозній формі спостерігається виражена за-
пальна інфільтрація та ущільнення підшкірної тканини; 
при цьому прояви ураження шкіри виражені незначно; 
у ослаблених та виснажених хворих можливе виникнен-
ня некрозу та абсцесів; гарячковий період при Б. про-
довжується кілька днів; зниження температури частіше 
всього відбувається критично і супроводжується знач-
ним потовиділенням; місцеві запальні зміни проходять 
частіше упродовж 5–6 днів, інколи продовжуються до 
2 тижнів; імунітету при Б. немає, можуть розвиватися 
рецидиви, зазвичай, у тій же ділянці, що і первинне за-
хворювання; із ускладнень Б. найчастіше спостеріга-
ються гнійні отити, риніти, абсцеси в підшкірній тка-
нині, сепсис.

БЄЛОГЛАЗОВА ОЗНАКА – при натискуванні оч-
ного яблука зверху вниз спостерігається зміна форми зі-
ниці з округлої на вертикально-подовжену або на гори-
зонтально-подовжену; появляється через 10 – 15 хвилин 
після смерті.

Б’ЄРНСТАДА (R. BJORNSTAD) СИНД  РОМ – ком-
п лекс вроджених аномалій: витке волосся голови, брів і 
вій, глухота; успадкування аутосомно-домінантне.

Б’ЄРРУМА (J. P. BJERRUM) СИМПТОМ – ду-
гоподібна скотома; сліпа пляма набирає форму серпа з 
вістрями, спрямованими назально; ознака ранньої стадії 
ґлаукоми.

БИНТ – медичний засіб, який застосовується для 
закріплення пов’язок, а також для профілактики і ліку-
вання деяких хірурґічних захворювань.

БИХОВСЬКОГО (Z. BYCHOWSKI) СИМПТОМ – 
див.: Ґрассе – Биховського симптом.

БІ- (лат. bis – двічі) – частина складних слів, яка оз-
начає «два», «двічі», «подвійний».

БІБЕРА (H. BIBER) ХВОРОБА – див.: Гааба дис-
трофія.

«БІБЛІЙНИЙ» КРИВАВИЙ ПІТ – див.: Гема ти-
дроз.

БІБЛІОКЛЕПТОМАНІЯ – вид клептоманії: потяг 
до викрадення книг.

БІБЛІОМАНІЯ – патолоґічна пристрасть до колек-
ціонування книг.

БІБЛІОТЕКА ҐЕНІВ – невпорядкований набір 
фраґментів ДНК, що містить всю ґенетичну інформа-
цію даного виду.

БІБЛІОТЕКОТЕРАПІЯ – метод психотерапії, що 
ґрунтується на спеціальному підбиранні хворому літе-
ратури для читання.

БІВАЛЕНТ – комплекс із двох гомолоґічних хро-
мосом диплоїдного орґанізму, що кон’юґують (тобто 
обмінюються ґенетичним матеріалом) у процесі мей-
озу.

БІВОРА (CH. E. BEEVOR) СИМПТОМ (1) – хво-
рий не здатний затримувати скорочення м’язів-ан-
таґоністів; ознака функціонального паралічу.

БІВОРА (CH. E. BEEVOR) СИМПТОМ (2) – пере-
міщення пупка догори; ознака паралічу нижніх відділів 
прямих м’язів живота.

БІГ – спосіб пересування циклічного характеру, при 
якому тіло то стикається з ґрунтом однією ногою, то ле-
тить у по вітрі, на відміну від ходьби, коли тіло має пос-
тійну опору однією або двома ногами.

БІҐА (BIEG) СИМПТОМ – хворий чує звук тільки 
за допомогою слухової трубки, яка з’єднана з отвором 
євстахієвої труби; ознака ураження молоточка або ко-
вадла середнього вуха.

БІҐЕМІНІЯ – алоритмія, при якій екстрасистола на-
стає за кожним нормальним серцевим скороченням.

БІҐУАНІДИ – група речовин ґуанідинового ряду, які 
знижують вміст цукру в крові у хворих цукровим діа-
бетом.

БІДАКТИЛІЯ – аномалія розвитку: наявність тіль-
ки двох пальців на руці або нозі.

БІДЕРМАЛЬНІ ПУХЛИНИ – пухлини головного 
мозку, які розвиваються із клітин нейроектодерми і ме-
зодермальної тканини.

БІДЕРМАНА (J. B. BIEDERMAN) СИМПТОМ – 
темно-червоний (замість звичайного рожевого) колір 
переднього склепіння глотки; можлива ознака активної 
стадії вторинного сифілісу.

БІЄТТІ (G. BIETTI) СИНДРОМ – порушення роз-
витку райдужної оболонки, аномалії форми і реакції зі-
ниць, ксероз кон’юнктив, вторинна ґлаукома.

БІКАПСУЛЬНИЙ – такий, що має дві капсули.
БІКАРБОНАТИ – кислі солі вугільної кислоти 

(Н2СО3).
БІКАРДІОҐРАМА – електрокардіоґрама, отримана 

тільки в І і ІІІ стандартних відведеннях.
БІККЕЛЯ – ТЕРСБІ-ПЕЛХЕМА (H. BIC KEL – D. 

C. THURSBY-PELHAM) СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, який проявляється затримкою психічного розвит-
ку, карликовістю, двобічною катарактою, симптомами 
порушення функції пе чінки, аміноацидурією; етіолоґія 
невідома.

 БЄЛОГЛАЗОВА ОЗНАКА – БІККЕЛЯ – ТЕРСБІ-ПЕЛХЕМА СИНДРОМ



121

БІКУСПІДАЛЬНИЙ – двостулковий (про клапа-
ни).

БІЛА ГАРЯЧКА – див.: Делірій алкогольний.
БІЛА ЛІНІЯ ЖИВОТА – сухожилковий тяж, який 

утворений перехрестом сухожилкових пучків апонев-
розів широких м’язів живота; починається від мечо-
подібного відростка груднини, внизу зрощена з лобко-
вим симфізом. За формою Б.л.ж. може бути верете но-
подіб ною, стрічкоподібною, вузькою, ши рокою. Біля се-
редини Б.л.ж. розміщено пупкове кільце.

БІЛА ПНЕВМОНІЯ – специфічна катарально-деск-
вамативна пневмонія, яка спостерігається в нежиттєздат-
них або мертвонароджених дітей з вродженим сифілісом. 
Розрізняють Б.п. та білу карніфікацію. Для Б.п. характер-
на гладенька поверхня розрізу ураженої легені, яка має 
білуватий, білувато-сіруватий колір через численні лей-
коцити та десквамовані альвеолоцити. При білій карніфі-
кації переважають інтерстиційні зміни з інфільтрацією 
альвеолярних перегородок і перибронхіальної тканини 
лімфоїд ними та плазматичними клітинами.

БІЛАТЕРАЛЬНА АСИМЕТРІЯ – по ру шення біла-
теральної симетрії.

БІЛАТЕРАЛЬНИЙ – двобічний; такий, що сто-
сується обох боків.

БІЛАТЕРАЛЬНІСТЬ – двобічна симетрія в орґаніз-
мі; полягає в тому, що тіло орґанізму уявно можна поді-
лити на праву і ліву половини, які являють нібито дзер-
кальне відображення одна одної.

БІЛИЗНА – натільний (нижній) одяг, призначення 
якого – сприяти нормальній життєдіяльності шкіри та 
очищенню її поверхні від виділень сальних і потових 
залоз, а також від частинок злущуваного епітелію, захи-
щати шкіру тіла від механічного впливу та реґулювати 
процеси тепловіддачі.

БІЛИХ ПАЛЬЦІВ СИНДРОМ – див.: Вібраційна 
хвороба.

БІЛІ – патолоґічні виділення із статевих орґанів жін-
ки. Найчастіше причиною розвитку Б. є захворювання 
ґеніталій, нерідко також призводять до появи Б. екстра-
ґенітальні фактори. Б. розрізняють за місцем їхнього ви-
никнення: трубні, маткові, шийкові та вестибулярні.

БІЛІ- (біліо-; лат. bilis – жовч) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що відноситься до жовчі», 
«жовчний».

БІЛІАРНИЙ – жовчний; такий, що стосується (від-
носиться до) жовчі.

БІЛІВЕРДИН – жовчний піґмент зеленого кольору, 
який утворюється при розпаді гемоґлобіну, головним 
чином, у купферівських клітинах печінки, а також у 
макрофаґах селезінки і кісткового мозку.

БІЛІҐНОСТ – контрастна речовина, яка сполу-
чається з білками сироватки крові, що зумовлює її ге-
патоґенність; застосовується для контрастування жовч-
них шляхів у тих випадках, коли пероральна холецис-
тоґрафія неефективна або видалений жовчний міхур, а 
також при за хворюваннях шлунково-кишкового трак-
ту, коли хворий не може прийняти контрастну речови-
ну всередину.

БІЛІҐРАФІЯ – див.: Холеґрафія.
БІЛІОДИҐЕСТИВНИЙ – такий, що стосується жо-

вчовивідних шляхів і травного тракту.
БІЛІОТОРАКС – накопичення жовчі в плевральній 

порожнині; може спостерігатися при травмах, пухлинах 
печінки, жовчних норицях.

БІЛІРУБІН – один із жовчних піґментів; утворення 
Б. відбувається, головним чином, із гемоґлобіну крові в 
ретикулоендоте ліальній системі (у клітинах кістково-
го мозку, клітинах селезінки, у купферівських клітинах 
печінки та ін.), а також у гістіоцитах тканини будь-яко-
го орґану.

БІЛІРУБІНЕМІЯ – див.: Гіпербіліру бінемія.
БІЛІРУБІНЕМІЯ КОНСТИТУЦІЙНА – див.: 

Жільбера – Лербулле синдром.
БІЛІРУБІНУРІЯ – виділення з сечею білірубіну в 

надлишковій кількості.
БІЛІТРАСТ – контрастна речовина; застосовується 

при холецистоґрафії тільки всередину.
БІЛКИ – високомолекулярні азотисті орґанічні спо-

луки, які є полімерами амінокислот. Б. – основна та не-
обхідна складова частина всіх орґанізмів. Б. розділяють 
на прості, або протеїни (полімери тільки амінокислот) 
та складні, або протеїди (комплекси Б. з небілковими 
сполуками – простатичними групами).

БІЛКОВА ДИСТРОФІЯ – порушення обміну біл-
ків, викликане надмірним надходженням білка в клі-
тину або між клітинну речовину (інфільтрація), ненор-
мальним синтезом білка або розпадом тканинних струк-
тур (декомпозиція, фанероз). Б.д. умовно поділяються 
на клітинні (зерниста, гіаліново-крапельна, гідропічна 
і рогова), позаклітинні [мукоїдне набрякання, фібри-
ноїдне набрякання (фібриноїд), гіаліноз і амілоїдоз] та 
змішані, які виникають при порушенні обміну таких 
складних білків, як хромо протеїди (гемоґлобіноґенні, 
протеїноґенні та ліпідоґенні піґменти), нуклеопротеїди, 
ґлікопротеїди та ліпопротеїди.

БІЛКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ – патолоґічний 
стан орґанізму, що виникає в результаті нестачі біл-
ка в їжі.

БІЛКОВЕ МОЛОКО – лікувальна молочна суміш, 
яка застосовується для лікування гострих розладів трав-
лення в дітей грудного віку.

БІЛКОВИЙ МІНІМУМ – мінімальна кількість біл-
ка, при якій можливі підтримка азотистої рівноваги і по-
передження явищ білкового голодування.

БІЛКОВО-ЗВ’ЯЗАНИЙ ЙОД – йод, зв’язаний з 
білками крові; використовується як тест для визначен-
ня функціонального стану щитоподібної залози, тому 
що у фізіолоґічних умовах Б.-з. й. складається на 85 – 
90% з йоду тиронінів.

БІЛКОВО-КАЛОРІЙНА НЕДОСТАТНІСТЬ 
ХАРЧУВАННЯ – див.: Квашіоркор.

БІЛОБЕКТОМІЯ – оперативне видалення двох час-
ток легені.

БІЛОЇ ПЛЯМИ СИМПТОМ – після натискування 
пальцем на шкірі тилу ступні або кисті появляється біла 
пляма, яка довго не зникає; ознака судинної недостат-
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ності в дистальних відділах кінці вок, порушення сим-
патичної іннервації.

БІЛОК-ІНДУКТОР – білок, який здійснює пози-
тивну реґуляцію; необхідний для активації транскрип-
ційної одиниці.

БІЛОК-РЕПРЕСОР – білок, який здатний зв’язу-
ватися з оператором на ДНК або РНК, відвертаючи від-
повідно транскрипцію або трансляцію.

БІЛЬ – своєрідний психофізіолоґічний стан людини, 
який проявляється в неприємному, гнітючому, інколи 
нестерпному відчутті, що виникає в результаті дії над-
потужних або руйнівних подразників на орґанізм.

Б. ГОСТРИЙ – необхідний біолоґічний сигнал про 
можливе або таке, що відбулося, пошкодження; як пра-
вило, Б.Г. короткочасний і поєднується з гіперактив-
ністю симпатичної нервової системи, що проявляєть-
ся підвищенням артеріального тиску, тахікардією, тахі-
пное, розширенням зіниць, підсиленим потовиділенням; 
супутня емоційна реакція – тривога.

Б. НЕВРОПАТИЧНИЙ – Б., що зумовлений по-
шкодженням нервової тканини; спричинюється змінами 
функції еферентної частини симпатичної нервової сис-
теми або ж первинним ураженням периферичних нервів, 
чи центральної нервової системи; розрізняють два типи 
пошкоджень нервової системи, що спричинюють перебу-
дову центральних соматосенсорних механізмів: 1) деафе-
рентативні болі, що виникають внаслідок часткового або 
повного перериву периферичних чи центральних аферент-
них шляхів; 2) симпатично-опосередковані болі, які зумо-
влені підсиленням еферентної симпатичної активності.

Б. НОЦИЦЕПТИВНИЙ – Б., що виникає внаслідок 
активації больових соматичних чи вісцеральних воло-
кон; як правило, має ниючий або тиснучий характер.

Б. ПСИХОҐЕННІ – Б., які виникають без будь-якого 
орґанічного ураження, що могло б пояснити виражен-
ність болю та функціональні зміни при цьому.

Б. ХРОНІЧНИЙ – Б., що зберігається більше 3–6 
місяців; з часом Б. втрачає своє пристосувальне біо-
лоґічне значення; появляються веґетативні розлади – по-
рушення сну, втомлюваність, втрата смаку до їжі, зни-
ження апетиту, зниження лібідо, запори, втрата ваги; 
розвивається депресія.

БІЛЬ ГОЛОВИ КЛАСТЕРНИЙ – див.: Хортона 
хвороба.

БІЛЬГАРЦІОЗИ – див.: Шистосоматози.
БІЛЬМО – помутніння рогової оболонки ока, ви-

кликане її рубцевими змінами. Розрізняють такі фор-
ми Б.: 1) щільні і великі рубцеві зміни, які займають 
всю чи більшу частину рогівки і цілком, або частково 
закривають ділянку зіниці; є причиною повної сліпоти 
або значного зниження зору; 2) обмежені помутніння 
рогівки; при центральному розміщенні значно знижу-
ють гостроту зору; 3) незначні зміни прозорості рогівки; 
призводять до неправильного переломлення світлових 
променів у роговій оболонці і часто до викривлення і 
нечіткості зорових зображень, які одержує око.

БІЛЬРОТА (CH. A. TH. BILLROTH) ДОСТУП 
ДО ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ – розрізи по внутріш-

ньому краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза 
з обох боків, які сходяться в ділянці яремної вирізки під 
гострим кутом.

БІЛЬРОТА (CH. A. TH. BILLROTH) ОПЕРАЦІЯ 
ПРИ ГЕПАТОПТОЗІ – гепатопексія: печінку макси-
мально відводять до діафраґми і підшивають до черев-
ної стінки в ділянці ребрового краю.

БІЛЬРОТА (CH. A. TH. BILLROTH) ОПЕРАЦІЯ 
ПРИ ЗОВНІШНІЙ КИШКОВІЙ НОРИЦІ – кишко-
ву петлю з норицею відділяють від зрощень, виводять 
із черевної порожнини і видаляють; анастомоз кінець 
в кінець.

БІЛЬРОТА (CH. A. TH. BILLROTH) СПОСОБИ 
РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА – І – резекція шлунка з анас-
томозом нижньої культі шлунка (верхню половину 
культі шлунка зашивають від малої кривизни) з кін-
цем дванадцятипалої кишки; ІІ – перерізану дванад-
цятипалу кишку зашивають наглухо; після резекції 
шлунка культю його зашивають наглухо і формують 
анастомоз між голодною кишкою і передньою стін-
кою шлунка.

БІЛЬШОВСЬКОГО – ҐРОС (M. BIEL  SCHOW-
SKY – J. GROS) МЕТОД – в основі методу лежить 
процес сріблення елементів нервової тканини азотно-
кислим сріблом.

БІЛЬШОВСЬКОГО (M. BIEL SCHOW SKY) СИМ-
П ТОМ – неможливість самостійних рухів очних яб лук 
при збереженні здатності фіксувати предмет, що ру-
хається; ознака розсіяного склерозу.

БІЛЬШОВСЬКОГО – ЯНСЬКОГО (M. BIEL-
SCHOW SKY – J. JANSKY) ХВОРОБА – пізня дитя-
ча форма амавротичної ідіотії; починається у віці 3-4 
років; перебіг проґресуючий, з ремісіями; наростаюча 
орґанічна деменція поєднується з загальними судомни-
ми нападами, атаксією, екстрапірамідними розладами; 
на очному дні спостерігається атрофія зорових нервів; 
летальний результат у більшості випадків наступає в 
кінці першого десятиріччя життя.

БІМАНУАЛЬНИЙ – дворучний; такий, що вико-
нується двома руками.

БІМОНДА (A. BIEMOND) СИНДРОМ (1) – сим-
птомокомплекс, зумовлений вродженою деґенерацією 
заднього стовбура спинного мозку: атаксія, поступова 
втрата відчуття вібрації та розташування тіла, зникають 
реакції згинальних м’язів гомілки на подразненя підо-
шви; успадкування аутосомно-домінантне.

БІМОНДА (A. BIEMOND) СИНДРОМ (2) – комп-
лекс спадкових аномалій: брахідактилія, ністаґм, мозоч-
кова атаксія, часто – косоокість і розумова від сталість; 
успадкування аутосомно-домінантне.

БІМОНДА (A. BIEMOND) СИНДРОМ (3) – комп-
лекс вроджених аномалій: ожиріння, гіпоґенітальний ін-
фантилізм з первинною аменореєю, затримка розумового 
розвитку, інтермітуюча олігурія з набряком обличчя, за-
паморочення, полі- або синдактилія, двобічні колобоми 
райдужної оболонки з її атрофією; інколи – гідроцефалія, 
кіфосколіоз, вроджений вивих стегна, гіпоспадія, епілеп-
сія; успадкування аутосомно-рецесивне.

 БІЛОК-ІНДУКТОР – БІМОНДА СИНДРОМ(3)
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БІНА (W. B. BEAN) СИНДРОМ – вроджені кавер-
нозні еластичні геманґіоми шкіри, кровотечні геманґіо-
ми шлунково-кишкового тракту; успадкування аутосом-
но-домінантне.

БІНАРНА НОМЕНКЛАТУРА – найменування та-
кої номенклатури, коли назва того чи іншого виду рос-
лини чи тварини складається з двох слів, з яких перше 
слово означає рід орґанізму, а друге вид.

БІНАУРАЛЬНИЙ – такий, що стосується обох 
вух.

БІНАУРАЛЬНИЙ СЛУХ – сприйняття звуків обома 
вухами, що забезпечує здатність визначити місце розта-
шування тіла, яке звучить.

БІНҐА (A. BING) ПРОБА – метод дослід ження слу-
ху з метою диференційної діаґностики між порушенням 
функції звукопровідної і звукосприймальної систем.

БІНҐА (R. BING) СИМПТОМ – при ударі молоточ-
ком по передній поверхні гомілково-ступневого суглоба 
спостерігається згинальний рух пальців ступні; ознака 
ураження пірамідного тракту.

БІНҐА – НЕЛЯ (BING – NEEL) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який є проявом макроґлобулінемії Валь-
денстрема в ц. н. с.; характеризується енцефалопатією, 
кровотечею, конвульсіями, маренням, комою.

БІНДА (W. H. BINDA) СИМПТОМ – при пасивних 
швидких поворотах голови направо і наліво спостеріга-
ються мимовільні рухи плечей.

БІНДЕРА (K. BINDER) СИНДРОМ – порушення 
розвитку середньої частини обличчя: сплющений ніс з 
коротким кін чиком, ніздрі у вигляді півмісяців, верх ня 
губа зігнута, плоска основа верхньої щелепи з укоро-
ченою в саґітальній площині верхньою дугою, псевдо-
проґенія, атрофія слизової оболонки носа зі збереженим 
нюхом, гіпо- або аплазія лобних пазух і переднього но-
сового шипа верхньої щелепи.

БІНОКУЛЯРНА ЛУПА – оптичний пристрій, що 
застосовується для розглядання з невеликим збільшен-
ням (2 – 4 рази) дрібних деталей об’єкта одночасно дво-
ма очима для отримання стереоскопічного рельєфного 
зображення; найпростіша Б.л. складається з двох лінз, 
які вмонтовані в оправу, що закріплюється на голові 
еластичним кільцем, або пристроєм, подібним окуляр-
ній оправі.

БІНОКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується обох 
очей.

БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР – зір обома очима і отриман-
ня при цьому одного ці ліс ного зорового сприйняття.

БІНСВАНҐЕРА (O. L. BINSWANGER) СИНД-
РОМ – розлади мовлення, епілептичні напади та роз-
виток слабоумства; розвиваються при атеросклеротич-
ному ураженні головного мозку, що характеризується 
дрібновогнищевими ураженнями і вторинною атрофією 
мозку.

БІО- (грец. bios – життя) – частина складних слів, 
яка означає відношення, належність до життя або до жи-
вих орґанізмів.

БІОАКУМУЛЯЦІЯ – процес збільшення в часі 
кількості речовини в орґанізмі або окремих орґанах.

БІОАКУСТИКА – галузь біолоґії, що вивчає голоси 
і звукове спілкування тварин.

БІОБЛАСТИ – термін, під яким вперше в кінці ХІХ 
століття Альтманом були описані мітохондрії.

БІОГЕЛЬМІНТИ – паразитичні чер в’яки, для за-
вершення розвитку яких необхідна зміна живителів.

БІОҐЕНЕЗ – розвиток орґанізму, клітин або субклі-
тинних структур із аналогічних попередніх утворень; 
одна з теорій виникнення життя на Землі; протистав-
ляється абіоґенезу – теорії, за якою життя виникло з не-
живої матерії; прибічники Б. припускали, що зародки 
живих істот були занесені на Землю з давніших небес-
них тіл – теорія панспермії.

БІОҐЕНЕТИЧНИЙ ЗАКОН – біолоґіч ний закон, за 
яким онтоґенез є коротким повторенням або відтворен-
ням філоґенезу, тобто вищі орґанізми в процесі всього 
свого індивідуального розвитку (особливо зародкового) 
повторюють найголов ніші етапи історичного розвитку 
предкових форм.

БІОҐЕННА МІҐРАЦІЯ – переміщення хімічних 
елементів у біосфері за участю одноклітинних (мік-
роорґанізмів) та багатоклітинних (рослин і тварин) 
орґанізмів. Для Б.м. характерна акумуляція і концен-
трація елементів у живих орґанізмах та протилежний 
процес – мінералізація в результаті розкладу мертвих 
орґанізмів.

БІОҐЕННА РЕЧОВИНА – речовина, що її вироб-
ляють живі орґанізми.

БІОҐЕННІ ЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, що 
постійно входять до складу орґанізмів і мають пев-
не біолоґічне значення; при порушенні надходження в 
орґанізм того чи іншого Б.е. виникають захворювання – 
біоґеохімічні пандемії.

БІОҐЕННІ ЗАСОБИ – лікарські засоби тваринного 
або рослинного походження.

БІОҐЕННІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА – сукуп-
ність факторів оточуючого середовища, які зумовлені 
наявністю в ньому живих орґанізмів.

БІОҐЕОҐРАФІЯ – наука, що вивчає закономірність 
ґеоґрафічного поширення рослин і тварин та їхніх уг-
руповань, а також історію формування фаун і флор 
всієї Землі і окремих територій. Основні задачі Б.: 1) 
вивчення флори, фауни і їхньої сукупності – біот різ-
них частин земної кулі; 2) районування земної кулі – 
виділення флористичних, фауністичних і біотичних 
реґіонів різного рангу на суші і в океані – царств, об-
ластей, підобластей, провінцій, округів, ділянок; 3) ви-
явлення здатності орґанізмів до розселення в сучасних 
еколоґічних умовах, що сприяють або перешкоджають 
цьому розселенню; 4) вивчення залежності розселен-
ня і розміщення орґанізмів від ґеолоґічної історії Зем-
лі; 5) вивчення залежності поширення біоценозів від 
сучасних еколоґічних умов і особливостей ґеолоґічної 
історії.

БІОҐЕОСФЕРА – оболонка земної кулі, в якій скон-
центрована жива речовина планети; розміщена на межі 
контакту поверхневого шару земної кори з повітряним 
океаном і у верхній частині водної оболонки.

 БІНА СИНДРОМ – БІОҐЕОСФЕРА
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БІОҐЕОХІМІЧНІ ЕНДЕМІЇ – захворювання люди-
ни, тварин або рослин, що викликані нестачею або над-
мірністю в середовищі певних хімічних елементів.

БІОҐЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ – різні за розміра-
ми ділянки території Землі з різним рівнем концентрації 
(або спів відношенням) хімічних елементів, які характе-
ризуються відповідним рівнем концентрації їх в орґаніз-
мах і як наслідок – виникненням відповідних біолоґіч-
них реакцій з боку орґанізму людини, тварин, рослин і 
мікроорґанізмів.

БІОҐЕОХІМІЯ – частина ґеохімії, що вивчає ґео-
хімічні процеси, які відбуваються в біосфері за участю 
орґанізмів.

БІОҐЕОЦЕНОЗ – взаємозумовлений комплекс жи-
вих і неживих компонентів, пов’язаних між собою обмі-
ном речовин і енерґії. Одна з найскладніших природних 
систем. До живих компонентів Б. належать автотрофні 
орґанізми (фотосинтезуючі зелені рослини, хемосинте-
зуючі мікроорґанізми) і гетеротрофні орґанізми (твари-
ни, гриби, багато бактерій, віруси), до неживих – при-
земний шар атмосфери з її ґазовими і тепловими ресур-
сами, сонячна енерґія, ґрунт з його водо-мінеральними 
ресурсами й почасти – кора вивітрювання (у випадках 
водного Б. – вода).

БІОҐЕОЦЕНОЛОҐІЯ – наука про взаємопов’язані 
і взаємодіючі компоненти живої та неживої природи – 
біоґеоценози. Завдання Б. – дослідити будову, властиво-
сті й функції компонентів біоґеоценозу, закономірності, 
що керують процесами перетворення речовин і обміну 
енерґії між окремими компонентами, а також між біоґе-
оценозами.

БІОҐРАФІЧНИЙ МЕТОД – метод до слідження 
природи і патоґенезу психічних розладів, а також ін-
дивідуальних особливостей психічних захворювань 
шляхом всебічного вивчення історії життя хворого і 
впливу на його розвиток різних фізіолоґічних, психіч-
них, конституційно-ґенетичних і соціальних фак-
торів.

БІОДЕҐРАДАЦІЯ – процес розкладу хімічних ре-
човин в оточуючому середовищі під дією біолоґічних 
систем.

БІОДОЗА – мінімальна тривалість ультрафіолетово-
го опромінення, за якої на поверхні шкіри через 6 – 20 
годин виникає незначне, але виразно окреслене почер-
воніння.

БІОДОЗИМЕТР – прилад для визначення біодози 
(ультрафіолетового опромінення); являє собою непро-
зору пластинку з рядом отворів, які закриваються рухо-
мою кришкою.

БІОДОСТУПНІСТЬ – повнота і швидкість всмок-
тування лікарської речовини, які характеризуються кіль-
кістю діючої речовини, що надійшла в систему крово-
обігу, або до місця дії після використання його в лі-
карській формі.

БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ – рівноцінна біодоступ-
ність у допустимих дозах одних і тих самих лікарських 
речовин, які виготовляються різними підприємствами-
виробниками.

БІОЕЛЕКТРИЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ – електричні 
потенціали, що виникають у тканинах, окремих кліти-
нах і елементах тваринних і рослинних орґанізмів у про-
цесі їхньої життєдіяльності; Б.п. здебільшого не переви-
щують 0,15 – 0,20 в.

БІОЕНЕРҐЕТИКА – галузь біолоґії, що досліджує 
механізми перетворення енерґії в процесах життєдіяль-
ності орґанізмів; Б. охоплює проблеми термодинаміки 
біолоґічних систем, джерел енерґії для процесів, що від-
буваються в орґанізмах, потоків енерґії в біолоґічних 
системах, проблеми дихання, бродіння, фотосинтезу, 
скорочення м’язів, активного переміщення речовин в 
орґанізмі, електричних, хімічних, осмотичних явищ та 
реґуляції біоенерґетичних процесів.

БІОІНДИКАТОРИ – орґанізми, присутність (на-
явність), кількість або інтенсивний розвиток яких є 
показником певних природних процесів або умов зов-
нішнього середовища.

БІОІНТРОСКОПІЯ – див.: Парапсихолоґія.
БІОКАЛОРИМЕТР – прилад для ви мі рювання 

кількості тепла, яке виділяється орґанізмом у процесі 
життє діяльності.

БІОКАЛОРИМЕТРІЯ – сукупність методів визна-
чення теплових ефектів біо хімічних процесів, які відбу-
ваються в орґанізмі.

БІОКАТАЛІЗ – зміна швидкості проходження хіміч-
них реакцій, які відбуваються в живому орґанізмі за до-
помогою біокаталізаторів – ферментів.

БІОКАТАЛІЗАТОРИ – див.: Ферменти.
БІОКІБЕРНЕТИКА – розділ кібернетики, що роз-

глядає загальні закономірності самореґуляції функцій на 
різних рівнях орґанізації біолоґічних систем – від суб-
клітинного до рівня еволюційних процесів видоутво-
рення; досліджує явища живої природи щодо самореґу-
ляції та нагромадження й перетворення інформації в її 
складних системах.

БІОКЛІМАТИЧНА СТАНЦІЯ – метеоролоґічна 
станція в складі біокліматичної служби, що створена на 
курортах з метою забезпечення метеоролоґічною інфор-
мацією лікувально-профілактичних установ.

БІОКЛІМАТИЧНІ КАРТИ – карти, що відобража-
ють вплив клімату на орґанічне життя.

БІОКЛІМАТОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що вивчає 
вплив кліматоґеоґрафічних факторів на живі орґанізми.

БІОКОМПЛЕКС – нижчі і вищі рослини та твари-
ни, мікроорґанізми, що штучно добираються для жит-
тя на борту космічного корабля з метою надійної стій-
кої роботи системи життєзабезпечення; учасником Б. є 
і сама людина.

БІОКРИМІНОЛОҐІЯ – один з напря мів у кримі-
нолоґії, що пояснює існування злочинності біолоґічни-
ми причинами.

БІОЛОҐІЧНА ЗБРОЯ – вид зброї масового уражен-
ня, дія якої ґрунтується на використанні хворобо творних 
властивостей мікроорґанізмів і продуктів їхньої жит-
тєдіяльності.

БІОЛОҐІЧНА ОЧИСТКА ВОД – спосіб очистки 
побутових і промислових стічних вод, який полягає в 
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біохімічному руйнуванні (мінералізації) мікроорґаніз-
мами орґанічних речовин (забруднень орґанічного по-
ходження), розчинених і емульґованих у стічних во-
дах. У результаті Б.о.в. вуглеводи і жири, що містять-
ся в стічних водах, розпадаються під впливом мікро-
орґанізмів та їхніх ферментів на воду та вуглекислоту. 
Білкові молекули розщеплюються через альбумози і 
пептони до амінокислот. Частина амінокислот вико-
ристовується як пластичний і енерґетичний матеріал 
мікроорґанізмами, що розмножуються, а інша части-
на підлягає дезамінуванню з утворенням аміаку і кис-
лот жирного і ароматичного ряду. В аеробних умовах 
орґанічні кислоти окислюються до води і вуглекисло-
ти, а аміак зв’язується з вуглекислотою, утворюючи 
амоній.

БІОЛОҐІЧНА ПРОБА – (у мікробіолоґії) загаль-
на назва методів дослідження, які ґрунтуються на зара-
женні лабораторних тварин або введенні їм біолоґічних 
препаратів; застосовується для діа ґностики інфекційних 
захворювань, іден тифікації патоґенних мікроорґаніз мів 
і контролю досліджуваного матеріалу.

БІОЛОҐІЧНА СИСТЕМА – сукупність взаємодію-
чих біохімічних та молекулярних біолоґічних структур, 
що характеризуються функціями живого. За ступенем 
орґанізації розрізняють такі основні рівні Б.с. – субклі-
тинний, клітина, тканина, орґан, орґанізм (одноклітин-
ний і багатоклітинний), популяція, біоценоз, біосфера. 
Один і той же біолоґічний об’єкт може виступати і як 
цілісна Б.с., так і як її підсистема або елемент. Особ-
ливістю Б.с. є властивість підтримувати низький рівень 
ентропії та нагромаджувати вільну енерґію. Б.с. існує за 
певних умов навколишнього середовища.

БІОЛОҐІЧНИЙ ГОДИННИК – узагальнена назва 
внутрішніх механізмів або реґуляторів, завдяки яким 
людина, тварина і рослина орієнтується в часі (доби, 
пори року тощо). Б. г. зумовлює певну ритмічність 
біохімічних і фізіолоґічних процесів. Розрізняють до-
бову періодичність, або циркадний ритм, періодичність, 
пов’язану з фазами Місяця, припливами, відпливами, 
порами року, та короткочасні коливання з малою періо-
дичністю (кілька секунд або хвилин).

БІОЛОҐІЧНИЙ КЛЕЙ – клей, який застосовується 
для безшовного з’єднання живих тканин.

БІОЛОҐІЧНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ – комплекс 
заходів, спрямованих на використання «живого проти 
живого», тобто одних живих орґанізмів для боротьби 
з іншими орґанізмами. У наш час теорія Б. м. б. ґрун-
тується на концепції біоґеоценозу, на всебічному вив-
ченні еколоґії та біолоґії шкідливих видів та їхніх во-
рогів – хижаків і збудників захворювань, конкуруючих 
і нейтральних видів, а також на ролі оточуючого сере-
довища. Б. м. б. включають і спеціальні ґенетичні, аґро-
культурні і фізико-хімічні засоби.

БІОЛОҐІЧНІ РИТМИ – циклічні коливання інтен-
сивності і характеру біолоґіч них процесів і явищ, в ос-
нові яких лежать зміни метаболізму біолоґічних систем, 
що зумовлено впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. 
До зовнішніх факторів належать: зміни освітленості (фо-

топеріодизм), температури (термоперіодизм), можливо, 
маґнітне поле, інтенсивність космічного випромінюван-
ня, припливи і відпливи, сезонні і сонячно-місячні впли-
ви. Внутрішні фактори – це нейрогуморальні процеси, 
які відбуваються у визначеному, спадково закріпленому 
темпі і ритмі. Для більшості Б. р. характерна ендоґен-
ність ґенерування, незначна мінливість усталеної трива-
лості циклів упродовж онтоґенезу.

БІОЛОҐІЧНІ ФІЛЬТРИ – споруди для очищення 
стічних вод шляхом фільтрації через матеріали, повер-
хня яких заселена мікроорґанізмами, що мінералізують 
орґанічні речовини.

БІОЛОҐІЧНІ ЦИКЛИ – ритмічні повторення біо-
лоґічних явищ в угрупованнях орґанізмів (популяціях, 
біоценозах), що є пристосуванням до циклічних змін 
умов їхнього існування. Поняття Б. ц. входить до більш 
загального – біолоґічні ритми, яке включає всі ритмічно 
повторювані біолоґічні явища.

БІОЛОҐІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – орґанічні 
сполуки, які виконують каталітичні, біотичні, абіотичні 
та інші функції в орґанізмі і мають високу активність і 
специфічність.

БІОЛОҐІЯ – комплексна наука про живу приро-
ду. Предметом вивчення Б. є життя в усіх його про-
явах: закономірності процесів, що лежать в основі 
життя, специфічність цих процесів та їхні властиво-
сті на різних рівнях орґанізації живого, форми його 
існування, походження та розвиток, поширення в часі 
та просторі. Зокрема, Б. всебічно вивчає всю сукуп-
ність орґанізмів як сучасних, так і викопних, будову 
рослин і тварин, їхні життєві функції, спосіб життя та 
поширення на Землі, індивідуальний та історичний 
розвиток живих орґанізмів. Основним завданням Б. 
є вирішення однієї з найважливіших проблем сучас-
ності – раціонального використання біолоґічних ре-
сурсів та підвищення продуктивності рослинного і 
тваринного світу.

БІОЛОҐІЯ КВАНТОВА – розділ біо фізики, що вив-
чає квантові явища в біолоґічних системах і застосуван-
ня квантової механіки для аналізу біолоґічних структур 
та їхніх функцій.

БІОЛОҐІЯ МОЛЕКУЛЯРНА – наука, що вивчає 
процеси життєдіяльності орґанізмів на рівні взаємодії 
окремих молекул, молекулярних комплексів і надмоле-
кулярних структур.

БІОЛОҐІЯ РОЗВИТКУ – розділ біолоґії, що все-
бічно вивчає процеси і рушійні сили індивідуального, 
або онтоґенетичного, розвитку орґанізму.

БІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ – видиме світіння живих 
орґанізмів, пов’язане з процесами їхньої життєдіяль-
ності. За механізмом Б. належить до хемолюмінесцен-
ції: світіння виникає при ферментативному окисленні 
киснем специфічних речовин – люциферинів.

БІОМ – сукупність усіх видів рослин і тварин да-
ного району.

БІОМАСА – кількість речовин живих орґанізмів, яка 
нагромаджується в популяції, біоценозі або біосфері; 
один з найважливіших еколоґічних термінів. Б. часті-
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ше за все виражають у масі сирої або сухої речовини на 
одиницю поверхні або об’єму (г/м3, кг/га, г/м2 і т. ін.). У 
біо сфері рослинна маса (фітомаса) становить 99% і ли-
ше 1% припадає на тварин (зоомаса).

БІОМЕТРІЯ – розділ біолоґії, змістом якого є пла-
нування і обробка результатів кількісних експериментів 
і спостережень методами математичної статистики. Го-
ловний метод Б. полягає у виборі певної статистичної 
моделі, перевірці відповідності її експериментальним 
біолоґічним даним та в аналізі статистичних і біолоґіч-
них наслідків, що випливають з моделі.

БІОМЕХАНІКА – розділ біофізики, що вивчає ме-
ханічні властивості живих тканин, орґанів та орґанізму 
в цілому, а також механічні явища, які розвиваються в 
них.

БІОМІКРОСКОПІЯ – метод дослідження, що дає 
можливість детально оглянути оптичні переломні се-
редовища і тканини очного яблука; дослідження вико-
нується за допомогою спеціального приладу – щілин-
ної лампи.

БІОМОРФОЗ – зміни, набуті орґанізмом протягом 
пристосування до оточуючого середовища.

БІОНІКА – наука, що вирішує інженерні завдання на 
основі аналізу структури і життєдіяльності орґанізмів.

БІОНТ – окремо взятий орґанізм (ін дивід), що в ході 
еволюції пристосувався до проживання в певному сере-
довищі (біотопі).

БІООРІЄНТАЦІЯ – здатність орґаніз мів визначати 
своє місцеперебування в просторі, вибирати оптимальну 
позицію щодо діючих на нього сил і визначати біолоґіч-
но доцільний напрям руху.

БІОПОЛІМЕРИ – високомолекулярні природні спо-
луки, які є структурною основою всіх живих орґанізмів 
і відіграють визначальну роль у процесах життєдіяль-
ності.

БІОПОТЕНЦІАЛ – різниця потенціалів між двома 
точками живої тканини.

БІОПРЕПАРАТ – біолоґічний препарат для про-
філактичного та лікувального введення в орґанізм і для 
діаґностичних досліджень.

БІОПСІЯ – 1) прижиттєве взяття тканин або орґанів 
для мікроскопічного дослідження з діаґностичною ме-
тою; 2) мікроскопічне дослідження прижиттєво взятих 
тканин і орґанів з діаґностичною метою.

БІОПТАТ – матеріал для гістолоґічного досліджен-
ня, отриманий шляхом біопсії.

БІОРИТМ – див.: Біолоґічні ритми.
БІОРИТМОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що вивчає біо-

лоґічні ритми.
БІОСИНТЕЗ – утворення орґанічних речовин із 

більш простих сполук, яке відбувається в живих орґаніз-
мах або під дією біокаталізаторів – ферментів.

БІОСФЕРА – оболонка Землі, склад, структура і 
енерґетика якої значною мірою зумовлена минулою або 
сучасною діяльністю живих орґанізмів. Б. охоплює час-
тину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе-
ри, які взаємопов’язані складними біоґеохімічними цик-
лами міґрації речовин і енерґії.

БІОТЕЛЕМЕТРІЯ – спосіб дистанційного дослід-
ження біолоґічних явищ змін біолоґічних показників. 
При Б. на дослід жуваному об’єкті (тварині або людині) 
закріплюють відповідні сенсори (чутливі елементи), 
сиґнали яких, характеризуючи певні біолоґічні проце-
си, передають каналами зв’язку і реєструють на пункті 
приймання інформації.

БІОТЕРМІЧНА КАМЕРА – споруда для знешкод-
ження орґанічних відходів біотермічними методами.

БІОТЕРМІЧНІ МЕТОДИ – методи знешкоджен-
ня відходів, ґрунтються на розігріванні їх у результаті 
життєдіяльності термофільних аеробних мікроорґаніз-
мів.

БІОТЕХНІКА – сукупність технічних засобів, що 
застосовуються в біолоґічних дослідженнях.

БІОТИН – належить до групи водорозчинних віта-
мінів; бере участь як кофермент у реакціях карбокси-
лювання; в синтезі жирних кислот та стеринів; засто-
совується для лікування інтоксикації авідином при хар-
чуванні сирими яйцями, десквамативної еритродермії 
Лейнера, себорейного дерматиту в дітей.

БІОТИП – 1) група особин у межах виду або підви-
ду, що не мають різких морфолоґічних відмінностей від 
інших особин того ж виду або підвиду, але відрізняють-
ся деякими особливостями способу життя або поведін-
ки (у тварин); 2) сукупність незмінних морфолоґічних, 
фізіолоґічних і психічних індивідуальних ознак люди-
ни.

БІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – (в еколоґії) здатність 
виду протистояти несприятливим впливам зовнішньо-
го середовища.

БІОТИЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА – сукуп-
ність різних видів впливу на орґанізми життєдіяльністю 
інших орґанізмів.

БІОТІВСЬКЕ (C. BIOT) ДИХАННЯ – одна з форм 
періодичного дихання, різ новид задишки, яка характе-
ризується чергуванням рівномірних ритміч них дихаль-
них рухів і тривалих (до 30 сек і більше) пауз.

БІОТОП – ділянка земної поверхні (суші або водо-
йми), яка характеризується більшою або меншою одно-
рідністю ґеолоґічної будови, мікроклімату, водного ре-
жиму, рельєфу і ґрунту. Характерний для даного Б. ком-
плекс умов визначає видовий склад орґанізмів і особ-
ливості їхнього існування. Б. – неорґанічний компонент 
біоґеоценозу.

БІОТРАНСФОРМАЦІЯ – перетворення речовин в 
орґанізмі в результаті метаболізму.

БІОФАРМАЦІЯ – напрям у фармації, що вивчає 
вплив фізико-хімічних властивостей, лікарської фор-
ми і технолоґії приготування ліків на біолоґічну дію лі-
карських речовин.

БІОФІЗИКА – наука, що досліджує фізичні та фі-
зико-хімічні процеси в живих орґанізмах, а також уль-
траструктуру біолоґічних систем на всіх рівнях орґані-
зації живої матерії – від субмолекулярного і молекуляр-
ного до клітини і цілого орґанізму. Б. включає такі ос-
новні розді ли: молекулярна Б., до завдань якої входить 
дослідження фізичних і фізико-хімічних властивостей 
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макромолекул і молекулярних комплексів, які склада-
ють живі орґанізми, а також характеру взаємодії і енер-
гетики процесів, які в них відбуваються; Б. клітини, яка 
вивчає фізико-хімічні основи функції клітини, зв’язок 
молекулярної структури мембран і клітинних орґанел 
з їхньою функцією, механічні й електричні властиво-
сті, енерґетику і термодинаміку клітинних процесів; Б. 
процесів управління і реґуляції, яка займається дослід-
женням і моделюванням внутрішніх зв’язків системи 
управління в орґанізмах, їхньою фізичною природою, 
дослідженням фізичних закономірностей живого на рів-
ні цілого орґанізму.

БІОФІЗИЧНА ХІМІЯ – один з розділів біофізики, 
що вивчає фізико-хімічні основи процесів життєдіяль-
ності. Основними напрямами Б. х. є вивчення питань 
хімічної термодинаміки, кінетики і каталізу біолоґіч-
них процесів, фізико-хі міч них основ електричних явищ 
у клі тині, фізико-хімічні особливості колоїдного стану 
протоплазми, фізико-хі мічні особливості механізмів 
елементарних актів реакцій біополімерів на клітинно-
му рівні.

БІОФІЛЬТРИ – див.: Біолоґічні фільтри.
 БІОФЛАВОНОЇДИ – група біолоґічно активних 

речовин,  що належать до групи вітаміноподібних спо-
лук (вітамін Р);  підсилюють дію аскорбінової кислоти, 
 сприяючи відновленню дегідроаскорбінової кислоти в 
аскорбінову;  переважно рослинного походження;  ма-
ють здатність нормалізувати проникливість капілярів; 
 до Б. належать: рутин,  гесперидин,  катехіни;  застосо-
вуються для лікування токсичних уражень стінки ка-
пілярів при алерґіях,  діабеті,  гепатитах,  променевій 
хворобі,  отруєннях миш’яком,  дикумарином,  вісму-
том та ін.

БІОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ – сві тіння живих 
орґанізмів, а також їхніх окремих орґанів і тканин, яке 
виникає за рахунок енерґії екзотермічних хімічних ре-
акцій.

БІОХІМІЧНА ҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що 
вивчає механізми ґенетичного контролю біохімічних 
процесів. Б. г. вивчає: хімічну природу ґена, молекуляр-
ний зміст запису ґенетичної інформації, молекулярний 
зміст мутацій і рекомбінацій на рівні ґена, механізми пе-
редачі ґенетичної інформації в процесі білкового синте-
зу і реґуляції цього процесу, молекулярну природу фор-
мування спадкової ознаки.

БІОХІМІЯ – наука, що вивчає хімічний склад живих 
істот, хімічні процеси, пов’язані з їхньою життєдіяль-
ністю, і закономірності, яким підлягають ці перетворен-
ня. Окремими розділами Б. є: статична Б., яка вивчає 
хімічну природу, фізико-хімічні властивості, розподіл 
орґанічних сполук і мінеральних речовин, які входять до 
складу орґанізмів; динамічна Б., яка досліджує шляхи 
і умови перетворення речовини в орґанізмах; функціо-
нальна Б., яка з’ясовує біохімічні процеси, які станов-
лять основу життєдіяльності орґанізмів та їхніх орґанів, 
а також засоби взаємодії внутрішніх факторів орґаніз-
му. Залежно від об’єкта дослідження Б. ділять на Б. мік-
робів, Б. рослин, Б. тварин і Б. людини.

БІОЦЕНОЗ – історично виникла сукупність мікро-
орґанізмів, рослин і тварин, що населяють ділянку суші 
або водойми з більш-менш однотипними умовами іс-
нування. Б. – це динамічна система, що постійно змі-
нюється якісно (видовий склад) і кількісно (чисельність 
окремих видів).

БІОЦЕНОЛОҐІЯ – наука про біолоґічні угрупован-
ня, в яких взаємодіють мікроорґанізми, тварини, росли-
ни, їхню будову, розвиток, розміщення в просторі і часі, 
походження.

БІОЦИКЛ – вища одиниця розчленування земної 
поверхні. Розрізняють три Б.: море, сушу і внутріш-
ні (внутрішньоматерикові) водойми. Кожний Б. поді-
ляється та біохори, що включають біотопи.

БІПЕДІЯ – пересування на двох нижніх (задніх) 
кінцівках.

БІРМЕРА (A. BIERMER) СИМПТОМ – межа пер-
куторного звуку нижча при вертикальному стані тіла і 
вища при горизонтальному; ознака гідропневмоторак-
су.

БІРМЕРА (A. BIERMER) ХВОРОБА – див.: Анемія 
перніціозна.

БІРМІНҐЕМА (A. BIRMINGHAM) ЛОЖЕ 
ШЛУНКА – поверхня орґанів, до яких прилягає задня 
стінка шлунка.

БІРТА – ГОҐҐА – ДЮБЕ (BIRT – HOGG – DUBE) 
СИНДРОМ – розлад проліферації ектодермальних і ме-
зодермальних компонентів волосяної системи, що про-
являється трихоепітеліомами, м’якими бородавками на 
голові, грудях, спині й руках.

БІСЕКСУАЛЬНИЙ – двостатевий; такий, що має 
статеві ознаки обох статей.

БІСЕКСУАЛЬНІСТЬ – див.: Гермафродитизм.
БІСИНОЗ – захворювання респіраторного апарату, 

зумовлене професійним контактом з бавовняним пилом; 
проявляється хронічним бронхітом з типовими усклад-
неннями (бронхоектатична хвороба, хронічна пневмо-
нія, пневмосклероз).

БІСИСТОЛІЯ – подвоєння верхівкового поштовху 
і першого тону над верхівкою серця.

БІСМУТИЗМ – сукупність клінічних симптомів 
хронічного отруєння вісмутом чи його сполуками; спос-
терігаються виразковий стоматит, виразковий коліт, у 
тяжких випадках – нефроз.

БІТО (P. BITTOT) СИНДРОМ – розвивається при 
недостатності вітаміну А; спостерігається поєднання 
епітеліальної ксерофтальмії з гемералопією.

БІТТОРФА (A. BITTORF) СИМПТОМ – поява бо-
лей у ділянці нирок при натискуванні на ділянку яєчок 
або яєчників; ознака нирково-кам’яної хвороби.

БІТТОРФА – ТУШИНСЬКОГО (A. BITTORF – 
М. Д. ТУШИНСКИЙ) ПРОБА – отримування капіляр-
ної крові із мочки вуха після її масажу з метою виявлен-
ня в ній клітин ретикулоендотелію для диференційної 
діаґностики ревматичного і септичного ендокардиту.

БІУРЕТОВА РЕАКЦІЯ – кольорова реакція (по-
ява фіолетового забарвлення), яку дають при взаємодії 
з сірчанокислою міддю в лужному середовищі орґаніч-
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ні речовини, що мають у молекулі групу СО – NН –; 
застосовується для якісного і кількісного визначення в 
різних біолоґічних рідинах білків і продуктів їхнього 
часткового гідролізу.

БІФІДОБАКТЕРІЇ (BIFIDO BAC TERIUM) – гру-
па гетероморфних орґанізмів; являють собою безспо-
рові ґрам позитивні палички довжиною 2–5 мкм, шири-
ною 0,3–0,6 мкм, які є полі морфні. Часто галузяться, з 
булавоподіб ними потовщеннями на кінцях; біолоґіч не 
значення Б. зумовлюється їхньою антаґоністичною і ві-
тамінсинтезуючою активністю.

БІФІДОФЛОРА – мікрофлора товстої кишки, яка 
представлена переважно біфідобактеріями.

БІФІДУМБАКТЕРИН – препарат з живих ліо-
філізованих біфідобактерій. Б. має пригнічуючу дію на 
гнильну і умовно патоґенну флору. Принцип дії поля-
гає у відновленні нормального рівня біфідобактерій у 
кишечнику дітей і дорослих.

БІФОКАЛЬНІ СКЕЛЬЦЯ – оптичні лінзи, верхня 
частина яких має одну оптичну силу, а нижня – іншу.

БІФОНЕНДОСКОП – див.: Стетофонендоскоп.
БІФУРКАЦІЯ – поділ трубчастого орґану на два 

відгалуження однакового перерізу.
БІХЕВІОРИЗМ – напрям у психолоґії; в основі ле-

жить розуміння поведінки людини і тварин як сукуп-
ності рухових актів, а також вербальних і емоційних 
реакцій на вплив (стимули) зовнішнього середовища; 
основним завданням Б. є максимально об’єктивне вив-
чення доступних спостереженню, головним чином, зов-
нішніх, проявів поведінки, одночасно заперечуючи зна-
чення інтроспективного підходу та інтерпретацій, які з 
нього випливають.

БІХЕВІОРАЛЬНІ НАУКИ – науки, спільним для 
яких є вивчення поведінки людини (антрополоґія, со-
ціолоґія, педагогіка).

БІХРОМАТИ – солі двохромової кислоти; найваж-
ливішими є Б. калію і натрію (хромпіки), які застосову-
ють як окислювачі.

БІХРОМАТОМЕТРІЯ – метод кількісного аналі-
зу, за якого основним реаґентом є титрований розчин 
біхромату калію.

БІЦЕПС (M. BICEPS BRACHII) – двоголовий м’яз; 
м’яз передньої ділянки плеча; згинає передпліччя в лік-
тьовому суглобі, супінуючий передпліччя, бере участь у 
відведенні і згинанні руки в плечовому суглобі.

БІЦЕПС-РЕФЛЕКС – згинання передпліччя, яке 
викликається перкусією сухожилка двоголового м’яза; 
згасання рефлекса свідчить про ураження сірої речови-
ни спинного мозку, передніх і задніх корінців у ділянці 
відповідних сеґментів або м’язово-шкірного нерва.

БІШАР – подвійний шар орієнтованих амфіпатич-
них ліпідних молекул, в яких вуглецеві хвости повернуті 
всередину Б. і утворюють неперервну неполярну фазу.

БЛАНТА (W. P. BLOUNT) ХВОРО БА – деформу-
ючий остеохондроз великогомілкової кістки, який про-
являється варусним викривленням її проксимального 
кінця. В основі Б.х. лежить порушення енхондрального 
окостеніння у медіальному відділі росткової зони прок-

симального відділу великогомілкової кіст ки, що про-
являється порушенням архітектоніки кісткових балок, 
розладом і сповільненням процесів заміщення хряща 
кістковою тканиною, наявністю вогнищ некрозу кіст-
кової тканини.

БЛАНШЕ (P. BLANCHHET) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який розвивається переважно при од-
нобічному попереково-крижовому радикуліті з утя-
гуванням у процес утворень поперекового симпатич-
ного сплетення; спостерігається каузалґія у ділянці 
за дньої поверхні гоміл ки, а також стегна і попереку, 
яка супроводжується порушеннями трофіки шкіри го-
мілки і ступні, м’язовою гіпотонією і випадінням су-
хожилкових рефлексів на нозі; частіше зустрічається 
в жінок.

БЛАСТЕМА – 1) будь-яка частина живої тканини, 
здатна до новоутворень; 2) скупчення клітин на рановій 
поверхні після ампутації орґану або його частини.

БЛАСТО- (грец. blastos – зародок) – частина склад-
них слів, яка зазначає належність до ембріональної клі-
тини, до зародкового шару, до ранньої ембріональної 
стадії.

БЛАСТОҐЕНЕЗ – 1) період ембріонального розвит-
ку хребетних і людини до утворення сомітів; 2) розви-
ток орґанізмів при безстатевому розмноженні багатоклі-
тинних орґанізмів.

БЛАСТОДЕРМА – стінка бластули, що являє су-
купність клітин, із яких з часом утворюються екто-, ме-
зо- і ентодерма.

БЛАСТОМА – дійсний новоутвір.
БЛАСТОМЕРИ – ембріональні клітини, що ут-

во рюються в результаті дроблення заплідненої яйце-
клітини. Характеризуються відсутністю росту, внаслі-
док чого при кожному наступному поділу (аж до утво-
рення бластули) зменшуються вдвоє.

БЛАСТОМІКОЗ(И) – глибокі, інколи системні 
грибкові захворювання, збудниками яких є дріжджові 
і дріжджоподібні грибки, що розмножуються бруньку-
ванням; розрізняють бластомікоз Ґілкріста і бластомі-
коз Лобо. 

БЛАСТОМІКОЗ БОРОДАВЧАСТИЙ – див.: Хро-
момікоз.

БЛАСТОМІКОЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ – див.: Крип-
тококоз.

БЛАСТОМІКОЗ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬ-
КИЙ – див.: Ґілкріста бластомікоз.

БЛАСТОМІКОЗ ТРОПІЧНИЙ – див.: Хромомі-
коз.

БЛАСТОМІЦЕТИ (BLASTOMY CES) – група дріж-
джових і дріжджоподібних грибів, що розмножуються 
брунькуванням; деякі види є збудниками хвороб люди-
ни і тварин.

БЛАСТОМОҐЕНЕЗ – див.: Онкоґенез.
БЛАСТОМОҐЕННІ РЕЧОВИНИ – див.: Онко ґен-

ні речовини.
БЛАСТОПАТІЯ – аномалії будови бластули.
БЛАСТОПОР – отвір, через який порожнина ґаст-

рули сполучається з оточуючим середовищем.

 БІФІДОБАКТЕРІЇ – БЛАСТОПОР
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БЛАСТОТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІМ ФО ЦИТІВ – 
трансформація зрілих лімфоцитів у малодиференці-
йовані клітини типу бластів (пролімфоцити, лімфо-
бласти, ретикулярні клітини) з подальшою їхньою про-
ліферацією; один із проявів реакції імунної системи на 
дію антиґену.

БЛАСТОФТОРІЯ – пошкодження зародка внаслі-
док дії фізико-хімічних факторів, які проявляються па-
толоґічними змінами в дорослому орґанізмі.

БЛАСТОЦЕЛЕ – порожнина бластули.
БЛАСТОЦИСТА – стадія розвитку зародка ссавців, 

що виникає у результаті дроблення заплідненої яйцеклі-
тини; являє собою порожнистий міхурець.

БЛАСТУЛА – одна із стадій розвитку зародка бага-
токлітинних тварин, якою завершується процес дроб-
лення заплідненої клітини. У ссавців і людини дроблен-
ня завершується міхуроподібною стадією, яку назива-
ють не Б., а бластоцистою.

БЛАСТУЛЯЦІЯ – заключний період дроблення яй-
ця багатоклітинних тварин, протягом якого утворюєть-
ся бластула. 

БЛАУНТА – БАРБЕРА (W. P. BLO UNT – G. C. 
BARBER) СИНДРОМ – нерахітичний остеохондроз 
у дітей: спостерігається викривлення великогомілкової 
кістки; зміни, як правило, двобічні. Інфантильна фор-
ма починається на 2–3 році життя; може спостерігатися 
спонтанна реґресія; ювенільна форма розвивається на 
6–12 році життя, частіше однобічна; як правило, зали-
шається кульгавість.

БЛЕҐВАДА – ХАКСТХАУЗЕНА (O. BLE GVAD – 
H. HAXTHAUSEN) СИНДРОМ – комплекс вродже-
них аномалій: крихкість кісток, в’ялість м’язів, вивихи 
і підвивихи суглобів; на шкірі – сіро-синюваті плями з 
утягненою по верх нею, часто з гіперемованою облямів-
кою; зонулярна катаракта, часто синюш ність склер. Про-
ґноз відносно сприятливий, крихкість кісток часто змен-
шується після настання статевої зрілості. 

БЛЕЙЛЕРА (M. BLEULER) ЕНДО КРИННИЙ 
ПСИХОСИНДРОМ – симптомокомплекс, який розви-
вається при деяких ендокринних за хворюваннях; спос-
терігається зниження психічної і фізичної активності з 
підвищеною втомлюваністю, немотивовані розлади на-
строю і зміни у сфері нахилів.

БЛЕЙЛЕРА (E. BLEULER) «НЕРУХОМІСТЬ 
АФЕКТІВ» – надмірна стійкість і тривалість афек-
тів, яка не зазнає змін при дії нових переживань і вра-
жень.

БЛЕЙЛЕРА (E. BLEULER) СИНТОНІЯ – консти-
туційний тип особистості, який характеризується врів-
новаженістю, цілісністю, відсутністю схильності до 
внутрішніх суперечностей і зовнішніх конфліктів.

БЛЕЙЛЕРА (E. BLEULER) ТРІАДА – поєднання 
розладів мислення, емоцій і самосвідомості.

БЛЕЙЛЕРА (E. BLEULER) ШИЗОПАТІЯ – вира-
жена шизоїдна психопатія.

БЛЕКОТА (HYOSCYAMUS) – рід родини пасльо-
нових. Одно-, дворічні трав’янисті рослини заввишки 
20–60 см. Цвіте в травні-вересні. Листки перистолопа-

теві або роздільні, рідше цілісні. Квітки в облиснених 
завійках (чашечка глечикоподібна, п’ятизубчаста, при 
плодах розростається). Плід – двогніздова коробочка. В 
Україні дико ростуть три види Б.: чорна, біла та бліда. 
Найпоширеніша Б. чорна, містить алкалоїди гіосціамін, 
скополамін, атропін. Екстракти Б. чорної застосовують 
у медицині як проти спазмолітичні та болезаспокійливі 
засоби, листя для приготування протиастматичного пре-
парату астматолу.

БЛЕКСЛЕНДА (BLAXLAND) ОЗНАКА – якщо 
покласти на живіт лінійку вище рівня передніх верхніх 
остів клубових кісток і міцно притиснути її, то при на-
явності кістоми відчувається пульсація черевного від-
ділу аорти; диферен ційно-діаґностична ознака великої 
кістоми яєчника і асциту.

БЛЕНДА – УАЙТА – ҐАРЛЕНДА (E. F. BLEND – 
P. D. WHITE – J. GARLAND) СИНДРОМ – вроджена 
аномалія судин серця, при якій ліва вінцева артерія бере 
початок від легеневої артерії.

БЛЕНКЕ (A. BLENCKE) СИНДРОМ – порушення 
розвитку задньої частини п’яткової кістки; проявляєть-
ся після 10 років.

БЛЕНО- (грец. blennos – слиз, слизові виділення) – 
частина складних слів, яка означає зв’язок зі слизом, 
слизовими виділеннями.

БЛЕНОРЕЯ – гостре гнійне запалення кон’юнк ти-
ви.

БЛЕНОРЕЯ З ВКЛЮЧЕННЯМИ – див.: Кон’юнк-
тивіт з включеннями.

БЛЕФАР (О)- (грец. blephron – повіка) – частина 
складних слів, яка зазначає належність до повіки.

БЛЕФАРИТ – запалення країв повік; Б. спричи-
нюється, як правило, бактеріальною інфекцією; зде-
більшого виявляють стрептококи, золотистий або білий 
стафілококи; Б. може також розвиватися при авітаміно-
зах, тонзилітах, хворобах травної системи, зубів, носа, 
глистяних інвазіях, не коригованих аномаліях рефрак-
ції; часто зумовлюють Б. несприятливі чинники довкіл-
ля (шкідливі хімічні сполуки, пил, дим); розрізняють 
простий, або лускоподібний Б., виразковий та мейбо-
мієвий Б.; клінічно Б. проявляється відчуттям присут-
ності чужорідного тіла в оці, почервонінням країв повік 
(з свербежем та відчуттям печіння), набряком повік, ви-
падінням вій, подразненням кон’юнктиви, що супровод-
жується сльозотечею та світлобоязню; при виразковому 
Б. виникають мокнучі лусочки, після видалення яких за-
лишається поверхня, яка кровить; у війчастих фолікулах 
виникають дрібні гнійники; поступово вії випадають, 
залишаючи дрібні виразки; під час сну повіки склею-
ються виділеннями, що висихають; при лускоподібному 
(себорейному) Б. на краях повік утворюються кірочки, 
які без зусиль видаляються.

БЛЕФАРОАТЕРОМА – атерома повік.
БЛЕФАРОКОН’ЮНКТИВІТ – поєднання запален-

ня країв повік і кон’юнк тиви.
БЛЕФАРОКОН’ЮНКТИВІТ ГЕРПЕТИЧНИЙ – 

спостерігається переважно однобічне герпетичне ура-
ження країв повік з типовим кон’юнктивітом та адено-

 БЛАСТОТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІМ ФО ЦИТІВ – БЛЕФАРОКОН’ЮНКТИВІТ ГЕРПЕТИЧНИЙ 
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патією; перебіг гострий; для блефариту характерна на-
явність дрібних пухирців між віями; кон’юнктивіт най-
частіше має фолікулярну форму; значно рідкісніше роз-
вивається крупозний кон’юнктивіт, при якому плівки 
фібрину знімаються без зусиль.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА – пластична операція від-
новлення повік або їхньої частини.

БЛЕФАРОПЛЕҐІЯ – параліч повік; спостерігається 
при паралічі м’язу, що піднімає верхню повіку і повіко-
вої частини колового м’язу ока.

БЛЕФАРОПТОЗ – опущення верхньої повіки.
БЛЕФАРОРАҐІЯ – хірурґічна операція зменшення 

або повного закриття очної щілини.
БЛЕФАРОСПАЗМ – судомне змикання повік, спазм 

колового м’язу ока.
БЛЕФАРОТОМІЯ – хірурґічна операція розсікання 

зовнішньої спайки повік.
БЛЕФАРОФІМОЗ – скорочення повік по горизон-

талі.
БЛЕФАРОХАЛАЗИС – звисання стоншеної, атро-

фічної шкіри верхньої повіки у вигляді мішка над краєм 
повіки, що розвивається внаслідок двобічної атрофії 
шкіри верхніх повік.

БЛИЗНЮКОВИЙ МЕТОД – дослідження ґенетич-
них закономірностей на близнюках.

БЛИЗНЯТ ТРАНСФУЗІЙНИЙ СИНДРОМ – по єд-
нання анемії в одного з однояйцевих близнюків із плето-
рою в іншого, що зумовлено невідповідністю артеріаль-
ного притоку венозному відтоку через відповідні анас-
томози пупкових судин.

БЛИСКАВКА – електричний розряд в атмосфері, 
який має напругу в мільйони вольт, а силу струму у со-
тні тисяч ампер; у більшості випадків Б. уражає людей, 
які працюють просто неба, перебувають під високи-
ми деревами або спорудами; характер ушкоджень за-
лежить від сили струму, тривалості контакту, опору ті-
ла і зв’язку людини з електричним полем розряду; спе-
цифічними ураженнями для дії Б. є знаки Б. на шкірі та 
опіки; знаки Б. мають химерну форму і значне поши-
рення; частіше це деревоподібні, гілчасті смуги темно-
червоного кольору; їх форма зумовлена різним ступенем 
опору тканин тіла на шляху проходження струму і є на-
слідком місцевого паралічу судин; знаки блискавки че-
рез деякий час можуть зникати; головними чинниками 
фатального ушкодження Б. є параліч дихального центру 
із зупинкою дихання та пряме ураження міокарду із зу-
пинкою серцевої діяльності; можуть виникати вторин-
ні ускладнення, до яких належать опіки та невролоґічні 
ускладнення: енцефалопатія, периферійна невропатія, 
спинномозковий параліч.

БЛІДА НЕМІЧ – див.: Хлороз ранній.
БЛІДА ПОГАНКА (AMANITA PHALLOIDES) – 

гриб, який належить до роду мухоморів (Amanita) ро-
дини Amanitaceae ряду Agaricales; пластинчастий гриб; 
шапка його, пластинки під шапкою і тоненька ніжка 
білуватого кольору, іноді з незначним буруватим від-
тінком; дуже отруйний гриб, який містить аманітге-
молізин, аманітотоксин, фаллоїдин, α- і β-аманітин; 

отруєння відбувається внаслідок зовнішньої схожості 
Б. п. із їстівними грибами – сироїжками, печерицями 
тощо; для отруєння достатньо з’їсти половину або на-
віть третину гриба; особливо чутливі діти; симптоми 
отруєння проявляються через 8–24 години після вжи-
вання Б. п. з їжею; появляються раптові різкі болі в ді-
лянці живота, блювання, пронос, інколи холероподіб-
ного типу, загальна слабкість, зниження температури 
тіла, ціаноз, судоми; можливий розвиток жовтяниці, 
збільшення печінки; пульс ниткоподібний з частотою 
до 120–140 ударів за 1 хв.; кров’яний тиск різко зни-
жується; можлива втрата свідомості, марення; смерть 
наступає через 2–3 дні внаслідок паралічу судинно-ру-
хового центра.

БЛОКА СИНДРОМ – зміни цереброваскулярно-
го ліквора у випадках закупорки спінального суба-
рахноїдального простору, внаслідок пухлини, тубер-
кульоз ного менінґіту, менінґомієліту, туберкульозного 
спондиліту; характеризується збільшенням кількості 
білка в лікворі; альбуміно-ґлобуліновий коефіцієнт 
менший 0,5, колоїдні реакції з золотом позитивні; 
цитоз незначний; звичайно, лік вор ксантохромний; лік-
вор часто зсі дається зразу ж після випускання.

БЛОКАДА – виключення функцій якого-небудь 
орґана або системи в орґанізмі.

БЛОКАДА СЕРЦЯ – порушення функції провід-
ності серця, в основі якої лежить сповільнення або пов-
не припинення поширення по серцю імпульсу збуджен-
ня. Блокада може виникнути на різних рівнях. Залеж-
но від цього розрізняють: а) сино-аурикулярну (сино-
атріальну) блокаду; б) внутрішньопередсерд ну блока-
ду; в) передсердно-шлуночкову блокаду; г) внутрішньо-
шлуночкову блокаду.

БЛОКАДА ТОНУСУ – див.: Катаплексія.
БЛОКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, який спостерігається при ураженні блоково-
го нерва або його ядра; клінічно проявляється поєднан-
ням порушення рухів очного яблука назовні і вниз, ко-
соокості, що сходиться, та диплопії при погляді вниз.

БЛОКУЮЧІ АНТИТІЛА – див.: Аґлютиноїди.
БЛОТІНҐ РНК – перенесення РНК із аґарозного ге-

лю на нітроцелюлозний фільтр для наступної гібриди-
зації з комплементарною ДНК.

БЛОХА –  СУЛЬЦБЕРҐЕРА (B. BLOCH – M. SULZ-
BERGER) МЕЛАНОБЛАСТОЗ – див.: Inconti nentia 
pig menti.

БЛОХА – СУЛЬЦБЕРҐЕРА (B. BLOCH – M. SULZ -
BERGER) СИНДРОМ – див.: Incontinentia pig menti.

БЛОХИ ( SIPHONAPTERA) – загін безкрилих па-
разитуючих кровососних комах, усі види яких в імаґо-
нальній фазі є паразитами теплокровних тварин. Б.– ко-
махи з повним перетворенням. Розвиток Б. складається 
із 4 основних фаз: яйце – личинка – лялечка – доросла 
блоха (імаґо).

БЛОШИНИЙ ЕНДЕМІЧНИЙ ТИФ – спорадич-
на інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка характе-
ризується гарячкою, циклічним перебігом, появою на 
шкірі розеольозного або розеольозно-папу льозного ви-
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сипу. Збудником Б. е. т. є рикетсії з групи висипного ти-
фу – Rickettsia mooseri. В основі захворювання лежить 
ураження судинного апарату, особливо капілярів, пре-
капілярів і артеріол, з розвитком десквамативно-пролі-
феративного тромбоваскуліту, а також утворення ґрану-
льом на місці паразитування рикетсій. Суттєвим факто-
ром у патоґенезі Б. е . т. є алерґічний компонент, що ви-
ражається переважно папульозним характером висипів. 
Проґноз, як правило, сприятливий.

БЛУКАЮЧІ КЛІТИНИ – клітини орґанізму люди-
ни і тварин, як правило, мезенхімної природи, які мають 
здатність до амебоїдного руху (амебоцити, гістіоцити, 
макрофаґи, полібласти, клітини крові).

БЛУКАЮЧИЙ НЕРВ (N. VAGUS) – Х па  ра череп-
них нервів; стовбур Б. н. починається із довгастого моз-
ку позаду оливи 10 – 15 корінцями, які зливаються в 
загальний стовбур, що виходить із порожнини черепа 
через яремний отвір; Б. н. іннервує тверду мозкову обо-
лонку, слизову оболонку кореня язика, шкіру випуклої 
поверхні вушної раковини і задньо нижньої стінки зов-
нішнього слухового проходу, орґани травної та дихаль-
ної систем, серце, селезінку, надниркові залози, нирки, 
щитоподібну, паращитоподібну, вилочкову залози.

БЛУКАЮЧОГО НЕРВА СИНДРОМ – спостері-
гається при однобічному ураженні блукаючого нерва; 
клінічно проявляється поєднанням дисфаґії і дисфонії 
з парезом м’язів м’якого піднебіння і голосового м’яза, 
відсутністю рефлекса м’якого піднебіння та глотково-
го рефлексу на боці ураження; інколи су проводжується 
зміною частоти серцевих скорочень.

БЛУМА (D. BLOOM) СИНДРОМ – телеанґіектазії 
обличчя в дітей з порушеннями розвитку передньої час-
тки гіпофізу: карликовий зріст, гіпоґонадизм, фі зична і 
розумова відсталість; упродовж перших років життя на 
обличчі з’являється телеанґіектатична еритема, яка на-
гадує червоний вовчак і підсилюється під дією соняч-
них променів; тривалий час зберігається інфантильний 
голос; часто – лейкопенія; успадкування аутосомно-ре-
цесивне.

БЛЮВАННЯ – мимовільне викидання вмісту трав-
ного тракту через рот або ніс.

Б. ІСТЕРИЧНЕ – Б, що супроводжується нападом 
істерії.

Б. КАЛОВЕ – Б. каловими масами; як правило, 
спостерігається при кишковій непрохідності.

Б. МОЗКОВЕ – спонтанне Б. без нудоти; як прави-
ло, спричинене стимуляцією блювотного центру моз-
ку.

Б. ПЕРІОДИЧНЕ – див.: Б. циклічне.
Б. СУХЕ – спроби Б. з викидом із шлунка лише 

ґазів.
Б. ФОНТАННЕ – Б., при якому блювотні маси ви-

кидаються з значною силою.
Б. ЦИКЛІЧНЕ – Б., яке виникає реґулярно через 

певні проміжки часу.
БЛЮВАННЯ ВАГІТНИХ – ранній токсикоз вагіт-

ності, основним проявом якого є блювання, що виникає 
незалежно від прийому їжі.

БЛЮВОТНА ЗИМОВА ХВОРОБА – див.: Діарея 
вірусна (2).

БЛЮВОТНИЙ РЕФЛЕКС – при механічному под-
разненні рецепторів задньої стінки глотки спостерігаєть-
ся виникнення блювання або позивів на нього; фізіо-
лоґічний рефлекс.

БЛЮВОТНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
викликають блювання; дія Б. з. зумовлена подразнен-
ням чутливих нер вових закінчень у слизовій оболон-
ці шлунка або вибірковим збудженням хеморецепторів 
блювотного центру.

БЛЮМБЕРҐА (M. BLUMBERG) СИМПТОМ – 
ознака запалення або подразнення очеревини: при 
повільному натискуванні рукою на живіт хворий майже 
не відчуває болю; гострий біль з’являється при швидко-
му віднятті руки.

БЛЮМЕРА (BLUMER) СИМПТОМ – випинання 
слизової оболонки перед ньої стінки прямої кишки; мож-
лива ознака запалення або пухлини дуґласового про-
стору.

БЛУМЕНАУ (Л. В. БЛУМЕНАУ) СХЕМА – ґео-
метрична схема ромбоподібної ямки, запропонована ав-
тором для знаходження різних морфолоґічних утворень 
у ділянці дна ІV шлуночка головного мозку.

БЛЯШКИ КСЕРОТИЧНІ – див.: Іскерського – Бі-
то бляшки.

БО (J. H. S. BEAU) СИНДРОМ – випадіння систо-
ли шлуночків серця; спостерігається переважно при ат-
ріовентрикулярній блокаді або при вираженій серцевій 
недостатності.

БОАРІ (A. BOARI) ОПЕРАЦІЯ – пластична опера-
ція для відновлення прохідності тазового відділу одного 
або обох сечоводів.

БОАСА (I. I. BOAS) СИМПТОМ (1) – присутність 
молочної кислоти в шлунковому сокові; можлива озна-
ка пухлини шлунка.

БОАСА (I. I. BOAS) СИМПТОМ (2) – больова точ-
ка в ділянці спини зліва рядом з Тhхп хребцем; ознака 
виразки шлунка.

БОАСА (I. I. BOAS) СИМПТОМ (3) – гіперестезія 
в поперековій ділянці; ознака холециститу.

БОБОВІ – родина дводольних роздільнопелюст-
кових рослин. Включає багаторічні, рідкісніше одно- 
або дворічні рослини, півкущі або кущі, ліани, дерева. 
Усьо го в родині відомо понад 15000 видів, поширених 
по всій земній кулі. В Україні відомо близько 310 дико-
рослих і культивованих видів, що належать до 52 родів. 
Серед Б. є важливі харчові рослини, що дають багате 
на білки насіння (горох, квасоля, соя, сочевиця, земля-
ний ґоріх, або арахіс тощо). Деякі види Б. є цінними лі-
карськими рослинами (солодка, вовчуг польовий, тер-
мопсис, деякі астраґали та ін.).

БОВАРИЗМ – романтичні мрії, переважно сенти-
ментального, любовного змісту, що є характерними для 
деяких психопатолоґічних станів.

БОВТАНКА – суспензія для зовніш нього застосу-
вання.

БОҐАРТА (L. VAN BOGAERT) СИНДРОМ – див.: 
Паненцефаліт склерозуючий підгострий.
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БОҐАРТА – ДІВРІ (L. VAN BOGA ERT – P. DI V-
RY) СИНДРОМ – вроджений анґіоматоз шкіри з де-
фектами ц.н.с.: дифузний кортикальний і менінґеальний 
венозний анґіоматоз з демієлінізацією в ділянці оваль-
ного центру; за тримка розумового розвитку, епілепти-
формні судоми, пірамідні й екстрапірамідні порушен-
ня моторики, геміанопсія, телеанґіектазії; успадкуван-
ня аутосомно-рецесивне або рецесивне, пов’язане з Х-
хромосомою.

БОҐАРТА – ОЗЕ (L. VAN BOGAERT – J. HOZAY) 
СИНДРОМ – вроджена мезоектодермальна дисплазія: 
загальний кератоз, дистрофія нігтів, укорочені кінцівки, 
акральні порушення кровобігу, акроціаноз, периферич-
ний пульс не промацується; дисплазія обличчя: плоский 
ніс, асиметрія обличчя, маленьке підборіддя, гіпоплазія 
вій і брів; прирослі вушні мочки, гіпертелоризм; міопія, 
астиґматизм, імбецильність, інколи загальний остеопо-
роз; успадкування аутосомно-рецесивне.

БОҐАРТА – ШЕРЕРА – ЕПШТЕЙНА (L. VAN 
BOGAERT – H. J. SCHERER – E. EPSTEIN) СИНД-
РОМ – різновид есенціальних розладів холестериново-
го обміну родинного характеру: суха жовтувата шкіра з 
тріщинами, ксантелазми повік, множинні ксантоми на 
шкірі та сухожилках нижніх кінцівок, дистрофія волос-
ся, двобічна ювенільна катаракта, передчасне випадіння 
зубів, гіпоґеніталізм, повільно проґресуючий бульбар-
ний параліч, остеопороз, кіфосколіоз, ранній розвиток 
ішемічної хвороби серця з інфарк том міокарду; імбе-
цильність. Кількість холестерину в крові нормальна або 
знижена. Успадкування аутосомно-рецесивне.

БОГОМОЛЬЦЯ (О. О. БОГОМОЛЕЦЬ) СИРО-
ВАТКА – див.: Антиретикулярна цитотоксична сиро-
ватка.

БОДАМЕРА (J. BODAMER) СИМПТОМ – нездат-
ність пізнавати обличчя або фотоґрафії знайомих лю-
дей.

БОЖЕВІЛЛЯ – див.: Паранойя.
БОЙРЕНА (A. BEUREN) СИНДРОМ – комплекс 

вроджених аномалій: суправальвулярний стеноз аорти, 
множинні стенози легеневої артерії, гіпер трофія серця, 
легенева гіпертензія, ідіопатична гіперкальціємія, гіпо-
донтія, гіпопластичні постійні молярні зуби, за тримка 
мінералізації зубів, гіпоплазія нижньої щелепи, ши-
рокий лоб, відвисла нижня щелепа, виступаюче під-
боріддя; успадкування аутосомно-домінантне.

БОЙСА (BOYS) СИМПТОМ – ознака великого 
дивертикула шийного відділу стравоходу; при натиску-
ванні на бокову поверхню шиї з’являється булькаючий 
звук.

БОЙХІСА (H. BOICHIS) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій нирок, печінки і очей: нирки – ін-
терстиційний нефрит з кістами в мозковому шарі, скле-
роз клубочків, периґломерулярний фіб роз, вогнищеві 
потовщення базальної мембрани, нефронофтиз; печін-
ка – перилобулярний фіброз; очне дно – звуження судин 
сітківки, темна плямиста піґментація соска зорового не-
рва, множинні білі точки. Успадкування аутосомно-ре-
цесивне. Проґноз несприятливий.

БОКАЛОПОДІБНІ КЛІТИНИ – один із типів сек-
реторних епітеліальних клі тин, високоспеціалізованих 
для секреції певного ґлікопротеїду. Розміщені поодинці 
в слизовій оболонці кишечнику, повітроносних шляхів, 
вивідних проток під шлункової і привушної залоз, а та-
кож у кон’юнктиві очей.

БОКОВОГО РОГУ СПИННОГО МОЗКУ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який спостерігається на бо-
ці ураження при патолоґічних процесах у боковому розі 
спинного мозку; клінічно проявляється поєднанням од-
нобічних розладів потовиділення з піломоторними, ва-
зомоторними і трофічними порушеннями в тих самих 
зонах сеґментарної іннервації.

БОКОВОГО СТОВБУРА СПИННОГО МОЗКУ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який спостерігаєть-
ся при пухлинах і травмах спинного мозку з ураженням 
його бокового стов бура; клі ніч но проявляється поєднан-
ням однобічного центрального паралічу з провіднико-
вими розладами поверхневої чутливості на протилеж-
ному боці.

БОКОВОГО ХИТАННЯ ГОМІЛКИ СИМПТОМ – 
при фіксації стегна ви прямленої ноги і пасивному хи-
танні гомілки спостерігається патолоґічна змі щу ваність 
гомілки в бік; ознака пошкодження колательної зв’язки 
колінного суглоба на боці, протилежному напрямку 
зміщення.

БОКС – 1) ізольована засклена камера зі входом че-
рез тамбур, призначена для мікробіолоґічних та інших 
біолоґічних робіт, що вимагають особливої чистоти і 
стерильності; 2) відгороджена частина лікарняної па-
лати або спеціальне приміщення в лікарні для ізоляції 
хворого.

БОЛГАРСЬКА ПАЛИЧКА – бактерія з групи тер-
мофільних гетероферментуючих молочнокислих мік-
робів.

БОЛІВІЙСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – го-
стра інфекційна хвороба, що спричинюється вірусом 
Масhupo з групи ареновірусів; характеризується висо-
кою температурою, міалґіями, петехіальним висипом і 
кровоточивістю слизових оболонок.

БОЛОМЕТР – прилад для виявлення або вимірю-
вання променистої енерґії в широкому діапазоні дов-
жин хвиль.

БОЛТА (BOLT) СИМПТОМ – виражена чутли-
вість при зміщенні шийки матки; ознака розриву мат-
кової труби при позаматковій вагітності.

БОЛЬДУЦЦІ (BOLDUZZI) СИМПТОМ – при 
ударі молоточком по передній поверхні зовнішньої щи-
колотки спостерігається згинальний рух ступні, а ін-
коли і всіх пальців; ознака ураження пірамідного шля-
ху.

БОЛЬОВІ ТОЧКИ – ділянки на поверхні тіла, при 
тиску на які або при струсу їхньої зони виникає больо-
ва реакція.

БОМЕ (BOUMES) СИМПТОМ – за груднинний 
біль; ознака грудної жаби.

БОНА (H. BOHN) СИМПТОМ – після фізичного 
навантаження у хворого, що стоїть, спостерігається зни-
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ження діастолічного тиску; можлива ознака незарощеної 
боталової протоки.

БОНІФІКАЦІЯ – оздоровлення місцевості шляхом 
скорочення місць можливого розмноження кровососних 
комах, що досягається розчищенням водойм від водяної 
рослинності, мулу та ін., а також знищенням дрібних во-
дойм, які не мають господарського значення.

БОННЕ (CH. BONNET) ГАЛЮЦИНАЦІЇ – зорові 
або слухові галюцинації, які розвиваються при сліпоті 
або глухоті периферичного походження.

БОННЕ (A. BONNET) КОНТРАКТУРИ – 1) зги-
нальна контрактура кисті після перелому променевої 
кістки в типовому місці; зумовлена одночасним уражен-
ням тильного міжкісткового нерва; 2) контрактура, що 
виникає при туберкульозному ураженні суглобів; супро-
воджується швидко наступаючою атрофією м’язів кін-
цівки.

БОННЕ (A. BONNET) СИМПТОМ – поява болей 
у нозі, що зігнута в кульшовому і колінному суглобах, 
при її приведенні; ознака попереково-крижового ради-
куліту.

БОННЕ (P. BONNET) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що. як правило, зумовлений об’ємними утворен-
нями, які розміщені в кавернозному синусі і стискують 
черепно-мозкові нер ви та порушують венозний крово-
обіг в орбітальних і лицьових венах; проявляється пов-
ною офтальмоплеґією, болями і зниженням чутливості у 
зоні іннервації І галузки трійчастого нерва, однобічним 
екзо фтальмом з набряком повік, гіперемією і набряком 
кон’юнктиви ока (хемоз).

БОННЕВІ – УЛЬРІХА (K. BONNE VIE – O. UL-
LRICH) СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій 
з утворенням літальних перетинок: однобічні або дво-
бічні літальні перетинки на шиї або в ділянці суглобів, 
лімфанґіектатичний набряк тильних поверхонь кистей 
і ступень; патолоґія кінцівок (синдактилія, клинодак-
тилія, камптодактилія, вроджений вивих кульшового 
суглоба); розлади функцій черепних нервів (блефаро-
птоз, косоокість, параліч лицьового нерва); дискринія; 
гіпертелоризм, високе піднебіння, поглиблені втиснен-
ня мозкових звивин, гіпоплазія нижньої щелепи; по-
рушення осифікації, дефекти вушних раковин; оліґо-
френія. Інколи спостерігається вроджена вада серця, 
«вовча па ща», лійкоподібна грудна клітка, гіпоспа дія, 
гіпоплазія сосків, дистрофія нігтів. Успадкування ауто-
сомно-домінантне.

БОННЕРА (BONNAIRE) СИНДРОМ – спадкова 
аномалія розвитку тім’яних кісток: різної величини де-
фекти в потиличних ділянках тім’яних кісток, що у зрі-
лому віці часто викликає сильний головний біль; успад-
кування аутосомно-домінантне.

БОННЬЄ (P. BONNIER) СИНДРОМ – розвиваєть-
ся при ураженні латерального переддверного ядра (яд-
ра Дейтерса) і провідних шляхів вестибулярного аналі-
затора; спостерігається запаморочення, тремтіння кін-
цівок і розлади зору та слуху.

БОР – В; хімічний елемент ІІІ групи періодичної сис-
теми Менделєєва, атомний номер 5, атомна вага 10,811.

БОРДЬЄ – ФРЕНКЕЛЯ (L. H. BOR DIER – H. FREN -
KEL) СИМПТОМ – на боці ураження при перифе-
ричному паралічі мімічних м’язів спостерігається не-
справжнє зміщення догори очного яблука внаслідок опу-
щення верхньої повіки.

БОРІВКА – див.: Чорниця.
БОРМАШИНА – пристрій, що забезпечує оберталь-

ний рух зуболікарських інструментів при обробці твер-
дих тканин зуба.

БОРОДАВКА – (лат. verruca) вірусний доброякіс-
ний новоутвір шкіри; проявляється проліферацією епі-
дермісу і сосочкового шару дерми, що призводить до 
потовщення шарів епідермісу, гіперкератозу, вираже-
ного акантозу, значного розвитку сосочкового шару де-
рми. Розрізнають: 1) звичайну, або просту Б.; 2) плос-
ку, або юнацьку Б.; 3) шпилясту Б., або шпилясту кон-
дилому.

Б. ДИСЕМІНОВАНА – див.: Диспла зія епідермісу 
бородавчаста.

Б. СЕБОРЕЙНА – див.: Кератоз себорейний.
Б. СТАРЕЧА – див.: Кератоз себорейний.
БОРОДАВКИ ДИСКЕРАТОТИЧНІ ВРОДЖЕ НІ – 

див.: Дисплазія епідермісу бородавчаста.
Б ОРОДАВКИ РОДИННІ СПАДКОВІ – див.: Ке-

ратоз бородавчастий родинний спадковий.
БОРОДАВЧАТІСТЬ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – див.: 

Дисплазія епідермісу бородачаста.
БОРОДАТИХ ЖІНОК СИНДРОМ – див.: Аша ра – 

Тьєра синдром.
БОРС’ЄРІ (K. G. B. BORSIERI) СИМПТОМ – при 

проведенні нігтем по шкірі появляється біла смуга, яка 
швидко набуває темно-червоного кольору; ознака ран-
ньої стадії скарлатини.

БОРХАРДТА (M. BORCHARDT) ТРІАДА – симп-
томи, які спостерігаються при завороті шлунка: здуття 
в епіґастральній ділянці, позиви до блювання і немож-
ливість ввести зонд у шлунок.

БОСТОНА (L. BOSTON) СИМПТОМ – ознака ди-
фузного токсичного зобу; опускання ривком верхньої 
повіки при погляді вниз. 

БОСТРУПА (CH. I. BAASTRUP) СИМПТОМ – 
при рентґенолоґічному дослідженні спостерігається 
розширення остистих відростків поперекових хребців 
у краніокаудальному напрямку у зв’язку з утворенням 
остеофітів.

БОСТРУПА (CH. I. BAASTRUP) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який розвивається після тривалого 
навантаження на хребет або надмірного розгинання спи-
ни; спостерігається постійний біль у крижах, болючість 
остистих відростків хребців при пальпації, виражений 
поперековий лордоз, напруженість м’язів попереку; у 
зв’язку з утворенням остеофітів при рент ґенолоґічному 
дослідженні спостерігається розширення остистих від-
ростків поперекових хребців у краніокаудальному на-
прямку. Зустрічається переважно в людей літнього і ста-
речого віку.

БОТАЛЛІТ – запалення незарощеної артеріальної 
протоки; форма ендокардиту.
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БОТАЛЛОВА (L. BOTALLI) ПРОТОКА – див.: 
Артеріальна протока.

БОТАНІКА – наука про рослинний світ. Вивчає 
зовнішню і внутрішню будову рослин, їхній розвиток, 
життєдіяльність, історію розвитку протягом ґеолоґічно-
го часу, поширення по земній поверхні, класифікацію і 
споріднені зв’язки, шляхи господарчого використання, 
а також рослинність та рослинні угруповання.

БОТКІНА (С. П. БОТКИН) СИМПТОМ (1) – при 
стисненні легеневої тканини збільшеним лівим перед-
сердям по верхній і лівій межі серця прослуховуються 
непостійні крепітуючі і дрібнопухирчасті вологі хри-
пи.

БОТКІНА (С. П. БОТКИН) СИМПТОМ (2) – 
внаслідок збільшення правих відділів серця при від-
носно невеликому лівому шлуночку, що розвивається 
при ревматичному звуженні в дитячому віці лівого пе-
редсердно-шлуночкового отвору, спостерігається аси-
метрія грудної клітки з відставанням в розвитку її лівої 
половини.

БОТКІНА (С. П. БОТКИН) СИМПТОМ (3) – при 
наявності патолоґічного процесу в ділянці жовчного мі-
хура спостерігаються болі в ділянці серця.

БОТКІНА (С. П. БОТКИН) СИМПТОМ (4) – у 
хворих з мітральним стенозом при мерехтливій аритмії 
спостерігаються: підсилення І тону на верхівці серця, 
наявність тону відкриття мітрального клапана, розщеп-
лення ІІ тону над легеневою артерією, а також наявність 
додаткових мало виражених ІІІ і ІV тонів.

БОТРІОМІКОМА – доброякісна ґранульома шкіри 
і слизових оболонок інфекційної етіолоґії; являє собою 
темно-червону кулясту пухлину на ніжці з гладенькою 
або зернистою поверхнею.

БОТРІОЦЕФАЛЬОЗИ – загальна назва гельмін-
тозів із групи цестодозів, що спричиняються стьожа-
ками (Diphyllo bothrium). Людина для стьожаків є кін-
цевим (дефінітивним) носієм, гельмінти локалізують-
ся в неї у тонкій кишці, де досягають статевої зрілості. 
Зараження відбувається при вживанні в страву риби, 
яка містить плероцеркоїди; для клі нічної картини ха-
рактерна диспепсія, інколи розвивається меґалоблас-
тична анемія.

БОТУЛІЗМ – отруєння токсинами бактерій Б., що 
характеризується переважно ураженням центральної 
та веґетативної нервової системи. Збудник (Clos tri-
dium botulinum) – анаероб, який утворює спори і ду-
же сильний екзотоксин (смертельна доза для люди-
ни біля 0,3 мкг). Виділяють 6 антиґенних типів А, В, 
С, D, Е, F. Для людей найбільш патоґенні типи А, В, 
і Е, інші типи викликають Б. дуже рідкісно. Провід-
на роль у патоґенезі Б. належить токсину, який про-
никає в орґанізм людини через кишково-шлунковий 
тракт. Токсин вибірково уражає холі нерґічні відділи 
нервової системи. Різко пригнічується парасимпатич-
на нервова система на рівні стовбурового і крижово-
го відділів. Дисоціація симпатико-парасимпатичного 
впливу супроводжу ється підвищенням вмісту адре-
наліну в тканинах і призводить до підвищення спо-

живання кисню. Інкубаційний період коливається від 
кількох годин до 2–5 днів. Клінічна картина Б. про-
являється 3-ма синдромами: паралітичним, ґастроін-
тестинальним і загальнотоксичним. Проґноз тяжкий. 
Навіть при сучасних методах терапії летальність ста-
новить 15 – 30%.

БОУЕНА (J. T. BOWEN) ХВОРОБА – патолоґіч-
ний процес, який більшістю розцінюється як внутріш-
ньоепідермальний рак. Локалізується частіше на шкірі 
статевих орґанів, повік, на тулубі. Макроскопічно яв-
ляє бляшку, покриту роговою кіркою. Можливе вираз-
кування. Мікроскопічно характерні гіпер-, паракера-
тоз, акантотичні розростання шипуватого шару. Зус-
трічаються багатоклітинні ґіґантські клітини, атипові 
мітози. При тривалому існуванні можливий інвазивний 
ріст і розвиток малодиференці йованого епідермоїдно-
го раку.

БОУМЕНА (W. BOWMEN) ТЕОРІЯ – теорія, що 
пояснює утворення сечі фільтрацією рідкої частини 
крові в ниркових клубочках і секрецією складових час-
тин сечі в ниркових канальцях.

БОУМЕНОВІ (W. BOWMEN) ДИСКИ – диско-
подібні фраґменти поперечносмугастого м’язового во-
локна, які утворюються при некрозі.

БОХДАЛЕКА (V. A. BOCHDALEK) ДІАФРАҐ-
МАЛЬНА ГРИЖА – діа фраґмальна грижа, яка роз-
вивається внаслідок недорозвитку м’язового шару в ді-
лянці попереково-реберного трикутника.

БОЦЦОЛО (C. BOZZOLO) СИМПТОМ – пульса-
ція судин носової порожнини і сильне роздування крил 
носа при диханні; ознака аневризми грудного відділу 
аорти.

БРАВЕ – ДЖЕКСОНА (L. F. BRA VAIS – J. H. JACK-
SON) ЕПІЛЕПСІЯ – див.: Джексонівська епілеп сія.

БРАҐАРДА (K. BRAGARD) СИМПТОМ (1) – при 
згинанні ноги у колінному суглобі під кутом 90–120° 
пальпаторно відчувається болючість в ділянці заднього 
краю медіального меніска колін ного суглоба.

БРАҐАРДА (K. BRAGARD) СИМПТОМ (2) – ло-
кальний біль зникає при згинанні ноги у колінному суг-
лобі з обережною ротацією її назовні; ознака пошкод-
ження меніска колінного суглоба.

БРАҐАРДА (K. BRAGARD) СИМПТОМ (3) – як що 
хворому, що лежить на животі, згинати ногу у дорсаль-
ному напрямі, то збільшується біль у поперековій ділян-
ці; ознака попереково-крижового радикуліту.

БРАҐАРДА (K. BRAGARD) СИМПТОМ (4) – од-
ночасно з рухами, які здійснюють при перевірці симп-
тому Ласеґа, натискують на подушечки паль ців ступні; 
при наявності попереково-крижового радикуліту хворі 
від чувають біль.

БРАДИ- (грец. bradys – повільний) – частина склад-
них слів, яка означає «повільно», «повільний».

БРАДИАРИТМІЯ – порушення серцевого ритму, яке 
характеризується сповільненою частотою серцевих скоро-
чень – менш ніж 60 скорочень за хвилину у дорослих.

БРАДИАУКСЕЗ – збільшення розмірів і об’єму 
будь-чого, при якій його частина росте повільніше.
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БРАДИҐЕНЕЗ – подовження деяких стадій ембріо-
нального розвитку.

БРАДИҐЛОСІЯ – порушення рухливості язика, що 
зумовлює сповільнення процесу мовлення.

БРАДИДИСРИТМІЯ – див.: Брадиаритмія.
БРАДИЕСТЕЗІЯ – стан, що характеризується 

сповільненням чи притупленням відчування, сприй-
мання.

БРАДИКАРДИЧНО-ГІПОТОНІЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Вазоваґальний синдром.

БРАДИКАРДІЇ–ТАХІКАРДІЇ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що розвивається при слабкості синусно-
го вузла; спостерігаються періоди передсердної та шлу-
ночкової брадикардії, які змінюються періодами частої 
стабільної чи нестабільної тахіаритмії передсердь та 
шлуночків.

БРАДИКАРДІЙНИЙ – такий, що характеризується 
брадикардією, стосується чи зумовлює її.

БРАДИКАРДІЯ – зменшення частоти серцевих ско-
рочень (менше ніж 60 ударів за 1 хв). Б. поділяють на: 1) 
синусову і 2) внаслідок блокади проведення збудження 
між синусо-передсердним вузлом і передсердям або між 
передсердям і шлуночками.

БРАДИКІНЕЗІЯ – загальна уповільненість рухів.
БРАДИКІНЕТИЧНИЙ – такий, що стосується бра-

дикінезії.
БРАДИКРОТИЧНИЙ – такий, що характеризуєть-

ся сповільненням пульсу, стосується чи зумовлює йо-
го.

БРАДИЛАЛІЯ – уповільнене, але правильно коор-
диноване мовлення; утруднена артикуляція, яка вимагає 
значних зусиль; часто є раннім симптомом роз сіяного 
склерозу, пухлини мозку, міотонії Томп сена, хвороби 
Фрідрейха.

БРАДИЛЕКСІЯ – уповільненість читання.
БРАДИПЕПСІЯ – уповільненість процесу травлен-

ня.
БРАДИПЕРИСТАЛЬТИКА – уповільнення перис-

тальтики.
БРАДИПНОЕ – дихання з частотою 12 і менше ди-

хальних актів за 1 хв.
БРАДИПРАКСІЯ – уповільненість дії.
БРАДИПСИХІЯ – загальна уповільненість психіч-

них процесів.
БРАДИСИСТОЛІЯ – понижена частота скорочень 

шлуночків серця.
БРАДИСФІҐМІЯ – уповільненість пульсу.
БРАДИ–ТАХІ СИНДРОМ – див.: Брадикардії– 

тахікардії синдром.
БРАДИТЕЛЕКІНЕЗІЯ – уповільне ність або за-

тримка руху перед досягненням його мети.
БРАДИТЕЛІЯ – повільність еволюційного процесу 

в окремих систематичних групах орґанізмів.
БРАДИТОЦІЯ – затяжні пологи.
БРАДИТРОФІЯ – уповільнення живлення.
БРАДИТРОФІЧНИЙ – такий, що стосується бра-

дитрофії.
БРАДИУРІЯ – сповільнення сечовипускання.

БРАДИФАҐІЯ – уповільнення ковтання; спостері-
гається при істерії, а також при однобічному ураженні 
язико-глоткового або блукаючого нерва чи їхніх ядер.

БРАДИФАЗІЯ – загальна назва різних форм 
уповільненого мовлення.

БРАДИФРАЗІЯ – уповільненість мовлення.
БРАДИФРЕНІЯ – уповільнений перебіг психічних 

процесів (мислення, мовлення, емоційних реакцій).
БРАДІАРТРІЯ – уповільнення мовлення, скандо-

ване мовлення; спостерігається при захворюваннях мо-
зочка.

БРАЙЄНТА (TH. BRYANT) СИМПТОМ – опу-
щення пахвових складок; ознака вивиху плеча.

БРАЙЛЯ (L. BRAILLE) ШРИФТ – система друку-
вання для сліпих за допомогою рельєфних, відчутних 
на дотик крапок.

БРАМА (G. BRAM) СИМПТОМ – під час сильно-
го сміху очі залишаються від критими; ознака тиреоток-
сикозу.

БРАНДБЕРҐА – РОБЕРТСА – СТОЛЬ  НИКОВА 
МЕТОД – один із методів кількісного визначення біл-
ка в сечі.

БРАНСТІНҐА (BRUNSTING) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що здебільшого спостерігається в чо-
ловіків середнього віку і характеризується згруповани-
ми везикулярними ураженнями в ділянці голови та шиї, 
при загоюванні яких утворюються шрами.

БРАНХІОҐЕННА КІСТА – кіста, що сформувалась 
із зябрових нориць, які утворилися в результаті вади роз-
витку – част кового незарощення зябрових щілин.

БРАНХІОҐЕННИЙ – такий, утворений із зябрової 
щілини або дуги.

БРАНХІОҐЕННИЙ РАК – злоякісна пухлина, яка 
рідкісно зустрічається в дорослих і у маленьких дітей. 
Являє собою вузол, розміщений біля переднього краю 
груднинно-ключично-соскоподібного м’язу, частіше у 
верхній його частині. Мікроскопічно має вигляд плос-
коклі тинного, частіше з зроговінням, раку, що походить 
із стінок бранхіоми.

БРАНХІОМА – вроджені кісти і нориці шиї; вини-
кає внаслідок неповної облітерації зябрового апарату 
або із залишків зобно-глоткової протоки; розрізняють 
екто- і ентодермальні кісти; ектодермальна кіста має 
будову дермоїдної; ентодермальна кіста вистелена ви-
соким призматичним, мерехтливим епітелієм, під яким 
розміщується лім фоїд на тканина.

БРАНХІОМЕР – сеґмент мезодерми, з якого розви-
ваються зяброві (глоткові) дуги.

БРАНХІОМЕРНИЙ – такий, що стосується бран-
хіомерів або зябрових (глоткових) дуг.

БРАНХІО–ОТО–РЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – ано-
малії зябрових дуг (передвушні нориці, бронхіальні но-
риці), які супроводжуються глухотою Мондіні та нир-
ковою дисплазією; успадковується як аутосомно-домі-
нантна ознака з високим рівнем пенетрантності й варіа-
бельною експресією.

БРАТЦА (BRATZ) АФЕКТ-ЕПІЛЕПСІЯ – епілеп-
сія, що проявляється великими епілептичними нападами 
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і веґетативно-судинними розладами, які виникають на 
фоні виражених неґативних афектів.

БРАУЕРА (L. BRAUER) СИМПТОМ – підсилена 
початкова частина діастолічного тону; ознака перикар-
диту.

БРАУНА (H. BRAUN) ПУХЛИНИ САЛЬНИКА – 
конґломерати множинних спайок сальника, які можуть 
розвиватися після оперативних втручань на орґанах че-
ревної порожнини.

БРАУНА (BROWN) СИМПТОМ (1) – на шкірі пе-
редньої черевної стінки позначають ділянку болючості, 
після чого хворого кладуть на здоровий бік; протягом 
15–30 хвилин ділянка болючості зміщується на 2,5 – 5 
см або ж болючість і м’язова риґідність значно підсилю-
ються; ознака гострого апендициту.

БРАУНА (BROWN) СИМПТОМ (2) – при перфо-
рації клубової кишки у хворого черевним тифом при 
натискуванні фонендоскопом на ілеоцекальну ділянку 
спостерігається крепітація.

БРАУНА – ВІАЛЕТТО – ВАН ЛАРА (BROWN – 
VIALETTO – van LAERE) СИНДРОМ – успадкуван-
ня за аутосомно-рецесивним типом; характеризується 
бульбарним паралічем з будь-яким з кількох черепних 
розладів, включаючи глухоту, розлади функцій лицево-
го нерва, дизартрію і дисфаґію.

БРАУНВАЛЬДА – БРОКЕНБОРО (E. BRAUN-
VALD – BROCKENBO ROUGH) СИМПТОМ – побіч-
на ознака зниження скоротності міокарду; поява слаб-
кого пульсового удару замість сильно го, що, звичайно, 
спостерігається після пост екстрасистолічної компенса-
ційної паузи.

БРАУН-ФЕРНВАЛЬДА (K. BRAUN-FERNWALD) 
СИМПТОМ – асиметричне збільшення матки; між її 
частинами часто пальпується поздовжня борозна; оз-
нака вагітності.

БРАХІАЛГІЯ – больові відчуття в руці і плечі за хо-
дом плечового сплетення.

БРАХІАЛЬНИЙ – плечовий; такий, що стосуєть-
ся плеча.

БРАХІБАЗІЯ – ходьба дрібними кроками; спостері-
гається при старечому слабоумстві, резидуальному стані 
після епі демічного енцефаліту.

БРАХІҐНАТ – такий, що має недорозвинуту ниж-
ню щелепу.

БРАХІҐНАТІЯ – вроджений недорозвиток нижньої 
щелепи.

БРАХІДАКТИЛІЯ – вроджене укорочення пальців 
рук і ніг, які, як правило, мають перетинки.

БРАХІЕЗОФАҐУС – вроджений короткий стра-
вохід; проявляється шлунково-стравохідним рефлюк-
сом, внаслідок чого розвивається езофаґіт з наступним 
стенозом стравоходу.

БРАХІКЕФАЛІЯ – див.: Брахіцефалія.
БРАХІМЕТАКАРПІЯ – укорочення п’ясткових кіс-

ток, що виникає внаслідок аномалії розвитку або після 
перелому, який неправильно зрісся.

БРАХІМЕТАТАРЗІЯ – укорочення плеснових кіс-
ток.

БРАХІМОРФІЯ – будова тіла, для якої характерні 
великий, широкий тулуб і короткі кінцівки.

БРАХІМОРФНИЙ – такий, який має контури, що 
є коротшими та ширшими, ніж ті, які характерні для 
норми.

БРАХІПОДІЯ – див.: Брахіскелія.
БРАХІСКЕЛІЯ – вроджена вада розвитку, при якій 

спостерігається укорочення ніг.
БРАХІСПОНДИЛІЯ – вроджене зменшення висо-

ти тіла хребця.
БРАХІСТАФІЛІН – такий, що характеризується ко-

ротким широким піднебінням.
БРАХІФАЛАНҐІЯ – вроджене укорочення фаланґ 

пальців верхньої чи нижньої кінцівки.
БРАХІХЕЙЛІЯ – вроджена вада розвитку у вигляді 

укорочення середньої частини верхньої губи, внаслідок 
чого вона не у повній мірі прикриває передні зуби.

БРАХІЦЕФАЛ – короткоголовий.
БРАХІЦЕФАЛІЧНИЙ – такий, що стосується 

брахіцефалії.
БРАХІЦЕФАЛІЯ – короткоголовість; форма голо-

ви, яка відрізняється високим відношенням показника 
найбільшої ширини голови до її найбільшої довжини 
(81 – 85,4).

БРАХІФАЦІАЛЬНИЙ – такий, що має широке і 
низьке лице

БРАХІОЦЕФАЛЬНИЙ АРТЕРІЇТ – див.: Такая-
су хвороба.

БРАШЕ (J. L. BRACHET) МЕТОД – метод гісто хі-
мічного виявлення в тканинах людини і тварин РНК.

БРДЛІКА (J. BRDLIK) СИМПТОМ – дитина, 
що захворіла, не може доторкнутися головою до своїх 
колін; ознака поліомієліту.

БРЕВІ- (лат. brevis – короткий) – частина складних 
слів, що означає «короткий».

БРЕВІРАДІАТ – такий, що має короткі відростки.
БРЕВІПЛАТИСПОНДИЛІЯ – зниження висоти і 

розширення тіла хребця.
БРЕҐМА (BREGMA) – краніометрична точка, яка 

розміщена в місці сполучення лобної і обох тім’яних 
кісток.

БРЕҐМАТОДИМІЯ – зрощення близнят в ділянці 
“Бреґми точки”.

БРЕҐМОВИЙ – такий, що стосується “Бреґми точ-
ки”.

БРЕДБЕРІ – ЕҐЛСТОНА (BRADBURY – EGGLES-
TON) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що зустрічаєть-
ся переважно у старших чоловіків у ранковий час протя-
гом літа внаслідок порушення звуження периферійних 
судин; як правило, має проґресуючий характер; спостері-
гається поступальна гіпотензія без тахікардії, але з роз-
витком гіпогідрозу, імпотенції, зниження рівня базально-
го обміну, запаморочення, непритомності, напівсвідомого 
стану, повільного незмінного пульсу.

БРЕЙДИЗМ – див.: Гіпноз.
БРЕМЕРА (F. W. BREMER) СИНДРОМ – комп-

лекс вроджених аномалій: асиметрія черепа і грудної 
клітки, деформація хребта і ступень, арахнодактилія, не-
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рівномірний ріст зубів і неправильне їхнього розташу-
вання, зміна сухожилкових рефлексів, розлади поверх-
невої чутливості, акроціаноз.

БРЕННЕМАННА (BRENNEMANN) СИНДРОМ – 
мезентеріальний і ретроперитонеальний лімфаденіт, 
який ускладнює перебіг інфекційних хвороб горла.

БРЕННЕРА (F. BRENNER) ПУХЛИНИ – пухли-
ни яєчника; розрізняють: 1) доброякісні, 2) проліферу-
ючі (примежові злоякісності) і 3) злоякісні Б. п.; нале-
жать до епітеліальних пухлин яєчника. Доброякісна Б. 
п. являє собою фіброепітеліальний утвір, який зустрі-
чається у хворих будь-якого віку. Проліферуюча Б. п. 
зустрічається виключно рідкісно. Злоякісна Б. п. зуст-
річається хоча й рідкісно (у віці 60–70 років), але часті-
ше ніж проліферуючий її варіант, приблизно у два рази. 
Мікроскопічно спостерігається картина перехідноклі-
тинного і плоскоклітинного раку.

БРЕННЕРА (A. BRENNER) СИМПТОМ – при аус-
культації хворого, що сидить, вислуховується металіч-
ний шум тертя над ХІІ ребром зліва, який пов’язаний з 
виходом повітря із шлунка в піддіафраґмальний простір; 
ознака перфорації стінки шлунка.

БРЕНХЕМА (H. H. BRANCHAM) СИМПТОМ – 
при перетисненні артерії проксимальніше великої ар-
теріальної нориці спостерігається брадикардія; зумов-
лений зупинкою скидання крові з артеріальної системи 
у венозну.

БРЕФ(О) (грец. brephos – ембріон, новонародже-
ний) – частина складних слів, що означає належність 
до ембріона, новонародженого. 

БРЕФОПЛАСТИКА – алопластика з застосуван-
ням тканин мертвонароджених плодів або новонарод-
жених, що загинули.

БРЕФОПЛАСТИЧНИЙ – такий, що стосується 
тканин ембріонів, новонароджених.

БРЕФОТРОФНИЙ – такий, що стосується живлен-
ня немовлят.

БРИЖА (MESENTERIUM) – дуплікатура очереви-
ни, між листками якої містяться кровоносні і лімфатич-
ні судини, нерви, лімфатичні вузли і жирова тканина; за 
допомогою Б. внутрішньочеревні орґани прикріплюють-
ся до стінок черевної порожнини.

БРИЖА МАТКИ (MESOMETRIUM) – частина 
широкої зв’язки матки нижче власної зв’язки і брижі 
яєчника.

БРИЖА МАТКОВОЇ ТРУБИ (MESO SALPINX) – 
верхня частина широкої зв’язки матки, яка розміщена 
між матковою трубою зверху, власною зв’язкою і бри-
жею яєчника знизу.

БРИЖА ЯЄЧНИКА (MESOVARI UM) – частина 
заднього листка широкої зв’язки матки, до якої прикріп-
лений яєчник.

БРИЛЛА (N. E. BRILL) ХВОРОБА – рецидив ви-
сипного тифу після багаторіч ної ремісії, який характе-
ризується більш легким перебігом.

БРИТВИ СИМПТОМ – при голінні волосків нав-
коло рани спостерігається хрускітливий з тимпанічним 
відтінком звук; ознака підшкірної емфіземи.

БРІКЕ (P. BRIQUET) СИНДРОМ – при істе-
ричному спазмі діафраґми спо стерігається задишка з 
афонією.

БРІКНЕРА (R. M. BRICKNER) СИМПТОМ (1) – 
різке слухове подразнення не викликає заплющування 
очей; ознака паралічу лицьового нерва.

БРІКНЕРА (R. M. BRICKNER) СИМПТОМ (2) – 
біль на внутрішній поверхні плечової кістки при паль-
пації; при відсутності перелому, вивиху, артриту, неври-
ту та ін. – ознака торакобрахіального або субакроміаль-
ного бурситу.

БРІНСОНА (BRINSON) СИНДРОМ – асептичний 
некроз медіальної клиноподібної кістки з болями в ступ-
ні і кульгавістю.

БРІССО (E. BRISSAUD) РЕФЛЕКС – при штрихо-
вому подразнені підошви спостерігається згинання ноги 
в колінному і кульшовому суглобах з незначною рота-
цією стегна до середини; фізіолоґіч ний рефлекс.

БРІССО (E. BRISSAUD) СИМПТОМ – при штри-
ховому подразненні підошви спостерігається скорочен-
ня м’язу, що напружує широку фасцію стегна; ознака 
ураження пірамідних шляхів.

БРІССО – МАРІ (E. BRISSAUD – P. MARIE) 
СИНДРОМ – при істеричному нападі спостерігається 
однобічне спазматичне скорочення м’язів язика і губ зі 
зміщенням нижньої щелепи у той самий бік.

БРІССО – МЕЖА (E. BRISSAUD – MEIGE) СИН-
ДРОМ – первинний гіпофізарний нанізм і вторинна ін-
фантильна мікседема; карликовий зріст, круглі рожеві 
щоки, збільшений живіт, надмірний розвиток жирового 
шару, гіпоплазія ґеніталій, недорозвиток зубів і волося-
ного покриву, запізніле окостеніння епіфізів.

БРІССО – СІКАРА (E. BRISSAUD – J. A. SICARD) 
СИНДРОМ – понтинний альтернуючий синдром; ха-
рактеризується спазмом мімічних м’язів (подразнення 
клітин ядра лицьового нерва) на боці ураження і спас-
тичним геміпарезом або гемі плеґією кінцівок на проти-
лежному боці.

БРІСТОУ (BRISTOWE) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, спричинений пухлиною мозолистого тіла, 
включаючи геміплеґію і апраксію

БРІТТЕНА (R. BRITTAIN) СИМПТОМ – пальпа-
ція нижнього відділу правої половини живота викликає 
ретракцію правого яєчка; ознака гострого апендициту.

БРОДБЕНТА (W. BROADBENT) СИМПТОМ (1) – 
втягування стінки грудної клітки в ділянці ХІ – ХІІ ре-
бер ззаду, яке синхронне серцевому ритму; ознака злип-
ливого перикардиту.

БРОДБЕНТА (W. BROADBENT) СИМПТОМ (2) – 
синхронна серцевому ритму пульсація в епіґастральній 
ділянці; ознака злипливого перикардиту.

БРОДБЕНТА (W. BROADBENT) СИМПТОМ (3) – 
синхронна серцевому ритму пульсація грудної клітки 
ззаду зліва; ознака аневризми лівого вушка.

БРОДБЕНТА (W. BROADBENT) ХВОРОБА – на-
ростання загальномозкових і вогнищевих симптомів з 
розвитком коматозного стану при інсульті зі швидким 
перебігом захворювання.
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БРОДИЛЬНА ПРОБА – метод якісного і кількісно-
го визначення ґлюкози в сечі.

БРОДІ (B. C. BRODIE) АБСЦЕС – одна із форм 
гематоґенного остеомієліту з локалізацією обмеженого 
вогнища запалення в епіметафізарних відділах довгих 
трубчастих кісток.

БРОДІННЯ – біохімічний процес глибокого розкла-
ду орґанічних речовин, переважно вуглеводів. Відбу-
вається під впливом ферментів мікроорґанізмів (дріжд-
жів, бактерій, міцеліальних гри бів). За кінцевими про-
дуктами розрізняють такі види Б.: спиртове, молочно-
кисле, маслянокисле, пропіонове, оцтове, мурашине, 
метанове. Спільним для всіх видів Б. є те, що воно від-
бувається в анаеробних умовах і супроводжуються пев-
ним виділенням тепла з одночасною реґенерацією АТФ, 
енерґію якої мікроорґанізми використовують у своїй 
життєді яльності.

БРОДЯЖНИЦТВО – непереборне прагнення до 
бродяжництва без мети; спостерігається при деяких 
психічних захворюваннях (психопатії, епілепсії, ши-
зофренії та ін.).

БРОКА (L. A. J. BROCQ) БУЛЬОЗНА ВРОДЖЕНА 
ЕРИТРОДЕРМІЯ – див.: Іхтіоз епідермолітичний.

БРОКА (L. A. J. BROCQ) ПОЛІМОРФ НИЙ БО-
ЛЮЧИЙ ДЕРМАТИТ – див.: Дюрінґа хвороба.

БРОКА (P. P. BROCA) СИМПТОМ – наявність 
риґідності м’язів потилиці без риґідності м’язів ниж-
ньої частини тіла; ознака потиличного міозиту, абсце-
су мозочка, менінґоенцефаліту і порушення кровообі-
гу в ц. н. с.

БРОКА – ДЮБРЕЯ (L. A. J. BROCQ – W. A. 
DUBREUUILH) СИНДРОМ – спадковий дерматоз, 
який проявляється еритематозними плямами і бляшка-
ми з вираженим зроговінням, інколи з бородавчастою 
поверхнею на шкірі ніг і нижньої частини тулуба.

БРОКА – ПОТРІЄ (L. A. J. BROCQ – L. M. 
PAUTRIER) ҐЛОСИТ – див.: Ґлосит ромбоподібний 
серединний.

БРОМ – Br; хімічний елемент VII групи періодич-
ної системи елементів Менделє єва, підгрупи галоґенів; 
атомний номер 35, атомна маса 79,904, валентність 1. У 
медицині застосовуються для лікування неврозів, істерії, 
безсоння та інших розладів нервової системи – броміди 
калію, натрію, кальцію, амонію, а також деякі орґанічні 
сполуки Б. (бромкамфора, бромізовал та ін.).

БРОМ(О) – 1) у хімічних термінах вказує на наяв-
ність брому; 2) (грец. bromos – сморід) – частина склад-
них слів, що означає неприємний, смердючий запах.

БРОМАТОКСИН – отруйна речовина, яка утво-
рюється в їжі під час процесу бродіння.

БРОМБАРА (BROMBART) СИМПТОМ – реґурґі-
тація контрастної речовини у стравохід у позиції лежачи 
після максимально випитого ковтка води; рентґенолоґіч-
на ознака рефлюкс-езофаґіту.

БРОМГІДРОЗ – див.: Бромідроз.
БРОМІДИ – група препаратів, що містять бром і ма-

ють седативні властивості; залежно від хімічної будови 
Б. поділяються на неорґанічні і орґанічні.

БРОМІДРОЗ – піт з неприємним запахом, що зумо-
влено підвищеним вмістом жирних кислот і аміачних 
сполук або вторинним бродінням.

БРОМІДРОЗИФОБІЯ – див.: Бромідрофобія.
БРОМІДРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь появи по-

мітного для оточуючих запаху власного поту.
БРОМІЗАЦІЯ – просякання тканин орґанізму бро-

мом чи бромідами.
БРОМІЗМ – хронічне отруєння бромідами; прояв-

ляється рядом соматичних, невролоґічних і психічних 
розладів; най частіше спостерігаються катаральні явища 
у різних орґанах (нежить, кон’юнк   тивіт, бронхіт, про-
нос) і шкірні висипи; ці явища, звичайно, розвиваються 
на фоні сонливості, атаксії, зниження больової чутли-
вості, слуху, зору, послаблення пам’я ті та інших невро-
лоґічних розладів.

БРОМОДЕРМА – дерматоз, що розвивається при 
тривалому вживанні препаратів брому, а також при 
підвищеній чутливості до них. Б. проявляється висипа-
ми запально-проліферативного характеру на обличчі, во-
лосистій частині шкіри голови, нижніх кінцівках (особ-
ливо гомілках), статевих орґанах; клінічно роз різняють 
три форми Б.: ґенералізовані висипи, вугроподібно-пус-
тульозна і вузлувата Б.

БРОМОМЕНОРЕЯ – виділення під час менструа-
ції, які характеризуються неприємним запахом.

БРОМОПНОЕ – неприємний запах із рота.
БРОМСУЛЬФОФТАЛЕЇНОВА ПРОБА – метод 

дослідження поглинальної й екскреторної функцій пе-
чінки, який ґрунтується на тому, що введений внутріш-
ньовенно барвник бромсульфофталеїн поглинається клі-
тинами печінки, а по тім виводиться жовчю.

БРОНЗОВА ХВОРОБА – див.: Аддісонова хворо-
ба.

БРОНТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь грому.
БРОНХ(О) (грец. bronchus – дихальне горло) – час-

тина складних слів, яка вказує на належність чи відно-
шення до бронхів.

БРОНХАДЕНІТ – запалення паратрахеальних, бі-
фуркаційних і бронхопульмональних лімфатичних вуз-
лів, а також лімфовузлів, що розміщені в тканині перед-
нього і заднього середостіння; найчастіше Б. має тубер-
кульозну етіолоґію, але може спостерігатися при пнев-
монії, бронхіті, бронхопневмонії, при деяких дитячих 
інфекціях – коклюші, кору.

БРОНХИ (BRONCHI) – розгалуження трахеї, 
що забезпечують проведення повітря від трахеї до 
легеневої тканини і зворотно та очищення його від 
сторонніх частинок; трахея ділиться на правий і лі-
вий головні Б.(bronchus principalis dexter і bronchus 
principalis sinister); у галуженні головних Б. є своя 
закономірність: головний Б. ділиться на часткові Б. 
(bronchi lobares), останні – на сеґментні Б. (bronchi 
segmentales); верхній частковий Б. ділиться на 3 сеґ-
ментних Б., середній – на 2, нижній – на 5 (зліва на 4, 
рідкісніше на 5 сеґментних Б.); часткові та сеґмент-
ні Б. (bronchi lobares et segmentales): 1) правий верх-
ній частковий Б. (bronchus lobaris superior dexter): вер-
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хівковий сеґментний Б. (bronchus segmentalis apicalis), 
задній сеґментний Б. (bronchus segmentalis posterior), 
передній сеґментний Б. (bronchus segmentalis anterior); 
2) середній частковий Б. (bronchus lobaris medius): біч-
ний сеґментний Б. (bronchus segmentalis lateralis), при-
середній сеґментний Б. (bronchus segmentalis medialis); 
3) правий нижній частковий Б. (bronchus lobaris inferior 
dexter): верхній сеґментний Б. (bronchus segmentalis 
superior), присередній основний сеґментний Б. (серце-
вий Б.) (bronchus segmentalis basalis medialis; bronchus 
cardiacus), передній основний сеґментний Б. (bronchus 
segmentalis basalis anterior); бічний основний сеґмен-
тний Б. (bronchus segmentalis basalis lateralis); задній 
основний сеґментний Б. (bronchus segmentalis basalis 
posterior); 4) лівий верхній частковий Б. (bronchus 
lobaris superior sinister): верхівково-задній сеґмент-
ний Б. (bronchus segmentalis apicoposterior), перед-
ній сеґментний Б. (bronchus segmentalis anterior), вер-
хній язичковий Б. (bronchus lingularis superior), ниж-
ній язичковий Б. (bronchus lingularis inferior); 5) лі-
вий нижній частковий Б. (bronchus lobaris inferior 
sinister): верхній сеґментний Б. (bronchus segmentalis 
superior), присередній основний сеґментний Б. (серце-
вий Б.) (bronchus segmentalis basalis medialis; bronchus 
cardialis), передній основний сеґментний Б. (bronchus 
segmentalis basalis anterior), бічний основний сеґмен-
тний Б. (bronchus segmentalis basalis lateralis), задній 
основний сеґментний Б. (bronchus segmentalis basalis 
posterior); виділяють також внутрішньосеґментні Б 
(bronchus intrasegmentales); у стінці Б. виділяють: сли-
зову оболонку, яка містить бронхові залози, підсли-
зовий прошарок та волокнистом’язово-хрящову обо-
лонку.

БРОНХІАЛЬНА АСТМА – захворювання, яке ха-
рактеризується повторними нападами експіраторної 
задишки внаслідок дифузного порушення бронхіаль-
ної прохідності, що пов’язано з локалізацією алерґіч-
ної реакції в тканинах бронхіального дерева. Відповід-
но до найбільш поширеної класифікації розрізняють 
дві основні форми Б. а. – інфекційно-алерґічну і неін-
фекційно-алерґічну (атопічну). Перша пов’язана з сен-
сибілізацією бакте ріальними алерґенами, які надходять 
із вогнищ хронічної інфекції, локалізованих переваж-
но в респіраторному апараті. Друга форма належить до 
групи спадково зумовлених алерґічних захворювань і 
викликається неінфекційними алерґенами. Обструкція 
дихальних шляхів при Б. а. зумовлена такими чинни-
ками: 1) спазм гладких м’язів дихальних шляхів; 2) на-
бряк слизової оболонки; 3) підвищення секреції сли-
зу; 4) інфільтрація стінок дихальних шляхів, особли-
во еозинофілами; 5) пошкодження та злущування епі-
телію. Частота виникнення тих чи інших симптомів 
при Б. а. значно коливається. В деяких випадках хво-
роба має в основному безсимптомний перебіг з пооди-
нокими та короткочасними епізодами. В інших – біль-
шу частину часу спостерігається незначний кашель та 
свистяче дихання з переміжними тяжкими загострен-
нями після дії певних алерґенів, вірусних інфекцій, фі-

зичних навантажень або неспецифічних подразників. 
Провокувати напади можуть також психолоґічні чин-
ники – плач, крик, сильний сміх. Раннім продромаль-
ним проявом нападу може буди свербіння передньої 
поверхні шиї та верхньої частини грудної клітки, а єди-
ним симптомом – сухий кашель, в основному вночі та 
при фізичному навантаженні. Напад, як правило, по-
чинається гостро – пароксизмом свистячого дихання, 
кашлю та задишки. При поступовому розвитку напа-
ду прояви дихальної нестабільності наростають посту-
пово. У всіх випадках спостерігається задишка, тахіп-
ное, кашель, стиснення в грудях, інколи виразно чу-
ти свистяче дихання. Напад може швидко зупинити-
ся або ж продовжуватися від кількох годин до кількох 
днів. Під час нападу хворий переважно сидить випря-
мившись або нахилившись вперед, застосовує для ди-
хання додаткову мускулатуру, перебуває в тривожному 
стані і неначе «хапає» повітря. При аускультації груд-
ної клітки вислуховується подовжений видих та сухі 
хрипи відносно високих тонів упродовж всього вдиху 
та більшої частини видиху. Грудна клітка інколи виг-
лядає надмірно розширеною, Можливе поєднання гру-
бих та свистячих хрипів. При цьому дрібнопухирчасті 
хрипи не виявляються, якщо немає пневмонії, ателек-
тазу або серцевої декомпенсації. Порушення легене-
вої функції зберігається тижнями після гострого напа-
ду навіть за відсутності симптомів. При тяжких напа-
дах хворий часто не може вимовити підряд кілька слів; 
про втому та тяжкі дихальні порушення свідчить час-
те, поверхневе, неефективне дихання; з часом виникає 
ціаноз. Сплутаність свідомості та сонливість свідчать 
про проґресуючу дихальну недостатність. Внаслідок 
утворення значних слизових пробок та втоми різко зни-
жуються об’ємні швидкості вентиляції та ґазообмін, 
що зумовлює те, що при аускультації вислуховується 
менше свистячих хрипів. Це може дезорієнтувати лі-
каря, який помилково може пояснити збудження та по-
рушення дихання емоційними факторами і недооціни-
ти тяжкість стану хворого. Достовірними показника-
ми тяжкості нападу є ступінь задишки в спокої, ціаноз, 
утруднене мовлення, парадоксальний пульс з коливан-
нями артеріального тиску більш 20–30 мм рт. ст. та ви-
користання під час дихання додаткової мускулатури. 
Найбільш об’єктивно оцінити тяжкість нападу дозво-
ляє аналіз ґазів артеріальної крові.

БРОНХІАЛЬНА НОРИЦЯ – стійкий патолоґічний 
канал, з допомогою якого просвіт бронхіального дере-
ва сполучається з плевральною порожниною, з поверх-
нею шкіри грудної стінки або з просвітом внутрішнього 
орґану. Розріз няють вроджені й набуті Б. н. Набуті Б. н. 
поділяються на одиничні і множинні. Залежно від ана-
томічних особливостей розрізняють бронхо-плевраль-
ні нориці, бронхо-шкірні (або бронхо-плевро-шкірні) і 
бронхо-орґанні.

БРОНХІАЛЬНЕ ДЕРЕВО (ARBOR BRONCHIA-
LIS) – сукупність усіх бронхів.

БРОНХІАЛЬНЕ ДИХАННЯ – аускультативний фе-
номен, що характеризує фізіолоґічний спектр дихальних 
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шумів, які прослуховуються над гортанню, трахеєю і го-
ловними бронхами здорових людей при вдиханні і види-
ханні. Б. д. характеризується переважанням часу шуму 
видиху над часом шуму вдиху і специфічним тембровим 
забарвленням дихальних шумів; може нагадувати звук, 
що виникає при диханні ротом, коли спинка язика під-
нята для вимовляння складу «хі». При патолоґії легень 
Б. д. вислуховується над ділянками, які добре проводять 
шуми високої частоти – ущільнена легенева тканина і 
порожнини, зв’язані з великим бронхом.

БРОНХІАЛЬНИЙ – такий, що стосується бронхів.
БРОНХІОЛИ (BRONCHIOLI) – галузки бронхіаль-

ного дерева, що входять у часточку; за діаметром Б. мен-
шим 1 мм, вони вистелені війчастим циліндричним епі-
телієм, в їхній стінці відсутні хрящі. Розрізняють пре-
термінальні, термінальні та респіраторні Б.

БРОНХІОЛІТ – захворювання, в основі якого ле-
жить запалення термінальних відділів бронхіального 
дерева – бронхіол; Б. частіше спостерігається в дітей 
на першому році життя; збудниками Б. є різні віруси і 
вірусно-мікробні асоціації; в патолоґічний процес мо-
жуть утягуватися також альвеоли і перибронхіальна тка-
нина.

БРОНХІОЛО-АЛЬВЕОЛЯРНА АДЕНОКАРЦИ-
НОМА – злоякісна пухлина, яка складається із призма-
тичних клітин, що ростуть по стінках передіснуючих 
альвеол. Клітини Б.-а. а. мономорфні і часто утворю-
ють велику кількість слизу. Клінічно характеризується 
хронічним перебігом і виділенням великої кількості рід-
кої слизової мокроти.

БРОНХІОЛОЕКТАЗІЯ – розширення бронхіоли.
БРОНХІОМА – пухлина, яка розвивається поблизу 

кореня легені з епітелію залоз бронхів.
БРОНХІТ – запалення бронхів. Розрізняють Б. як 

окрему нозолоґічну форму і як вторинне запалення 
бронхів у процесі перебігу деяких захворювань. Залеж-
но від утягування у процес структур бронха розрізня-
ють: ендобронхіт – запальне ураження обмежується 
слизовою оболонкою бронха; мезобронхіт – запалення 
середньої оболонки бронха і пан бронхіт – уражаються 
всі оболонки бронха. Можливий перехід запалення на 
перибронхіальну і проміжну тканину легені (периброн-
хіт, інтерстиційна периброн хіальна пневмонія). Розріз-
няють також гострий і хронічний Б.

БРОНХІТ ХРОНІЧНИЙ – хвороба, яка проявля-
ється кашлем та виділенням мокроти упродовж 3 мі-
сяців у році, не менше 2 років поспіль; до факторів 
риску при Б.х. належать: 1) паління; 2) дія на орґанізм 
факторів довкілля (полютанти, низька температура 
повітря); 3) гострі респіраторні захворювання; 4) ґене-
тичні передумови; розрізняють 2 основні форми захво-
рювання: обструктивний і необструктивний Б.х.; при 
обструктивному Б.х. спостерігається проґресуюче по-
рушення прохідності переважно дрібних бронхів; об-
струкція може бути зумовлена різними чинниками: ек-
спіраторним колапсом бронхіол, спазмом бронхіальної 
мускулатури, бронхіолітами, закриттям просвіту дріб-
них бронхів в’язким слизом; внаслідок обструкції зни-

жується об’ємна швидкість кровоточу, особливо на ви-
диху, збільшується функціональна залишкова ємкість 
легень, створюються умови для гіпоксії, пов’язані з по-
рушенням вентиляційно-перфузійних взаємовідношень; 
це зумовлює спазм легеневих артеріол, підвищення ле-
геневого судинного опору, гіпертензію та формування 
легеневого серця; необструктивний Б.х. має більш доб-
роякісний перебіг, але при дослідженні показників фун-
кції зовнішнього дихання ознаки обструкції спостеріга-
ються у всіх хворих і на певному етапі Б.х., як правило, 
стає обструктивним.

БРОНХОАДЕНОПАТІЯ – ураження паратрахеаль-
них, бронхопульмональних лімфатичних вузлів.

БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНИЙ – такий, що стосуєть-
ся бронха та альвеол.

БРОНХОБЛЕНОРЕЯ – хронічний бронхіт зі знач-
ним виділенням гнійної мокроти.

БРОНХОҐЕННА КІСТА – кіста, яка виникла в ре-
зультаті порушення розвитку трахео-бронхіального де-
рева в ембріональному періоді.

БРОНХОҐЕННИЙ – такий, що виникає, утворюєть-
ся з бронхів.

БРОНХОҐРАМА – рентґеноґрама, отримана при 
бронхоґрафії.

БРОНХОҐРАФІЧНИЙ – такий, що стосується 
бронхоґрафії.

БРОНХОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
бронхів і трахеї після заповнення їхнього просвіту кон-
трастною речовиною. Існують три основні різновиди Б.: 
1) двобічна – одномоментна або послідовна в процесі 
одного дослідження, 2) однобічна, 3) прицільна (сеґмен-
тарна, спрямована, селективна).

БРОНХОДИЛЯТАТОР – такий, що розширює 
бронхи.

БРОНХОДИЛЯТАЦІЯ – розширення бронха.
БРОНХОЕЗОФАҐОСКОП – оптичний прилад для 

візуального дослідження трахеї, бронхів, стравоходу, а 
також для проведення лікувальних і діаґностичних про-
цедур.

БРОНХОЕЗОФАҐОСКОПІЯ – інструментальне ві-
зуальне дослідження трахеї, бронхів та стравоходу.

БРОНХОЕКТАЗИ – вроджені або набуті пато-
лоґічні розширення обмежених ділянок бронхів зі змі-
ною структури їхніх стінок.; за формою Б. можуть бути 
циліндричними, мішкоподібними чи веретеноподібни-
ми; у стінці бронха спостерігаються: хронічне запален-
ня, значна запальна деструкція, збільшення кількості 
слизу та втрата війок; внаслідок руйнування приляга-
ючих інтерстиціальних та альвеолярних структур від-
бувається перебудова тканин і розвивається фіброз, що 
зумовлює зменшення об’єму паренхіми; Б. поєднують-
ся з хронічним бронхітом і/або емфіземою; формуються 
анастомози між бронхіальними та легеневими артеріями 
з помітним розширенням перших; розширяються також 
анастомози між бронхіальними та легеневими венами; 
підвищений кровотік, шунти справа наліво та гіпоксемія 
на пізніх стадіях спричинюють розвиток легеневої гі-
пертензії і легеневого серця.
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БРОНХОЕКТАЗИ ВРОДЖЕНІ – рідкісна пато-
лоґія, при якій периферичні легеневі структури не роз-
виваються, що зумовлює кістозне розширення сформо-
ваних бронхів.

Б. НАБУТІ – розвиток Б.н. зумовлюється тяжкою 
пневмонією, некротизуючими інфекціями, а також брон-
хіальними обструкціями будь-якого походження; сприя-
ють також виникненню Б.н. різноманітні хронічні скле-
розуючі захворювання легень, імунодефіцитні стани, 
первинні циліарні дискінезії.

БРОНХОЕКТАТИЧНА КАВЕРНА – порожнина, 
що утворюється внаслідок покривання бронхоектазу ви-
разками.

БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА – варіант пере-
бігу хронічної пневмонії з гнійним запаленням множин-
них бронхоектазів.

БРОНХОЕКТАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
бронхоектазів, або проявляється ними.

БРОНХОКАВЕРНОЗНИЙ такий, що стосується 
бронхів та каверни в легенях.

БРОНХОКІМОҐРАФІЯ – рентґенокімоґрафія брон-
хів, що заповнені конт растною речовиною.

БРОНХОКІНЕМАТОҐРАФІЯ – метод рентґе-
ноґрафічного дослідження брон хів, в основі якого ле-
жить кіно зйомка рентґенівського відображення бронхів 
з екрана електронно-оптичного перетворювача.

БРОНХОКІНОҐРАФІЯ – див.: Бронхокінематоґра-
фія.

БРОНХОЛІТ – бронхіальний камінь; частіше ут-
ворюється внаслідок прориву в просвіт бронха кальци-
нованого бронхопульмонального лімфатичного вузла 
при загостренні туберкульозного процесу, рідкісніше – 
внаслідок просочування солями вапна дрібних чужорід-
них тіл, густих грудочок слизу.

БРОНХОЛІТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що розширюють бронхи; застосову-
ються для лікування і профілактики бронхіальної об-
струкції.

БРОНХОЛІТІАЗ – захворювання бронхів і легень, 
зумовлене наявністю бронхолітів; проявляється кліні-
кою гострого або хронічного запального процесу в ле-
генях, викликаного частковою або повною закупоркою 
дренуючого бронха.

БРОНХОЛОГІЧНИЙ – такий, що стосується брон-
холоґії.

БРОНХОЛОҐІЯ – розділ пульмонолоґії, що вивчає 
методи профілактики, діаґностики і лікування захворю-
вань бронхів.

БРОНХОМАЛЯЦІЯ – дифузне або локальне 
розм’якшення хрящів бронха; ізольована Б. зустрічаєть-
ся рідкісно, частіше вона поєднується з ураженням пів-
кілець трахеї; Б. може бути вродженою і набутою; при 
вродженій Б. внаслідок роз м’якшення хрящевих пів-
кілець зменшується натяг стінки бронха; при цьому 
під час видиху може статися спадіння стінок і розвиток 
функціонального експіраторного стенозу; набута Б. мо-
же бути наслідком тривалого стискування брон хів ззов-
ні (локальна форма) або результатом запалення слизової 
оболонки (дифузна форма).

БРОНХОМЕҐАЛІЯ – вроджена вада, при якій спос-
терігається розширення просвіту головних бронхів.

БРОНХОМЕДІАСТИНОСКОПІЯ – метод комбі-
нованої ендоскопічної діа ґностики, що включає послі-
довне виконання бронхоскопії та медіастиноскопії.

БРОНХОМІКОЗИ – ураження бронхів, що викли-
каються паразитичними грибками.

БРОНХОМУКОТРОПНИЙ – такий, що сти-
мулює секрецію слизу слизовою оболонкою дихальних 
шляхів.

БРОНХО-ПАНКРЕАТИЧНИЙ – такий, що сто-
сується бронха та підшлункової залози.

БРОНХОПАТІЯ – загальна назва різних патолоґіч-
них процесів у бронхах.

БРОНХОПЛАСТИКА – хірурґічна пластика брон-
ха.

БРОНХО-ПЛЕВРАЛЬНИЙ – такий, що стосується 
бронха та плеври.

БРОНХОПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ – поєднання 
бронхіту, плевриту та пневмонії.

БРОНХОПЛЕГІЯ – параліч м’язів стінок бронхів.
БРОНХОПНЕВМОНІЧНИЙ – такий, що стосуєть-

ся бронхопневмонії.
БРОНХОПНЕВМОНІЯ – термін, що об’єд нує різні 

за походженням запалення легеневої тканини, для яких 
загальним є початок процесу у бронхах з наступним пе-
реходом на легеневу тканину. Для запалення легеневої 
тканини при Б., як правило, характерне вогнищеве по-
ширення. Вогнища, зв’язані з бронхами, можуть відпові-
дати ацинусам, часточкам або сеґментам, тобто мають 
ацинозний, лобулярний або сеґментарний характер.

БРОНХОПНЕВМОПАТІЯ – будь-яке захворюван-
ня бронхів та легеневої тканини.

БРОНХО-ПОРОЖНИННИЙ – такий, що стосуєть-
ся бронха та порожнини.

БРОНХО-ПУЛЬМОНАЛЬНИЙ – такий, що одно-
часно стосується бронхів та легеневої тканини.

БРОНХОРАҐІЯ – кровотеча із бронхів.
БРОНХОРАФІЯ – хірурґічне зашивання бронхів.
БРОНХОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне 

дослідження бронхів.
БРОНХОРЕЯ – відкашлювання значної кількості 

слизової мокроти (до 3 літрів за добу).
БРОНХОСКОП – прилад для візуального дослід-

ження внутрішньої поверхні трахеї та бронхів.
БРОНХОСКОПІЧНИЙ – такий, що стосується 

бронхоскопа чи бронхоскопії.
БРОНХОСКОПІЯ – метод візуального досліджен-

ня внутрішньої поверхні трахеї та бронхів з допомогою 
спеціального приладу – бронхоскопа. Залежно від особ-
ливостей введення бронхоскопа розрізняють верхню Б. 
і нижню Б. (через трахеостому); виділяють також діаґ-
ностичну і лікувальну Б.

БРОНХОСПАЗМ – звуження просвіту дрібних 
бронхів і бронхіол, що розвивається внаслідок алерґіч-
них реакцій, при ураженні отруйними речовинами, а та-
кож як ускладнення при хірурґічних і бронхоскопічних 
втручаннях.
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БРОНХОСПІРОҐРАФ – самописний прилад для до-
слідження легеневого ґазообміну окремо в лівій і правій 
легені.

БРОНХОСПІРОҐРАФІЯ – метод роздільного до-
слідження функціонального стану лівої і правої легені.

БРОНХОСПІРОМЕТР – інструмент, що застосо-
вується для бронхоспірометрії.

БРОНХОСПІРОМЕТРІЯ – дослідження життєвої 
ємності, поглинання кисню та виділення двоокису вуг-
лецю легенею (легенями).

БРОНХОСТЕНОЗ – звуження просвіту бронха, що 
виникає внаслідок запальних і рубцевих процесів у його 
стінці, при потраплянні в просвіт бронха чужорідного 
тіла, при розвитку доброякісної або злоякісної пухли-
ни. Клінічна картина залежить від етіолоґії, локаліза-
ції, ступеня вираженості звуження бронху, тривалості 
Б. і наявності запальних змін, як у бронхах, так і у ле-
геневій тканині.

БРОНХОСТОМІЯ – хірурґічна операція утворен-
ня бронхо-шкірної нориці з метою покращання венти-
ляції легень. Б. застосовувалась у хворих з великими 
неоперабельними пухлинами внутрішньогрудного від-
ділу трахеї.

БРОНХО-СТРАВОХІДНИЙ – такий, що стосується 
бронха та стравоходу.

БРОНХОТЕТАНІЯ – тривалий спазм бронхіальних 
м’язів, який спостерігається при тяжкому перебігу спаз-
мофілії в дітей.

БРОНХОТОМ – хірурґічний інструмент для вико-
нання бронхотомії.

БРОНХОТОМІЯ – розкриття просвіту великого 
бронха шляхом розрізання його стінки.

БРОНХО-ТРАХЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується 
бронхів і трахеї.

БРОНХОФІБРОСКОП – бронхоскоп, для створен-
ня якого використовується волоконна оптика.

БРОНХОФІБРОСКОПІЯ – дослідження бронхів 
за допомогою бронхофіброскопа.

БРОНХОФОНІЯ – передача звукових коливань го-
лосових зв’язок через трахею, бронхи і тканину легень 
на грудну клітку, що оцінюється за їхньою чутністю при 
аускультації; за допомогою Б. виявляють дрібні ділянки 
ущільнення легень, над якими все ще прослуховуєть-
ся везикулярне дихання, або у випадках, коли характер 
дихальних шумів невиразний, вна слідок того, що при 
слабкості і болях хворий не може дихати досить гли-
боко.

БРОНХОЦЕЛЕ – сеґмент бронха, що за рахунок 
перерозтягнення секретом, утворює порожнину в ле-
генях; спостерігається при порушеннях бронхіальної 
прохідності або аномаліях розвитку бронхіального де-
рева.

БРОНХ ТРАХЕАЛЬНИЙ – вроджений додатковий 
бронх, що відходить від трахеї.

БРОУН-СЕКАРА (CH. E. BROWN-SEQUARD) 
СИНДРОМ – сукупність симптомів, що розвиваються 
при ураженні половини поперечника спинного мозку. 
На боці патолоґічного вогнища спостерігається парез 

або параліч кін цівок за спастичним типом. Порушен-
ня глибокої чутливості. На протилежному боці – зміни 
поверхневої і больової чутливості, гіперестезія в корін-
цевій зоні над верхньою межею аналґезії.

БРУҐІОЗ – гельмінтоз із групи філяріатозів, для яко-
го характерне переважне ураження лімфатичної систе-
ми. Збудник – круглий гельмінт Brugia malayi. Дорослі 
гельмінти паразитують у лімфатичних суди нах, а личин-
ки (мікрофілярії) – у крові. В основі Б. – сенсибілізація 
хворого продуктами обміну речовин і розпаду гельмін-
тів, механічна дія на лімфатичні судини, вторинна бак-
теріальна інфекція. Поширений у тропічних і субтропіч-
них далекосхідних країнах.

БРУҐША (TH. BRUGSCH) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що проявляється гіпофункцією стате-
вих залоз, нецукровим діабетом, вторинною амено-
реєю, порушенням будови фаланґ пальців (зменшен-
ня у розмірах кінцевих, потовщення середніх і основ-
них), акроціанозом, випадінням волосся, м’язовою гі-
потонією.

БРУДЗІНСЬКОГО (J. BRUDZINSKI) СИМПТОМ 
(1) – якщо хворому, що лежить на спині, зігнути ногу у 
кульшовому суглобі і розігнути її у колінному, то ми-
мовільно згинається інша нога; ознака менінґіту.

БРУДЗІНСЬКОГО (J. BRUDZINSKI) СИМП-
ТОМ (2) – при натискуванні кулаком на лобкову ділян-
ку у хворого, що лежить на спині, спостерігається ми-
мовільне згинання ніг у кульшовому і ко лінному сугло-
бах; ознака менінґіту або менінґізму.

БРУДЗІНСЬКОГО (J. BRUDZINSKI) СИМПТОМ 
(3) – при натискуванні на щоку хворого нижче виличної 
дуги піднімаються плечі і згинаються передпліччя; оз-
нака менінґіту (частіше туберкульозного).

БРУДЗІНСЬКОГО (J. BRUDZINSKI) СИМПТОМ 
(4) – при пасивному згинанні вперед голови хворого, що 
лежить на спині, відбувається згинання ніг у кульшових 
і колінних суглобах.

БРУКА (BRUCK) СИМПТОМ – напруження поти-
личних м’язів при відсутності симптома Керніга; спос-
терігається при патолоґічних процесах у м’язах поти-
личної ділянки, менінґоенцефалітах, абсцесах мозоч-
ка.

БРУКСИЗМ – нічне скреготання зубами, пусті жу-
вальні рухи, сильне стиснення зубів, переважно під час 
сну; може бути спричинений емоційним напруженням, 
пригніченою аґресивністю, страхом, розчаруванням та 
злістю.

БРУКСОМАНІЯ – скреготання зубами, що розви-
вається вдень.

БРУНАТІ (BRUNATI) СИМПТОМ – помутніння 
рогівки; ознака аґонії.

БРУНСА (L. BRUNS) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який розвивається внаслідок періодичного по-
рушення від току цереброспінальної рі ди ни із порож-
нини ІV шлуночка; при змінах положення голови спос-
терігаються сильні головні болі з запамороченнями і 
блюванням, які супроводжуються розладами серцево-
судинної системи і дихання.
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БРУНСА – ЯСТРОВИТЦЯ (L. BRUNS – P. JAS-
TRO WITZ) СИМПТОМ – гіпоманіакальний стан з ру-
ховим збудженням і ейфорією; ознака ураження лобної 
част ки головного мозку.

БРУСНИЦЯ ЗВИЧАЙНА (VACCI NIUM VITIS 
IDAEA L.) – багаторічний вічнозелений кущик ро-
дини брусничних, заввишки до 30 см. Гілки округ-
лі, густо вкриті білим пушком. Листки зверху темні, 
а знизу зелені з чорнуватими ямочками, із загнутими 
краями, товсті. Квітки білі або блідо-рожеві. Плоди – 
яскраво-червоні ягоди, на смак кислосолодкі. Цвіте 
Б. з. у травні – червні. Плоди дозрівають у липні – 
серпні. На Україні Б. з. росте в лісових районах та в 
Карпатах. Дія: сечогінна, антисептична, солерозчин-
на, в’яжуча.

БРУЦЕЛІДИ – різноманітні елементи висипу, які 
розвиваються в результаті лімфоґенного метастазуван-
ня збудників бруцельозу.

БРУЦЕЛЬОЗ – інфекційна хвороба з переважним 
ураженням опорно-рухового апарату, нервової і стате-
вої систем. Б. належить до зоонозних інфекцій. Збуд-
ник Б. – бруцели, дрібні (0,3 – 2,5 мкм) нерухомі бак-
терії, спор не утворюють, ґрамвід’ємні, стійкі у зов-
нішньому середовищі. Зараження людей відбувається 
аліментарним шляхом (через молоко або молочні про-
дукти) або при контакті з тваринами. В орґанізм лю-
дини збудник проникає через шкіру або слизові обо-
лонки і поширюється лімфатичними судинами. При 
великих дозах вірулентних бруцел швидко може на-
ступити дисемінація збудника. Із крові збудник пот-
рапляє до орґанів ретикулоендотеліальної системи 
(печінка, селезінка, кістковий мозок, лімфатичні вуз-
ли), в яких формуються вторинні вогнища інфекції. 
Вони є джерелом тривалої бактеріємії. У результаті 
розвивається ґенералізація процесу з утворенням ме-
тастазів (специфічних ґранульом) переважно в опор-
но-руховій, нервовій і статевій системах. Розвивається 
сенсибілізація орґанізму з різними алерґічними про-
явами. Хвороба набуває хронічного перебігу зі зміною 
загострень і ремісій. Б. відрізняється різноманітніс-
тю клінічних проявів, внаслідок чого пропонувалось 
багато різних його клінічних класифікацій. Проґноз 
щодо працездатності серйозний, особливо при ура-
женні ц. н. с.

БРУЦЕЛЬОЗНА ҐРАНУЛЬОМА – вузликове утво-
рення, яке виникає при бруцельозі; складається із епі-
теліоїдних, ґіґантських клітин з домішкою плазматич-
них клітин і еозинофілів. У центрі Б. ґ. інколи виникає 
некроз. На відміну від туберкульозної ґранульоми, епі-
теліоїдні клітини розміщені безладно і не орі єн туються 
до центру ґранульоми.

БРЮНАУЕРА (S. BRUNAUER) СИНДРОМ – спад-
кова хвороба, яка проявляється кератодермією, гіпер-
гідрозом і аркоподібним піднебінням.

БРЮСА (D. BRUCE) ХВОРОБА – див.: Бруце льоз.
БУБОН – збільшений у результаті запалення повер-

хневий лімфатичний вузол; розрізняють такі Б.: сифілі-
тичний, туляремійний, туляремійний первинний, туля-

ремійний вторинний, чумний первинний, чумний пер-
винний другого порядку, чумний вторинний.

БУБОННИЙ – такий, що стосується бубонів.
БУБОНУЛИ – ускладнення м’якого шанкру лім-

фанґіїтом; проявляється абсцесами або виразками за 
ходом лімфатичної судини на спинці статевого чле-
на.

БУВРЕ (L. BOUVERET) СИМПТОМ (1) – при не-
прохідності товстої кишки спостерігається випинання в 
ділянці проекції на передню черевну стінку місця пере-
ходу клубової кишки в сліпу.

БУВРЕ (L. BOUVERET) СИМПТОМ (2) – при зву-
женні воротаря шлунка у надчеревній ділянці і у лівому 
підребер’ї, внаслідок підсиленої перистальтики шлунка, 
спостерігається періодичне випинання черевної стін-
ки. 

БУВРЕ (L. BOUVERET) СИНДРОМ – рідкісне 
ускладнення жовчнокам’яної хвороби, яке проявляєть-
ся гострою обтурацією пілородуоденального відділу 
травного тракту жовчним конкрементом, що поперед-
ньо міґрував у шлунок через спонтанну холецистоґаст-
ральну норицю.

БУДДИ (BUDDHA) СИМПТОМ – хворий підні-
має руки над головою, згинає передпліччя й одночас-
но повертає долоні догори; при цьому кисті не повинні 
доторкатися одна до одної; ознака слабкості перифе-
ричного або центрального рухового нерва, первинних 
захворювань м’я зів або слабкості мозочкової систе-
ми.

БУДДИ (BUDDHA) ФЕНОМЕН – див.: Панченко 
симптом.

БУДИЛЬНИКА СИМПТОМ – пронос, який вини-
кає тільки вночі або вранці; ознака лямбліозу або деяких 
інших за хворювань кишечнику.

БУЖІ – інструменти для розширення і лікування де-
яких орґанів трубчастої форми.

БУЖУВАННЯ – введення спеціальних інструмен-
тів (бужів) у деякі орґани трубчастої форми з діаґнос-
тичною або лікувальною метою.

БУЗИНА ЧОРНА (SAMBUCUS NIGRA L.) – кущ 
або невисоке дерево із родини жимолостевих, із сірою 
корою. Листки супротивні, непарнопірчасті, з 5 – 7 про-
довгувато-еліптичними загостреними листочками. Квіт-
ки жовтувато-білі, пахучі, зібрані в багатоквіткові рів-
ні щитки. Цвіте в травні – червні. Плоди – ягодоподіб-
ні чорно-фіолетові кістянки, що достигають у червні – 
серпні. Дія квіток, кори і листків: сечогінна, потогін на, 
протизапальна; плоди мають потогінні, послаблюючі та 
антиспазмолітичні властивості.

БУЙО (J. B. BOUILLAUD) СИНДРОМ – поєднан-
ня ознак перикардиту, ендокардиту і гострого суглобо-
вого ревматизму. 

БУКАЛЬНИЙ – такий, що стосується рота.
БУКВИЦЯ ЛІКАРСЬКА (BETONICA OFFICINA-

LIS L.) – багаторічна трав’я ниста рослина з родини гу-
боцвітих. Стебло пряме, чотиригранне, заввишки 30 – 
60 см. Листки супротивні, черешкові, продовгувато-
еліптичні, пониклі. Квітки великі, яскраво-пурпурові, 
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двогубі, зібрані в колосоподібні суцвіття. Росте Б. л. 
на низинах, переважно на піщаних та вапнистих ґрун-
тах. Дія: протизапальна, гіпотензивна, сечогінна, за-
спокійлива.

БУЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення пухирів.
БУЛІМІЧНИЙ – такий, що стосується булімії.
БУЛІМІЯ – патолоґічно підвищене відчуття го-

лоду; патолоґічно підвищений потяг до їжі, ненажер-
ливість.

«БУЛЬБАРНА ГРОЗА» – розлади дихання і крово-
обігу, які ускладнюють спинномозкову анестезію.

БУЛЬБАРНИЙ – такий, що стосується довгастого 
мозку.

БУЛЬБАРНИЙ ПАРАЛІЧ – клінічний синд-
ром ураження ІХ, Х, ХІІ пар черепно-мозкових не-
рвів або їхніх ядер, розміщених у довгастому мозку; 
проявляється атрофічним паралічем м’язів язика, губ, 
м’якого піднебіння, глотки, голосових зв’язок і надгор-
танника. Залежно від перебігу Б. п. може бути гострим 
і поступово проґресуючим; залежно від ло ка лізації ура-
ження – однобічним (ураження одного боку довгастого 
мозку) і дво бічним (ураження обох половин довгасто-
го мозку).

БУЛЬБАРНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, при якому 
рефлекторна дуга замикається в ядрах довгастого мозку.

БУЛЬБАРНИЙ СИНДРОМ – будь-який синдром, 
зумовлений ушкодженням довгастого мозку та його 
ядер.

БУЛЬБІТ – запалення цибулини дванадцятипалої 
кишки.

БУЛЬБОКАВЕРНОЗНИЙ РЕФЛЕКС – при не-
значному стисненні головки статевого члена спостері-
гається скорочення цибулинно-губчастого м’яза; фізіо-
лоґічний рефлекс.

БУЛЬБОТОМІЯ – операція перерізання провідних 
шляхів довгастого мозку.

БУЛЬЙОН М’ЯСО-ПЕПТОННИЙ – рідке живиль-
не середовище для культивування мікробів, яке скла-
дається із м’ясної води і пептону.

БУЛЬОЗ – патолоґічний стан, який характеризується 
бульозними ураженнями.

БУЛЬОЗНИЙ – такий, що стосується пухирів.
БУЛЯ (L. BUHL) ХВОРОБА – форма сепсису но-

вонароджених; характеризується жовтяницею, множин-
ними крововиливами в шкіру, слизові оболонки та внут-
рішні орґани.

БУМКЕ (O. C. E. BUMKE) СИМПТОМ – відсут-
ність розширення зіниць при больових і емоційних под-
разниках; ознака кататонічного ступору.

БУНЬЙОН – патолоґічний виступ внутрішньої час-
тини голівки першої плеснової кістки, що супровод-
жується утворенням сумки та спричинює латеральне 
або вальґусне зміщення великого пальця.

БУНЬЙОНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення пато-
лоґічного виступу внутрішньої частини голівки першої 
плеснової кістки.

БУРҐОНА (BURGON) ХВОРОБА – відривний пе-
релом остистих відростків, який розвивається в резуль-

таті надмірного напруження м’язів, які прикріплюються 
до остистих відростків нижніх шийних і верхніх груд-
них хребців. 

БУРЕ УЩІЛЬНЕННЯ ЛЕГЕНЬ – дифузне розрос-
тан ня сполучнотканинної строми легень з відкладан-
ням гемоґлобіноґенних піґментів гемосидерину і фери-
тину.

БУРС- (бурсо-; лат. bursa – гаманець, сумка, від грец. 
byrsa – знята шкіра) – частина складних слів, яка озна-
чає «такий, що відноситься до синовіальної сумки».

БУРСЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання синовіаль-
ної сумки.

БУРСИТ – запалення синовіальної сумки. Б. мо-
же бути асептичним та інфікованим; за характером 
збудника – неспецифічним або специфічним (ґоно-
рейний, бруцельозний, туберкульозний, сифілітич-
ний); за клінічним перебігом – гострим, підгострим, 
хронічним, рецидивуючим; за характером ексудату – 
серозним, серозно-фібринозним, гнійним, гнійно-ге-
мораґічним.

БУРСОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження си-
новіальної сумки суглоба після введення в її порожнину 
рентґенконтрастної речовини.

БУРСОЛІТ – конкремент у порожнині синовіаль-
ної сумки.

БУТОНЬЄР – операція накладання тимчасової або 
постійної штучної промежинно-уретральної нориці з 
метою утворення нового шляху для відтоку сечі.

БУФЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ – здат ність чинити опір 
змінам активної реакції середовища, або водневого по-
казника (рН), при розведенні розчину або при додаванні 
до нього деякої кількості кислоти або лугу.

БУФЕРНІ СИСТЕМИ – сукупність кількох речо-
вин, що надають їй буферні властивості.

БУФТАЛЬМ – збільшене в об’ємі око; крайній 
ступінь гідрофтальма.

БУХМАНА (П. П. БУХМАН) СИМПТОМ – роз-
ширення правої зіниці при хронічному апендициті.

БУШАРА (CH. J. BOUCHARD) ХВОРОБА – див.: 
Ґастректазія.

БУШАРІВСЬКІ (CH. J. BOUCHARD) ВУЗЛИ-
КИ – артроз проксимальних міжфаланґових суглобів 
пальців рук.

БУШКЕ – ОЛЛЕНДОРФ (A. BUSCH KE – H. OL-
LEN DORFF) СИНДРОМ – див.: Дерматофіброз лен-
тикулярний дисемінований.

БУШКЕ – ФІШЕРА (A. BUSCHKE – H. FISCHER) 
СИНДРОМ – див.: Фішера синдром.

БЬОЛЕРА (L. BOHLER) СИМПТОМ – підсилен-
ня болю в колінному суглобі при ходьбі назад; ознака 
пошкодження менісків колінного суглоба.

БЮВЕТ – бальнеолоґічна споруда біля свердлови-
ни або виходу мінерального джерела на поверхню землі, 
що призначена для проведення питного лікування міне-
ральними водами.

БЮҐАРА (BUGARD) СИНДРОМ – повільно про-
ґресуюча глухість, втома, м’язова в’ялість, підвище-
на збудливість, схуднення і гіпотонія, які розвивають-
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ся внаслідок дії шуму і вібрації в робітників авіаційної 
промисловості.

БЮДІНҐЕРА – ЛЕВЕНА (K. BU DINGER – A. LA-
WEN) СИНДРОМ – різновид асептичних некрозів кіс-
ток; уражається надколінок; хворіють, головним чином, 
підлітки; можливе аутосомно-домінантне успадкуван-
ня.

БЮРҐЕРА (L. BUERGER) СИМПТОМ – при по-
рушеннях кровообігу в судинах ніг спостерігаються па-
рестезії в пальцях ніг, болі та збліднення в ділянці сту-
пень, відчуття паління в підошвах при охолодженні та 
ходьбі.

БЮРҐЕРА (L. BUERGER) ХВОРОБА – захво-
рювання, яке проявляється поєднанням тромбооблі-
теруючого ураження артерій і вен з розвитком ґанґре-
ни. Buerger виділив 7 форм анґіїту: міґруючий флебіт 
без симптомів з боку артерій; обмежений флебіт з на-
явністю деяких артеріальних симптомів; явища тро-
мбанґіїту, які виражені різко (викликають больові від-
чуття, що примушують хворого звер нутися до ліка-
ря); процеси, які паралельно відбуваються в артеріях 
і венах; міґрую чий флебіт рук і ніг; міґруючий флебіт 
з різкими, поширеними змінами в артеріях; міґрую-
чий флебіт з різкими запальними явищами і незначни-
ми ремісіями. Морфоґенез Б. х. зумовлюється чотирма 
фазами: фазою мукоїдного набряку інтими з наступ-
ним тромбозом; альтеративно-ексуда тивним мезоар-
теріїтом; проліферативним мезоперіартеріїтом; фазою 
склерозу.

БЮРЕТКА – спеціальна скляна ґрадуйо вана трубка, 
що застосовується для титрування і відмірювання точ-
них об’ємів рідин або ґазів.

БЮРНЬЄ (R. BURNIER) СИНДРОМ – ознаки гі-
пофізарного нанізму у хворих з пухлиною, що повільно 
росте і тисне на гіпофіз: карликовий зріст, адипозо-ґені-
тальна дистрофія, атрофія зорового нерва.

БЮРО (Y. BUREAU) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових аномалій: дифузний симетричний кератоз долонь 
і підошов; пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у 
вигляді годинникових скелець, загальний гіпергідроз, ре-
цидивуючі тро фіч ні виразки гомілок, акромеґалоїдний 
зовнішній вигляд, гіперостоз і надмірна довжина трубчас-
тих кісток з відносно тонкою кірковою речовиною.

БЮРО – БАРЬЄРА (Y. BUREAU – H. BARRIERE) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який характеризуєть-
ся дистрофічними процесами на нижніх кін цівках з ут-
воренням виразок, анкілозів; мутиляціями, артропатія-
ми, змінами нігтів, симетричною двобічною втратою 
температурної чутливості при збереженні тактильної та 
больової; етіолоґія нез’ясована, розвивається у хворих 
хронічним алкоголізмом.

Б’ЯНКІ (L. BIANCHI) СИНДРОМ – прояви ура-
ження лівої тім’яної частки головного мозку: апраксія, 
алексія, гемі анестезія, транзиторна геміплеґія, аґрафія 
або дисґрафія.

БЯНЬ-ТЕРАПІЯ – діаґностика, яка ґрун  тується на 
роздільному вивченні пульсу на обох руках, та лікуван-
ня з за стосуванням масажу і акупунктури. 

 БЮДІНҐЕРА – ЛЕВЕНА СИНДРОМ – ВАҐІНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ

ВвВв
ВАБЛЕННЯ ЛЮДИНИ – одна із форм суб’єк тив-

ного переживання, відбиття потреб людини.
ВАБЛИВИЙ – такий, що вабить, принаджує; при-

вабливий, звабливий, манливий
ВАГІТНІСТЬ – фізіолоґічний процес, при якому з 

заплідненої яйцеклітини в жіночому орґанізмі розви-
вається плід.

ВАГІТНІСТЬ УДАВАНА – патолоґічний стан у 
жінки, що виникає при самонавіюванні стану вагітності; 
характеризується зупинкою менструацій, збільшенням 
живота, відчуттям «рухів плода».

ВАГИ – прилад для визначення маси тіла залежно 
від діючої на нього сили ваги; розрізняють пружинні й 
важельні В.

ВАҐАЛЬНИЙ  (анат. nervus vagus – блукаючий нерв) – 
такий, що стосується блукаючого нерва.

ВАҐІН- (лат. vagina – піхва, оболонка) – складова 
частина слів, яка зазначає відношення до піхви.

ВАҐІНА – див.: Піхва.
ВАҐІНАЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується ваґіни, 

піхви; 2) такий, що має властивості ваґіни, піхви.
ВАҐІНАЛЬНИЙ ЦИКЛ – циклічні зміни (реґене-

рація, зроговіння, злущування) епітелію піхви, що суп-
роводжують відповідні фази оваріального і менструаль-
ного циклів.

ВАҐІНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення піхви.
ВАҐІНІЗМ – рефлекторне скорочення м’язів 

переддвер’я піхви і тазового дна при спробі статевого 
акту або при ґінеколоґічному дослідженні.

ВАҐІНІТ – запалення стінок піхви.
ВАҐІНО-АБДОМІНАЛЬНИЙ – такий, що сто-

сується піхви і черева.
ВАҐІНО-ВЕЗИКАЛЬНИЙ – піхво-міхуровий; та-

кий, що стосується піхви і сечового міхура.
ВАҐІНОҐРАФ – див.: Вульвоперинеоваґіноґраф.
ВАҐІНОҐРАФІЯ – див.: Кольпоґрафія.
ВАҐІНОДИНІЯ – біль у піхві.
ВАҐІНО-ЛАБІАЛЬНИЙ – такий, що стосується 

піхви і статевих губ.
ВАҐІНОПАТІЯ – будь-яке захворювання піхви.
ВАҐІНОПЕКСІЯ – див.: Кольпопексія.
ВАҐІНО-ПЕРИНЕАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-

ся піхви та промежини.
ВАҐІНОПЕРИНЕОПЛАСТИКА – хірурґічна плас-

тика піхви та промежини.
ВАҐІНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – піхво-очеревин-

ний; такий, що стосується піхви і очеревини.
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ВАҐІНОПЛАСТИКА – хірурґічна пластика піхви.
ВАҐІНОСКОПІЯ – див.: Кольпоскопія.
ВАҐІНОФІКСАЦІЯ – ґінеколоґічна операція під-

шивання стінок піхви до черевної стінки.
ВАҐІНОФІКСАЦІЯ МАТКИ – ґінеколоґічна опе-

рація фіксації матки до піхви.
ВАҐІНО-ШКІРНИЙ – такий, що стосується піхви 

та шкіри.
ВАҐІТУС – крик, плач немовляти або маленької ди-

тини.
ВАҐНЕРА (R. WAGNER) ТІЛЬЦЯ – чутливі (доти-

кові) нервові закінчення в шкірі.
ВАҐНЕРА (H. WAGNER) ХВОРОБА – спадко-

ва хвороба (успадкування аутосомно-домінантне), яка 
проявляється проґресуючим ураженням склоподібно-
го тіла, атрофією зорового нерва, склерозом судинної 
оболонки.

ВАҐНЕРА – УНФЕРРІХТА – ХЕППА (E. L. WAG-
NER – H. UNVERRICHT – P. HEPP) ХВОРОБА – за-
хворювання, яке належить до групи колаґенозів; про-
являється системним ураженням поперечносмугастої і 
гладкої м’язових тканин з ураженням рухової функції; 
переважно на відкритих ділянках тіла розвиваються на-
бряк і еритема шкіри.

ВАҐНЕР-ЯУРЕҐҐА (J. WAGNER-JAUREGG) 
СИМП ТОМ – при пальпації очних яблук з’являється 
можливість контакту з хворим, що перебуває в стані сту-
пору; ознака кататонічного або маніакального ступору.

ВАҐО- (анат. nervus vagus – блукаючий нерв) – час-
тина складних слів, яка зазначає належність до блука-
ючого нерва.

ВАҐОБОНДАЖ – див.: Бродяжництво.
ВАҐОҐЛОСОФАРІНҐЕАЛЬНИЙ – такий, що сто-

сується блукаючого та язико-глоткового нервів.
ВАҐОЛІЗИС – деструкція блукаючого нерва під час 

оперативного втручання.
ВАҐОЛІТИЧНИЙ – такий, що має ефект, подібний 

до того, який спостерігається при перериванні імпуль-
сів, що передаються блукаючим нервом.

ВАҐОМІМЕТИЧНИЙ – такий, що має ефект, подіб-
ний до того, який спостерігається при стимуляції блу-
каючого нерва.

ВАҐОНЕВРОЗ – захворювання, зумовле не або 
пов’язане з підвищеною збудливіс тю парасимпатичної 
нервової системи.

ВАҐОСИМПАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
ваґусної та симпатичної іннервації.

ВАҐОТОМІЯ – операція перетинання блукаючого 
нерва або його галузок.

ВАҐОТОНІЧНИЙ – такий, що належить до ваґо-
тонії або пов’язаний з ваґотонією.

ВАҐОТОНІЯ – розлади внутрішньої кореляції веґе-
тативної іннервації, які характеризуються підвищеною 
збудливістю (або збудженістю) парасимпатичної нерво-
вої системи.

ВАҐОТРОПНИЙ – такий, що діє на блукаючий 
нерв.

ВАҐУСНИЙ – див.: Ваґальний.

ВАҐУС-ПНЕВМОНІЯ – пневмонія, що розвива-
ється внаслідок пошкодження блукаючого нерва; в ос-
нові В.-п. лежить порушення вентиляції легень.

ВАҐУС-ПУЛЬС – пульс, що спостерігається при 
підвищенні тонусу заднього ядра блукаючого нерва і 
характеризується зниженням кількості пульсових ударів 
за 1 хвилину.

ВАЗ- (вазо-) – 1) (лат. vas – судина) – складова части-
на складних слів, яка зазначає належність до кровонос-
них судин; 2) (лат. ductus deferens – сім’явиносна про-
тока) – частина складних слів, яка зазначає належність 
до сім’виносної протоки.

ВАЗЕКТОМІЯ – оперативне видалення сеґмента (не 
менше 5 см) із сім’яви носної протоки.

ВАЗЕЛІН – суміш рідких і твердих парафінових вуг-
леводнів, які отримують з нафти. Розрізняють В. медич-
ний, конденсаторний і технічний. Медичний В. застосо-
вують зовнішньо як пом’якшувальний, протизапальний 
і захисний засіб.

ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО – суміш вуглеводнів, яку 
отримують шляхом очистки нафтового дистиляту. В. м. 
застосовують при хронічних запорах; у фармації – як 
основу для мазей і лініментів.

ВАЗЕЛІНОДЕРМА – дерматит, що розвивається 
при дії нечистого вазеліну, головним чином, такого, що 
містить парафін; у шкірі наявний гіперкератоз, майже 
без запальних явищ, що відрізняє В. від дерматитів.

ВАЗОАНАСТОМОЗ – див.: Вазовазо стомія.
ВАЗОВАҐАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симп  томокомп-

лекс, що виникає внаслідок рефлекторного підвищен-
ня тонусу блукаючого нерва і спо стерігається як перша 
короткочасна фаза реакції орґанізму на масивну гостру 
крововтрату; клінічно проявляється поєднанням бради-
кардії, блі дості шкірних покривів, артеріальної гіпотен-
зії і зниження ударного об’єму серця.

ВАЗОВАЗАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси з інтеро-
рецепторів судин, що змі нюють тонус інших судин.

ВАЗОВАЗОСТОМІЯ – пластична операція віднов-
лення прохідності сім’яви носної протоки шляхом фор-
мування анас томозу.

ВАЗОВЕЗИКУЛОЕКТОМІЯ – хірурґічне видален-
ня сім’явиносної протоки та сім’яних міхурців.

ВАЗОҐРАФІЯ – див.: Ангіоґрафія.
ВАЗОДЕПРЕСІЯ – зниження судинного опору з гі-

потонією.
ВАЗОДЕПРЕСОР – 1) чинник, що спричинює вазо де-

пресію; 2) той, якому властивий ефект зниження кров’я-
ного тиску шляхом зменшення периферичного опору.

ВАЗОДИЛАТАТОР – 1) нерв, збудження якого ви-
кли кає розширення кровоносних судин; 2) той, що спри-
чинює розширення кровоносних судин.

ВАЗОДИЛАТАТОРНИЙ – такий, що викликає роз-
ширення кровоносних судин.

ВАЗОДИЛАТАЦІЯ – розширення кровоносних су-
дин.

ВАЗОЕПІДИДИМОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до с-
лід ження сім’явивідних проток та над’яєчка після вве-
дення контрастної речовини.
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ВАЗОЕПІДИДИМОСТОМІЯ – накладання анас-
томозу між сім’явивідною протокою і придатком яєчка 
після видалення хвоста над’яєчка.

ВАЗОІНГІБІТОР – такий, що гальмує дію судин-
норухових нервів.

ВАЗОІНЕРТНИЙ – такий, що не викликає розши-
рення кровоносних судин..

ВАЗОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Ангіокардіоґрафія.
ВАЗОКОНСТРИКТОР – 1) нерв, збудження якого 

викликає звуження кровоносних судин; 2) той, що зву-
жує просвіт кровоносних судин.

ВАЗОКОНСТРИКТОРНИЙ – такий, що зумовлює 
звуження кровоносних судин.

ВАЗОКОНСТРИКЦІЯ – звуження кровоносних су-
дин.

ВАЗОЛІҐАТУРА – 1) перев’язування судин; 2) 
перев’язування сім’явивідної протоки.

ВАЗОЛОҐІЯ – див.: Анґіолоґія.
ВАЗОМОТОРНА ЛАБІЛЬНІСТЬ – див.: Дистонія 

веґетативно-судинна.
ВАЗОМОТОРНИЙ – такий, що викликає розши-

рення або звуження кровоносних судин.
ВАЗОМОТОРНІСТЬ – здатність викликати розши-

рення або звуження кровоносних судин.
ВАЗОМОТОРИ – волокна веґетативної нервової 

системи, збудження яких викликає звуження або роз-
ширення кровоносних судин.

ВАЗОНЕВРОЗ – див.: Дистонія веґетативно-судин-
на.

ВАЗООРХІСТОМІЯ – хірурґічна операція зшиван-
ня протоки над’яєчка з сім’явиносною протокою.

ВАЗОПАТІЯ – захворювання кровоносних судин 
взагалі.

ВАЗОПРЕСИН – гормон нейросекреторних клі-
тин супраоптичних і паравентрикулярних ядер гіпо-
таламусу, що має антидіуретичну і вазопресорну дію; 
має специфічний вплив на епітеліальні клітини нир-
кових збірних канальців, збільшуючи резорбцію во-
ди незалежно від розчинених речовин, спричинюючи 
під вищення концентрації сечі та розбавлення сироват-
ки крові; стимулює скорочення м’язів капілярів і ар-
теріол, підвищуючи тиск крові; сприяє скоротливому 
впливу на матку та кишкову мускулатуру, збільшуючи 
перистальтику.

ВАЗОПРЕСОРНИЙ – 1) такий, що спричинює ско-
рочення м’язових елементів артерій і капілярів; 2) та-
кий, що підвищує кров’яний тиск.

ВАЗОПУНКТУРА – введення у просвіт сім’явинос-
ної протоки канюлі або голки з діаґностичною або лі-
кувальною метою.

ВАЗОРАФІЯ – етап вазостомії; зшивання кінців сі м’я-
виносної протоки з метою відновлення її прохідності.

ВАЗОРЕЗЕКЦІЯ – оперативне видалення частини 
сім’явиносної протоки.

ВАЗОСПАЗМОЛІТИЧНИЙ – такий, що знімає 
спазм судин.

ВАЗОСПАСТИЧНИЙ – такий, що спричинює спазм 
судин.

ВАЗОСТОМІЯ – 1) метод утворення постійного до-
ступу до кровоносних судин (хронічна фістула крово-
носних судин); 2) хірурґічна операція утворення отвору 
в сім’явиносну протоку.

ВАЗОТОМІЯ – операція поздовжнього розтинання 
сім’явиносної протоки.

ВАЗОТОНІЧНИЙ – такий, що стосується вазо-
тонії.

ВАЗОТОНІЯ – напруження судин.
ВАЗОТОЦИН – гормон задньої частки гіпофізу 

(нейрогіпофізу) нижчих хребетних тварин; окремі влас-
тивості В. подібні до таких у вазопресину і окситоцину; 
виявлений у гіпофізі та гіпоталамусі людського плоду; 
кількість В. у людини після народження є дуже малою і 
часто не піддається визначенню.

ВАЗОТРОФІЧНИЙ – такий, що стосується трофіки 
кровоносних судин.

ВАЗОФОРМНИЙ – такий, що має форму судин.
ВАЙЛЯ – МАРКЕЗАНІ (G. WEILL – O. MAR-

CHESANI) СИНДРОМ – див.: Маркезані синдром.
ВАЙНҐАРТЕНА (R. F. WEIN GAR TEN) СИНД-

РОМ – симптомокомплекс, що проявляється еозино-
філією, спастичним бронхітом і вогнищевими інфіль-
тративними змінами в легенях, зумовленими потрап-
лянням в орґанізм паразитів – частіше філярій. У леге-
нях розрізняють три типи змін: 1) еозинофільну бронхо-
пневмонію і еозинофільні абсцеси; 2) гіс тіоцитарну ін-
фільтрацію в поєднанні з фіброзом; 3) еозинофільну і 
лімфоцитарну інфільтрацію. Зустрічається в країнах з 
тропічним і субтро пічним кліматом.

ВАЙНШТЕЙНА (В. Г. ВАЙН ШТЕЙН) СИМП-
ТОМ – ознака звичайного вивиху плеча: хворому про-
понують відвести плечі на 90о і зігнути передпліч чя під 
прямим кутом; у такому стані визначають можливість 
ротаційних рухів плеча назовні – на боці ураження ро-
тація обмежена.

ВАЙТБРЕХТА (J. H. WEITBRECHT) ЕНДОРЕ-
АКТИВНА ДИСТИМІЯ – депресивний стан, який ха-
рактеризується наявністю нечітко визначених фаз, інко-
ли з іпохондричними явищами, дисфонією, вітальною 
тугою. 

ВАКАТ-КИСЕНЬ – кількість кисню, яка необхідна 
для повного окислення всіх недоокислених речовин у 
добовій кіль кості сечі.

ВАКЕЗА (L. H. VAQUEZ) БОЛЬОВА ТОЧКА – ді-
лянка обмеженої болючості, що розміщена між медіаль-
ним краєм лопатки у восьмому – десятому міжреберних 
проміжках зліва; виникає внаслідок подразнення нерво-
вих утворень заднього середостіння збільшеним лівим 
передсердям.

ВАКЕЗА – ЕСМЕЙНА (L. H. VA QUEZ – ESMEIN) 
СИНДРОМ – різновид субарахноїдального кровови-
ливу: міґрень, парестезії в дистальних відділах кінці-
вок, диплопія, радикулярний біль, дво- або однобічна 
ішіалґія.

ВАКЕЗА – ОСЛЕРА (L. H. VAQUEZ – W. OSLER) 
СИНДРОМ – значне збільшення кількості еритро-
цитів (полі цитемія) з наростанням загальної кіль кості 
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крові: в кістковому мозку підсилений еритропоез, час-
то також підсилений мієло- і тромбоцитопоез. Спос-
терігається схильність до тромбозів, циркуляція крові 
сповільнена; спленомеґалія, еритремія, кольоровий по-
казник нижче одиниці, пойкіло- і анізоцитоз, лейкци-
тоз, тромбоцитоз, збільшена загальна кіль кість крові; 
кров’яний тиск не підвищений. Хворі мають червоне 
обличчя, темно-червоні слизові оболонки; розвиваєть-
ся еритромелалґія рогівки, поліцитемічне очне дно, гі-
пертрофія серця, інколи інсульти; з боку психіки: ас-
тенія, депресія, головний біль, запаморочення, шум у 
вухах, розлади сну.

ВАКУОЛІЗАЦІЯ – дистрофічний процес, який ха-
рактеризується накопиченням води в клітинах у вигляді 
вакуолей.

ВАКУОЛЬ – клітинне включення, що являє собою 
міхурець з рідким вмістом.

ВАКУОЛЬНА ДИСТРОФІЯ – утворення в прото-
плазмі, рідкісніше – в ядрі клітини оптично пустих ва-
куолей, які виявляються при мікроскопії; в основі В. д. 
лежать порушення водно-електролітного балансу клі-
тини.

ВАКУОЛЯРНИЙ – такий, що стосується вакуолі чи 
вказує на наявність вакуоль.

ВАКУУМ – 1) розріджений стан ґазу або повітря 
всередині закритого резервуара; 2) простір, в якому не-
має речовини.

ВАКУУМ-ЕКСКОХЛЕАЦІЯ – операція видален-
ня плідного яйця шляхом створення за допомогою спе-
ціального приладу від’ємного тиску в порожнині мат-
ки.

ВАКУУМ-ЕКСТРАКЦІЯ – операція штучного 
розроджування за допомогою спе ціального апарата – 
вакуум-екстрактора.

ВАКУУМ-ЕЛЕКТРОФОРЕЗ – комплексна дія лі-
карського електрофорезу і пониженого тиску повітря в 
ділянці накладення електродів.

ВАКУУМ-ПЕРФОРАЦІЯ – операція руйнування 
черепа плода з одночасним відсмоктуванням вмісту че-
репа.

ВАКУУМ-СТИМУЛЯЦІЯ – операція стимуляції 
пологової діяльності за допомогою вакуум-стимулято-
ра.

ВАКУУМ-ТЕРАПІЯ – див.: Баротерапія.
ВАКЦИНА – препарат, отриманий із бактерій, 

вірусів та інших мікроорґанізмів або продуктів їхньої 
життєдіяльності для активної імунізації людей та тва-
рин, специфічної профілактики і лікування інфекцій-
них захворювань.

ВАКЦИНА АДСОРБОВАНА – вакцина, антиґени 
якої адсорбовані на речовинах, що підсилюють і про-
лонґують антиґенне подразнення.

ВАКЦИНА АСОЦІЙОВАНА – вакцина, яка скла-
дається із кількох різних вакцин і застосовується для 
одночасної імунізації проти кількох інфекційних захво-
рювань.

ВАКЦИНА ЖИВА – вакцина, що містить життєз-
датні патоґенні мікроорґанізми, які ослаблені до такої 

міри, що виключається розвиток інфекційного захво-
рювання; відрізняються високою імуноґенністю, мож-
ливістю одноразового застосування і використання різ-
них способів аплікації.

ВАКЦИНА КОМБІНОВАНА – див.: Вакцина асо-
ційована.

ВАКЦИНА КОМПЛЕКСНА – див.: Вакцина асо-
ційована. 

ВАКЦИНА ПОЛІВАЛЕНТНА – вакцина, яка виго-
товлена із кількох серолоґічних варіантів збудника од-
нієї інфекційної хвороби.

ВАКЦИНА УБИТА – вакцина, яку отримують у ре-
зультаті інактивації патоґенних бактерій і вірусів, засто-
совуючи для цього дію фізичних і хімічних факторів; 
залежно від фактора, який застосовують для інактивації 
живих мікробів виготовляють гріті, формалінові, ацето-
нові, спир тові, фенолові вакцини.

ВАКЦИНА ХІМІЧНА – вакцина, що являє собою 
антиґени або групи антиґенів, які витягують із мікроб-
них культур; очищені від баластних неімунізуючих ре-
човин.

ВАКЦИНАЛЬНА ХВОРОБА – захворювання лю-
дини, що розвивається після інокуляції у шкіру вакци-
ни, яка застосовується для щеплення проти натураль-
ної віспи.

ВАКЦИНАЦІЯ – застосування вакцин для ство-
рення активного імунітету проти інфекційних захво-
рювань; В. виконують підшкірним, внутрішньошкір-
ним, нашкірним, ентеральним, внутрішньоносовим, 
кон’юнктивальним, аероґенним і комбінованим мето-
дами.

ВАКЦИНІАЛЬНИЙ – такий, що стосується вакци-
нації, характеризує її або зумовлений нею.

ВАКЦИНІФОРМНИЙ – подібний до вакцинації.
ВАКЦИНІЯ – 1) ускладнення вакцинації (дерматоз) 

проти віспи внаслідок поширення вірусу вісповакцини; 
2) див.: Вакцинальна хвороба.

ВАКЦИНОҐЕН – джерело, з якого отримується вак-
цина.

ВАКЦИНОҐЕННИЙ – такий, що утворює вакци-
ну.

ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА – попередження ви-
никнення і поширення ін фекційних захворювань, що 
ґрунтується на введенні в орґанізм вакцин.

ВАКЦИНОТЕРАПІЯ – метод лікування, що ґрун-
тується на введенні в орґанізм убитих або живих ослаб-
лених культур, а також окремих компонентів збудників 
інфекційних захворювань з метою активної стимуляції 
специфічного імунітету, підвищення реактивності й де-
сенсибілізації орґанізму до збудника або продуктів йо-
го розпаду.

ВАЛЕРІ-РАДО – АЛАЖУАНІНА – ХОРТОНА 
(P. VAL LERY-RADOT – T. ALAJOUANINE – B. HOR-
TON) СИНДРОМ – комплекс нервово-судинних сим-
птомів: однобічний головний біль, однобічна гіперемія 
обличчя, пульсація; сльозотеча, тактильна гіперестезія 
на тому самому боці, у ділянці розгалуження скроневих 
і лицьових артерій.
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ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА (VALE RIANA OFFI CI -
NALIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина родини 
валеріанових. Має багато видів і різновидів. Кореневи-
ще коротке, вертикальне, густо покрите численними бу-
руватими коренями. Стебло пряме, циліндричне, боро-
зенчасте, всередині порожнє, заввишки 0,7–1,5 м, вґорі 
гіллясте. Листки супротивні, непарнопірчастоскладної 
форми, при корені – черешкові, верхні – сидячі. Квітки 
дрібні, неправильні, запашні, зібрані на верхівці стебла 
і гілок у напівзонтики, що являють собою великі суц-
віття. Цвіте в червні–серпні. Плід – дрібна, довгастояй-
цеподібна сім’янка. Росте на вологих луках, між чагар-
никами та на берегах річок. Дія: заспокійлива, спазмолі-
тична.

ВАЛІН – незамінна амінокислота; α-амі но-ізова-
леріанова кислота, С5Н11О2N; входить до складу майже 
всіх білків у вигляді L-ізомера.

ВАЛІЦЕПОБУФАГІН – серцева отрута, яку добу-
вають із шкірних залоз ропух Bufo valliceps.

ВАЛКВІСТА – ҐАССЕРА (B.C. VAHL QUIST – 
C. GASSER) СИНДРОМ – хронічна конституційна ней-
тропенія з лімфоцитозом у дітей; хвороба розвивається 
у віці до 3 років; характеризується рецидивуючою га-
рячкою, анорексією, нереґулярним збільшенням ваги, 
помірною спленомеґалією і мікрополіаденією; в крові – 
хронічна нейтропенія зі значним зниженням кількості 
сеґменто ядерних лейкоцитів, відносний і абсолют ний 
лімфоцитоз, лейкоцитоз, інколи – еозинофілія; під дією 
ґлюкокортикостероїдів парадоксально наростає кіль-
кість лімфоцитів; проґноз сприятливий, спонтанне ви-
дужання, як правило, наступає у віці 2–4 років.

ВАЛЛЕ (F. L. I. VALLEIX) БОЛЬОВІ ТОЧКИ – ді-
лянки, що локалізуються біля верхньозадньої клубової 
ості, між сідничним горбом і великим вертлюгом, посе-
редині стегна ззаду, в під колінній ямці, позаду головки 
малогомілкової кістки, біля щиколотки, на тилі ступні 
в ділянці першої плеснової кістки, які болючі при на-
тискуванні; характерні для невриту і невралґії сідничо-
го нерва. 

ВАЛЛЕНБЕРҐА – ЗАХАРЧЕНКО (A. WALLEN-
BERG – M. A. ЗАХАРЧЕНКО) СИНДРОМ – бульбар-
ний альтернуючий синдром; характеризується появою 
на боці вогнища симптомів ураження блукаючого не-
рва, трійчастого нерва, симпатичних волокон ока (син-
дром Бернара – Горнера), спинно-мозочкових шляхів, а 
при великому вогнищі в ретикулярній формації довгас-
того мозку – розлади дихання, серцево-судинної діяль-
ності, на протилежному боці (внаслідок ураження спин-
но-таламічного тракту в боковому канатику довгастого 
мозку) з’являється геміаналґезія і гемітерманестезія від 
рівня СІІІ або нижче; при ураженні пірамідного шляху – 
геміплеґія.

ВАЛЛЕРА (A. V. WALLER) ПЕРЕРОДЖЕННЯ – 
переродження нервових волокон внаслідок відділення їх 
від клітини або захворювання самої клітини.

ВАЛЛЬҐРЕНА (A. J. WALLGREN) ХВОРОБА – 
захворювання. яке спостерігається в дитячому і юнаць-
кому віці; внаслідок ураження кісткової і ретикулоендо-

теліальної тканини в кістках утворюються порожнини, 
які заповнені коричнево-жовтими масами, що містять 
одноядерні «пінисті» клітини.

ВАЛЛЬҐРЕНА (A. J. WALLGREN) ПАРАКАВЕР-
НОЗНІ ХРИПИ – хрипи, які виникають у зоні інфіль-
тративних змін навколо туберкульозної каверни; мають 
дрібнопухирчастий голосний характер.

ВАЛОРИЗАЦІЯ – визначення активності лікарської 
речовини в експерименті на біолоґічних об’єктах залеж-
но від величини дози, що викликає ефект визначеної ін-
тенсивності.

ВАЛЬВ- (вальво-, вальву-; анат. valvula – клапан) – 
частина складних слів, яка означає «такий, що відно-
ситься до клапанів».

ВАЛЬВОТОМ – хірурґічний інструмент для розти-
ну клапанів.

ВАЛЬВОТОМІЯ – розрізання клапанів.
ВАЛЬВУЛІТ – запалення клапанів, особливо кла-

панів серця.
ВАЛЬВУЛІТ ГЛИБОКИЙ – див.: Ендокардит ди-

фузний.
ВАЛЬВУЛОҐРАФІЯ – дослідження руху клапанів і 

м’язу серця за допомогою неперервної ультразвукової 
локації, яка ґрунтується на ефекті Допплера.

ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКА – хірурґічна операція 
ліквідації клапанної недостатності і відновлення функ-
ції серцевого або венозного клапана; основним методом 
В. є протезування.

ВАЛЬВУЛОТОМ – хірурґічний інструмент, що яв-
ляє собою металічну трубку, у дистальному відділі якої 
розміщені ножі, які висуваються; застосовується для 
відновлення прохідності звужених отворів серця.

ВАЛЬВУЛОТОМІЯ – загальна назва хірурґічних 
втручань, в основі яких лежить розтин стулок серце-
вих клапанів.

ВАЛЬВУЛЯРНИЙ – такий, що стосується клапанів, 
має клапани або відкривається клапаном.

ВАЛЬҐІРУВАННЯ – відхилення ступні назовні.
ВАЛЬҐУСНИЙ – такий, що вигнутий, викручений 

назовні
ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ЛІНІЯ – 

білувата лінія на яєчнику в місці переходу його пок-
ривного епітелію в мезотелій брижі яєчника на межі 
між віль ним і брижовим краями орґану.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ОРҐАН – 
невелике тіло, яке розміщене в калитці вище головки 
придатка яєчка, наперед від сім’яного канатика; руди-
ментарний залишок первинної нирки.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ПІДКЛЮ-
ЧИЧНИЙ ТРИКУТНИК – підключичний простір, об-
межений ззовні переднім драбинчастим м’язом, всере-
дині – нижньою частиною довгого м’яза шиї, знизу – 
плевральним куполом легені; в трикутнику розміщені 
хребтова артерія, шийний відділ симпатичного стовбу-
ра, передній і зірчастий вузли, нижня щитоподібна ар-
терія.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ПРА-
ВИЛО – правило, відповідно до якого сформована в 
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орґанізмі тканина, що розвивається із визначеного за-
родкового листка, не переходить у тканину, що нале-
жить до іншого зародкового листка.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ТРАКТ – 
тракт у спинному мозкові, який утворюється із галузок 
аксонів клітин спінального ґанґлію, що входять у спин-
ний мозок у зоні Ліссауера.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) ШАР – ве-
нозне сплетіння, яке розміщене у брижі яєчника в ді-
лянці його воріт.

ВАЛЬДЕЙЄРА (H. W. G. WALDEYER) «ШЛУН-
КОВА ДОРІЖКА» – складки слизової оболонки шлун-
ка, розташовані вздовж малої кривизни; шлунковими 
доріжками рухається їжа, яка надходить із стравохо-
ду.

ВАЛЬДЕНСТРЕМА (J. WALDEN STRAM) МА К-
РОҐЛОБУЛІНЕМІЧНА ПУРПУРА – див.: Валь ден-
стрема синдром.

ВАЛЬДЕНСТРЕМА (J. WALDEN STRAM) МАК-
РОҐЛОБУЛІНЕМІЯ – див.: Вальденстрема хвороба.

ВАЛЬДЕНСТРЕМА (J. WALDEN STRAM) СИНД-
РОМ – періодична пурпура з ендоалерґічними пошкод-
женнями судин в результаті дис- і парапротеїнемії; спос-
терігається хронічна дрібно плямиста пурпура, переваж-
но на ногах, позитивний симптом Кончаловського – 
Румпеля – Леєде, значне підвищення кількості γ-ґло-
булінів у сироватці крові, підвищення ШОЕ, патолоґіч-
ні проби лабільності сироватки; періодичність пов’язана 
з основним захворюванням.

ВАЛЬДЕНСТРЕМА (J. WALDEN STRAM) ХВО-
РОБА (1) – системне ураження орґанів кровотворен-
ня, що характеризується неопластичною проліферацією 
лімфоїдних елементів клітинної системи в кістковому 
мозку, лімфатичних вузлах, селезінці тощо; супровод-
жується гіперпродукцією імуноґлобуліну класу ІgМ. За-
лежно від перебігу захворювання розрізняють три фор-
ми В. х.: проґресуючу, повільно проґресуючу і безсимп-
томну. Проґноз значною мірою визначається характером 
перебігу патолоґіч них процесів, вираженістю гемораґіч-
них та інфекційних ускладнень.

ВАЛЬДЕНСТРЕМА (J. WAL DEN STRAM) ХВО-
РОБА (2) – див.: Пертеса синдром.

ВАЛЬСАЛЬВИ (A. M. VALSALVA) ДИСФАҐІЯ – 
порушення ковтання внаслідок перелому під’язикової 
кістки. 

ВАЛЬСАЛЬВИ (A. M. VALSALVA) ПРОЦЕДУ-
РА – 1) форсований видих при закритому носі й роті 
спричинює підвищення тиску в євстахієвій трубі і се-
редньому вусі та зміщення барабанної перетинки назов-
ні; 2) зусилля видиху при закритій голосовій щілині зу-
мовлює збільшення внутрішньогрудного тиску та змен-
шення венозного кровотоку до серця.

ВАЛЬТЕРА – БОМАНА (WALTER – BOHMANN) 
СИНДРОМ – синдром, що виникає внаслідок стиснен-
ня нижньої порожнистої вени при масивному накопичу-
ванні крові або жовчі під фіброзною оболонкою печін-
ки; спостерігаються розлади кровообігу і дихання, що 
створюють загрозу для життя.

ВАЛЯ (Э. ВАЛЬ) СИМПТОМ (1) – ознака завороту 
або вузлоутворення кишечнику; спостерігається обме-
жене здуття живота.

ВАЛЯ (Э. ВАЛЬ) СИМПТОМ (2) – ознака пошкод-
ження артерії: шум, шипіння над пошкодженою суди-
ною під час систоли.

ВАНАДІЙ – V; елемент з атомним числом 23, атом-
ною масою 50,942; солі В. застосовують для лікування 
різних захворювань.

ВАНАДІУМІЗМ – хронічна інтоксикація сполуками 
ванадію, які потрапляють в орґанізм, як правило, через 
легені; спостерігаються подразнення дихальних шляхів, 
пневмонія, анемія та кон’юнктивіт.

ВАН-БОҐАРТА – ДІВРІ (L. VAN- BOGAERT – 
P. DIVRY) ХВОРОБА – спадковий (успадкування за 
рецесивним, зчепленим із статтю типом), дифузний 
анґіоматоз; проявляється вродженою пой кілодермією 
з телеанґіектазіями, невролоґічними і психічними по-
рушеннями.

ВАН-БОҐАРТА – МІЛЯ (L. VAN-BOGAERT – 
MYLE) СИНДРОМ – комплекс симптомів, який вклю-
чає арахнодактилію, оліґофренію та ознаки спадкової 
атаксії Фридрейха з міоклонічною епілепсією.

ВАН-БОҐАРТА – ОЗЕ (L. VAN-BOGAERT – J. 
HOZAY) СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій: 
укорочення кінцівок, аномалії лицьового скелета, сітчас-
та піґментація шкіри, недорозвиток головного мозку з 
судомами і пониженим інтелектом.

ВАН-БУРЕНА (W. H. VAN-BUREN) ХВОРОБА – 
див.: Induratio penis plastica.

ВАН-БЮХЕМА (F. S. VAN-BUCHEM) СИНД-
РОМ – спадковий ґенералізований гіперостоз, що зов-
нішніми проявами нагадує акромеґалію; з часом розви-
вається порушення слуху, периферичний параліч лицьо-
вого нерва, екзофтальм.

ВАН-ҐІЗОНА (I. TH. VAN-GIESON) МЕТОД – ме-
тод забарвлення гістолоґіч них препаратів шляхом пос-
лідовної обробки гематоксиліном і сумішшю пікрино-
вої кислоти з кислим фуксином; ядра клітин набувають 
чорно-коричневого кольору, сполучна тканина – яскра-
во-червоного, м’язова – жовтого кольору.

ВАН-ДЕН-БОША СИНДРОМ – синдром, який ус-
падковується рецесивно, пов’язаний з Х-хромосомою; 
характеризується ангідрозом, у результаті чого хворі не 
витримують спеки; на шкірі кисті та ступень – гіперке-
ратотичні ді лянки, які нагадують бородавки; спостері-
гається стоншення і випадіння волосся до тотальної ало-
пеції; горизонтальний ністаґм, міопія; інтелект зниже-
ний; за тримка росту.

ВАН-ДЕР-ХУВЕ (I. VAN-DER-HOE VE) СИНД-
РОМ – спадкове захворювання (успадкування аутосом-
но-домінантне), що характеризується сірувато-голубим 
забарвленням склер, приглухува тістю і патолоґічною 
ламкістю кісток.

ВАНІЛІЗМ – симптомокомплекс, що може розви-
ватися у тих, хто обробляє сиру ваніль; спричинюєть-
ся кліщем Acarus siro; спостерігаються нездужання, де-
рматит та риніт.
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ВАНЛЕРА (C. VANLAIR) ФЕНОМЕН – вростання 
аксонів центрального відділу перерізаного нерва в куль-
тю периферичного відрізка нерва уздовж тяжів шван-
нівських клітин.

ВАН-НЕККА (M. VAN-NECK) ХВОРОБА – остео-
хондропатія з локалізацією в ділянці сполучення низхід-
ної галузки лобкової й висхідної галузки сідничої кіс-
ток. 

ВАННЕРА (F. WANNER) СИМПТОМ – зменшен-
ня кісткової провідності черепа без болю і без лабірин-
тних симптомів; звичайно, є проявом орґанічних ура-
жень у черепі.

ВАННИ – водні процедури, що застосовуються з 
гіґієнічною, лікувальною і профілактичною метою. Ме-
ханізм дії В. складається з дії температурного, механіч-
ного і хімічного подразнення. Залежно від температу-
ри води розрізняють В.: холодні (до 20оС), прохолодні 
(20 – 33оС), індиферентні (34 – 36оС), теплі (37 – 39оС), 
гарячі (40 – 42оС).

В. АЗОТНІ – діючим середовищем В. а. є вода, на-
сичена азотом.

В. АРОМАТИЧНІ – діючим середовищем В. а. є во-
да з введеними в неї ароматичними речовинами.

В. ВІБРАЦІЙНІ – діючим середовищем В. в. є вода, 
яку піддають механічним коливанням звукової частоти; 
сприяють покращенню крово- і лімфообі гу, трофіки тка-
нин, діють анальґезуюче.

В. ВУГЛЕКИСЛІ – діючим середовищем В. в. є 
природні або штучно виготовлені вуглекислі мінераль-
ні води, що містять в 1 л не менше 0,7 – 0,8 г вуглекис-
лоти.

В. ВУГЛЕКИСЛІ СУХІ – дія на тіло людини суміш-
шю атмосферного повітря і вуглекислого ґазу.

В. ГІДРОҐАЛЬВАНІЧНІ – діючим фактором В. г. 
є ґальванічний струм, який подається на занурені у во-
ду кін цівки.

В. ГІДРОЕЛЕКТРИЧНІ – діючим фактором В. г. 
є постійний ґальванічний або імпульсний струм, який 
подається на занурені в воду кінцівки.

В. ГІРЧИЧНІ – діючим фактором В. г. є вода з 
додаванням порошку гірчиці; В. г. викликають: роз-
ширення судин шкіри, зниження кількості пульсових 
ударів за 1 хвилину, поглиблення дихання, зниження 
артеріального тиску, зменшують збудливість нервової 
системи.

В. ГРЯЗЕВІ – діючим фактором В. г. є суміш ліку-
вальної грязі і рапи.

В. ЗАГАЛЬНІ – В., коли у воду занурене все тіло.
В. МІСЦЕВІ – В., коли у воду занурена частина тіла 

(ручні, ножні і т. ін.).
В. ПАРОВІ – дія на тіло людини пароповітряних 

сумішей.
В. ПІСОЧНІ – дія на тіло людини підігрітого очи-

щеного піску.
В. ПОВІТРЯНІ – вид аеротерапії; дозована охолод-

жуюча дія повітря на частково або повністю оголене ті-
ло людини.

В. РАДІОАКТИВНІ – діючим середовищем В. р. 
є вода з розчиненими в ній радоном і продуктами йо-
го розпаду, що є переважно джерелами альфа-ви-
промінювання.

В. СВІТЛОВІ – дія на тіло людини світлового і теп-
лового випромінювання електричних ламп розжарен-
ня.

В. СИДЯЧІ – В., при яких вода покриває ділянку та-
зу, нижню частину живота і верхню частину стегон (без 
занурення у воду ніг).

В. СІРКОВОДНЕВІ – див.: Ванни сульфідні.
В. СКИПИДАРНІ – діючим середовищем В. с. є во-

да з додаванням скипидару, саліцилової кислоти і дитя-
чого мила; мають судинорозширювальну і знеболюючу 
дію, стимулюють симпатико-адреналову систему, об-
мінні процеси.

В. СОЛОНІ – див.: Ванни хлоридні натрієві.
В. СУЛЬФІДНІ – діючим середовищем В. с. є при-

родні або штучно виготовлені мінеральні води різного 
іонного складу і мінералізації, що містять сульфіди або 
напівзв’язаний сірководень.

В. СУХОПОВІТРЯНІ – дія на тіло людини сухого 
повітря, яке має температуру 70 – 80оС.

В. ХВОЙНІ – діючим середовищем В. х. є вода з 
розчиненим у ній екстрактом хвої; застосовуються при 
функ   ц іональних розладах ц. н. с., гіпертонічній хворобі 
І і ІІ А стадії; при респіраторних захворюваннях – як 
відтяжний засіб; при захворюваннях опорно-рухового 
апарату і периферичної нервової системи – як знеболю-
ючий і протизапальний засіб.

В. ХЛОРИДНІ НАТРІЄВІ – діючим середовищем 
В. х . н. є природна або штучно виготовлена солона во-
да.

В. ШАЛФЕЙНІ – діючим середовищем В. ш. є во-
да з додаванням до неї конденсату мускатного шалфею; 
мають в основному болезаспокійливу дію.

ВАНЦЕТТІ (F. VANZETTI) СИМПТОМ – спос-
терігається при ішіасі; у хворого, що стоїть, незважа-
ючи на сколіоз, таз перебуває в горизонтальному стані; 
при сколіозі в інших випадках таз перебуває в косому 
стані.

ВАПНИСТА ДИСТРОФІЯ – див.: Кальциноз.
ВАПНО – продукт випалювання порід, що містять 

карбонат кальцію (CaCO3); є сировиною для отримання 
хлорного вапна, яке застосовується для дезін фекції.

ВАРДЕНБУРҐА (P. J. WAARDEN BURG) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових аномалій: двобічний гід-
рофтальм, гіпертелоризм, баштовий череп, «ніс папу-
ги», розщеплене піднебіння, гіпоплазія нижньої щелепи 
і підборіддя, патолоґічне розміщення зубів, часто ано-
малії вух і ключиці, вроджені вади серця, несправжній 
гермафродитизм, криптор хізм, гіпоспадія, контрактури 
ліктів і колін, синдактилія на всіх кінцівках; часто спос-
терігається розщеплення губ, пізня приглухуватість; ус-
падкування, ймовірно, аутосомно-домінантне.

ВАРИКО- (лат. varix – варикозна вена) – частина 
складних слів, що вказує на варикоз або означає опух-
лість і звивистість.

 ВАНЛЕРА ФЕНОМЕН – ВАРИКО-
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ВАРИКОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
варикозно розширених вен.

ВАРИКОЗ – див.: Варикозне розширення вен.
ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН – зміни вен, що 

характеризуються нерівномірним збільшенням їхнього 
просвіту, зміною ходу судин, функціональною недостат-
ністю клапанів і порушеннями венозного відтоку.

ВАРИКОЗНИЙ – 1) такий, що стосується варикоз-
ного розширення вен; 2) постійно і неприродно розтяг-
нутий.

ВАРИКОЗНІ ВИРАЗКИ – виразки, що розвивають-
ся при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок 
внаслідок порушення венозного кровотоку.

ВАРИКОЇДНИЙ – такий, що подібний на варикоз-
не розширення вен.

ВАРИКОТОМІЯ – розріз варикозно розширеної ве-
ни.

ВАРИКОФЛЕБІТ – запалення варикозно розшире-
них вен.

ВАРИКОЦЕЛЕ – вузлувате розширення вен сім’я-
ного канатика; розрізняють три ступені хвороби: І – роз-
ширені вени локалізуються в межах сім’яного канатика; 
ІІ – характеризується опусканням розширених вен ниж-
че нижнього полюса яєчка; ІІІ – конґломерат розшире-
них вен розміщений на дні калитки, нижче яєчка; при 
цьому часто яєчко з явищами набряку і атрофії. 

ВАРИКОЦЕЛЕ ОВАРІАЛЬНЕ – варикозне розши-
рення вен широкої зв’язки.

ВАРИКОЦЕЛЕ УТЕРО-ОВАРІАЛЬНЕ – варикоз-
не розширення вен лозоподібного сплетення у жінок.

ВАРИКОЦЕЛЕКТОМІЯ – хірурґічна перев’язка та 
видалення розширених вен при варикоцеле.

ВАРИКУЛА – варикозне розширення вен кон’юнк-
тиви.

ВАРІАНСА – числове значення ознаки, що зміню-
ється.

ВАРІАЦІЙНА СТАТИСТИКА – частина матема-
тичної статистики, яка застосовується для вивчення ем-
піричного розподілу кількісних ознак у статистичній 
сукупності.

ВАРІАЦІЙНИЙ РЯД – статистичний ряд чисел, що 
складається із варіант і частот.

ВАРІАЦІЯ (у морфолоґії та фізіолоґії) – виражене 
відхилення в розвитку орґана (орґанів) або ознаки, що 
не виходить за межі норми. 

ВАРІАЦІЯ ДИСКРЕТНА – варіація кількісних оз-
нак, при якій окремі значення ознаки (варіанти) відріз-
няються одна від одної на певну кінцеву величину.

ВАРІАЦІЯ НЕПЕРЕРВНА – варіація кількісних оз-
нак, за якої значення ознаки можуть відрізнятися одна 
від одної на будь-яку малу величину.

ВАРІАЦІЯ ПЕРЕРВНА – чіткі фенотипічні мінли-
вості, які не переходять поступово одні в інші, а утво-
рюють два або більше окремих дискретних класів.

ВАРІОЛІМОРФНИЙ – віспоподібний.
ВАРІОЛОЇД – форма віспи у вакцинованих людей; 

характеризується легким, стертим і короткочасним пе-
ребігом.

ВАРІОЛОПОДІБНИЙ – такий, що подібний на 
віспу.

ВАРІОЛЯЦІЯ – зумисне щеплення вірусом неви-
дозміненої віспи для вироблення імунітету до захворю-
вання віспою, що може виникнути природно; на даний 
час В. застосовується тільки в експерименті.

ВАРЛАМОВА СИМПТОМ – можлива ознака 
хронічного апендициту; при постукуванні по ХІІ ребру 
справа в ділянці задньої пахвової лінії з’являється біль 
у здухвинній ділянці справа.

ВАРОЛІЇВ (C. VAROLIO) МІСТ – відділ головно-
го мозку, розміщений між довгастим мозком і ніжками 
мозку.

ВАРОЛІЙОВОГО МОСТУ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що розвивається при патолоґічних проце-
сах у ділянці мосту мозку (варолійового мосту); клініч-
но характеризується поєднанням альтернуючого синдро-
му Мійяра – Ґюблера, Бріссо – Сікара, Фовілля або Рай-
мона – Сестана з ознаками псевдобульбарного паралічу, 
ністаґмом, інколи – розширенням зіниць.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) РЕФЛЕКС – 
мимовільне згинання великого пальця руки в суглобі 
між середньою і нігтьовою фаланґами і менш значне в 
основному суглобі, а також опозиція великого пальця 
при значному напруженні пальців руки; ознака уражен-
ня пірамідної системи.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИМПТОМ 
(1) – при пасивному піднятті верхньої повіки і при од-
ночасному опорі хворого відсутня нормальна вібрація в 
коловому м’язі ока; ознака паралічу лицьового нерва. У 
здорових можна відчувати вібрацію при пальпації.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИМПТОМ 
(2) – відсутність маятникоподібних рухів рук при ходь-
бі; ознака пошкодження пірамідних або екстрапірамід-
них шляхів.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИМПТОМ 
(3) – відсутність вібрації зімкнутих повік на боці ура-
ження; ознака паралічу лицьового нерва.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИМПТОМ 
(4) – V палець руки займає позицію відведення; ознака 
паралічу ліктьового нерва.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИНДРОМ 
(1) – різновид брахіалґії, який спостерігається переваж-
но в літніх людей: біль і дизестезія долонь через кілька 
часів після сну; з початком рухів симптоми зникають; 
перебіг змінний триває роками.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СИНДРОМ 
(2) – міґруючий поліневрит; спостерігається біль у пле-
чах і долонях, що минає; короткочасний біль в інших 
частинах тіла, який відповідає іннервації шкірного не-
рва стегна, затульного і стегнового нервів.

ВАРТЕНБЕРҐА (R. WARTENBERG) СІДНИЧ-
НИЙ РЕФЛЕКС – при викликанні симптому Ласеґа, 
якщо розігнуту ногу в колінному суглобі повертати до 
середини, посилюється біль.

ВАРУСНИЙ – увігнутий усередину.
ВАСИЛЕНКА (В. Х. ВАСИЛЕНКО) СИМПТОМ 

(1) – шум плескоту, що виникає при пальпації живота 

 ВАРИКОҐРАФІЯ – ВАСИЛЕНКА СИМПТОМ (1)
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(виконується натще) справа від середньої лі нії; можли-
ва ознака стенозу воротаря шлунка.

ВАСИЛЕНКА (В. Х. ВАСИЛЕНКО) СИМПТОМ 
(2) – при постукуванні по передній черевній стінці в ді-
лянці проекції жовчного міхура з’являються болі на ви-
соті вдиху; ознака холециститу, холелітіазу.

ВАСИЛЕНКА (В. Х. ВАСИЛЕНКО) СИНДРОМ – 
розвиток при інфаркті міокарду диспептичних розладів, 
гострих ерозій і виразок шлунка, шлункових крово-
теч.

ВАСКУЛІТ – загальний термін, що позначає запа-
лення стінок кровоносних судин різної етіолоґії. Розріз-
няють первинні і вторинні В. Залежно від судин, які ура-
жаються, виділяють такі види В.: артеріїти, артеріоліти, 
капілярити, флебіти; відповідно до переважної локаліза-
ції запальних змін у судинній стінці розрізняють ендо-, 
мезо- і периваскуліти.

В. ВУЗЛИКОВИЙ НЕКРОТИЧНИЙ – див.: Вер-
тера – Вернера – Дюмлінґа васкуліт.

В. ВУЗЛУВАТИЙ – алерґічне запалення судин під-
шкірної тканини; проявляється виникненням на нижніх 
кінцівках і сідницях болючих вузлів з напруженою чер-
воною шкірою над ними.

В. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: Шенлейна – Геноха 
хвороба.

В. РЕТИНАЛЬНИЙ – див.: Ілза хвороба.
В. ШКІРИ – загальний термін, що об’єднує захво-

рювання шкіри, які виникають внаслідок різноманітних 
щодо етіолоґії запальних уражень дрібних судин шкі-
ри і підшкірної тканини, інколи й більш великих судин, 
включаючи також судини м’язового типу. Залежно від 
гістоморфолоґічних особливостей виділяють ексудатив-
ний, некротичний, проліферативно-некротичний і про-
ліферативний В.

ВАСКУЛІТИЧНИЙ – такий, що стосується вас-
кулітів.

ВАСКУЛОЛІМФАТИЧНИЙ – такий, що стосуєть-
ся кровоносних або лімфатичних судин.

ВАСКУЛОПАТІЯ – будь-яке захворювання крово-
носних судин.

ВАСКУЛОТОКСИЧНИЙ – такий, що спричинює 
чи характеризує токсичні ефекти судин тіла.

ВАСКУЛЬОЗНИЙ – такий, що містить судини.
ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ – 1) забезпечення судинами 

тканин, орґанів, частин тіла; 2) процес утворення су-
дин; 3) забезпечення васкуляризації хірурґічним шля-
хом.

ВАСКУЛЯРИЗУВАТИ – забезпечувати судинами.
ВАСКУЛЯРНИЙ – судинний; такий, що стосуєть-

ся судин.
ВАССЕРМАНА (A. WASSERMANN) РЕАКЦІЯ – 

різновид реакції зв’язування комплементу, яка застосо-
вується для серодіаґностики сифілісу.

ВАССЕРМАНА (S. WASSERMANN) СИМП-
ТОМ – ознака запалення або подразнення стегнового 
нерва: хворому, що лежить, з силою згинають у колін-
ному суглобі випрямлену ногу; при ураженні стегно-

вого нерва в передньому відділі стегна та паху вини-
кає біль.

ВАТА – перев’язувальний матеріал, який складаєть-
ся із зв’язаних між собою рослинних або синтетичних 
волокон; у медицині застосовують гігроскопічну і ком-
пресорну В.

ВАТА ГІҐРОСКОПІЧНА – вата, що має гіґро ско-
пічні властивості; характеризується високою поглиналь-
ною здатністю і капілярністю. Залежно від призначен-
ня виробляються три види В. г.: 1) очна – поглинальна 
здатність не менше 21 г; капілярність – не менше 75 мм; 
2) хірурґічна – поглинальна здатність не менше 20 г; 
капілярність – не менше 70 мм; 3) гіґієнічна – погли-
нальна здатність не менше 19 г; капілярність – не мен-
ше 65 мм.

ВАТА ФІБРИННА – являє собою волокна фібрину, 
які отримані із плазми крові; застосовується як кровос-
пинний засіб місцевої дії при капілярних і паренхіма-
тозних кровотечах.

ВАХЕНГЕЙМА – РЕДЕРА (WA CHEN HEIM – 
REDER) СИМПТОМ – при пальцевому ректальному 
дослідженні появляється біль в ілеоцекальній ділянці; 
ознака апендициту.

ВДИХ – надходження повітря в легені в резуль-
таті збільшення об’єму грудної клітки; викликається 
внаслідок скорочення діафраґми і зовнішніх міжребер-
них м’язів.

ВЕБЕРА (E. H. WEBER) ДОСЛІД – метод дифе-
ренційної діаґностики уражень звукопровідних і звукос-
приймальних відділів вуха за допомогою камертона або 
кісткового телефону аудіометра.

ВЕБЕРА (E. H. WEBER) ДОТИКОВІ КОЛА – ді-
лянки шкіри з тактильними рецепторами, в межах яких 
два одночасних дотики сприймаються як один.

ВЕБЕРА (W. E. WEBER) ОРҐАН – сліпа кишеня в 
передміхуровій залозі, що відкривається в сечовивідний 
канал щілиноподібним отвором на верхівці сім’яного 
горбка.

ВЕБЕРА (H. D. WEBER) СИНДРОМ – педику-
лярний альтернуючий синдром; характеризується па-
ралічем окорухового нерва на боці вогнища ураження і 
геміплеґією з парезом м’язів язика і лиця за централь-
ним типом (ураження кортиконуклеарного шляху) на 
протилежному боці; синдром розвивається при пато-
лоґічних процесах на основі ніжки великого мозку.

ВЕБЕРА (F. P. WEBER) СИНДРОМ – характери-
зується розширенням вен, утворенням артеріо-венозних 
анастомозів на одній нижній кінцівці, великими анґі о-
матозними плямами в поєднанні з гіперплазією кістко-
вої тканини, потовщенням і дистрофією м’язів ураже-
ної кінцівки. Припускається первинна патолоґія симпа-
тичного стовбура або бокового проміжного стовпа на 
певному місці спинного мозку, в результаті чого роз-
вивається аплазія периферичних судин і кісткова гіпер-
трофія.

ВЕБЕРА (W. E. WEBER) ТОЧКА – точка, розміще-
на на 1 см нижче миса крижів, являє собою центр ваги 
тіла лю дини.

 ВАСИЛЕНКА СИМПТОМ(2) – ВЕБЕРА ТОЧКА
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ВЕБЕРА (W. E. WEBER) ТРИКУТНИК – ділянка 
підошви ступні, утворена головками І і V метатарзаль-
них кісток і середньою точкою п’ятки.

ВЕБЕРА – ВАН-ДЕЄНА (H..WEBER – I. A. VAN 
DEEN) ПРОБА – якісна реакція на приховану кров у 
калі.

ВЕБЕРА – КОККЕЙНА (F. P. WE BER – E. A. COC-
KA YNE) СИНДРОМ – спадковий рецидивуючий бу-
льоз ний епідермоліз кінцівок: у результаті силь  ного 
механічного навантаження на ногах (рідкісніше на ру-
ках) утворюються пухирі; у ділянці пухирів – сильний 
шкір ний свербіж; у крові – еозинофілія; успадкуван-
ня аутосомно-рецесивне; спосте рігається повне виду-
жання.

ВЕБЕРА – ФЕХНЕРА (E. H. WEBER – G. TH. FECH-
NER) ЗАКОН – закон, що виражає кількісне співвід-
ношення між подразненням і відчуттям; величина, на 
яку необхідно збільшити силу подразнення, щоб викли-
кати ледве помітне підсилення відчуття, становить де-
яку постійну частину вихідної сили подразнення.

ВЕҐАНІЗМ – суворе дотримання овочевої дієти з 
виключенням усієї їжі тваринного походження.

ВЕҐЕНЕРА (F.WEGENER) ҐРАНУ ЛЬОМАТОЗ – 
некротизуюче ураження дрібних і середніх артерій і вен 
з ґранульоматозними розростаннями і тромбозом; ура-
жаються верхні дихальні шляхи, легені, нирки, стра-
вохід, шкіра; можуть руйнуватися кістки обличчя; спос-
терігається переважно у віці 20 – 50 років.

ВЕҐЕТ- (веґето-; лат. vegeto – збуджувати, оживляти, 
підсилювати, рости) – частина складних слів, яка озна-
чає: 1) збудження, підсилення; ріст; 2) такий, що нале-
жить до веґетативної нервової системи, веґетативний.

ВЕҐЕТАРІАНЕЦЬ – такий, що дотримується веґе-
таріанства.

ВЕҐЕТАРІАНСТВО – система харчування, яка 
виключає або обмежує вживан ня продуктів тваринно-
го походження.

ВЕҐЕТАТИВНА БУРЯ – поєднання різко вираже-
них веґетативних розладів, що раптово виникають; пе-
реважно розвивається внаслідок ураження центральних 
відділів веґетативної нервової системи.

ВЕҐЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА (SYS TE MA 
NERVOSUM AU TONOMICUM) – частина нер вової 
системи, що реґулює діяльність внутрішніх орґанів, за-
лоз, кровоносних і лімфатичних судин, гладкої та – час-
тково – поперечносмугастої мускулатури; складається 
із центрального і периферичного від ділів. Вплив В. н. 
с. на веґетативні функції реалізується трьома основни-
ми шляхами: через реґіонарні зміни судинного тонусу, 
адаптаційно-трофічну дію і управління функціями внут-
рішніх орґанів.

ВЕҐЕТАТИВНА ФОРМА – активна стадія життє-
вого циклу найпростіших (розмноження).

ВЕҐЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ – одна із форм 
безстатевого розмноження; розвиток нового орґанізму із 
частини батьківського.

ВЕҐЕТАТИВНИЙ – 1) такий, що стосується веґета-
тивної нервової системи; 2) такий, що стосується росту 

та живлення орґанізму; 3) такий, що характеризується 
безстатевим розмноженням; 4) такий, що означає части-
ну клітинного циклу, упродовж якого в клітині не відбу-
вається реплікація.

ВЕҐЕТАТИВНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, що здій-
снюються через нервові шляхи і апарати симпатичної 
і парасимпатичної нервової системи; реґулюють діяль-
ність залоз, судин, внутрішніх орґанів, особливо глад-
ких м’язів, і мають адаптаційно-трофічний вплив на різ-
ні функ ції соматичної нервової системи.

ВЕҐЕТАЦІЇ – розростання епідермісу і сосочкового 
шару шкіри, які підвищуються над рівнем шкіри; вто-
ринний морфолоґічний елемент висипів.

ВЕҐЕТОАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – поєднан-
ня астенії з веґетативними розладами, переважно ваґо-
тонічного характеру.

ВЕҐЕТОМІОФАСЦИТ – хвороба, що виникає вна-
с лідок тривалої одночасної дії несприятливих факторів 
(значне фізичне напруження, стереотипні рухи, вібрація, 
охолодження); проявляється анґіотрофоневрозом дис-
тальних відділів рук з фіброзними змінами м’язів перед-
пліччя і кистей.

ВЕҐЕТОСОМАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Віс це-
ромоторний рефлекс.

ВЕҐНЕРА (F. R. G. WEGNER) ОС ТЕО ХОНД-
РИТ – остеохондрит у дітей раннього віку при врод-
женому сифілісі; частіше проявляється ураженням дис-
тальних епіфізів стегнових і променевих кісток, а та-
кож проксимальних епіфізів великогомілкових кісток, 
що призводить до відокремлення епіфіза від метафі-
за.

ВЕҐНЕРА (F. R. G. WEGNER) СИМПТОМ – роз-
ширена і піґментована епіфізарна зона в кістках у дітей; 
можлива ознака вродженого сифілісу.

ВЕҐНЕРА (F. R. G. WEGNER) ХВОРОБА – див.: 
Парро хвороба (1).

ВЕҐНЕРА – КОРЗУНА (F. R. G. WEGNER – 
І. Ю. КОРЗУН) СИФІЛІТИЧНИЙ ОСТЕОХОНД-
РИТ – хро нічний артрит, який розвивається при си-
філісі; проявляється різкою деформацією суглоба при 
незначному порушенні його функції; виражені больові 
відчуття відсутні.

ВЕДМЕЖА ХВОРОБА – бурхлива веґетативна ре-
акція на дію надзвичайного психоемоційного подраз-
ника, яка характеризується раптовою мимовільною де-
фекацією.

ВЕЖОВИЙ ЧЕРЕП – деформація черепа, ознаками 
якої є крутий підйом тім’яної та потиличної кісток при 
незначному збільшенні поперечного розміру черепа та 
слабкому розвитку надбрівних дуг.

ВЕЗАЛІЯ (A. VESALIUS) ВЕНА – емі сарна вена, 
що проходить через венозний отвір (Везалія).

ВЕЗАЛІЯ (A. VESALIUS) КІСТ КА (1) – сесамо-
подібна кістка (fabella), яка розміщена на початку зов-
нішньої головки литкового м’яза.

ВЕЗАЛІЯ (A. VESALIUS) КІСТ КА (2) – додаткова 
кістка передплюсни, яка утворюється при відокремленні 
горбистості V плюсневої кістки.

 ВЕБЕРА ТРИКУТНИК – ВЕЗАЛІЯ КІСТ КА(2)
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ВЕЗАЛІЯ (A. VESALIUS) КІСТ КА (3) – додатко ва 
кістка зап’ястка, що утворюється біля основи V п’яст-
кової кістки.

ВЕЗИКАЛЬНИЙ – такий, що стосується сечового 
міхура.

ВЕЗИК(О)- (анат. vesica urinaria – сечовий міхур) – 
частина складних слів, яка означає «такий, що належить 
до сечового міхура».

ВЕЗИКО-ВАҐІНАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і піхви.

ВЕЗИКО-ВАҐІНО-РЕКТАЛЬНИЙ – такий, що од но-
часно стосується сечового міхура, піхви і прямої киш ки.

ВЕЗИКО-ПРОСТАТИЧНИЙ – такий, що одночас-
но стосується сечового міхура і передміхурової зало-
зи.

ВЕЗИКО-РЕКТАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і прямої кишки.

ВЕЗИКО-СПІНАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і спинного мозку.

ВЕЗИКО-УМБІЛІКАЛЬНИЙ – такий, що одночас-
но стосується сечового міхура і пупка.

ВЕЗИКО-УРАХУСНИЙ – такий, що одночасно сто-
сується сечового міхура і сечової протоки.

ВЕЗИКО-УРЕТЕРАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і сечовода.

ВЕЗИКО-УРЕТЕРО-ВАҐІНАЛЬНИЙ – такий, що 
одночасно стосується сечового міхура, матки і піхви.

ВЕЗИКОЦЕЛЕ – грижоподібне випинання стінки 
сечового міхура.

ВЕЗИКУЛ- (лат. vesicula зменш. від vesica – міху-
рець) – частина складних слів, яка означає: «такий, що 
належить до міхурця, везикули»

ВЕЗИКУЛА – обмежене півкулясте утворення, яке 
підвищується над рівнем шкіри, діаметром до 0,5 см, 
інколи з центральним втисненням, заповнене прозорим 
кров’янистим вмістом; первинний морфолоґічний еле-
мент висипу.

ВЕЗИКУЛЕКТОМІЯ – хірурґічна операція вида-
лення сім’яних міхурців.

ВЕЗИКУЛІТ – запалення сім’яних міхурців. Роз-
різняють такі форми В.: 1) катаральний, або поверхне-
вий; 2) глибокий; 3) емпієма сім’яного міхурця; 4) па-
равезикуліт.

ВЕЗИКУЛОҐРАФІЯ – метод рентґеноґрафії сім’я-
них міхурців після введення контрастної речовини.

ВЕЗИКУЛОПАПУЛЬОЗНИЙ – такий, стосується 
везикули і папули.

ВЕЗИКУЛОПУСТУЛЬОЗНИЙ – такий, що сто-
сується везикул і пустул.

ВЕЗИКУЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин сім’яного 
міхурця.

ВЕЗИКУЛОФОРМНИЙ – такий, що за виглядом 
нагадує міхурець.

ВЕЗИКУЛЬОЗНИЙ РИКЕТСІОЗ – гостре інфек-
ційне захворювання із групи кліщових рикетсіозів; дже-
релом збудника В. р. є домашні миші та сірі щурі; ха-
рактеризується гарячкою, папуло-везикулярним виси-
пом, первинним ураженням шкіри на місці проникнен-

ня збудника, реґіонарним лімфаденітом, короткочасним 
перебігом.

ВЕЗИКУЛЯРНЕ ДИХАННЯ – шум, що вислу-
ховується при аускультації в нормальних умовах над 
усією поверхнею легень; характеризується переважан-
ням часу шуму вдиху над часом шуму видиху і м’яким 
тембром.

ВЕЗИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується міхурців; 
складається із міхурців.

ВЕЙҐЕРТА (K. WEIGERT) ЗАЛІЗНИЙ ГЕМА-
ТОКСИЛІН – суміш рівних частин спиртового розчи-
ну гематокси ліну, водного розчину півторахлористого 
заліза і соляної кислоти; гістолоґічний барвник.

ВЕЙҐЕРТА (K. WEIGERT) ЛІТІ Є ВИЙ ГЕМА-
ТОКСИЛІН – суміш 9 частин концентрованого вод-
ного розчину карбонату літію з 1 частиною спиртового 
розчину гематоксиліну; гістолоґічний барвник.

ВЕЙЄРСА (H. WEYERS) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій: ульнарна гексадактилія з синосто-
зом п’ясткових кісток, розщеплена нижня щелепа, де-
формовані нижні різці, несправж ня середня діастема, 
антекубітальні лі тальні перетинки; часто також спос-
терігається розщеплення верхньої губи і твердого під-
небіння, аномалії розвитку нирок і селезінки.

ВЕЙЄРСА – ФЮЛЛІНҐА (Н. WE YERS – G. FUL-
LING) СИНДРОМ – симптомокомплекс дисплазії 
зовнішньо го зародкового листка: наявність зубів у но-
вонародженого, гіпоплазія зубних коренів, передчас-
не прорізування і випадання зубів; деформація носа, 
мікроґенія, тупий вираз обличчя; вроджена катаракта, 
мікрофтальм, ґлаукома. 

ВЕЙЛА (Е. WEILL) СИМПТОМ – відсутність ди-
хальних рухів у підключичній ділянці на боці ураження; 
ознака пневмонії у дітей.

ВЕЙЛА (Н. Н. VAIL) СИНДРОМ – однобічна не-
вралґія нерва крилоподібного м’яза у хворих з запален-
ням синуса клиноподібної кістки.

ВЕЙЛА – КЛЕРКА (P. E. WEIL    – CLERC) ХВО-
РОБА – форма еритромієлозу, що зустрічається у до-
рослих; проявляється гемораґіями, гепатосплено-
меґалією, анемією, наявністю у крові численних нор-
мобластів і еритроцитів, що містять кільця Кабо і тіль-
ця Жоллі.

ВЕЙЛА – СЕРА (P. E. WEIL – SER) ХВОРОБА – 
атипова форма мієлолейкозу; проявляється лейкоцито-
зом до 40000 (80 – 90% зрілих нейтрофілів), на явністю 
в крові нейтрофільних і еозинофільних мієлоцитів, гепа-
тоспленомеґалією з мієлоїдною метаплазією і вираженим 
переважанням ґранулоцитів у кістковому мозку.

ВЕЙНБЕРҐА (F. WEINBERG) СИМПТОМ – на 
рентґеноґрамі легень спостерігаються овальні, різко об-
межені тіні; можлива рентґенолоґічна ознака ехінокока 
легень.

ВЕЙНЕРТА (WEINERT) СИМПТОМ – ознака по-
шкодження селезінки у дітей: лікар захоплює пальця-
ми поперекову ділянку дитини з обох боків так, щоб 
4 пальці розміщались на попереці, а перші пальці – в 
підребер’ях; при наявності пошкодження пальці справа 
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легко сходяться назустріч один одному, а зліва між ни-
ми спостерігається резистентність, болючість або при-
пухлість.

ВЕЙСМАНА (WEISMAN) СИМПТОМ – хворо-
му, що лежить на спині, згинають ногу в кульшовому 
і колінному суглобах на здоровому боці й пропонують 
виконати ті ж рухи на другому боці; згинання на боці 
ураження мозочка більш виражене.

ВЕЙСМАН-НЕТТЕ (R. WEISMANN-NETTER) 
СИНДРОМ – форма спадкового дизостозу: дитина по-
чинає ходити лише у віці 2 – 4 років; викривлення ве-
ликогомілкової та малогомілкової кісток у саґітальній 
площині; потовщення кортикальної субстанції діафізів; 
диспропорційно низький або карликовий зріст; дефор-
мація V поперекового хребця, зміщення тазу; можливе 
аутосомно-рецесивне успадкування.

ВЕЙССА (N.WEISS) СИМПТОМ (1) – одночасно 
з позитивним симптомом Керніга спостерігається роз-
гинання І пальця ступні; ознака ураження пірамідного 
тракту.

ВЕЙССА (N. WEISS) СИМПТОМ (2) – при пос-
тукуванні в ділянці біля зовнішнього кута ока спостері-
гаються скорочення м’язів лиця; ознака тетанії, інколи 
також неврастенії.

ВЕЙССА (N. WEISS) симптом (3) – при туберку-
льозі легень у поєднанні з запаленням середнього вуха 
хворий інколи чує власне дихання хворим вухом.

ВЕКОРДІЯ – 1) психічні захворювання, які прояв-
ляються тільки в одному із видів психічної діяльності 
(афективної, інтелектуальної та ін.); 2) загальна назва 
психічних захворювань.

ВЕКСЛЕРА (D. WEXLER) СИМПТОМ – при сто-
янні на колінах на стільці ступня на боці, що протилеж-
ний ураженню, утворює прямий кут з гомілкою; ознака 
запалення сідничого нерва.

ВЕКТОР (лат. vector – такий, що переносить) – 
відрізок, який визначає довжину і напрям.

ВЕКТОРБАЛІСТОКАРДІОҐРАМА – див.: Баліс-
токардіоґрама.

ВЕКТОРБАЛІСТОКАРДІОҐРАФ – див.: Баліс то-
кардіоґраф.

ВЕКТОРБАЛІСТОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Баліс-
токардіоґрафія.

ВЕКТОРДИНАМОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Дина-
мокардіоґрафія векторна.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАМА – див.: Век тор-
кардіоґрама.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФ – див.: Вектор-
кардіоґраф.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Век-
торкардіоґрафія.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОКАРДІОСКОП – див.: Вектор-
кардіоскоп.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОКАРДІОСКО ПІЯ – див.: Век-
торкардіоскопія.

ВЕКТОРЕЛЕКТРООКУЛОҐРАФІЯ – метод реєс-
трації рівнодіючої (сумарного вектора) електричного 
поля ока.

ВЕКТОРЕЛЕКТРОРЕТИНОҐРАФІЯ – метод 
реєстрації рівнодіючої (сумарного вектора) електрич-
ного поля сітківки.

ВЕКТОРКАРДІОҐРАМА – проекція на площину 
кривої, що описує у просторі кінець сумарного вектора 
електрорухових сил, що виникають при деполяризації і 
реполяризації міокарду у процесі серцевого циклу.

ВЕКТОРКАРДІОҐРАФ – прилад для реєстрації век-
торкардіоґрами.

ВЕКТОРКАРДІОҐРАФІЯ – метод до слідження 
біоелектричної активності серця, що ґрунтується на 
реєстрації змін у часі величини і напряму у просторі 
електрорухової сили, що виникає в результаті деполя-
ризації і реполяризації міокарда у процесі серцевого 
циклу.

ВЕКТОРКАРДІОСКОП – прилад для відтворен-
ня векторкардіоґрами на екрані електронно-промене-
вої трубки.

ВЕКТОРКАРДІОСКОПІЯ – метод до слідження 
біоелектричної активності серця, що ґрунтується на 
аналізі векторкар діоґрами, що візуально спостерігаєть-
ся на екрані електронно-променевої трубки.

ВЕЛАНДЕРА (L. WELANDER) СИНДРОМ – різ-
новид спадкової міопатії: здебільшого в 40–60 років ви-
никає проґресуюча слабкість, атрофія розгиначів і дріб-
них м’язів дистальних частин верхніх і нижніх кінцівок; 
часто характерною ознакою є слабкість великих пальців 
рук, яка підсилюється в умовах холоду; з часом посту-
пово зменшується здатність розгинати пальці, що приз-
водить до постійного перебування пальців у позиції зги-
нання; рефлекси спочатку нормальні, потім послаблені; 
успадкування аутосомно-домінантне.

ВЕЛИКИЙ СИНДРОМ – (у психіатрії) поєднан-
ня різних психічних розладів (маревних, депресивних, 
маніакальних та ін.), які розвиваються внаслідок ґене-
ралізації та поглиблення тяжкості психозу.

ВЕЛИКОГО ВУШНОГО НЕРВА СИНДРОМ – 
синдром, що спостерігається при ураженні великого 
вушного нерва; клінічно проявляється поєднанням роз-
ладів чутливості в ділянці кута нижньої щелепи і вуш-
ної раковини.

ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ КИСТІ СИМПТОМ – див. 
Бехтерєва симптоми (11).

ВЕЛИКОГО ПОТИЛИЧНОГО НЕР ВА СИНД-
РОМ – синдром, що спо стерігається при ураженні вели-
кого потиличного нерва; клінічно проявляється поєднан-
ням гіперестезії та порушення поверхневої чутливості в 
потиличній ділянці з болючістю в точці, що розміщена 
на середині відстані між соскопо дібним відростком та 
верхніми шийними хребцями.

ВЕЛИКОГОМІЛКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – 
синдром, що спостерігається при ураженні великогоміл-
кового нерва; клінічно проявляється поєднанням пери-
феричного парезу (паралічу) згиначів ступні і пальців з 
атрофією литкових м’язів, відсутністю ахіллового реф-
лексу, вазомоторними, трофічними і чутливими розла-
дами на задній поверхні гомілки і підошовної поверхні 
ступні та пальців.

 ВЕЙСМАНА СИМПТОМ – ВЕЛИКОГОМІЛКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ



157

ВЕЛОЕРҐОМЕТР – прилад для виконання дозова-
ного фізичного наванта ження.

ВЕЛОЕРҐОМЕТРІЯ – метод функціонального до-
слідження з застосуванням дозованого фізичного наван-
таження для виявлення латентної коронарної недостат-
ності, для визначення показників функції зовнішнього 
дихання і т. ін.; ґрунтується на крутінні ногами або ру-
ками педалей велоерґометра.

ВЕЛЬФЛЕРА (А. WOLFLER) СИМПТОМ – із сте-
нозованого шлунка (форма пісочного годинника) ріди-
на виходить швидко, але при наступному промиванні 
шлунка промивні води містять рештки і продукти гниль-
ного розпаду їжі; ознака стенозу шлунка.

ВЕНДЕ (G. W. WENDE) СИНДРОМ – спадковий 
універсальний меланоз шкіри; проявляється в ранньому 
дитячому віці; успадкування аутосомно-домінантне.

ВЕНДЕРОВИЧА (Е. Л. ВЕНДЕРОВИЧ) СИМ-
ПТОМ – при ураженні пірамідного шляху спостері-
гається зниження сили привідних м’язів ІV і V паль-
ців кисті.

ВЕНЕКЛААСА (G. M. H. VEENE KLAAS) СИН-
ДРОМ – хронічний бронхіт у разі вираженої денталь-
ної ін фекції; хворіють переважно діти з наявністю мо-
лочних зубів.

ВЕНЕКТАЗІЯ – див.: Флебектазія.
ВЕНЕКТОМІЯ – див.: Флебектомія.
ВЕНЕРИЧНИЙ – такий, що стосується захворю-

вань, які переважно передаються статевим шляхом.
ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ – різні за етіолоґічними 

факторами, патоґенетичними особливостями, структур-
ними і клінічними проявами інфекційні захворювання, 
спільним для яких є спосіб зараження – переважно ста-
тевим шляхом.

ВЕНЕРОЛОГ – лікар, фахівець з венеролоґії.
ВЕНЕРОЛОҐІЯ – галузь клінічної медицини, що 

вивчає етіолоґію, клініку, лікування венеричних захво-
рювань.

ВЕНЕРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь заразитися ве-
неричною хворобою.

ВЕНЕСУЕЛЬСЬКИЙ КІНСЬКИЙ ЕНЦЕФА ЛІТ – 
гостре інфекційне за хворювання із групи тропічних ко-
мариних гарячок; спричинюється арбовірусом групи А; 
проявляється менінґеальними явищами з легким поть-
маренням свідомості, коротким гарячковим періодом, 
інколи розвивається тяжка форма енцефаліту.

ВЕНИ (А) (VENAE) – кровоносні судини, які не-
суть кров із орґанів і тканин до серця у праве передсер-
дя. Виняток становлять легеневі вени, що несуть кров 
(артеріальну) із легень у ліве передсердя. Розрізняють 
поверхневі і глибокі В. Стінка В. складається з трьох 
шарів: внутрішньої, середньої й зовнішньої оболонок. 
Наявність і ступінь розвитку м’язових елементів у стінці 
В. покладено в основу їхнього поділу на В. безм’язового 
і м’язового типу.

В. БРИЖОВА ВЕРХНЯ (V. ME SENTERICA SU-
PERIOR) – впадає у В. ворітну. Утворюється з В.: обо-
дової правої, ободової середньої, шлунково-сальникової 
правої, клубово-ободової, порожньої та клубової кишки, 

панкреатичних, панкреатодуоденальних. Збирає кров 
від тонкої кишки (порожньої і клубової), від дванадця-
типалої кишки, підшлункової залози (частково), від слі-
пої кишки і червоподібного відростка, висхідної, попе-
речної ободової кишки, від шлунка і великого сальника 
(частково).

В. БРИЖОВА НИЖНЯ (V. ME SENTERICA 
INFERIOR) – впадає в селезінкову В. або безпосеред-
ньо у во ріт ну В. (інколи в брижову верхню В.). Утво-
рюється з В.: ободової лівої, сиґмоподібної, прямо-
кишкової верхньої. Збирає кров від низхідної ободової, 
сиґмо по діб  ної та верхньої частини прямої кишки.

В. ВЕЛИКОГОМІЛКОВІ ЗАДНІ (VV. TIBIALES 
POSTERIORES) – впадають у підколінну В. Відпо-
відають А. великогомілковій задній. Приймають глибокі 
В. підошовної поверхні ступні та підошовної венозної 
сітки, малогомілкові В. Збирають кров від м’язів і фас-
цій підошовної поверхні ступні, заднього і латерально-
го відділів гомілки.

В. ВЕЛИКОГОМІЛКОВІ ПЕРЕДНІ (VV. TIBI-
ALES ANTERIORES) – впадають у підколінну В. Від-
повідають А. ве ликогомілковій передній. Збирають кров 
від глибоких В. тилу ступні та передньої поверхні гоміл-
ки (м’язів, фасцій).

В. ВОРІТНА (V. PORTAE) – несе кров у печінку. Ут-
ворюється з В.: жовчноміхурової, шлункової правої, шлун-
кової лівої, селезінкової, брижової нижньої, брижової вер-
хньої, навколопупкових, передворотаревої. Збирає кров 
від шлунка, тонкої і товстої кишок (прямої кишки – тільки 
від верхньої частини), дванадцятипалої кишки, підшлун-
кової залози, великого сальника і селезінки.

В. ГЛИБОКА СТЕГНА (V. PRO FUNDA FEMO-
RIS) – впадає в стегнову В. Утворюється з медіальних 
В., що оточують стегнову кістку; латеральних В., що 
оточують стегнову кістку; проривних В. Відповідає А. 
глибокій стегновій. Збирає кров від м’язів стегна (лате-
ральної, медіальної та задньої груп).

В. ГРУДНІ ВНУТРІШНІ (VV. THO RACICAE 
INTERNAE) – впадають у плечоголовні В. (відповід-
ного боку). Відповідають грудній внут рішній А. Зби-
рають кров від передньої грудної стін ки і частково – від 
передньої стінки живота.

В. ДИПЛОЇЧНІ (VV. DIPLOICAE) – загальна наз-
ва вен губчастої (трабекулярної) речовини кісток черепа. 
Входять: лобна диплоїчна, передня скронева диплоїчна, 
задня скронева диплоїчна та потилична диплоїчна В.

В. ЕМІСАРНІ (VV. EMISSARIAE) – загальна наз-
ва вен, які сполучають венозні пазухи твердої мозкової 
оболонки з поверхневими (підшкірними) венами голо-
ви. Входять: тім’яна емісарна, соскоподібна емісарна, 
виросткова емісарна та потилична емісарна В.; венозні 
сплетення під’язикового каналу, овального отвору та 
сонного каналу.

В. ЕПІСКЛЕРАЛЬНІ (VV. EPI SCLERALES) – впа-
дають в очну верхню В. Збирають кров від склери.

В. ЗАДНЬОЩЕЛЕПНА (V. RE TROMANDI BU-
LARIS) – впадає в лицьову В. або в яремну внутріш-
ню В. Утворюється з верхньощелепних, скроневих по-

 ВЕЛОЕРҐОМЕТР – ВЕНА ЗАДНЬОЩЕЛЕПНА



158

верхневих, поперечної обличчя, скроневої середньої В.; 
крилоподібного (венозного) сплетення. Відповідає при-
близно ділянці, що постачається верхньо щелепною А. 
Збирає кров із скроневої ділянки, привушної залози, ді-
лянки вушної раковини.

ВЕНА КЛУБОВА ВНУТРІШНЯ (V. ILI ACA 
INTER NA) – впадає у клубову загальну В. Утворюєть-
ся з верхніх і нижніх сідничих В.; затульних, сечоміх-
урових, бокових крижових, маткових, середніх і нижніх 
прямокишкових, задніх калитково-губних В.; В. луко-
виці статевого члена, переддвер’я; глибоких В. кліто-
ра, глибоких В. статевого члена, внутрішньої сороміт-
ної В., глибокої дорсальної В. статевого члена, глибокої 
дорсальної В. клітора; крижового, прямокишкового, се-
чоміхурового, передміхурового, піхвового, маткового 
венозних спле тень.

В. КЛУБОВА ЗАГАЛЬНА (V. ILIA CA COMMU-
NIS) – впадає в порожнисту нижню В. Утворюється 
з клубової зовнішньої, клубової внутрішньої, крижо-
вої серединної та клубово-крижової В. Збирає кров від 
нижньої кінцівки, зовнішніх статевих орґанів, із ділян-
ки промежини, від стінок і орґанів тазу, передньої стін-
ки живота.

В. КЛУБОВА ЗОВНІШНЯ (V. ILIA CA EXTER-
NA) – впадає в клубову загальну В. Утворюється з над-
черевної нижньої В. та глибокої В., що оточує клубову 
кістку. Збирає кров від нижньої кінцівки, зовнішніх ста-
тевих орґанів і передньої стінки живота.

В. КЛУБОВО-ОБОДОВА (V. ILEO COLICA) – впа-
дає в клубову загальну В. (В. клубова внутрішня). Від-
повідає А. клубово-ободовій. Збирає кров із поперекової 
ділянки та зі здухвинної ямки.

В. ЛЕГЕНЕВА ВЕРХНЯ ЛІВА (V. PUL MONALIS 
SUPERIOR SI NISTRA) – впадає у ліве передсердя. Ут-
ворюється із задньоверхньої, перед ньої і язичкової галу-
зок. Збирає кров від верх ньої частки лівої легені.

В. ЛЕГЕНЕВА ВЕРХНЯ ПРАВА (V. PULMONALIS 
SUPERIOR DEX TRA) – впадає в ліве передсердя. Ут-
ворюється із верхівкової, передньої, задньої галузок та 
галузки середньої частки. Збирає кров з верхньої та се-
редньої часток правої легені.

В. ЛЕГЕНЕВА НИЖНЯ ЛІВА (V. PULMONALIS 
INFERIOR SI NISTRA) – впадає в ліве передсердя. Ут-
ворюється з верхівкової галузки і базальної загальної В. 
Збирає кров із нижньої частки лівої легені.

В. ЛЕГЕНЕВА НИЖНЯ ПРАВА (V. PULMONALIS 
INFERIOR DEX TRA) – впадає в ліве передсердя. Ут-
ворюється з верхівкової галузки і базальної загальної В. 
Збирає кров від нижньої частки правої легені.

В. ЛИЦЬОВА (V. FACIALIS) – впадає в яремну 
внутрішню В. Утворюється з кутової, надблокових, на-
дочноямкової, нижньої повіки, верхньої губної, нижніх 
губних, зовнішніх носових, глибокої лиця, піднебінної, 
підпідборідної В.; галузок привушної залози, В. верх-
ньої повіки. Відповідає лицьовій А. (з її галузками), має 
сполучення з венами очної ямки. Збирає кров від шкі-
ри і м’язів ділянки лиця; від привушної та під щелепної 
слинних залоз.

В. МІЖРЕБЕРНІ ЗАДНІ (VV. IN TERCOSTALES 
POSTERIORES) – впадають у непарну В. (справа), на-
півнепарну (зліва). Збирають кров від грудної стінки 
(правого і лівого боку), від грудного відділу спинного 
мозку і його оболонок, від шкіри і м’язів спини.

В. МІЖРЕБЕРНІ ПЕРЕДНІ (VV. IN TER COS-
TALES ANTERIO RES) – впадають у грудну внутріш-
ню В. Збирають кров від грудних і міжреберних м’язів 
(у передньо-бокових відділах грудної клітки), від молоч-
ної залози (частково) і шкіри.

В. МОЗКОВА ВЕЛИКА (V. CE REBRI MAGNA) – 
впадає в прямий синус. Утворюється з базальної, внут-
рішніх мозкових, нижніх мозкових, верхніх мозочка В. 
Збирає кров від внутрішніх частин мозку (базальних 
ядер, зорових горбів, прозорої перегородки), судинних 
сплетень бокових шлуночків, від мозочка.

В. МОЗКОВІ (VV. CEREBRI) – загальна назва В. 
головного мозку.

В. МОЗКОВІ НИЖНІ (VV. CE REBRI INFERIO-
RES) – впадають у синуси: поперечний, кам’янистий 
верхній, печеристий, міжпечеристі (передній і задній); в 
базальну В. Збирають кров від нижньої поверхні і ниж-
ніх частин латеральної поверхні великих півкуль голо-
вного мозку.

В. МОЗОЧКА ВЕРХНІ (VV. CE REBELLI SUPERI-
ORES) – впадають у синуси: прямий, поперечний, 
кам’янистий верхній; у внутрішні мозкові В. Збирають 
кров від верхньої поверхні мозочка.

В. МОЗОЧКА НИЖНІ (VV. CE REBELLI INFERI-
ORES) – впадають у синуси: поперечний, сиґмоподіб-
ний, потиличний і кам’янистий нижній. Збирають кров 
від нижньої поверхні мозочка.

В. НАДЧЕРЕВНА НИЖНЯ (V. EPI GASTRICA 
INFERIOR) – впадає в клубову зовнішню В. Відпові-
дає А. надчеревній нижній. Збирає кров від передньої 
черевної стінки (прямого м’яза живота).

В. НАДЧЕРЕВНА ПОВЕРХНЕВА (V. EPIGAST-
RICA SUPERFICIALIS) – впадає у велику підшкірну 
В. ноги або стегнову В. Відповідає А. надчеревній по-
верхневій. Збирає кров від шкіри передньої стінки жи-
вота.

В. НЕПАРНА (V. AZYGOS) – утворюється з пра-
вої верхньої міжреберної, напівнепарної, додаткової на-
півнепарної, стравохідної, бронхіальних, перикардіаль-
них, медіастинальних, верхніх діа фраґмальних, висхід-
ної поперекової, підреберної, задніх міжреберних В.; 
зовнішніх і внутрішніх хребетних венозних сплетінь. 
Збирає кров від тканин пристінкової плеври, міжребер-
них проміж ків, правого боку діафраґми, з поперекової 
ділянки; від стравоходу, бронхів, перикарду, тканин і 
лімфатичних вузлів заднього середостіння, із системи 
напівнепарної та додаткової напівнепарної В.

В. НИРКОВІ (VV. RENALES) – впадають у ниж-
ню порожнисту В. Утворюються із внутрішньоорґан-
них В. нирок, лівої яєчникової, лівої надниркової, лівої 
яєчкової В. Збирають кров від нирки (від повідного бо-
ку) і її капсул; з лівого боку – від надниркової залози і 
яєчка (яєчника).
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ВЕНА ОСНОВНА (V. BASALIS) – впадає у внут-
рішні мозкові В. Утворюється з передніх мозкових, гли-
бокої середньої мозкової, стріарної В. Збирає кров від 
базальних ядер півкулі головного мозку відповідного 
боку та з ділянки сірого горба; анастомоз між венами 
основи мозку і внутрішніми мозковими В.

В. ОСНОВНА ВЕРХНЯ (V. BASA LIS SUPERI-
OR) – впадає в основну загальну В. (правої або лівої 
легені). Утворюється із передніх основних галузок. Зби-
рає кров від основних сеґментів нижньої частки (правої 
або лівої легені).

В. ОСНОВНА ЗАГАЛЬНА (V. BA SALIS COMMU-
NIS) – впадає в правій легені в праву нижню легеневу 
В., в лівій легені – в ліву нижню легеневу В. Утворюєть-
ся із верхньої і нижньої основних В. Збирає кров від 
базальних сеґментів нижньої частки відповідно правої 
і лівої легені.

В. ОСНОВНА НИЖНЯ (V. BASALIS INFERIOR) – 
впадає в основну загальну В. (правої або лівої легені). 
Збирає кров від базальних сеґментів нижньої частки 
(правої або лівої легені).

В. ОЧНА ВЕРХНЯ (V. OPHT HAL MICA SUPERI-
OR) – впадає в печеристий синус. Утворюється із носо-
лобної, ґратчастої, слізної, вортикозної, війчастих, пе-
редніх війчастих, центральної В. сітківки, епісклераль-
них В. Відповідає очній А. Збирає кров від очного яб-
лука, від слізної залози, м’язів ока, від верхньої повіки і 
ділянки лоба, від лабіринту ґратчастої кістки (відповід-
ного боку).

В. ОЧНА НИЖНЯ (V. OPHTHA LMICA INFERI-
OR) – впадає в очну верхню В. або в печеристий синус 
(лицьова В.). Збирає кров від слізної залози, нижньої 
повіки, від м’язів ока.

В. ПАХВОВА (V. AXILLARIS) – впадає в підклю-
чичну В. Утворюється із латеральної грудної, грудонад-
черевних, плечових В.; латеральної підшкірної В. руки, 
навколососкового венозного сплетення. Відповідає па-
хвовій А. Збирає кров від верхньої кінцівки, плечового 
поясу і грудей відповідного боку.

В. ПЕЧІНКОВІ (VV. HEPATICAE) – впадають у 
нижню порожнисту В. Утворюються з вен паренхіми 
печінки. Збирають кров із печінки.

В. ПІДКЛЮЧИЧНА (V. SUB CLAVIA) – впадає у 
плечоголовну В. (відповідного боку). Відповідає під-
ключичній А., є продовженням пахвової В. Збирає кров 
від верхньої кінцівки і плечового поясу (відповідного 
боку) грудної стінки (частково), почасти – від голови 
і шиї.

В. ПІДКОЛІННА (V. POPLITEA) – продовжується 
у стегнову В. Утворюється з вен коліна, малої підшкір-
ної В. ноги, передніх великогомілкових і задніх вели-
когомілкових В. Збирає кров із колінного суглоба, пок-
ривів і м’язів гомілки.

В. ПІДШКІРНА ВЕЛИКА (V. SA PHENA MAG-
NA) – впадає в стегнову В. Утворюється із підшкір-
них вен ступні, гомілки, стегна. Збирає кров із ділянки 
медіального краю ступні, від гомілки, стегна, передньої 
стінки живота (дещо вище пахової зв’язки).

В. ПІДШКІРНА МАЛА (V. SA PHENA PARVA) – 
впадає в підколінну В. Утворюється з підшкірних вен 
ступні і гомілки. Збирає кров із ділянки латерального 
краю ступні, латеральної та задньої поверхонь гоміл-
ки.

В. ПЛЕЧОГОЛОВНА ЛІВА (V. BRA  CHIOCEPHA-
LI CA SINISTRA) – впадає у верхню порожнисту В. Ут-
ворюється з вен: нижньої щитоподібної, нижньої гор-
танної, тимусних, перикардіальних, перикардодіафраґ-
мальних, медіастинальних, бронхіальних, трахеальних, 
стравохідних, хребтових, глибокої шийної, внутрішніх 
грудних, найвищої між реберної, лівої верхньої міжре-
берної, внутрішньої лівої яремної. Збирає кров від лівої 
половини голови і шиї, від довгастого і спинного моз-
ку, від лівого плечового поясу і вільної верхньої кінців-
ки, від гортані, трахеї, стравоходу, щитоподібної та ви-
лочкової залоз, перикарду, тканин і лімфатичних вузлів 
перед нього середостіння, діафраґми, молочної залози, 
шкіри і м’язів чотирьох верхніх міжреберних проміж-
ків, глибоких м’язів шиї, передніх грудної та черевної 
стінок.

В. ПЛЕЧОГОЛОВНА ПРАВА (V. BRA CHIOCE-
PHA LICA DEX TRA) – впадає в верхню порожнисту В. 
Утворюється з вен: нижньої щитоподібної, нижньої гор-
танної, тимусних, перикардіальних, перикардодіафраґ-
мальних, медіастинальних, бронхіальних, трахеальних, 
стравохідних, хребтових, додаткової хребтової, глибо-
кої шийної, внут рішніх грудних, найвищої міжребер-
ної, правої внутрішньої яремної. Збирає кров від правої 
половини голови і шиї, від довгастого і спинного мозку, 
від правого плечового поясу і вільної верхньої кінцівки, 
вилочкової залози, перикарду, діафраґми, бронхів, тра-
хеї, гортані, стравоходу, щитоподібної залози, хребтових 
венозних сплетень шийної ділянки, грудної стінки (час-
тково), молочної залози, глибоких м’язів шиї, від перед-
ньої стінки живота.

В. ПОПЕРЕКОВА ВИСХІДНА (V. LUMBALIS 
AS CENDENS) – впадає в непарну В. (справа), напів-
непарну В. (зліва); можливі варіанти. Утворюється із 
поперекових В. (І і ІІ) відповідного боку. Сполучає по-
перекові з відповідного боку між собою (інколи – з за-
гальною клубовою В.).

В. ПОРОЖНИСТА ВЕРХНЯ (V. CA VA SUPERI-
OR) – впадає в праве передсердя. Утворюється з непар-
ної В., плечоголовних В. (правої і лівої). Збирає кров від 
голови, шиї, плечового поясу (правого і лівого боків), 
верхніх кінцівок, стінок грудної порожнини, від спин-
ного мозку і його оболонок (частково); від орґанів се-
редостіння.

В. ПОРОЖНИСТА НИЖНЯ (V. CA VA INFERI-
OR) – впадає в праве передсердя. Утворюється з вен: пе-
чінкових, поперекових, нижніх діафраґмальних, нирко-
вих, правої наднирникової, правої яєчкової, правої яєч-
никової, клубових загальних. Збирає кров від нижніх кін-
цівок, стінок і орґанів тазу, від стінок черевної порожни-
ни, від діафраґми, деяких орґанів черевної порожнини 
(печін ки, нирок, надниркових залоз), від статевих залоз, 
спинного мозку та його оболонок (частково).
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ВЕНА СЕЛЕЗІНКОВА (V. LIENALIS) – впадає 
у ворітну В. Утворюється із панкреатичних, коротких 
шлункових і лівої шлунково-сальникової В. Збирає кров 
від селезінки, частково – від шлунка, великого сальника, 
підшлункової залози, дванадцятипалої кишки, низхідної 
ободової кишки (верхня частина), від прямої кишки (че-
рез сполучення з брижовою нижньою В.).

В. СЕРЦЯ (VV. CORDIS) – загальна назва вен серця. 
Належать: вінцевий синус, велика В. серця, задня В. ліво-
го шлуночка, коса В. лівого передсердя, середня В. сер-
ця, мала В. серця, передні В. серця, найменші В. серця, 
передсердні В., шлуночкові В., передсердно-шлуночкові 
В. Збирають кров від серця, початкових відділів аорти і 
легеневого стовбура та від кінцевих частин порожнистих 
(верхньої і нижньої) і легеневих В.

В. СЕРЦЯ ВЕЛИКА (V. CORDIS MAGNA) – впа-
дає у вінцевий синус і через нього – в праве передсердя. 
Збирає кров від передньої стінки обох шлуночків, від 
міжшлуночкової перегородки, із великої крайової В. лі-
вого шлуночка та з дрібних В. лівого передсердя.

В. СЕРЦЯ МАЛА (V. CORDIS PAR VA) – впадає у 
вінцевий синус або безпосередньо в праве передсердя, 
велику або середню В. серця. Збирає кров від передньої 
(безпосередньо) і задньої стінок правого шлуночка і від 
стінок правого передсердя.

В. СЕРЦЯ ПЕРЕДНІ (VV. CORDIS ANTERIO-
RES) – впадають у праве передсердя. Збирають кров 
від стінок конусоподібного відростка і передньої стін-
ки правого шлуночка.

В. СЕРЦЯ СЕРЕДНЯ (V. CORDIS MEDIA) – впа-
дає у вінцевий синус або безпосередньо в праве перед-
сердя. Збирає кров від стінок правого і лівого шлуноч-
ків серця.

В. СТЕГНОВА (V. FEMORALIS) – продовжується 
як зовнішня клубова В. Утворюється із зовнішніх ста-
тевих В., поверхневої В., що оточує клубову кістку, по-
верхневої надчеревної В., поверхневих дорсальних В. 
статевого члена/клітора, передніх калиткових/губних 
В., великої підшкірної В. ноги, додаткової під шкір ної В. 
ноги, глибокої В. стегна. Збирає кров із глибоких і під-
шкірних В. нижньої кінцівки, шкіри зовнішніх статевих 
орґанів і передньо-бокової стінки живота.

В. ХРЕБЕТНА (V. VERTEBRALIS) – впадає у пле-
чоголовну В. (відповідного боку). Відповідає шийному 
відділу хребетної А. Збирає кров від глибоких м’язів 
шиї, від спинного мозку і його твердої оболонки (час-
тково).

В. ЯЗИКОВА (V. LINGUALIS) – впадає у внутріш-
ню яремну В. Утворюється з дорсальних В. язика, 
під’язикової В., вени, що супроводжує під’язиковий 
нерв, глибокої В. язика, верхньої щитоподібної В., се-
редніх щитоподібних В., груднино-ключично-соско-
подібної В., верхньої гортанної В. Збирає кров від язи-
ка, від під’язикової та підщелепної залоз, від гортані та 
щитоподібної залози (частково і непостійно).

В. ЯРЕМНА ВНУТРІШНЯ (V. JU GULARIS IN-
TER NA) – впадає в плечоголовну В. (відповідного бо-
ку). Утворюється із вен: канальця завитка, язикової, 

менінґеальних, глоткового сплетення, лицьової, заниж-
ньощелепної, верхньої і середньої щитоподібних. Зби-
рає кров із порожнини черепа (від головного мозку і 
його твердої оболонки), безпосередньо із сиґмоподіб-
ного синуса (через нього – з венозних синусів твердої 
мозкової оболонки), від лабіринту внутрішнього вуха 
(від завитка), із ділянки обличчя, із венозного сплетін-
ня глотки, із язика, гортані, щитоподібної і прищито-
подібних залоз, від під’язикової та підщелепної залоз, 
від м’язів шиї.

В. ЯРЕМНА ЗОВНІШНЯ (V. JU GULARIS EX-
TER NA) – впадає в підключичну В. (або в плечоголов-
ну В. відповідного боку). Утворюється із задньої вушної 
В., передньої яремної В., потиличної В., надлопаткової 
В., поперечних В. шиї. Забирає кров від позадувушної 
ділянки, частково із потиличної ді лянки, із передньої 
яремної В., із поперечних В. шиї та надлопаткових В.

В. ЯРЕМНА ПЕРЕДНЯ (V. JUGULARIS ANTE RI-
OR) – починається в підборідній ділянці, спускається на 
шиї і впадає в зовнішню яремну або підключичну В.

ВЕНИЗАЦІЯ АРТЕРІЇ – стоншення стінки і роз-
ширення просвіту артерії, що може спостерігатися при 
артеріовенозній аневризмі.

ВЕНКЕБАХА (K. F. WENCKEBACH) СИМП-
ТОМ – під час вдиху спостерігається відносне западін-
ня нижньої частини передньої грудної стінки; розви-
вається внаслідок масивних внутріш ньо  грудних зро-
щень при передньому медіас тиніті, констриктивному 
перикардиті і т. ін. 

ВЕНКЕБАХА (K. F. WENCKEBACH) СИНД-
РОМ – різновид неповної атріовентрикулярної блокади; 
спостерігається уповільнювання від систоли до си столи 
атріовентрикулярної провідності до випадіння одного 
скорочення шлуночків; потім наступає систола з нор-
мальним PQ, який знову починає подов жуватися.

ВЕННІ КАМЕНІ – округлі вапнисті утворення, що 
зустрічаються в просвітах вен; причиною розвитку В. к. 
є тромб, в якому не відбуваються процеси орґанізації, 
що призводить до просочування його солями кальцію.

ВЕНОАТРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується по-
рожнистої вени та правого передсердя.

ВЕНОЗНА ДУГА ЯРЕМНА (ARCUS VENOSUS 
JUGULI) – поперечний анастомоз, що сполучає між со-
бою праву і ліву передні яремні вени.

ВЕНОЗНА СИСТЕМА – сукупність кровонос-
них судин, що несуть венозну кров із орґанів і тканин 
до серця в праве передсердя; легеневі вени несуть ар-
теріальну кров із легень у ліве передсердя.

ВЕНОЗНА СІТКА (RETE VENO SUM) – сукуп-
ність великої кількості дріб них вен, що анастомозують 
між собою; характер розподілу вен у певній ділянці.

ВЕНОЗНЕ ПОВЕРНЕННЯ – об’ємна швидкість 
кровотоку в правому передсерді.

ВЕНОЗНЕ ПОВЕРНЕННЯ КАРДІОТОМІЧНЕ – 
різко збільшене венозне повернення після деяких опе-
рацій на серці.

ВЕНОЗНЕ ПОВЕРНЕННЯ КОРОНАРНЕ – об’єм-
на швидкість кровотоку в вінцевому синусі; показник 
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коронарного кровообігу; у нормі дорівнює 50–80 % 
об’ємної швидкості кровотоку у вінцевих артеріях.

ВЕНОЗНЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS VENOSUS) – 
сукупність вен різного калібру, що анастомозують між 
собою.

В. С. КРИЖОВЕ (PLEXUS VENOSUS SACRA-
LIS) – впадає у внутрішню клубову В. Утворюється 
із сплетення на передній поверхні крижів, утвореного 
анастомозуючими між собою крижовими венами.

В. С. КРИЛОПОДІБНЕ (PLE XUS /VENOSUS/ PTE-
RYGOIDEUS) – впадає в занижньощелепну В. Утво-
рюється з середніх менінґеальних В., глибоких скро-
невих В., В. крилоподібного каналу, передніх вушних 
В., В. привушної залози, В. скронево-нижньощелепно-
го суглоба, барабанних В., шилососкоподібної В. Зби-
рає кров від суглоба нижньої щелепи, твердої мозко-
вої оболонки, від привушної залози, скроневого м’яза, 
привушної ділянки, вушної раковини і зовнішнього слу-
хового проходу, барабанної перетинки і барабанної по-
рожнини.

В. С. ЛОЗОПО ДІБНЕ (PLE XUS PAMPINIFOR-
MIS) – впадає в яєчкову В. відповідного боку. Збирає 
кров від яєчка, придатка яєчка, сім’явиносної прото-
ки.

В. С. МАТКОВЕ (PLEXUS VENOSUS UTERI-
NUS) – впадає у внутрішню клубову В. Утворюється 
з венозного сплетення, утвореного венами матки і вер-
хньої частини піхви та розміщеного по боках матки (в 
параметрії). Збирає кров від матки, маткової труби (час-
тково), піхви (верхньої частини).

В. С. ОВАЛЬНОГО ОТВОРУ (PLEXUS VENOSUS 
FORAMINIS OVALIS) – сполучає печеристий синус з 
крилоподібним венозним сплетенням. Розташоване в 
овальному отворі.

В. С. ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗА ЛОЗИ (PLEXUS 
VENO SUS PROSTATICUS) – впадає у внутріш ню 
клубову В. Утворюється з вен передміхурової залози і 
нижньої частини сечового міхура. Збирає кров від пе-
редміхурової залози, дна сечового міхура та сім’яних 
міхурців.

В. С. ПРЯМОКИШКОВЕ (PLEXUS VENOSUS 
RECTALIS) – впадає у внутрішню клубову В. і у верх-
ню брижову В. Утворю ється з анастомозуючих між со-
бою венозних галузок нижніх, середніх і верх ніх прямо-
кишкових В.; утворюються кавапортальні анастомози. 
Збирає кров від прямої кишки.

В. С. СЕЧОМІХУРОВЕ (PLE XUS VENOSUS VESI-
CALIS) – впадає у внутрішню клубову В. Утворюється 
з вен стінок сечового міхура і ділянки промежини. Зби-
рає кров від сечового міхура, зовнішніх статевих орґанів 
та з ділянки промежини.

В. С. СОННОГО КАНАЛУ (PLEXUS VENOSUS 
CA ROTICUS INTERNUS) – сполучає печеристий си-
нус з крилоподібним сплетен ням. Сплетення оточує 
внутрішню сонну А. (в сонному каналі). Збирає кров 
від стінок барабанної порожнини.

В. С. ЩИТОПОДІБНЕ НЕПАРНЕ (PLEXUS 
THYROI DEA IMPAR) – впадає в ліву плечоголовну 

В. Утворюється з В. щитопо дібної залози (перешийка), 
приймає нижню щитоподібну і гортанні В. Збирає кров 
від щитоподібної залози і гортані.

В. С. ХРЕБТОВЕ ВНУТРІШНЄ ЗАДНЄ (PLE-
XUS VE NOSUS VERTEBRALIS INTER NUS POSTE-
RIOR) – анастомозує з венозним сплетенням внутріш-
нім переднім, із зовнішніми хребтовими сплетеннями, з 
між хребетними В.; через них відтік відбувається у хреб-
тові, міжреберні та поперекові В. Збирає кров від хреб-
ців, зв’язок, спинного мозку, твердої мозкової оболон-
ки.

В. С. ХРЕБТОВЕ ВНУТРІШНЄ ПЕРЕДНЄ 
(PLEXUS VENOSUS VERTEBRALIS INTERNU S 
ANTERIOR) – анастомозує з зовнішніми хребтовими 
сплетеннями, з внут рішнім заднім хребтовим венозним 
сплетенням, з міжхребетними венами; через останні від-
тік відбувається в хребтові, міжреберні та поперекові В. 
Збирає кров від хребців, зв’язок, спинного мозку, твер-
дої мозкової оболонки.

В. С. ХРЕБТОВЕ ЗОВНІШНЄ ЗАДНЄ (PLE-
XUS VE NOSUS VERTEBRALIS EXTER NUS  POSTE-
RIOR) – анастомозує з переднім зовнішнім хребтовим 
венозним сплетенням, з внутрішніми венозними спле-
теннями і з міжхребтовими венами; через останні від-
бувається відтік у хребетні, міжреберні та поперекові 
вени. Збирає кров від хребців, глибоких м’язів спини 
і шкіри.

В .  С .  ХРЕБТОВЕ  ЗОВНІШНЄ  ПЕРЕДНЄ 
(PLEXUS VENOSUS VERTEBRALIS EXTER NUS 
ANTERIOR) – анастомозує з зовнішнім заднім хреб-
товим венозним сплетенням і з міжхребтовими венами; 
через останні відтік відбувається в хребетні, міжхребет-
ні та поперекові В. Збирає кров від тіл хребців і м’язів 
шиї.

ВЕНОЗНИЙ – такий, що стосується вен.
ВЕНОЗНИЙ КУТ – місце злиття під ключичної та 

внутрішньої яремної вен, які утворюють плечоголов-
ну вену.

ВЕНОЗНИЙ ОТВІР (FORAMEN VE NOSUM) – 
непостійний отвір у великому крилі клиноподібної кіс-
тки, який розміщений між круглим і овальним отвора-
ми; через В. о. проходить емісарна вена.

ВЕНОЗНИЙ ТИСК – тиск крові, що цир кулює у ве-
нах; величина В. т. залежить від об’єму крові, що над-
ходить у венозну систему; від коливань тиску в правому 
шлуночку серця; від опору, який долає кров на своєму 
шляху від капілярів до місця вимірювання.

ВЕНОЗНИЙ ТИСК ЦЕНТРАЛЬНИЙ – тиск кро ві, 
що циркулює у верхній і нижній порожнистих венах.

ВЕНОЗНІ БОРОЗНИ (SULCI VE NOSI) – заглиб-
лення на внутрішніх поверхнях кісток черепа, які є міс-
цем прилягання венозних синусів твердої мозкової обо-
лонки.

ВЕНОЗНІ СИНУСИ ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБО-
ЛОНКИ (SINUS DURAE MATRIS) – канали, утворені 
за рахунок розщеплення твердої мозкової оболонки на 
два листки, вистелені ендотелієм; у них безпосеред-
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ньо впадають численні мозкові вени. Виділені такі си-
нуси: поперечний, потиличний, сиґмоподібний, верх-
ній саґітальний, нижній саґітальний, прямий, нижній 
кам’янистий, верхній кам’янистий, печеристий, клино-
подібно-тім’яний, міжпечеристі.

ВЕНОКАВОҐРАФІЯ – див.: Кавоґрафія.
ВЕНОПЕРИТОНЕОСТОМІЯ – анастомоз підшкір-

ної вени з очеревиною, який формується з метою трива-
лого дренування очеревинної порожнини при асциті.

ВЕНОПУНКЦІЯ – черезшкірне введення голки у 
вену.

ВЕНОСЕКЦІЯ – розтин стінки вени з метою вве-
дення в її просвіт голки, канюлі або катетера для ін-
фузійної терапії або діаґностичних досліджень.

ВЕНОСПОНДИЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження хребтових венозних сплетень після введен-
ня контрастної речовини в губчасту тканину остистого 
відростка хребця.

ВЕНОТОМІЯ – хірурґічний розтин просвіту вени.
ВЕНСАНА (B. VINCENT) СИМПТОМ – ознака 

запалення, стиснення або розриву волокон нижнього 
альвеолярного нерва: анестезія або парестезія в ді лянці 
нижньої губи і підборіддя.

ВЕНСАНА (J. H. VINCENT) СПІРОХЕТА – мік-
роорґанізм, що живе на слизовій оболонці рота та верх-
ніх дихальних шляхів; спірохета роду Treponema, роди-
ни Spirochaetaceae; являє собою спіралеподібний мікро-
орґанізм довжиною 8–12 мкм.

ВЕНСАНА – АЛАЖУАНІНА (C. J. D. VINCENT – 
PH. ALAJOUANINE) СИНДРОМ – синдром, який роз-
вивається при патолоґічних процесах у ділянці склепін-
ня середнього мозку та задньої спайки; проявляється 
поєднанням синдрому Парино і синдрому Арґайлла Ро-
бертсона.

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ – відношення 
хвилинного об’єму легеневої вентиляції до споживання 
кисню за 1 хв, помножене на 10; показник ефективності 
легеневої вентиляції.

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ІНДЕКС – відношення хви-
линного об’єму дихання за 2 хв навантаження і 5 хв від-
починку до фактичної життєвої єм ності легень; показ-
ник стану функції зовнішнього дихання при фізичному 
навантаженні. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ – забезпечення приміщень повітрям, 
яке відповідає гіґіє нічним вимогам.

ВЕНТРАЛЬНИЙ (лат. venter – живіт, черево) – та-
кий, що стосується черева, спрямований до черевної по-
верхні; черевний.

ВЕНТРИДУКЦІЯ – переміщення частини тіла у 
вентральному напрямку.

ВЕНТРИКУЛ- (вентрикуло-; анат. ventriculus – шлу-
нок, шлуночок) – частина складних слів, яка означає 
«такий, що належить до шлунка, шлуночка серця або 
головного мозку».

ВЕНТРИКУЛІТ – 1) запалення стінок шлуночків 
головного мозку; 2) див.: Хорі о епендиматит.

ВЕНТРИКУЛОАТРІОСТОМІЯ – хірурґічне відве-
дення цереброспінальної рідини з бокового шлуночка 

головного мозку за допомогою штучної дренажної сис-
теми в порожнину правого передсердя; метод лікування 
оклюзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОАУРІКУЛОСТОМІЯ – хірурґічне 
відведення цереброспінальної рідини з бокового шлу-
ночка головного мозку за допомогою штучної дренаж-
ної системи у вушко правого передсердя; метод лікуван-
ня оклюзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОҐРАМА – рентґеноґрама шлуночків 
мозку або серця.

ВЕНТРИКУЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження головного мозку після контрастування йо-
го шлуночків ґазом або тяжкими контрастними речо-
винами.

ВЕНТРИКУЛОҐРАФІЯ РАДІОІЗОТОПНА – ме-
тод дослідження циркуляції цереброспінальної рідини 
шляхом введення в шлуночки головного мозку раді о-
активних ізотопів з наступною реєстрацією їх радіодіаґ-
ностичними приладами. 

ВЕНТРИКУЛОЕНЦЕФАЛІТ – вентрикуліт, який 
поєднується з енцефалітом.

ВЕНТРИКУЛОКАВОСТОМІЯ – хірурґічне відве-
дення цереброспінальної рідини з бокового шлуночка 
головного мозку за допомогою штучної дренажної сис-
теми у верхню порожнисту вену; метод лікування ок-
люзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОКАРДІОАНАСТОМОЗ – див.: Вен-
трикулоатріостомія.

ВЕНТРИКУЛОМАСТОЇДОСТОМІЯ – хірурґічне 
відведення церебро спінальної рідини з бокового шлу-
ночка головного мозку в комірки соскоподібного від-
ростка скроневої кістки; метод лікування оклюзійної 
гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОМЕҐАЛІЯ – збільшення шлуноч-
ка мозку.

ВЕНТРИКУЛОМЕТРІЯ – визначення внутріш-
ньошлуночкового (внутрішньочерепного) тиску.

ВЕНТРИКУЛООСТІУМ – штучний отвір, утворе-
ний між одним із шлуночків головного мозку і зовніш-
ньою поверхнею мозку.

ВЕНТРИКУЛОПЕРИТОНЕОСТОМІЯ – хірурґіч-
не відведення церебро спінальної рідини з бокового шлу-
ночка головного мозку за допомогою штучної дренаж-
ної системи в черевну порожнину; метод лікування ок-
люзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОПУНКЦІЯ – прокол шлуночків моз-
ку з діаґностичною або лікувальною метою.

ВЕНТРИКУЛОСЕПТОПЕКСІЯ – хірурґічне усу-
нення патолоґічного сполучення між шлуночками сер-
ця.

ВЕНТРИКУЛОСКАНУВАННЯ – див.: Ґастроска-
ну вання.

ВЕНТРИКУЛОСКОП – медичний ендоскоп, при-
значений для огляду шлуночків головного мозку та ви-
конання діаґностичних і лікувальних маніпуляцій.

ВЕНТРИКУЛОСКОПІЯ – дослідження за допомо-
гою ендоскопа шлуночків головного мозку.
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ВЕНТРИКУЛОСТОМІЯ – хірурґічне відведення 
цереброспінальної рідини з шлуночків головного мозку 
в субарахноїдальний або субдуральний простір; метод 
лікування оклюзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОСУБАРАХНОЇДНИЙ – такий, що 
стосується шлуночків головного мозку та підпавутин-
ного простору.

ВЕНТРИКУЛОСЦИНТИҐРАФІЯ – див.: Вентри-
кулоґрафія радіоізотопна.

ВЕНТРИКУЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин шлу-
ночків головного мозку або серця.

ВЕНТРИКУЛОУРЕТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне на-
кладення анастомозу між субарахноїдальним просто ром 
спинного мозку і сечоводом після попередньо виконаної 
нефректомії; метод відведення цереброспінальної ріди-
ни при відкритій гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМІЯ – хірурґічне 
формування сполучення між порожниною бокового або 
ІІІ шлуночка головного мозку з підпавутинними цистер-
нами; метод лікування оклюзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛОЮҐУЛОСТОМІЯ – хірурґічне від-
ведення цереброспінальної рідини з бокового шлуночка 
головного мозку за допомогою штучної дренажної сис-
теми у внутрішню яремну вену; метод лікування відкри-
тої й оклюзійної гідроцефалії.

ВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується шлу-
ночка (серця, головного мозку); шлуночковий.

ВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ГЕМОРАҐІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що розвивається при крововиливі 
в шлуночки мозку або в мозок з проривом крові в шлу-
ночки мозку; характеризується поєднанням апоплек-
тичної коми з окоруховими розладами, горметонією, 
менінґеальним синдромом, брадикардією, порушення-
ми дихання.

ВЕНТРОСКОПІЯ – див.: Перитонео скопія.
ВЕНТРОСУСПЕНЗІЯ МАТКИ – ґінеколоґічна опе-

рація, при якій матку підвішують до передньої черевної 
стін ки; застосовують при відхиленні матки назад, при 
опущенні чи випадінні матки.

ВЕНТРОФІКСАЦІЯ  – загальне визначення 
хірурґічних операцій, в основі яких лежить підшиван-
ня орґанів черевної порожнини до черевної стінки.

ВЕНТРОФІКСАЦІЯ МАТКИ – ґінеколоґічна опе-
рація, при якій матка прикріплюється до черевної стін-
ки.

ВЕНУЛА (VENULA) – кровоносна судина, з якої по-
чинаються вени.

ВЕРАҐУТА (О. VERAGUTH) СИМПТОМ – озна-
ка маніакально-депресивного психозу: у фазі депресії 
на внутрішній третині повіки утворюється складка ку-
тової форми.

ВЕРБА БІЛА (SALIX ALBA L.) – дерево або кущ 
родини вербових. Дерево заввишки 6–12 м, із сірою ко-
рою та ламкими гілками. Кущі (лоза) – заввишки 1 – 3 
м, з тонкими і гнучкими голими пурпуровими гілками. 
Листки ланцетопо дібні, загострені, зверху голі, зни-
зу пухнасті. Цвіте верба біла у квітні – травні, лоза – 
трохи раніше. Тичинкові квітки жовті, маточкові – зе-

лені, зібрані в прямі сережки. Росте верба біла на луках, 
на узліссі, по берегах річок, ставків, по ярах, садять її 
вздовж шляхів, поблизу жител. Дія: знеболююча, про-
тизапальна, жарознижуюча, антисептична.

ВЕРБАЛЬНИЙ – такий, що стосується мови та мо-
влення; словесний.

ВЕРБЕНА ЛІКАРСЬКА (VERBENA OFFICINA-
LIS L.) – багаторічна трав’я ниста рослина з родини вер-
бенових. Стебло заввишки до 1 м, прямостояче, вґорі 
галузисте, з шорсткими краями. Листки супротивні: 
середні – трироздільні, з нерівнозубчастими частками; 
верхні – довгасті, цілокраї. Квітки блідо-лілові, зібрані 
в рідкі колоски, вгорі – у велику волоть. Листки без за-
паху, на смак терпкі. Цвіте вербена з червня до вересня. 
Росте при шляхах, на сухих луках, узліссі, смітниках. 
Поширена на всій території України. Дія: жовчогінна, 
протиалерґічна, тонізуюча.

ВЕРБІҐЕРАЦІЯ – психічний розлад, який прояв-
ляється у вигляді одноманітного повторення одних і тих 
же вигуків, слів або коротких фраз.

ВЕРБОВА (А. Ф. ВЕРБОВ) СИМПТОМ – при до-
слідженні симптому Ласеґа на боці ураження сідничого 
нерва спостерігається скорочення сідничних м’язів.

ВЕРБОВА (Я. Ф. ВЕРБОВ) ТЕОРІЯ – див.: Іва-
нова – Вербова теорія.

ВЕРБРИКА (J. R. VERBRYCKE) СИНДРОМ – 
комплекс симптомів у хворих із спайками між жовчним 
міхуром і печінковим кутом ободової кишки, які появ-
ляються при натягуванні жовчного міхура внаслідок на-
повнення ободової кишки: відчуття натягування, тупий 
біль в епіґастральній ділянці, нудота, інколи помірне 
м’язове напруження у правій верхній частині живота.

ВЕРҐІ (A. VERGA) КІСТА – накопичення рідини 
між листками прозорої перегородки головного мозку.

ВЕРДАНА (VERDAN) СИНДРОМ – синдром, що 
розвивається при злипливому тендосиновіті кисті або 
після ампутації мізинця; проявляється значним обме-
женням об’єму рухів згиначів внаслідок фіксації їхніх 
сухожилків у зрощеннях або в ампутаційній культі; час-
тково блоковані також розгиначі.

ВЕРДНІҐА – ГОФФМАНА (G. WER DNIG – J. HOF-
FMANN) СПІНАЛЬНА АМІОТРОФІЯ – успадко-
вується за аутосомно-рецесивним типом; спостері-
гаються деґенеративні зміни і загибель клітин передніх 
рогів спинного мозку, вторинне переродження передніх 
ко рінців і рухових волокон периферичних нервів, у де-
яких випадках уражаються клітини задніх та бокових 
рогів грудного відділу спинного мозку, задні та бокові 
стовбури, ядра мозочка. Розрізняють ранню дитячу, а 
також дитячу форми захворювання. Провідним симпто-
мом ранньої дитячої форми аміотрофії є атонія м’язів, 
м’язова слабкість у проксимальних відділах кінцівок і 
тулуба; тривалість життя від 1 до 7 років. Дитяча фор-
ма аміотрофії починається у віці до 4 років, має повіль-
но проґресуючий характер; летальний кінець, звичайно, 
настає до 14 років.

ВЕРЕС  ЗВИЧАЙНИЙ  (CALLUNA VULGA-
RIS L.) – вічнозелений гіллястий кущик з дрібними 
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листками, що розміщені східчасто в чотири ряди. Квітки 
дрібні, лілові або лілово-рожеві, на коротких квітконіж-
ках, вгорі зібрані в однобічну китицю. Цвіте в серпні – 
вересні. Росте у хвойних лісах, на піщаних уз ґір’ях, лі-
сових галявинах. Дія: дезінфікуюча, в’яжуча, потогін-
на, сечогінна.

ВЕРКО (J. C. VERCO) СИМПТОМ – під нігтьові 
крововиливи у вигляді ліній і точок; можлива ознака 
вузлуватої еритеми.

ВЕРЛЬГОФА (P. G. WERLHOF) ВТОРИННИЙ 
СИНДРОМ – гемораґічний діатез з клінічною карти-
ною тромбоцитопенічної пурпури, який може виника-
ти при інфекціях, інтоксикаціях, променевих уражен-
нях і т. ін.

ВЕРЛЬГОФА (P. G. WERLHOF) ХВОРОБА – див.: 
Пурпура тромбоцито пенічна.

ВЕРМЕЛЯ – МАРКЕЛОВА (С. Б.ВЕРМЕЛЬ – Г. 
И. МАРКЕЛОВ) СИМПТОМ – звивисті, розгалужені, 
переповнені і напружені скроневі артерії; можлива оз-
нака патолоґії судин головного мозку.

ВЕРМЕРА (Р. WERMER) СИНДРОМ – спадкове 
поєднання ендокринного аденоматозу і пептичних ви-
разок тонкої кишки; успадкування аутосомно-домінан-
тне.

ВЕРМИКУЛІТ – див.: Апендицит. 
ВЕРНЕ (М. VERNET) СИМПТОМ – під час блю-

вотного рефлексу м’яке піднебіння не піднімається, а 
перетягується на здоровий бік; ознака паралічу язико-
глоткового нерва. 

ВЕРНЕ (М. VERNET) СИНДРОМ – альтернуючий 
параліч, що розвивається внаслідок ураження пірамід-
ного шляху в ділянці довгастого мозку; спостерігається 
контрлатеральний спастичний геміпарез, гомолатераль-
ний параліч піднебіння і ковтальних м’язів з розладами 
чутливості в задній третині язика, гомолатеральний па-
раліч додаткового нерва.

ВЕРНЕРА (О. WERNER) СИНДРОМ – спадковий 
симптомокомплекс передчасного старіння орґанізму; про-
являється ураженням шкіри, очей, ендо кринної, кісткової 
та інших систем орґанізму; успадкування аутосомно-ре-
цесивне; вважається, що в основі В. с. лежить уражен-
ня сполучної тканини, в якій передчасно відбуваються 
дистрофічні й атрофічні зміни; звичайно, хвороба розви-
вається після 20 років; спостерігається загальна атрофія 
шкіри (переважно нижніх кінцівок, плямиста піґментація 
шкіри; обмежені гіперкератози, пойкілодермія; рухомість 
суглобів обмежена; часто виразкування над кістковими 
виступами; гострий ніс, тонка напружена шкіра, перед-
часне посивіння і випадіння волосся, дистрофія нігтів, 
телеанґіектазії, ранній артеріосклероз, незначна атрофія 
м’язів; часто – двобічна катаракта, різкий голос; гіпоґо-
надизм, карликовий зріст, інсуліностійкий діабет, пору-
шення функції щитоподібної та паращитоподібної залоз; 
зниження ін телекту.

ВЕРНЕРА – МОРРІСОНА (J.W. VER NER – 
A. M. MOR RISON) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який розвивається у хворих з аденомою інсулярного апа-
рату підшлункової залози; на відміну від синдрому Зол-

лін ґера – Еллі сона гіперхлоргідрія і пептичні виразки 
не спостерігаються.

ВЕРНЕЯ (A. A. S. VERNEUIL) СИМПТОМ – при 
обережному стискуванні тазу руками в поперечному на-
прямку (на рівні гребнів клубових кісток) появляється 
біль; ознака перелому кісток таза.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) АУТО ХРОННІ ІДЕЇ – 
думки, що втратили власну належність, виникнення їх 
уявляється хворим як результат впливу ззовні.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) ЕКСПАНСИВНІ 
ІДЕЇ – ідеї марення та мані акальні ідеї, які проявляють-
ся зміною оцін ки власної особи, своїх можливостей і 
фізичних якостей.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) ПСИХОЗ СТРАХУ – 
гострий афективний психоз з вираженим страхом, ажи-
тацією та афективним маренням.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) СЕЮНКЦІЯ – роз’єд-
нання асоціативних зв’язків ц. н. с.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) СИМПТОМ – реак-
ція зіниць на світло в деяких випадках геміанопсії: міоз 
викликається світловим подразненням тільки визначе-
них зон сітківки, у той час як подразнення інших діля-
нок сітківки реакцію зіниці не викликає; спостерігаєть-
ся при однобічному ураженні зорового тракту.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) СИНДРОМ (1) – тяж ка 
форма енцефалопатії, яка спостерігається при хронічно-
му алкоголізмі, гіпоавітамінозі В1, цирозі печінки та ін.; 
В.с. розвивається внаслідок недостатності тіаміну; при 
цьому вуглеводи, що продовжують поступати в орґанізм, 
поступово зменшують запаси тіаміну в критично важли-
вих зонах таламуса та ретикулярної формації стовбура; 
В.с. може також розвинутися у випадках, коли упродовж 
кількох днів або тижнів вводиться рідина, яка не містить 
вітамінів (наприклад, при гемодіалізі, при неправильній 
трансфузійній терапії в післяопераційних хворих або при 
блюванні вагітних); спостерігається тріада симптомів – 
параліч очних м’язів, арефлексія і розлади свідомості; 
крім того можуть розвиватися мозочкова атаксія, судоми, 
веґетативні порушення, ендокринні зрушення (ожирін-
ня); при неправильній діаґностиці кінець, як правило, ле-
тальний. У вираженій стадії це захворювання необхідно 
лікувати як невідкладний стан в умовах стаціонару при 
постійному спостереженні. Навіть при підозрі на мож-
ливість В.с. або в сумнівних випадках необхідно парен-
теральне введення тіаміну. Лікування: внутрішньовенне 
введення тіаміну, відновлення об’єму циркулюючої крові, 
корекція порушень балансу електролітів, дієтотерапія, ві-
тамінотерапія.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) СИНДРОМ (2) – фор-
ма старечого слабоумства, яке проявляється розладами 
уваги, ейфорією, метушливістю, значними конфабуля-
ціями.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) СОМАТОПСИХОЗ – 
психоз, для якого характерне поєднання іпохондричного 
синдрому і сенестопатії.

ВЕРНІКЕ (K. WERNICKE) ЦЕНТР – ділянка кори 
головного мозку в задньому відділі скроневої звивини 
домінантної півкулі.

 ВЕРКО СИМПТОМ – ВЕРНІКЕ ЦЕНТР
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ВЕРНІКЕ – КОРСАКОВА (K. WERNICKE – 
C.С. КОРСАКОВ) СИНДРОМ – поєднання енцефа-
лопатії Верніке та корсаківського психозу.

ВЕРНІКЕ – МАННА (K. WERNICKE – L. MANN) 
ПОЗА – поза хворого, що виникає при центральному 
паралічі як наслідок ураження внутрішньої капсули; зу-
мовлена вибірковим підвищенням м’язового тонусу в 
м’язах кінцівок; спостерігається приведення плеча до 
тулуба, згинання передпліччя, згинання і пронація кисті, 
розгинання стегна, гомілки і підошовне згинання ступ-
ні.

ВЕРНІКЕ – МАННА (K. WERNICKE – L. MANN) 
СИНДРОМ – центральний параліч, що розвивається 
при пошкодженнях внутрішньої капсули; спостерігаєть-
ся спастичний параліч ніг, рук, язика і обличчя.

ВЕРОНІКА ЛІКАРСЬКА (VERONI CA OFFI CI-
NALIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина родини 
ранникових з повзучим, при основі – гіллястим, пух-
настим стеблом. Листки звужені в короткий черешок, 
оберненояйцеподібні, зубчасто-пилчасті. Багатоквіт-
кові грона виростають з однієї пазухи двох супротив-
них листків. Квітки блідо-блакитні з ліловим відтінком, 
іноді білі. Цвіте в червні – серпні. Росте в рідких лісах, 
серед кущів, на узліссі, на вигонах, пасовиськах, попід 
огорожами. Дія: знеболююча, протиспазматична, про-
тизапальна.

ВЕРТЕБРАЛЬНА АНҐІОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження судинної системи головного мозку піс-
ля заповнення хребтової артерії контрастною речови-
ною.

ВЕРТЕБРАЛЬНИЙ (лат. vertebra – хребець) – та-
кий, що стосується хребців; хребетний.

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНА НЕДОСТАТ-
НІСТЬ – недостатність кровообігу в системі хребтових 
і базилярних артерій, що проявляється симптомами пов-
торних, минущих порушень крово обігу у стовбурі голо-
вного мозку (запаморочення голови, атаксія при ходьбі, 
диплопія, дизартрія, дисфаґія).

ВЕРТЕБРОҐЕННИЙ – такий, що виникає в хребці 
або в хребтовому стовпі.

ВЕРТЕБРОДІДИМУС – вада розвитку, яка характе-
ризується зрощенням близнюків в ділянці хребта.

ВЕРТЕБРОЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення хреб-
ця.

ВЕРТЕРА – ВЕРНЕРА – ДЮМЛІНҐА (WER-
THER – WERNER – W. W. DUEMLING) ВАСКУ-
ЛІТ – захворювання, яке характеризується щільними 
синюшно-коричневими плоскими дермальними або гі-
подермальними вузликами, інколи в поєднанні з неве-
ликими еритематозними плямами та гемораґіями; в ос-
нові лежить ураження артерій і вен невеликого калібру 
(артеріїт, періартеріїт, флебіт, перифлебіт), що призво-
дить до звуження і навіть закриття просвіту судин, інко-
ли спостерігається некроз судинних стінок.

ВЕРТИҐО (лат. vertigo) – див.: Запаморочення (го-
лови). 

ВЕРТИҐО-ГЕМІПЛЕҐІЧНИЙ СИНДРОМ – екс-
трацеребральний альтернуючий синдром; розвивається 

при дисциркуляції в системі підключичної артерії і ха-
рактеризується запамороченнями та шумом у вусі в ре-
зультаті порушення кровообігу у внутрішній слуховій 
артерії (галузка передньої нижньої мозочкової артерії) 
на боці вогнища і геміплеґією та геміпарезом на проти-
лежному боці (внаслідок розладу кровообігу в галузках 
сонної артерії).

ВЕРТИҐОФОБІЯ – нав’язлива боязнь запаморочен-
ня голови і втрати рівноваги.

ВЕРТЛУЖНА ЗАПАДИНА (ACETA BULUM) – 
обмежене високим краєм за глиблення, утворене трьома 
кістками: зверху – клубовою, знизу – сідничою, попере-
ду – лобковою; суглобова ямка кульшового суглоба.

ВЕРТЛЮГ ВЕЛИКИЙ (TRO CHAN TER VA JOR) – 
м’язовий горб на прок симальному епіфізі стегнової кіс-
тки, розміщений латерально на межі шийки і тіла; місце 
прикріплення грушоподібного м’яза та середнього і ма-
лого сідничних м’язів.

ВЕРТЛЮГ МАЛИЙ (TROCHANTER MINOR) – 
м’язовий ґорб на проксимальному епіфізі стеґнової кіс-
тки, розміщений на межі шийки і тіла з медіального бо-
ку і дещо назад; місце прикріплення клубово-попереко-
вого м’яза.

ВЕРУКОЗ – стан, що характеризується наявністю 
множинних бородавок.

ВЕРУКОЗНИЙ – такий, що нагадує бородавку; для 
якого характерна наявність бородавок.

ВЕРХІВКИ ЛЕГЕНІ СИНДРОМ – див.: Панкоус-
та синдром.

ВЕРХІВКОВА ТОЧКА – найвища точка тімені по 
середній лінії.

ВЕРХІВКОВИЙ ПОШТОВХ – пульсація перед-
ньої грудної стінки внаслідок зміни форми серця; виз-
начається в ділянці прилягання верхівки серця (у нор-
мі) у п’ятому міжребер’ї, на 1–2 см медіальніше лівої 
середньо-ключичної лінії.

ВЕРХНЬОГО ШИЙНОГО ВІДДІЛУ СПИННО-
ГО МОЗКУ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що роз-
вивається при ураженні спинного мозку вище шийного 
потовщення – на рівні І–ІV шийних сеґментів; характе-
ризується поєднанням центральної тетраплеґії з утра-
тою всіх видів чутливості донизу від рівня ураження і 
порушеннями функцій тазових орґанів.

ВЕРХНЬОГО ШИЙНОГО СИМПАТИЧНОГО 
ВУЗЛА СИНДРОМ – симп томокомплекс, що розви-
вається при ураженні верхнього шийного ґанґлія; ха-
рактеризується поєднанням гіперемії, порушення пото-
виділення в ділянці обличчя і шиї та синдрому Берна-
ра – Горнера на боці ураження.

ВЕРХНЬОГОМІЛКОВА ТОЧКА – найвища точка 
внутрішнього краю поверхні верхнього епіфізу велико-
гомілкової кістки.

ВЕРХНЬОГРУДНИННА ТОЧКА – най глибша точ-
ка яремної вирізки груднини.

ВЕРХНЬОЇ МОЗОЧКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що розвивається при закупорці вер-
хньої мозочкової артерії; характеризується поєднанням 
хореїчного гіперкінезу або атетозу в кінцівках та симп-

 ВЕРНІКЕ – КОРСАКОВА СИНДРОМ – ВЕРХНЬОЇ МОЗОЧКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ
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томів ураження мозочка на боці патолоґічного вогнища 
з порушеннями больової та температурної чутливості 
на протилежному боці.

ВЕРХНЬОЇ НИРКОВОЇ ЧАШЕЧКИ СИНДРОМ – 
загальна назва симптомокомплексів, які зумовлені ано-
маліями розвитку, що викликають порушення прохід-
ності верхньої ниркової чашечки.

ВЕРХНЬОЇ ОРБІТАЛЬНОЇ ЩІЛИНИ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який розвивається при пух-
линах, арахноїдитах, менінґітах у ділянці верхньої ор-
бітальної щілини, що зумовлює ураження окорухового, 
блокового, відвідного й очного нервів; характеризується 
поєднанням повної офтальмоплеґії з анестезією рогівки, 
верхньої повіки і гомолатеральної половини лоба.

ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що зумовлений стисненням або 
тромбозом верхньої порожнистої вени; характеризуєть-
ся поєднанням розширення вен грудної клітки, ціанозу 
і набряку обличчя з підвищенням внутрішньочерепно-
го тиску.

ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕ-
ТЕННЯ СИНДРОМ – див.: Дюшена – Ерба параліч.

ВЕРХНЬОМЕДІАСТИНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що розвивається при загруднинно-
му зобі, пухлинах середостіння й аневризмі аорти; ха-
рактеризується поєднанням болю в грудях і задишки з 
набряком обличчя, шиї та плечового пояса, інколи – з 
іншими проявами синдрому верхньої порожнистої ве-
ни, а також з ознаками стиснення трахеї, стравоходу і 
(або) нервових стовбурів, які розміщені у верхніх від-
ділах середостіння.

ВЕРШИНИ ОРБІТИ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що розвивається при локалізації патолоґічного про-
цесу (запалення або пухлини) у задній частині орбіти; ха-
рактеризується поєднанням синд рому верхньої орбіталь-
ної щілини з ознаками ураження зорового нерва. 

ВЕСНЯНИЙ КАТАР – тривале, хроніч не захворю-
вання кон’юнктиви ока, яке загострюється у весняні 
і літні місяці та затихає восени і взимку; розрізня-
ють: пальпебральну (тарзальну) форму – уражається 
кон’юнктива хряща повік; бульбарну (лімбальну) – ура-
жається кон’юнктива очного яблука навколо лімба – та 
змішану форму.

ВЕСТЕРМАРКА (N. WESTERMARK) СИМП-
ТОМ – однобічне зменшення легеневої васкуляризації; 
рентґенолоґічна ознака емболії легеневої артерії.

ВЕСТИБУЛ- (вестибуло-; анат. vestibulum – перед-
двер’я, присінок) – частина складних слів, яка зазначає 
належність до переддвер’я (присінка). 

ВЕСТИБУЛІТ – запалення слизової оболонки пе ред-
двер’я піхви.

ВЕСТИБУЛОМЕТРІЯ – дослідження функції вес-
тибулярного апарату.

ВЕСТИБУЛОПАТІЯ – порушення функції вестибу-
лярного аналізатора.

ВЕСТИБУЛОПАТІЯ АЛЕРҐІЧНА – синдром Ме-
ньє ра (лабіринтоґенні порушення), зумовлений алерґіч-
ною реакцією.

ВЕСТИБУЛОРЕЦЕПТОРИ – волоскові клітини пе-
ретинчастого лабіринту внутрішнього вуха, які сприй-
мають зміни швидкості та напряму переміщення тіла 
у просторі.

ВЕСТИБУЛОСПІНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – фізіо-
лоґічний рефлекс: при подразненні рецепторів вестибу-
лярного аналізатора спостерігається відхилення тулуба 
і кінцівок вбік.

ВЕСТИБУЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин перед-
двер’я внутрішнього вуха.

ВЕСТИБУЛОТОНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – тонічний 
рефлекс: на боці подразнення рецепторів лабіринту 
спосте рігається зміна тонусу м’язів.

ВЕСТИБУЛЯРНЕ ТРЕНУВАННЯ – система спе-
ціальних вправ, спрямованих на підвищення статокі-
нетичної стійкості людини до дії подразників, які ви-
никають при активних і пасивних переміщеннях у про-
сторі; розрізняють три види В. т.: активне, пасивне і 
змішане.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – такий, що стосується (нале-
жить до) переддвер’я.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АНАЛІЗАТОР – нейродина-
мічна система, яка виконує сприйняття і аналіз інформа-
ції про розміщення і рухи тіла у просторі; складається з 
рецепторів, аферентних і еферентних провідних шляхів, 
проміжних центрів і кіркового відділу. 

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ АПАРАТ – функціональне 
об’єднання утворень головного мозку, внутрішнього 
вуха (2 мішечки і 3 півколових канали в кожному вусі) 
та ін., які забезпечують сприйняття кутових та пря-
молінійних прискорень.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ НІСТАҐМ – ритмічні рухи оч-
них яблук порівняно швидко в один бік і повільніше – в 
інший.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який розвивається при безпосередньому або 
рефлекторному порушенні функції вестибулярного ана-
лізатора.

ВЕСТИБУЛЯРНИЙ ШИЙНИЙ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, зумовлений остеохондрозом шийного від-
ділу хребта із стисненням хребтової артерії; характери-
зується вестибулярним синдромом, що супроводжу ється 
порушеннями слуху, який появляється або підсилюється 
при поворотах голови.

ВЕСТИБУЛЯРНІ РЕАКЦІЇ – реакції орґанізму, 
що виникають у відповідь на адекватні (інерційно-
ґравітаційні сили) і не адекватні (температура, елек-
тричний струм) подразнення вестибулярного апарату; 
розрізняють 3 типи В. р.: соматичні, сенсорні та веґе-
тативні.

ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) ПСЕВДО-
СКЛЕ РОЗ – див.: Гепатоцеребральна дистрофія.

ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) ПСЕВДО-
СТУПОР – стан ступора, який виникає на фоні різних 
різко виражених психічних розладів.

ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) СИМПТОМ 
(1) – зникнення колінних рефлексів; ознака спинної су-
хотки.

 ВЕРХНЬОЇ НИРКОВОЇ ЧАШЕЧКИ СИНДРОМ – ВЕСТФАЛЯ СИМПТОМ (1)
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ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) СИМПТОМ 
(2) – зникнення колінного рефлексу при збереженні або 
навіть під силенні рефлексу з привідних м’я зів стегна; 
ознака алкогольного полі невриту.

ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) СИМПТОМ 
(3) – при пасивному тильному згинанні ступні ця по-
зиція деякий час зберігається; ознака екстрапірамідних 
порушень.

ВЕСТФАЛЯ (K. F. O. WESTPHAL) СИНДРОМ – 
гіпокаліємічна форма спадкового пароксизмального па-
ралічу, який характеризується раптовими тривалими на-
падами м’язової слабкості до пов ного паралічу верхніх 
і нижніх кін цівок, відсутністю сухожилкових і надкіс-
ничних рефлексів і відсутністю активності на електро-
міоґрамі; хвороба розвивається переважно у віці від 5 
до 21 року; у жінок, звичайно, спостерігаються більш 
легкі форми.

ВЕСТФАЛЯ – БЕРНХАРДА (K. F. O. WEST-
PHAL – M. BERNHARD) СИМПТОМ – спастичний 
стан великого сосочка дванадцятипалої кишки; рентґе-
нолоґічна ознака можливої жовчнокам’яної хвороби.

ВЕСТФАЛЯ – БЕРНХАРДА (K. F. O. WEST-
PHAL – M. BERNHARD) СИНДРОМ – тріада симп-
томів, характерна для стенозуючого папіліту великого 
сосочка дванадцятипалої кишки: переміжна жовтяниця, 
жовчні кольки, рецидивуюча гарячка.

ВЕСТФАЛЯ – ВІЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА 
(K. F. O. WEST PHAL – S. A. K. WILSON – Н. В. КО-
НОВАЛОВ) ХВОРОБА – див.: Гепатоцеребральна дис-
трофія.

ВЕСТФАЛЯ – ЛЕЙДЕНА (K. F. O. WESTPHAL – 
E. V. LEYDEN) СИНДРОМ – комплекс симптомів го-
строї мозочкової атаксії; початок гострий, часто з поть-
маренням свідомості, судомами, розладами кровообігу 
центрального походження; після виведення із коматоз-
ного стану спостерігається виражене запаморочення 
з блюванням, статичною та локомоторною атаксією з 
похитуванням голови і хитанням всього тіла, астазія, 
абазія, інтенційне тремтіння, дисметрія, асинерґія, 
адіадохокінез, мозочкові розлади мовлення (мовленнє-
ва атаксія, скандоване мовлення), неможливість вико-
нувати координовані рухи; розвиваються також в’ялий 
(псевдо) тетрапараліч, часто – ністаґм, пірамідні сим-
птоми; при лабораторному дослідженні в лікворі спо-
терігається плеоцитоз (лімфоцитоз), збільшення кіль-
кості білка.

ВЕСТФАЛЯ – ПІЛЬЦА (K. F. O. WEST PHAL – 
J. PILTZ) СИМПТОМ – при сильному замружуванні 
очей і при їхньому наступному розплющуванні насту-
пає сильне звуження зіниць, а потім їх нє розширення 
(внаслідок напруження колових м’язів очей); фізіолоґіч-
ний рефлекс.

ВЕТЕРИНАРІЯ – система наук, яка ви вчає будову 
орґанізму тварин, фізіолоґічні та патолоґічні процеси, 
що відбуваються в ньому, а також методи лікування та 
профілактики захворювань тварин.

ВЕТЕРИНАРНИЙ – такий, що стосується захворю-
вань та інших розладів у тварин.

ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР – фахівець з вищою ве-
теринарною освітою.

ВЗАЄМОДІЯ ҐЕНІВ – участь двох або більше ґенів 
у ґенетичному контролі формування ознаки.

ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ – відновлення нормаль-
ного кольору зубів за допомогою ґазоподібного хлору 
або перекису водню.

ВИБУХ – миттєве виділення дуже великої кількості 
енерґії в обмеженому об’ємі.

ВИВИХ – стійке зміщення суглобових кінців кісток 
за межі їхньої фізіолоґічної рухомості, що викликає по-
рушення функції суглоба.

ВИВИХ ВРОДЖЕНИЙ – вивих, що є результатом 
порушень внутрішньоутробного розвитку з формуван-
ням неповноцінних суглобових кінців кісток, які зчле-
новуються.

ВИВИХ ЗВИЧНИЙ – вивих, що систематично 
повторюється в одному і тому самому суглобі; зумо-
влений слабкістю зв’язок суглоба і оточуючих його 
м’язів або структурними змінами суглобових кінців 
кісток.

ВИВИХ ЗУБА – зміщення зуба в бік щоки чи язика, 
або ж у губчасту тканину щелепи.

ВИВИХ КРИШТАЛИКА – зміщення кришталика в 
передню камеру ока або в склоподібне тіло.

ВИВИХ НЕПОВНИЙ – вивих, при якому збері-
гається часткове стикання суглобових поверхонь.

ВИВИХ ОКА – зміщення очного яблука, при якому 
воно займає позицію попереду повік.

ВИВИХ ПАРАЛІТИЧНИЙ – патолоґіч ний вивих, 
зумовлений паралічем однієї групи м’язів кінцівки, що 
дає перевагу групі м’язів-антаґоністів.

ВИВИХ ПАТОЛОҐІЧНИЙ – вивих, зумовлений за-
хворюванням суглоба.

ВИВИХ ПОВНИЙ – вивих з повним розходженням 
суглобових поверхонь.

ВИВИХ ТРАВМАТИЧНИЙ – вивих, зумовлений 
травмою і форсованим насильним рухом у суглобі.

ВИВИХ ЯЄЧКА – зміщення яєчка в паховий канал, 
під шкіру стегна або промежини; зумовлюється трав-
мою.

ВИВОРІТ МАТКИ – патолоґічний процес, при яко-
му матка частково або цілком вивертається слизовою 
оболонкою назовні; В. м. – рідкісне ускладнення пла-
центарного або післяпологового періодів.

ВИВОРІТ ПОВІКИ – патолоґічний стан повіки, при 
якому її край відстає від очного яблука; розрізняють па-
ралітичний, рубцевий, спастичний і старечий В. п.

ВИГОДОВУВАННЯ ГРУДНЕ – вигодовування не-
мовляти молоком жінки.

ВИГОДОВУВАННЯ ЗМІШАНЕ – грудне вигодо-
вування, доповнене підгодовуванням молоком тварин 
або поживними сумішами.

ВИГОДОВУВАННЯ ПРИРОДНЕ – див.: Вигодову-
вання грудне.

ВИГОДОВУВАННЯ ШТУЧНЕ – вигодовування 
немовляти молоком тварин або спеціально виготовле-
ними поживними сумішами.

 ВЕСТФАЛЯ СИМПТОМ(2) – ВИГОДОВУВАННЯ ШТУЧНЕ
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ВИД – сукупність близькоспоріднених орґанізмів, 
що характеризуються тільки їм властивими морфо-
фізіолоґічними та еколоґо-ґеоґрафічними особливостя-
ми; для всіх особин одного В. характерна також єдність 
філоґенетичного походження, однаковий тип обміну ре-
човин, плідність потомства, що походить від схрещуван-
ня особин цього В., і поширення в межах певної області 
(території чи акваторії); В. можуть бути молодими і ста-
родавніми (реліктові В.), широко розповсюдженими та з 
обмеженим ареалом (ендемічні В.), такими, що виникли 
та живуть на певній території (автохтонні В.) і такими, 
що виникли на даній території, а потім розповсюдилися 
або змінили свій ареал; за розповсюдженістю розрізня-
ють алопатричні В. (не співпадають ареалами) і симпат-
ричні (спільно живуть в одному просторі).

ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ – хірурґічне витягування зу-
ба із зубної альвеоли, шляхом відділення кореня або ко-
ренів зуба від тканин, що їх утримують.

ВИДИХ – видалення повітря із легень у процесі 
дихання; розрізняють активний В., який здійснюється 
внутрішніми міжреберними м’язами і м’язами черева і 
пасивний В., який зумовлюється еластичними структу-
рами легень без участі м’язів.

ВИДІЛЕННЯ – див.: Екскреція.
ВИДІЛЬНІ ПРОЦЕСИ – процеси виведення із 

орґанізму кінцевих продуктів обміну і чужорідних ре-
човин. 

ВИДОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Безумовний реф-
лекс.

ВИДОУТВОРЕННЯ – процес утворення нових біо-
лоґічних видів; основними шляхами утворення видів є 
алопатрія, коли нова форма виникає в частині ареалу, 
що ґеоґрафічно віддалена від по дібних їй, та симпатрія, 
коли новий вид формується всередині популяцій на ос-
нові біолоґічної ізоляції (еколоґічної, морфо-фізіолоґіч-
ної та ґенетичної).

ВИДУЖАННЯ – 1) активний процес, який являє со-
бою комплекс реакцій орґанізму, спрямованих на ком-
пенсацію порушень, відновлення функцій і взаємовід-
ношень з оточуючим середовищем на новому рівні; 2) 
один з результатів хвороби, який полягає у відновлен-
ні нормальної життєдіяльності орґанізму; розрізняють: 
В. неповне, яке характеризується неповним відновлен-
ням порушених під час хвороби функцій, з обмеженням 
пристосувальних можливостей орґанізму; В. повне, яке 
характеризується практично повним відновленням по-
рушених під час хвороби функцій орґанізму, пристосу-
вальних можливостей і працездатності.

ВИКИДЕНЬ (лат. abortio) – передчасне припинення 
вагітності, що проявляється передчасним виштовхуван-
ням з матки ембріона або нежиттєздатного плоду.

В. АКЦИДЕНТАЛЬНИЙ – В., спричинений нещас-
ним випадком.

В. ЗВИЧНИЙ – повторний розвиток мимовільно-
го аборту при наступаючих одна за одною вагітностях; 
якщо мимовільні викидні мертвого або нежиттєздатного 
плоду в жінок повторюються більш як 2 рази приблизно 
на однаковій стадії розвитку, то їх вважають звичними.

ВИКРИВЛЕННЯ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ – 
вроджена або набута деформація носової перегородки, 
яка проявляється утрудненням носового дихання.

ВИЛИЧНА ДІЛЯНКА (REGIO ZYGOMATICA)– 
ділянка лиця, яка відповідає виличній кістці та вилич-
ній дузі.

ВИЛИЧНА ДУГА – частина лицьового черепа, яка 
утворена сполученими виличним відростком скроневої 
кістки та скроневим відростком виличної кістки.

ВИЛИЧНА КІСТКА (OS ZYGOMATICUM) – 
Див.: Кістка вилична.

ВИЛИЧНА ТОЧКА – точка виличної кістки, яка 
найбільш виступає назовні; одна з антропометричних 
точок.

ВИЛИЧНИЙ – 1) такий, що стосується виличної 
кістки; 2) такий, що розміщений у ділянці виличної кіс-
тки, або з’єднаний з виличною кісткою.

ВИЛИЧНИЙ ГОРБ – виступаюча частина латераль-
ної поверхні виличної кістки.

ВИЛИЧНИЙ РЕФЛЕКС – при постукуванні по ви-
личній дузі спостерігається зміщення нижньої щелепи 
в бік геміплеґії; патолоґічний рефлекс.

ВИЛИЧНО-ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ – такий, що 
стосується виличної кістки та верхньої щелепи.

ВИЛИЧНО-КЛИНОПОДІБНИЙ – такий, що сто-
сується виличної кістки та клиноподібної кістки.

ВИЛИЧНО-ЛИЦЕВИЙ – такий, що стосується ви-
личної кістки та лиця.

ВИЛИЧНО-ЛИЦЕВИЙ ОТВІР (FORAMEN ZY-
GO MATICOFACIALE) – отвір на лицьовій поверхні 
виличної кістки; місце проходження виличноли цевого 
нерва.

ВИЛИЧНО-ЛОБОВИЙ – такий, що стосується ви-
личної кістки та лобової кістки.

ВИЛИЧНО-ОЧНОЯМКОВИЙ – такий, що стосу-
єть ся виличної кістки та очної ямки.

ВИЛИЧНО-ОЧНОЯМКОВИЙ ОТВІР (FORA-
MEN ZYGOMATICOORBITALE) – отвір на орбіталь-
ній поверхні виличної кістки; місце проходження ви-
личного нерва.

ВИЛИЧНО-СКРОНЕВИЙ – такий, що стосується 
виличної кістки та скроневої кістки.

ВИЛИЧНО-СКРОНЕВИЙ ОТВІР (FORAMEN 
ZY GOMATICOTEMPORALE) – отвір на скроневій 
поверхні виличної кістки; місце проходження вилич-
носкроневого нерва. 

ВИЛУЩУВАННЯ – див.: Енуклеація.
ВИНИКАЮЧОГО ПУХИРА СИМПТОМ – піс-

ля пошкрябування шпателем слизової оболонки рота 
на ній появляються напружені пухирі з серозним або 
гемораґічним вмістом; ознака доброякіс ної неакантолі-
тичної пухирчатки слизової оболонки порожнини ро-
та.

ВИННИЙ СПИРТ – див.: Етиловий спирт.
ВИНО – напій, який отримують у результаті повно-

го чи часткового спиртового бродіння виноградного або 
плодово-ягідного соку; в залежності від технолоґії виго-
товлення розрізняють В. столові (сухі, напівсухі, напів-

 ВИД – ВИНО
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солодкі), кріплені (міцні, десертні – напівсолодкі, солод-
кі лікерні), ароматизовані; особлива група – В., насичені 
вуглекислотою: ігристі (наприклад, шампан ське), шипучі 
або ґазовані (наприклад, сидр); за якістю В. поділяють на 
марочні (кращі, витримка яких кілька років) та ординар-
ні (витримка біля 1 року); виноградні В. містять ґлюкозу, 
фруктозу, орґанічні кислоти (винні, яблучна, молочна, ян-
тарна), вітаміни (С, В1, В12, РР), Р-активні речовини, міне-
ральні речовини (залізо, калій, кальцій, маґній), мікроеле-
менти (бор, йод, марґанець, молібден та ін.), амінокисло-
ти, різні ферменти (інвертаза, каталаза, оксидаза, перок-
сидаза, протеаза та ін.), речовини, які мають антибіотичні 
властивості, дубильні та в’яжучі речовини; за відсутності 
протипоказань, за призначенням лікаря, В. інколи реко-
мендуються при кахексії, постінфекційному виснажен-
ні, у передопераційному та післяопераційному періоді; 
застосування В. має бути обмеженим, внаслідок вмісту в 
ньому етилового спирту; вміст спирту у виноград них В. 
(в %): 1) столові: сухі – 9-14, напівсухі – 9-12, напівсо-
лодкі – 9-12; 2) кріплені: міцні – 17-20; десертні: напів-
солодкі – 14-16, солодкі – 15-17, лікерні – 12-17; 3) аро-
матизовані – 16-18.

ВИНОГРАДОВА (Н. А. ВИНОГРАДОВ) СИМП-
ТОМ – при сильній пульсації шийних вен спостеріга-
ються син хронні рухи голови назад; ознака недостат-
ності тристулкового клапана.

ВИНОГРАДОВА (К. Н. ВИНОГРАДОВ) ХВОРО-
БА – різновид опісторхозу, який спричинюється трема-
тодою Opi storchis felineus.

ВИНОГРАДОВА – ДЮРОЗЬЄ (В. Н. ВИНОГРА-
ДОВ – P. L. DUROZIEZ) СИМПТОМ – ознака аор-
тальної недостатності: при натискуванні головкою сте-
тоскопа на ділянку проекції сонної артерії спостері-
гається поєднання систолічного і діастолічного судин-
них шумів.

ВИНОГРАДОЛІКУВАННЯ – лікування хворих ви-
но градом або виноградним соком; фізіолоґічна дія і лі-
кувальний ефект винограду зумовлені, головним чи-
ном, вмістом у ньому великої кількості ґлюкози і солей 
калію; під впливом В. активізуються процеси обміну, в 
першу чергу водно-сольового; В. містить значну кіль-
кість води, що сприяє швидкому виведенню токсичних 
речовин з орґанізму; солі калію мають сечогінну дію, 
внаслідок чого зменшуються набряки.

ВИНЯТКОВІ СТАНИ – тимчасові розлади психіч-
ної діяльності, загальними ознаками яких є: раптовий 
початок, стан потьмарення свідомості протягом нетри-
валого часу, який зникає з повною або частковою ам-
незією подій, що відбувалися в цей період.

ВИПАДІННЯ – 1) вихід внутрішнього орґану або 
його частини через природний отвір або рану; 2) пору-
шення ембріо нального розвитку, яке полягає у відсут-
ності будь-якого процесу, що відбувається в нормі; 3) 
мутація, яка характеризується втратою одного нуклео-
тиду з послідовності нуклеотидів у ланцюзі ДНК.

В. ГОЛОВНОГО МОЗКУ – позачерепне випинання 
мозкової тканини через дефект у кістках черепа і моз-
кових оболонках.

В. МАТКИ – зміщення матки нижче площини її зви-
чайного розташування, коли матка перебуває частково 
або цілком поза статевою щілиною.

В. НІЖКИ – ускладнення пологів, при якому піс-
ля відходження нав колоплідних вод при неповному від-
критті маткового зіву в піхві виявляється ніжка пло-
да.

В. ПІХВИ – зміщення піхви нижче площини її зви-
чайного розташування з виходом її із статевої щіли-
ни. 

В. ПРЯМОЇ КИШКИ – випадіння через відхідни-
ковий отвір усіх шарів стінки або тільки слизової обо-
лонки прямої кишки; розрізняють 4 форми В. п. к.: ви-
падіння слизової оболонки заднього проходу, випадіння 
заднього проходу, випадіння прямої кишки при неви-
падінні заднього проходу, випадіння заднього проходу 
і прямої кишки.

В. СИМПТОМ – 1) у нев ролоґії – симптоми, що 
виникають внаслідок ураження шляхів або центрів нер-
вової системи; 2) у психіатрії – неґативні психічні сим-
птоми, що відбивають стійке збіднення і спрощення 
психічної діяльності (втрата зацікавленості та поперед-
ніх форм пізнавальної, розумової діяльності, емоційне 
збіднення, ослаблення пам’яті).

В. СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВИПУС-
КАЛЬНОГО КАНАЛУ – вихід слизової оболонки жі-
ночого сечовипускального каналу через його зовніш-
ній отвір. 

В. ПУПОВИНИ – ускладнення пологів, при якому 
після відходження навколоплідних вод пуповина містить-
ся попереду передлежачої частини плода.

В. РУЧКИ – ускладнення пологів, при якому піс-
ля відходження навколоплідних вод у піхві виявляється 
ручка плода.

ВИПАРНИК – пристрій, що забезпечує випарову-
вання будь-якої речовини.

ВИПАРОВУВАННЯ – перетворення твердого тіла 
або рідини в пару без хімічних змін.

ВИПАРОВУВАТИ – перетворення на пару, перетво-
рювати на пару.

ВИПАРЮВАННЯ – часткове або повне видалення 
рідини із розчину за допомогою нагрівання, у результаті 
якого рідина переходить в пароподібний стан.

ВИПРОМІНЮВАННЯ (1) – випускання електро-
маґнітних хвиль або елементарних частинок.

В. ВИДИМЕ – оптичне В., що має довжину елект-
ромаґнітної хвилі в межах від 400 до 700 нм.

В. ЕЛЕКТРОМАҐНІТНЕ – електромаґнітні хвилі, 
що випускаються зарядженими частинками, атомами, 
молекулами, антенами та іншими випромінювальними 
системами. Залежно від довжини хвилі та джерел вип-
ромінювання розріз няють рентґенівське випромінюван-
ня, ґамма-випромінювання, оптичне випро мінювання.

В. ІНФРАЧЕРВОНЕ – оптичне В., що має довжину 
електромаґнітної хвилі в межах від 0,74 мкм до 2 мм.

В. ІОНІЗУЮЧЕ – В., яке взаємодіючи з середови-
щем, призводить до утворення електричних зарядів різ-
них знаків.

 ВИНОГРАДОВА СИМПТОМ – ВИПРОМІНЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧЕ
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ВИПРОМІНЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧЕ ВТОРИН-
НЕ – іонізуюче В., яке виникає внаслідок взаємодії пер-
винного іонізуючого В. з середовищем.

В. ІОНІЗУЮЧЕ ПЕРВИННЕ – іонізуюче В., яке у 
про цесі взаємодії з середовищем приймається як вихідне.

В. КОРПУСКУЛЯРНЕ – потік атомних частинок: 
електронів, позитронів, протонів, нейтронів, α-части-
нок та ін., що супроводжують природний і штучний роз-
пад ядер.

В. КОСМІЧНЕ – іонізуюче В., що являє сукупність 
первинного В., яке надходить із космічного простору і 
вторинного, що виникає внаслідок взаємодії первинно-
го В. з середовищем, головним чином, з атмосферою 
Землі.

В. НЕЙТРОННЕ – корпускулярне В., що являє со-
бою потік нейтронів.

В. ОПТИЧНЕ – електромаґнітне В. у діапазоні дов-
жин хвиль від 1 нм до 1 мм; включає видиме, інфрачер-
воне і ультрафіолетове В.

В. ПРОТОННЕ – корпускулярне В., що являє собою 
потік протонів.

В. ТЕПЛОВЕ – див.: В. інфрачервоне.
В. УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ – оптичне В. з довжиною 

електромаґнітної хвилі в межах від 10 до 400 нм.
В. ХВИЛЬОВЕ – В., яке відбувається внаслідок ме-

ханічного руху будь-якого об’єкта, що викликає послі-
довне стискування або розрідження середовища.

ВИПРОМІНЮВАННЯ (2) – збудження хвиль у 
пружному середовищі будь-яким об’єктом, що коли-
вається.

ВИРАЗКА – дефект шкіри, що поширюється на всю 
товщу епідермісу і глибше та слизової оболонки, який 
проникає до тканин, що підлягають; при цьому проце-
си загоєння, як правило, порушені; В. можуть мати різні 
розміри, форму і глибину.

В. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА – В. шлунка або два-
надцятипалої кишки, яка розвивається внаслідок атеро-
склеротичного ураження судин брижі; характеризується 
великими розмірами та відсутністю вираженої клінічної 
симптоматики.

В. БЕЗСИМПТОМНА – В. шлунка або дванадцяти-
палої кишки, яка не проявляється будь-якою клінічною 
симптоматикою.

В. БУЛЬБАРНА – В., що локалізується в цибулині 
дванадцятипалої кишки.

В. ВАКЦИНАЛЬНА – В., яка ускладнює вакцина-
цію проти віспи; частіше спостерігається при перед-
часному або випадковому відторгненні кірочки на міс-
ці пустули; характерна кратероподібна форма, виражена 
глибина, болючість.

В. ВАРИКОЗНА – трофічна В. на шкірі гомілок, яка 
розвивається внаслідок порушення венозного відтоку від 
нижніх кінцівок при варикозному розширенні вен. 

В. ҐАНҐРЕНОЗНА – 1) В., яка виникла на місці ґан-
ґрени шкіри; 2) В., яка характеризується некрозом її сті-
нок і дна.

В. ГОСТРА – В. шлунково-кишкового тракту, що 
морфолоґічно характеризується переважанням процесів 

ексудації та некрозу; зона В. г. нечітко відмежена від 
оточуючих тканин.

В. КАЛЬОЗНА – хронічна В. шлунково-кишково-
го тракту, яка характеризується інтенсивним розвитком 
сполучної тканини і, внаслідок цього, – щільними кра-
ями та дном.

В. МАЛІҐНІЗОВАНА – В., у ділянці якої виникли 
структури, характерні для злоякісної пухлини.

В. НЕЙРОТРОФІЧНА – В., розвиток якої зумовле-
ний ураженням будь-якого відділу нервової системи.

В. НІМА – див.: В. безсимптомна.
В. ПЕНЕТРУЮЧА – В. шлунково-кишкового трак-

ту, що характеризується руйнуванням усіх оболонок 
ураженого орґану; дном В. п. є сусідній орґан чи тка-
нина.

В. ПЕПТИЧНА – В. шлунка, кишки або стравохо-
ду, яка виникла внаслідок пошкоджуючої дії шлунково-
го соку на слизову оболонку.

В. ПЕРФОРАТИВНА – В. порожнистого орґану, яка 
характеризується руйнуванням усіх його оболонок з ут-
воренням каналу, що сполучає порожнину ураженого 
орґану з сусідньою порожниною.

В. ПОВЗУЧА – В., яка поступово поширюється в 
бік одного з її країв, у той час як з протилежного краю 
спостерігається її заживлення.

В. ПОСТБУЛЬБАРНА – В., яка локалізується дис-
тальніше цибулини дванадцятипалої кишки.

В. ПРОҐРЕСУЮЧА – В., в якій швидкість розпаду 
тканин переважає над процесами репаративної реґене-
рації, внаслідок чого розміри В. безперервно збільшу-
ються.

В. ПРОМЕНЕВА – В., яка виникла внаслідок дії 
іонізуючого випроміню вання.

В. ПУТРИДНА – В. з гнильними виділеннями.
В. СЕРПІҐІНОЗНА – див.: В. повзуча.
В. СТЕРОЇДНА – В. шлунково-кишкового тракту 

(частіше шлунка), яка зумовлена тривалим застосуван-
ням стеро їд них гормонів.

В. СТРАВОХОДУ ДЕКУБІТАЛЬНА – В. стравохо-
ду, яка виникла внаслідок тривалої механічної дії зонда 
на його стінку.

В. СТРЕСОВА – В., що виникла внаслідок стресу.
В. ТРОФІЧНА – В., яка зумовлена змінами трофіки 

тканин внаслідок порушення кровопостачання тканин 
або їх ньої іннервації.

В. УСКЛАДНЕНА – В., перебіг якої ускладнився 
маліґнізацією, надмірним розвитком сполучної ткани-
ни (рубців), пошкодженням кровоносних судин, пенет-
рацією і перфорацією.

В. ФАҐЕДЕНІЧНА – див.: В. проґресуюча.
В. ФУНҐОЗНА – В., що характеризується вираже-

ними розростаннями ґрануляційної тканини, яка висту-
пає над поверхнею шкіри у вигляді гриба.

В. ХІМІЧНА – В., що виникла внас лідок дії певних 
хімічних речовин.

В. ХРОНІЧНА – В., що характеризується переваж-
ним розростанням в її краях і дні сполучної тканини, 
яка чітко відмежована від здорових тканин.

 ВИПРОМІНЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧЕ ВТОРИННЕ – ВИРАЗКА ХРОНІЧНА
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ВИРАЗКА ЦИРКУЛЯТОРНА – В., яка виникла 
внаслідок місцевого порушення кровообігу.

В. ЦИРКУЛЯТОРНА ВАРИКОЗНА – див.: В. ва-
рикозна.

В. ЦИРКУЛЯТОРНА ІШЕМІЧНА – В., розвиток 
якої зумовлений ураженням артерій з порушенням при-
току артеріальної крові.

В. ЧЕРЕВНОТИФОЗНА – В. клубової кишки, що 
розвивається при черевному тифові; часто ускладнюєть-
ся пе нетрацією і перфорацією.

В. АТЕРОМАТОЗНА – дефект внутрішньої оболон-
ки аорти та великих артерій, який утворився при розпаді 
атеросклеротичної бляшки.

В. БУРУЛІ – інфекційне захворювання, яке викли-
кається Mycobacte rium ulcerans. Характеризується роз-
витком некрозу ділянок шкіри та підшкірної тканини, 
головним чином, – на нижніх кінцівках, з утворенням 
глибоких неболючих виразок. В. Б. є ендемічною для 
деяких країн Центральної та Східної Азії.

В.А ВУЛЬВИ ГОСТРА – див.: Чапіна – Ліпшютця 
гостра виразка вульви.

В. ҐУННЕРІВСЬКА – див.: Ґуннерівська виразка.
В. ДЖУНГЛЕВА – див.: Виразка тропічна.
В. ПРОМЕНЕВА – дефект шкіри або слизових обо-

лонок і підлягаючих тканин, що виникає внаслідок дії 
іонізуючого випромінювання.

В. ПСЕВДОВЕНЕРИЧНА – див.: Чапіна – Ліпшю-
тця гостра виразка вульви.

ВИРАЗКА-РАК – див.: Виразка маліґ нізована.
В. РОГІВКИ – запалення ро гівки, що супроводжуєть-

ся некрозом її тканини з утворенням дефекту.
В. РОГІВКИ ДИПЛОБАЦИЛЯРНА – В. р., яка ви-

кликається паличкою Моракса – Аксенфельда.
В. РОГІВКИ КРАЙОВА – В. р., яка виникає біля 

лімба у вигляді невеликого поверхневого дефекту пів-
місяцевої форми.

В. РОГІВКИ ПОВЗУЧА – В. р., яка виникає після 
інфікованих мікротравм рогівки; характеризується по-
ширенням у бік одного із її країв, у той час як з проти-
лежного краю відбувається епітелізація; ускладнюється 
швидким втягуванням глибоких шарів рогівки і райдуж-
ної оболонки з утворенням гіпопіона.

В. РОГІВКИ РОЗ’ЇДАЮЧА – В. р., що характери-
зується утворенням спочатку неглибоких В. р., які роз-
міщені на периферії у вигляді півмісяця, зливаються та 
повільно поширюються по всій поверхні рогівки; етіо-
лоґія захворювання неві дома.

В. СТРАВОХОДУ ВАРИКОЗНА – пошкод ження 
внутрішніх оболонок стравоходу внаслідок розриву його 
варікозно розширеної вени при портальній гіпертензії.

В. ТРОПІЧНА – дерматоз, який проявляється швид-
ким розвитком глибокої виразки, частіше на гомілці, що 
призводить до руйнування кісток.

ВИРАЗКА ЧИКЛЕРІВ – варіант шкір ного лейш-
маніозу, що спричинюється Leishmania mexicana; харак-
теризується поодинокими виразками, що швидко зажи-
вають; ендемічна для вологих лісів Центральної Аме-
рики.

ВИРАЗКИ СИМПТОМАТИЧНІ ШЛУНКА ТА 
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ – виразкові ура-
ження шлунка або дванадцятипалої кишки, що розви-
ваються як ускладнення патолоґії інших внутрішніх 
орґанів і систем орґанізму; В. с., як правило, гострі, 
морфолоґічна картина стереотипна і мало залежить від 
етіолоґії. 

ВИРАЗКОВА ХВОРОБА – хронічне рецидивую-
че захворювання, яке характеризується утворенням ви-
разки у шлунку або у дванадцятипалій кишці внаслі-
док розладу загальних і місцевих механізмів нервової 
та гормональної реґуляції основних функцій ґастродуо-
денальної сис теми, порушення трофіки і розвитку про-
теолізу слизової оболонки.

ВИРАЗКОВИЙ НЕСПЕЦИФІЧНИЙ КОЛІТ – ре-
цидивуюче захворювання, що характеризується гемо-
раґічно-гній ним запаленням товстої кишки з розвитком 
місцевих та системних ускладнень; причини виникнен-
ня захворювання до кінця не вивчені; запалення при В. 
н. к. здебільшого починається в прямій кишці; у подаль-
шому, як правило, процес поширюється в проксималь-
ному напрямі – розвивається лівобічний або тотальний 
коліт; виразки при В. н. к., звичайно, обмежуються ме-
жами підслизової основи, але інколи при виражених 
ураженнях їхнє дно досягає м’язової оболонки; проґ-
ноз серйозний, особливо при швидко проґресуючому 
перебігу, при якому летальність досягає 50%.

ВИРАЗКОВОЇ НЕСПРАВЖНЬОЇ НІШІ СИМ-
ПТОМ – випинання рентґенівської тіні порожнистого 
орґана, що нагадує нішу, але зумовлене не наявніс тю 
виразки. 

ВИРІЗУВАННЯ – оперативне видалення патолоґіч-
но змінених тканин або патолоґічних утворень за допо-
могою ріжучого інструменту.

ВИРОДЖЕНІСТЬ ҐЕНЕТИЧНОГО КОДУ – вла-
с тивість ґенетичного коду, яка полягає в тому, що одній 
амінокислоті відповідає кілька різних кодонів.

ВИСНАЖЕННЯ – стан, що характеризується знач-
ним ослабленням життєдіяльності орґанізму, супро-
воджується порушенням відновних процесів; виникає 
внаслідок тривалої перевтоми, неповноцінного харчу-
вання або захворювань.

ВИСНАЖЕННЯ АЛІМЕНТАРНЕ – див.: Дис тро-
фія аліментарна.

ВИСНАЖЕННЯ РЕМІСІЙНИЙ СИНД РОМ – 
прояви астенії, що спостерігаються в період ремісії піс-
ля лікування психозу психофармаколоґічними засоба-
ми.

ВИСОКОЇ П’ЯТКИ СИМПТОМ – згинання однієї 
ноги при вставанні на носки, внаслідок чого її п’ятка ви-
являється під нятою вище, ніж п’ятка іншої ноги; оз нака 
попереково-крижового радикуліту.

ВИСОЛЮВАННЯ – видалення з водних розчинів 
розчинених речовин шляхом додавання до перших роз-
чинів електролітів.

ВИСОТА – відстань по вертикалі від рівня моря до 
будь-якої точки земної поверхні чи в атмосфері; не-
ґативний вплив В. на орґанізм в основному спричи-
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нюється нестачею кисню в повітрі, яке вдихається, 
що призводить до зменшення оксиґенації крові в ле-
генях і погіршення постачання киснем орґанів і тка-
нин; у залежності від реакції орґанізму на нестачу кис-
ню умовно виділені кілька зон В.: 1) індиферентна зо-
на: до 1500–2000 м над рівнем моря; зміни функціо-
нування основних систем орґанізму, суб’єктивні від-
чуття не спостерігаються; працездатність зберігаєть-
ся в повній мірі; 2) зона повної компенсації: від 2000 
до 4000 м над рівнем моря; внаслідок збільшення ле-
геневої вентиляції, хвилинного об’єму крові та пере-
розподілу кровотоку працездатність зберігається уп-
родовж кількох годин; значне фізичне навантаження 
виконується з певними труднощами; 3) зона неповної 
компенсації: від 4000 до 5500 м над рівнем моря; спос-
терігається зниження працездатності, погіршення са-
мопочуття, можлива неадекватна поведінка; при три-
валому перебуванні на зазначеній висоті появляється 
відчуття важкості в голові, головний біль, важкість зо-
середження уваги, сонливість, загальне зниження пра-
цездатності; 4) критична зона: від 5500 до 8000 м над 
рівнем моря; спостерігається проґресуюче погіршення 
загального стану, працездатність різко знижена, мож-
ливе виникнення висотної непритомності; на висоті 
7000 м збереження свідомості у людини можливе уп-
родовж короткого (резервного) часу; 5) непереносима 
зона: вище 8000 м над рівнем моря; після короткого 
резервного часу (від 2–3 хв до 10–20 сек) розвиваєть-
ся глибока непритомність; якщо не зупинити дію фак-
торів В. можлива смерть. 

ВИСОТНА ХВОРОБА – захворювання, яке вини-
кає внаслідок значного і швидкого зниження парціаль-
ного тиску кисню в оточуючому ґазовому середовищі; 
при гіпоксії найбільш значні порушення спостеріга-
ються з боку вуглеводного обміну, що призводить до 
зниження ресинтезу АТФ та надмірного накопичення 
в клітинах проміжних продуктів: відновленого ніко-
тинамідаденіндинуклеотиду, молочної і піровиноград-
ної кислот; це спричинює порушення внутрішньоклі-
тинного гомеостазу – зменшується рН та втрачаєть-
ся вибіркова проникливість клітинної мембрани, що 
визначає ланцюг патолоґічних змін в клітині (Е. Ф. 
Косовський, Л. Л. Шимкевич): зміни проникливості 
клітинної мембрани, порушення іонної рівноваги, на-
бухання мітохондрій, стимуляція ґліколізу, зменшення 
вмісту ґлікоґену, гальмування синтезу та підсилення 
розпаду білка, підсилення синтезу ліпідів, деструкція 
мітохондрій, ерґастоплазми, внутрішньоклітинного сі-
тчастого апарату, жирова декомпозиція цитоплазми; 
руйнування мембран лізосом та вихід гідролітичних 
ферментів, що призводить до повної деструкції клітин; 
умовно виділені чотири стадії В. х.: перша – прихова-
на, коли видимі прояви відсутні; друга – компенсова-
на, коли виражені пристосувальні реакції до нестачі 
кисню; в перших двох стадіях працездатність збері-
гається на задовільному рівні; третя – декомпенсова-
на, коли проявляються симптоми В. х., погіршується 
загальний стан та втрачається працездатність; четвер-

та – виникають тяжкі, загрозливі для життя патолоґіч-
ні стани; виділені дві основні форми В. х.: колаптоїд-
на і непритомна.

ВИТРИВАЛІСТЬ – здатність орґанізму (функціо-
нальної системи, орґану) протистояти втомі при трива-
лому виконанні певної роботи.

ВИТЯГНЕННЯ – один із основних ортопедичних 
методів лікування пошкоджень і захворювань опорно-
рухового апарату та їхніх наслідків.

ВИТЯГНЕННЯ ПІДВОДНЕ – лікувальний метод, 
що поєднує фізичну дію води на орґанізм та прийоми 
витяг нення.

ВИТЯЖНА ШАФА – пристрій для роботи з летки-
ми речовинами, а також для їхнього зберігання; облад-
наний витяжною вентиляцією з метою попередження 
надходження цих речовин у приміщення.

ВИШКРІБАННЯ – операція вишкрібання порож-
нин, нориць, ґранулюючих ран з діаґностичною і ліку-
вальною метою.

«ВИШНЕВОЇ КІСТОЧКИ» СИМПТОМ – чітке 
виділення темно-червоної центральної ямки на фоні блі-
дої мутної сітківки, що спостерігається при офтальмос-
копії; ознака гострої непрохідності центральної артерії 
сітківки.

«ВИШНЕВОЇ КІСТОЧКИ» ФЕНОМЕН – вияв-
лення конкременту в позапечінкових жовчних протоках 
при їх пальпації під час операції. 

ВИШНЕВСЬКОГО (С. М. ВИШНЕВСКИЙ) 
ПЛЯМИ – ознака смерті від переохолодження: крово-
виливи на слизовій оболонці шлунка у вигляді плям ко-
ричневого або чорного кольору. 

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність най-
складніших форм діяльності вищих відділів ц. н. с., що 
забезпечує найрізноманітнішу взаємодію між орґаніз-
мом і навколишнім середовищем.

ВІБРАЦІЇ КИСТІ-ПЛЕЧА СИНДРОМ – феномен 
Рейно, що виникає у осіб, які перенесли тривалу дію 
вібрації кисті і плеча. 

ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА – професійне захворю-
вання, яке виникає при дії вібрації; розрізняють ло-
калізовану і загальну дію вібрації. В. х., що спричине-
на локальною дією вібрації має складну і поліморфну 
клінічну симптоматику. В. х., яка зумовлена дією загаль-
ної вібрації, характеризується значними змінами в ц. н. 
с., протікає з явищами загальної анґіодистонії та полі-
невротичного синдрому. Виділяють 4 стадії роз витку В. 
х. Кл і  нічна картина проявляється такими синд ромами: 
анґіодистонічним, анґіо спастичним, веґетативного полі-
невриту, веґетоміофасциту, невриту, діенцефальним (гі-
поталамічним) та вестибулярним.

ВІБРАЦІЙНА ЧУТЛИВІСТЬ – властивість орґаніз-
му сприймати дію ритміч них коливань, що виникають в 
оточуючому середовищі і передаються через предмети, 
з якими орґанізм перебуває в контакті.

ВІБРАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – див.: Вібраційна хво-
роба.

ВІБРАЦІЯ – механічні коливання пружних тіл.
ВІБРІОЗ – інфекція бактеріями роду Vibrio.
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ВІБРІОНИ (VIBRIO) – рід неспороносних бактерій, 
що мають форму коротенької, зігнутої комою палички; 
мають джгутики; розмножуються поперечним поділом; 
відомо понад 100 видів В.

ВІБРІОНОНОСІЙСТВО – паразитування холерних 
вібріонів в орґанізмі людей, що не проявляється клініч-
но вираженими симптомами хвороби.

ВІБРІОЦИДНИЙ – такий, що є руйнівним для ві-
бріонів.

ВІБРО- (лат. vibro – гойдати, хитати, тремтіти, зви-
ватися) – частина складних слів, яка означає «коливан-
ня», «вібрація».

ВІБРОҐРАФ – прилад для визначення і запису час-
тоти і амплітуди вібрації.

ВІБРОЕЯКУЛЯЦІЯ – еякуляція, яка викликається 
електровібраційним апаратом.

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ – послаблення передачі вібрації 
шляхом створення пружних відгороджень, які частково 
поглинають або відбивають вібрацію.

ВІБРОКАРДІОҐРАМА – ґрафічне зображення низь-
кочастотних коливань грудної клітки, які викликаються 
серцевими поштовхами.

ВІБРОКАРДІОҐРАФ – прилад для реєстрації низь-
кочастотних коливань грудної клітки, що викликані сер-
цевими скороченнями.

ВІБРОКАРДІОҐРАФІЯ – метод дослід ження серце-
вої діяльності, який полягає в реєстрації й аналізі вібро-
кардіоґрам.

ВІБРОМАСАЖ – дія механічних коливань низької 
частоти і амплітуди на обмежені ділянки тіла хворого; 
різновид вібротерапії. 

ВІБРОТЕРАПІЯ – метод фізіотерапії, в основі яко-
го лежить дія механічними коливаннями низької час-
тоти і амплітуди на різні частини тіла або на все тіло 
хворого.

ВІБРОТРАВМА – патолоґічні зміни в орґанах і тка-
нинах, які гостро розвиваються під дією вібрації.

ВІВ- (віві-, віво-; лат. vivus – живий) – частина 
складних слів, яка означає «живий».

ВІВАРІЙ – приміщення для утримання лаборатор-
них тварин з навчальною та науковою метою. Розрізня-
ють В. спеціалізовані (для собак, мавп та ін.) та В. за-
гального, або комплексного, типу, де утримуються різні 
види тварин.

ВІВІ- (лат. vivus – живий) – частина складних слів, 
що вказує на зв’язок з життям.

ВІВІДІАЛІЗ – видалення шляхом діалізу через жи-
ву мембрану.

ВІВІСЕКЦІОНІСТ – той, застосовує вівісекцію.
ВІВІСЕКЦІЯ – метод наукового дослід ження, в ос-

нові якого лежить оперування тварин; дослідження при 
В. здійснюється такими шляхами: вивчення фізіолоґіч-
них особливостей орґанів і тканин in situ (в їх природ-
ному місцезнаходженні), вивчення роботи ізольованих 
або тимчасово пересаджених орґанів, вивчення функцій 
орґанізму після видалення будь-якого орґану або після 
порушень, виконаних у будь-якій системі; вівісекційні 
досліди, навіть при самому ретельному їх виконанні, 

не надають досліднику повне уявлення про фізіолоґіч-
не значення того чи іншого орґана для нормальної жит-
тєдіяльності орґанізму.

ВІВІФІКАЦІЯ – освіження країв рани шляхом їх-
нього висікання.

ВІВОДІАЛІЗ – прижиттєве очищення крові від ен-
доґенних і екзоґенних речовин за допомогою діалізу.

ВІҐІЛАМБУЛІЗМ – амбулаторний автоматизм, що 
нагадує сомнабулізм, але зустрічається у стані пробуд-
ження.

ВІҐУРУ (А. VIGOUROUX) СИМПТОМ – зменшен-
ня електричного опору шкіри; ознака тиреотоксикозу.

ВІДАЛЯ (F. WIDAL) РЕАКЦІЯ – діа ґностична ре-
акція аґлютинації при черевному тифові та інших саль-
монельозах. 

ВІДБІР ДИЗРУПТИВНИЙ – природний відбір, 
внаслідок якого відбувається збільшення відносних час-
тот особин з крайніми проявами будь-якої ознаки за ра-
хунок витіснення з популяції особин з середніми зна-
ченнями цієї ознаки.

ВІДБІР ПРИРОДНИЙ – переважне виживання осо-
бин, які більш пристосовані до конкретних умов середо-
вища, що приводить до зміни вираженості тих чи інших 
ознак у ряді поколінь популяції.

ВІДБІР СТАБІЛІЗУЮЧИЙ – природний відбір, 
внаслідок якого звужуються межі мінливості будь-якої 
ознаки.

ВІДБІР У СТАТИСТИЦІ – спосіб формування гру-
пи при статистичному до слідженні.

ВІДБІР ШТУЧНИЙ – відбір за бажаними ознаками 
тварин, рослин або мікроорґанізмів для їхнього подаль-
шого розведення.

ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ – косметична процедура 
з метою відновлення нормального кольору зубів.

ВІДВАР – рідка лікарська форма, яка являє собою 
водний екстракт із лікарської рослинної сировини в ре-
зультаті нагрівання на водяній бані.

ВІДВЕДЕННЯ – віддалення від середньої лінії ті-
ла.

ВІДВЕДЕННЯ БІОПОТЕНЦІАЛІВ – варіант роз-
міщення електродів при реєстрації біопотенціалів.

ВІДВЕДЕННЯ СТЕГНА СИМПТОМ – див.: Раз-
дольського симптом (4).

ВІДВІДНИЙ (ABDUCENS – лат.) – 1) прикметник, 
що вживається в назвах структур, які служать для відве-
дення частини тіла; 2) такий, що зумовлює відведення 
(відокремлення). 

ВІДВІДНОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при ураженні відвідного не-
рва; характеризується поєднанням відсутності руху ока 
назовні з косоокістю, що сходиться, та диплопією.

ВІДВІДНОЇ ПЕТЛІ СИНДРОМ – симп томокомп-
лекс, який зумовлений порушенням прохідності відвід-
ної кишкової петлі в пізні строки після резекції шлунка; 
характеризується нудотою і блю ванням після їжі.

ВІДГОПФА – ҐРЕЙФЕНШТЕЙНА (WIED HOPF – 
GREIFENSTEIN) СИНДРОМ – спадковий спонтанний 
асептичний некроз сесамоподібних кіс точок ступні.

 ВІБРІОНИ – ВІДГОПФА – ҐРЕЙФЕНШТЕЙНА СИНДРОМ
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ВІДЕМАНА (H.-R. WIEDEMANN) СИНДРОМ – 
вроджені аномалії в дітей, матері яких використовува-
ли під час вагітності препарати, що містять талідомід; 
спостерігається амелія або дисмелія, аплазія великих 
пальців, аплазія променевої, великогомілкової або стег-
нової кіс ток; часто – геманґіоми та аномалії серця, ни-
рок, кишечнику.

ВІДЕОДЕНСИТОМЕТРІЯ – метод вимірювання 
оптичної щільності рентґенівського зображення орґанів 
і тканин за допомогою рентґенотелебачення.

ВІДКРИТОГО РОТА СИМПТОМ – у хворого, 
що перебуває без свідомості спостерігається напіввід-
критий рот, причому ступінь відкриття рота змінюється 
синхронно з диханням; ознака епілептичної або апоп-
лексичної коми.

ВІДКРИТОСТІ СИМПТОМ – впевненість психіч-
но хворого в тому, що всі йо  го думки відомі оточуючим; 
рання ознака синдрому Кандинського – Клерамбо.

ВІДЛЮДЬКУВАТІСТЬ – недостат ність або відсут-
ність прагнення до спіл кування з іншими людьми.

ВІДМЕРА (WIDMER) СИМПТОМ – температура 
у правій пахвовій ямці вища, ніж у лівій; ознака апен-
дициту.

ВІДМОРОЖЕННЯ – пошкодження тканин, ви кли-
кане їхнім охолодженням. Залежно від характеру мор-
фолоґічних змін у тканинах виділяють такі ступені В.: 
І сту пінь – синюшність, набряк ураженої ділянки шкі-
ри; через 5–7 діб ознаки В. зникають; ІІ ступінь – ви-
ражена ексудація з утворенням протягом 2–3 діб внут-
рішньоепідермальних пухирів, що міс тять прозору ріди-
ну; загоєння закінчується повним відновленням шкіри; 
ІІІ сту пінь – некроз шкіри і підшкірної тканини, можуть 
спостерігатися пухирі з гемораґічним ексудатом; ділян-
ки ураження після відторгнення некротизованих тка-
нин, яке починається через 5 – 7 діб, загоюються з утво-
ренням рубців; ІV сту пінь – спостерігається змертвіння 
шкіри, м’яких тканин і кісток.

ВІДНОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ – зміна кількості 
населення, яка відбувається за рахунок природного про-
цесу зміни поколінь.

ВІДНОВНА ХІРУРҐІЯ – розділ хірурґії, основною 
метою якого є виправлення і відновлення форми і фун-
кції орґанів та тканин.

ВІДНОВНИЙ ПЕРІОД (у фізіолоґії праці та в спор-
ті) – період часу після закінчення фізичного наванта-
ження, протягом якого функції орґанізму повертаються 
до вихідного стану.

ВІДПАДАЮЧА ОБОЛОНКА – внут рішня оболон-
ка матки після імплантації зародка, яка перетворюється 
протягом вагітності і відпадає після пологів.

ВІДПОВІДНІСТЬ – наближеність очікуваного зна-
чення до дійсного значення вимірюваної або оцінюва-
ної величини.

ВІДПОЧИНОК – стан спокою або діяльність, яка 
знімає втому і сприяє відновленню працездатності.

ВІДРЕАҐУВАННЯ – рухова або мовленнєва ак-
тивність, що зменшує чи усуває пси хічне напружен-
ня.

ВІДРИВ – механічне пошкодження, при якому над-
мірний натяг тканин призводить до відділення частини 
кінцівки, орґана, фраґменту кістки та ін.

ВІДРИВ СОСОЧКОВИХ М’ЯЗІВ – відділення вер-
хівки сосочкового м’яза від його основи; розвивається 
при ін фаркті міокарду; клінічно проявляється бурхливо 
проґресуючою лівошлуночковою недостатністю.

«ВІДРИВУ ВІД ДОМУ» СИНДРОМ – див.: Госпі-
талізм.

ВІДРИЖКА – раптове, мимовільне виділення в по-
рожнину рота ґазу із шлунка або стравоходу, інколи з 
невеликими порціями вмісту шлунка. Розрізняють В. 
повітрям і їжею.

ВІДРОВИТЦЯ (WIDROWITZ) СИМПТОМ – оз-
нака дифтерійного поліневриту: параліч акомодації з 
легким екзо фтальмом і рідким морганням.

ВІДСТІЙНИК – споруда для очистки рідин від за-
вислих домішок шляхом їх нього осідання під дією си-
ли ваги.

ВІДТВОРЕННЯ (у психолоґії) – виникнення у сві-
домості образу будь-якого об’ єкта, що сприймався рані-
ше і відсутній у даний момент, а також попередніх ду-
мок, переживань і т. ін.

ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що шляхом розріджування мокроти та 
підвищення активності мерехтливого епітелію сприя-
ють відділенню бронхіального секрету, виділенню та 
відхаркуванню мокроти. 

ВІДХИЛЕННЯ РУК РЕАКЦІЯ – див.: Отана сим-
птом.

ВІДХІДНИК (ANUS) – див.: Анальний отвір.
ВІДХІДНИКОВА ДІЛЯНКА (REGIO ANALIS) – 

ділянка промежинної ділянки, яка розміщена між куп-
риком і лінією, що сполучає сідничні горби.

ВІДХІДНИКОВИЙ КАНАЛ (CANALIS ANA-
LIS) – частина прямої кишки від відхідниково-прямо-
кишкового (промежинного) згину (fl exura anorectalis; 
fl exura perinealis) до відхідника.

ВІДХОДИ – залишки речовин та предметів, що ут-
ворюються внаслідок господарчо-побутової або вироб-
ничої діяльності людини і не використовуються на міс-
ці, накопичення і зберігання яких порушує санітарний 
стан оточуючого середовища.

ВІДЦЕНТРОВІ НЕРВИ – сукупність нервових во-
локон, по яких нервові ім пульси йдуть від периферії до 
головного мозку.

ВІДЧУВАННЯ – суб’єктивне відбиття окремих вла с-
тивостей предметів і явищ, які безпосередньо діють на 
орґани від чуттів. В. поділяють на екстероцептивні, які 
викликаються подразненням із оточуючого середови-
ща, і інтероцептив ні, що викликаються подразненнями 
із внутрішнього середовища орґанізму.

ВІДЧУВАННЯ ФАНТОМНІ – див.: Фантом ампу-
тованих.

ВІДЧУТТЯ БЕЗПРЕДМЕТНЕ – афективні стани 
(страх, внутрішній неспокій, тривога, туга, веселість та 
ін.), що виникають у психічно хворого без причинного 
зв’язку з ситуацією і не мають певного змісту.

 ВІДЕМАНА СИНДРОМ – ВІДЧУТТЯ БЕЗПРЕДМЕТНЕ
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ВІДЧУТТЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ – різновид чутливості, 
що проявляється здатністю визначати місце подразнення.

ВІДЧУТТЯ НЕПОВНОЦІННОСТІ – психопато-
лоґічний стан, що має характер нав’язливого стану, по-
надцінних ідей, депресії та (або) марення і проявляється 
переживанням хворим через свою (часто – уявну, само-
навіяну) фізичну, інтелектуальну або моральну непов-
ноцінність.

ВІДЧУТТЯ ПРОСТОРОВЕ – різновид чутливості, 
що характеризується здатніс тю визначати місцеперебу-
вання джерела подразнення у просторі.

ВІДШАРУВАННЯ ВІЙЧАСТОГО ТІЛА – відділен-
ня війчастого тіла від внутрішньої поверхні склери.

ВІДШАРУВАННЯ ПЛАЦЕНТИ ПЕРЕДЧАСНЕ – 
передчасне (до народження плода) відділення нормаль-
но розміщеної плаценти від стінки матки.

ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ – патолоґічний стан, 
при якому сітківка ока втрачає контакт з судинною обо-
лонкою і відходить від неї. Розрізняють первинне (ідіо-
патичне) В. с., коли сітківка відділена від судинної обо-
лонки субретинальною рідиною, і вторинне В. с., що 
викликане більш щільним утворенням (пухлина, ексу-
дат, крововилив).

ВІДШАРУВАННЯ СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА – 
відділення склоподібного тіла від сітківки.

ВІДШАРУВАННЯ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ – від-
ділення судинної оболонки очного яблука від склери.

ВІЖОК СИМПТОМ – при нахилі хворого вперед 
спостерігається напруження довгих м’язів спини, які 
випинаються у вигляді двох натягнутих шнурів; ознака 
ураження грудного хребця (хреб ців), розміщеного вище 
ділянки напруження м’язів.

ВІЗІОНІЗМ – див.: Вуайєризм.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ – процес бачення або отримання 

повного візуального враження про певний об’єкт.
ВІЗУАЛІЗУВАТИ – досягати повного огляду чи ста-

вати видимим.
ВІЗУАЛЬНИЙ (лат. visualis – зоровий) – такий, що 

сприймається або виконується за допомогою зору.
ВІЗУОҐНОЗИС – розпізнавання та інтерпретація 

зорових вражень.
ВІЙ СИМПТОМ – при замруженні очей відсутнє 

заглиблення вій у шкірну складку повіки; ознака слаб-
кості колового м’яза ока.

ВІЙСЬКОВИЙ НАБРЯК – див.: Дис трофія алімен-
тарна.

ВІЙЯРА (E. VILLARD) СИНДРОМ – поєднан-
ня трьох провідних симптомів при загостренні жовч-
нокам’яної хворби: печінкова колька, жовтяниця і га-
рячка.

ВІК – 1) характеристика життя орґанізму, яка відзер-
калює зростання, розвиток, дозрівання і старіння; 2) пе-
ріод часу від моменту народження орґанізму до певно-
го моменту.

ВІК АНАТОМО-ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – див.: Вік біо-
лоґічний.

ВІК БІОЛОҐІЧНИЙ – вік, що визначається залеж-
но від стану обмінних, структурних, функціональних, 

реґуляторних особливостей і пристосувальних можли-
востей орґанізму.

ВІК КАЛЕНДАРНИЙ – вік, що визначається за-
лежно від відомої дати народження.

ВІК КІСТКОВИЙ – вік людини, що визначається 
залежно від стану кісткової системи.

ВІК МОРФОЛОҐІЧНИЙ – вік, що визначається за-
лежно від морфолоґічних ознак орґанізму.

ВІК РЕПРОДУКТИВНИЙ – вік, протягом якого 
зберігається здатність до відтворення потомства.

ВІК «СКЕЛЕТНИЙ» – див.: Вік кістковий.
ВІК СОМАТИЧНИЙ – див.: Вік морфолоґічний.
ВІК ФЕРТИЛІЗАЦІЙНИЙ – тривалість існування 

зародка або плода з моменту запліднення.
ВІК ХРОНОЛОҐІЧНИЙ – див.: Вік календарний.
ВІКА (Н. Н. WIECK) ПЕРЕХІДНІ СИНДРОМИ – 

група неспецифічних синдромів (астенічних, афектив-
них, орґанічних, маячних), які виникають при різних 
екзоґенних психозах.

ВІКАРНІ ПРОЦЕСИ – вид пристосувальних реак-
цій, що сприяють збереженню або відновленню опти-
мальних умов життєдіяльності орґанізму при захворю-
ваннях та пошкодженнях; В. п. спостерігаються в різних 
орґанах, які мають одну функцію.

ВІКЕМА (L.-F. WICKHAM) СИМПТОМ – ознака 
червоного плоского лишаю: дрібна сітчастість або лінії на 
поверхні папул внаслідок вогнищевого ґранульоматозу.

ВІККЕРСГЕЙМЕРА (J. WICKER S HEIMER) РІ-
ДИНА – водний розчин галунів, хлористого натрію, 
калійної селітри, поташу і миш’яковистої кислоти, які 
змішуються з ґліцерином і метиловим спиртом; застосо-
вується для консервування анатомічних препаратів.

ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ – виділення періодів 
життя високоорґанізованих тварин і людини залежно 
від анатомо-фізіолоґічних ознак, а людини – також і за-
лежно від соціально-психолоґічних ознак.

ВІКОВА ФІЗІОЛОҐІЯ – розділ фізіолоґії, що вив-
чає особливості вікового розвитку тваринних і рос-
линних орґанізмів від їх зародження до смерті; основ-
ні завдання В. ф.: а) вивчення особливостей онтоґенезу 
орґанізму і його окремих систем, які характерні кожно-
му віку; б) виявлення основних факторів, які визнача-
ють загальну закономірність вікових змін орґанізмів.

ВІКОВИЙ ПЕРІОД – певний період біолоґічного і 
соціально-психолоґічного розвитку особи.

ВІКХАРИТА – форма статевих зносин, при якій 
орґазм викликається введенням статевого члена між 
зімкнутих стегон жінки.

ВІЛАНОВА – КАНЬЯДЕЛЯ (Х. VI LANOVA – J. 
M. CANADELL) СИНДРОМ – симптомокомплекс гі-
потиреоїдної дерматопатії; переважно на зовнішній по-
верхні плечей і стегон, на спині шкіра з легким лущен-
ням і фолікулярним гіперкератозом; незначна загальна 
гіперпіґментація.

ВІЛАНОВА – ПІНЬОЛА (X. VI LA NOVA – J. PI-
NOL) СИНДРОМ – постінфекційний шкірний симп-
томокомплекс; звичайно, розвивається через 1 – 20 днів 
після анґіни або гострого фаринґіту; на передньобоко-
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вих поверхнях гомілок виникають невеликі, болючі під-
шкірні вузлики, які, звичайно, зникають, але потім по-
являються знову в інших місцях.

ВІЛДЕРВАНКА ( L. S. WILDER VANCK) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових аномалій: глухота, двобіч-
ний периферичний параліч зовнішнього прямого м’яза 
ока, гіпоплазія зубів, вушних раковин і т. ін.; успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом. 

ВІЛЕНКІНА СИМПТОМ – при силь ній перкусії 
сідниці біль поширюється по сідничому нерву; ознака 
попереково-крижового радикуліту.

ВІЛЕНСЬКОГО (WILENSKY) СИНДРОМ – про-
яви неспецифічного запалення черевних лімфатичних 
вузлів. 

ВІЛЛАРЕ (М. VILLARET) СИМПТОМ – при пер-
кусії ахіллового сухожилка спостерігається підошовне 
згинання І пальця ступні; ознака пошкодження сідничо-
го нерва або його галузок.

ВІЛЛАРЕ (M. VILLARET) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який спостерігається при однобічному ураженні 
язикоглоткового, блукаючого, додаткового, під’язи кового 
нервів та шийного симпатичного нерва при запальних 
процесах, травмах або новоутвореннях у привушній ді-
лянці; спостері гається поєднання синдрому Горнера і од-
нобічного параліча м’якого піднебіння, глотки, гортані, 
голосового м’яза з парезом або паралічем груднино-клю-
чично-соскоподіб ного і трапецієподібного м’язів.

ВІЛЛАРЕ – ДЕЗУАЛЛЯ (M. VIL LARET – DESO-
ILLE) СИНДРОМ – вроджена гіпоплазія верхньої ще-
лепи; інколи супроводжується деформацією турецького 
сідла, що призводить до стиснення гіпофізу і вторинної 
дисфункції залоз внутрішньої секреції.

ВІЛЛВОНСІДЕРА (R. WILLVON SEDER) СИН-
ДРОМ – комплекс вроджених аномалій: оліґофренія, 
спастична дизартрія, порушення ходьби, параліч вер-
тикальних рухів очей; порушення обміну міді, сплено-
меґалія; успадкування, імовірно, рецесивне, пов’язане 
з Х-хромосомою.

ВІЛЛЕБРАНДА – ЮРҐЕНСА (E. A. WIL LE-
BRAND – R. JURGENS) ХВОРОБА – див.: Анґіо гемо-
філія.

ВІЛЛІКІНІН – гормон, що стимулює рух ворсинок 
у кишечнику; утворюється переважно у слизовій обо-
лонці дванадцятипалої кишки.

ВІЛУЗИТ – запалення (лейкоцитарна інфільтрація) 
у стромі ворсин плаценти.

ВІЛЬДЕРВАНКА (L. S. WILDER VANCK) СИН-
ДРОМ (1) – комплекс спадкових аномалій: характер-
на дисморфія обличчя – гіпертелоризм, блефарофімоз, 
мікро- і гідрофтальм, глаукома, атрофія зорового нерва 
з різко послабленим зором, ністаґм, енофтальм, гіпоп-
лазія райдужної оболонки; гіпоплазія виличної дуги; ве-
ликі вуха, великий ніс; мікроґнатія, мікроґенія; гіподон-
тія, персистуючі молочні зуби; аномалії розвитку внут-
рішнього вуха, що призводить до послаблення слуху; 
затримка розумового розвитку.

ВІЛЬДЕРВАНКА (L. S. WILDER VANCK) СИН-
ДРОМ (2) – комплекс спадкових аномалій, які спос-

терігаються тільки в жінок; успадкування домінантне, 
пов’язане з Х-хромосомою; спостерігаються множинні 
аномалії хребців, бочкоподібна грудна клітка, одно- або 
двобічний параліч відвідного нерва з ретракцією очного 
яблука; асиметрія обличчя, аномалії зубів і волосся, ге-
терохромія райдужної оболонки; глухонімота.

ВІЛЬДЕРМУТА (H. A. WILDER MUTH) ВУХО – 
аномалія розвитку, яка проявляється різким виступан-
ням протизавитка вушної раковини над поверхнею за-
витка.

ВІЛЬМСА (М. WILMS) ПУХЛИНА – злоякісна ди-
зонтоґенетична пухлина нирки; виявляється, звичайно, 
у віці 2 – 5 років, але може зустрічатися в будь-якому 
віці; гістолоґічно виділяють: 1) пухлини з переважан-
ням нефроґенної тканини; 2) пухлини з переважанням 
мезенхімної тканини; 3) пухлини з переважанням ней-
роектодермальної тканини.

ВІЛЬМСА (M. WILMS) СИМПТОМ ПАДАЮЧОЇ 
КРАПЛІ – при непрохідності кишечнику на фоні шумів 
пери стальтики аускультативно визначається звук пада-
ючої краплі рідини.

ВІЛЬНЕРА СИНДРОМ – комплекс аномалій, що 
розвивається з народження і характеризується недо-
розвитком сальних і потових залоз, дистрофією нігтів, во-
лосся, гіподентією, хондродисплазією, полідакти лією.

ВІЛЬНИХ НАДПЛЕЧЕЙ СИМПТОМ – при під-
німанні дитини під пахвові ямки спостерігається різке 
піднімання її надплечей; ознака міопатії.

ВІЛЬСОНА – БЛЕРА (W. J. WILSON – E. M. BLA-
IR) СЕРЕДОВИЩЕ – елективне живильне середовище 
для виділення патоґенних анаеробів і тифо-паратифоз-
них бактерій.

ВІЛЬСОНА  – БРОКА  (W. J.  E. WIL SON – 
L. A. J. BROCQ) ЕРИТРОДЕРМІЯ – дерматоз, що про-
являється еритродермією з вираженим великопластин-
частим лущенням. Для розвиненої стадії захворюван-
ня характерні яскрава гіперемія і виражена набряклість 
шкіри, великопластинчасте лущення з розміщенням лу-
сочок паралельними рядами; долонно-підошовний кера-
тоз, випадіння волосся і нігтів; збільшення лімфатичних 
вузлів; виражений свербіж і озноб.

ВІЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА (S. A. K. WIL-
SON – Н. В. КОНОВАЛОВ) ХВОРОБА – див.: Гепато-
церебральна дистрофія.

ВІЛЬСОНА – МІКІТІ (M. G. WIL SON – V. G. MI-
KITY) СИНДРОМ – ураження легень, що розвивається 
головним чином, у недоношених новонароджених дітей 
внаслідок незрілості легеневої тканини та недорозвитку 
еластичних елементів; проявляється диспное, ціанозом, 
апное і постійним сухим кашлем; проґноз при В.- М. с. у 
більшості випадків несприятливий, летальність досягає 
70%; при сприятливому перебігу дозрівання легеневої 
тканини через 6–14 мі сяців приводить до видужання.

ВІЛЬХА СІРА (ALNUS INCANA L.) – дерево за-
ввишки 5–15 м з гладкою світло-сірою корою. Листки 
чергові яй це подібні або широкоеліптичні, на вер хівці за-
гострені, з країв гостро-подвійнопилчасті; молоді – густо 
опушені, неклейкі; дозрілі – зверху майже голі, зісподу 
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негусто опушені. Квітки одностатеві, однодомні. Чоловічі 
(тичинкові) сережки зібрані по 3–5 у грона, жіночі (маточ-
кові) – по 8–10. Суцвіття – шишечки завдовжки до 1,5 см, 
що звисають на дереві. Цвіте В. с. у березні–квітні, пло-
ди достигають у жовтні, обсипаються в лютому–березні. 
Росте у вологих місцях. Дія: в’яжуча, дезінфікуюча, про-
тизапальна, кровоспинна та потогінна.

ВІЛЬХА КЛЕЙКА (ALNUS GLUTI NOSA L.) – де-
рево з родини березових, заввишки 20 – 35 м, з темно-
бурою корою. Листки округлі, липкі з виїмкою на вер-
хівці, зверху блискучі, темно-зелені. Квітки однодомні, 
зібрані у китиці по 3 – 5 сережок, що звисають. Плід – 
горішок з шкірястим вузьким крилом. Цвіте рослина у 
квітні – травні, плоди достигають у жовтні, висипаються 
в лютому – березні. Росте В. к. по берегах річок і струм-
ків, у лісах, на узліссі. Особливо поширена на болотис-
тих ґрунтах. Дія: протизапальна, кровоспинна, в’яжуча, 
бактерицидна і знеболююча.

ВІЛЬЯМСА ( CH. J. B. WILLIAMS) СИМПТОМ 
(1) – при спайковому перикардиті спостерігається змен-
шення амплітуди дихальних рухів передньої стінки 
грудної клітки.

ВІЛЬЯМСА (CH. J. B. WILLIAMS ) СИМПТОМ 
(2) – ознака великого плеврального випоту: над ключи-
цею спостерігається тимпанічний перкуторний звук, який 
краще проявляється при відкриванні хворим рота.

ВІНБЛАСТИН – один із алкалоїдів, що міститься в 
барвінку рожевому (Vinca rosea, Linn.); протипухлинний 
цитостатичний засіб.

ВІНДШЕЙДА (F. WINDSCHEID) СИНДРОМ – 
тріада симптомів, що спостерігаються при атероскле-
розі мозкових судин: головний біль, запаморочення і 
розлади пам’яті.

ВІНІВАРТЕРА (A. WINIWARTER) ХВОРОБА – 
див.: Ендартеріїт облітеруючий.

ВІНІВАРТЕРА – БЮРҐЕРА (А. WINI WARTER – 
L. BUERGER) ХВОРОБА – див.: Бюрґера хвороба.

ВІНКРИСТИН – один із алкалоїдів, що міститься в 
барвінку рожевому (Vinca rosea, Linn.); протипухлинний 
цитостатичний засіб.

ВІНТЕРА (J. C. WINTER) СИМПТОМ – при ексу-
дативному перикардиті внаслідок обмеження рухомості 
діа фраґми спостерігається відсутність активних дихаль-
них рухів м’язів епіґастральної ділянки.

ВІНТЕРА (W. E. WYNTER) ОЗНАКА – можлива 
ознака гострого перитоніту: від сутність рухів черевної 
стінки при диханні.

ВІНТРІХА (А. WINTRICH) СИМПТОМ – при 
перкусії над ділянкою каверни легені спостерігається 
тимпаніт; якщо рот відкритий, тон стає вищим, якщо 
закритий – нижчим.

ВІНЦЕВА БОРОЗНА (SULCUS CORONARIUS \
CORDIS\) – заглиблення на поверхні серця, розташова-
не між шлуночками і передсердями, в якому містяться 
права вінцева артерія, вінцевий синус, періартеріальне 
нервове сплетення і лімфатичні судини.

ВІНЦЕВИЙ СИНУС (SINUS CORO NARIUS) – 
кровоносна судина, що впадає в праве передсердя; у В. 

с. впадають велика, середня і мала вени серця, задня ве-
на лівого шлуночка, коса вена лівого передсердя.

ВІПОНДА (VIPOND) СИМПТОМ – під час гарячки 
в дітей при екзантемних захворюваннях спостерігається 
ґенера лізоване збільшення лімфатичних вузлів.

ВІР- (віро-; лат. virus – отрута) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що відноситься до вірусів», 
«вірусний», «отруйний».

ВІРҐХАТА – форма статевих зносин, при якій 
орґазм викликається тертям статевого члена об проме-
жину жінки.

ВІРЕМІЯ – див.: Вірусемія.
ВІРИЛІЗАЦІЯ – прояви або підсилення чоловічих 

ознак в орґанізмі.
ВІРИЛІЗМ – патолоґічні процеси в жі но чому 

орґанізмі, що проявляються вірилізацією.
ВІРИЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Вірилізм.
ВІРІОН – повноцінна позаклітинна ві русна частина. 
ВІРМЕНСЬКА ХВОРОБА – див.: Пе ріодична хво-

роба.
ВІРОҐЕНІЯ – тривале існування вірусів і клітин, 

при якому відбувається інтеграція їхніх ґеномів з на-
ступною зміною спадкових властивостей клітини.

ВІРОЛАКТІЯ – поява вірусів у молоці.
ВІРОЗ – хвороба, спричинена вірусом.
ВІРОПЛАСТ – внутрішньоклітинне накопичення 

структурованого нуклеопротеїду, в якому відбувається 
формування віріонів.

ВІРОСПОРА – див.: Віріон.
ВІРОЦИДНІСТЬ – див.: Віруліцидність.
ВІРСУНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

вивідної протоки підшлункової залози та її галузок піс-
ля їхнього заповнення контрастною речовиною.

ВІРСУНҐОДУОДЕНОСТОМІЯ – хірурґічне ство-
рення сполучення між протокою підшлункової залози і 
дванадцятипалою кишкою.

ВІРСУНҐОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне ство-
рення сполучення між протокою підшлункової залози 
і тонкою кишкою.

ВІРУЛЕНТНИЙ – такий, що стосується вірулент-
ності або характеризується нею.

ВІРУЛЕНТНІСТЬ – ступінь хворобо творності пев-
них мікроорґанізмів або вірусів; залежить від властиво-
стей інфекційного аґента та від чутливості інфікованого 
орґанізму; вірулентний штам мусить мати всі риси хво-
роботворності – інфективність, інвазивність, токсиґен-
ність або токсичність.

ВІРУЛІЦИДИ – речовини, що убивають віруси.
ВІРУЛІЦИДНІСТЬ – здатність деяких фізичних 

факторів і хімічних речовин убивати віруси.
ВІРУРІЯ – див.: Вірусурія.
ВІРУС(И) (лат. virus – отрута) – субклітинні форми 

життя, що мають власний ґеном (ДНК або РНК) і здат-
ні до відтворення лише в клітинах високоорґанізова-
них орґанізмів; В., що уражають людей, розповсюджу-
ються самою людиною, в основному через виділення 
із дихальних шляхів та кишечника; захворювання, які 
спричинюються В., життєвий цикл яких проходить го-
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ловним чином в людині, і розповсюджується від люди-
ни до людини: 1) В., які уражають орґани дихання: а) В. 
ґрипу А, В і С спричинюють ґрип, гострий бронхіт та 
пневмонію, круп; б) В. параґрипу – гострі респіраторні 
хвороби, гострий бронхіт і пневмонія, круп; в) В. епі-
демічного паротиту – паротит, орхіт, менінґоенцефаліт; 
г) Аденовіруси – гострі респіраторні хвороби, вірусна 
пневмонія, гострий фолікулярний кон’юнктивіт, діарея; 
д) Реовіруси – гостра респіраторно-вірусна інфекція; 
е) респіраторно-синцитіальний В. – застуда (у дорос-
лих); є) В. Епштейна-Барр – інфекційний мононуклеоз; 
ж) Риновіруси – застуда, гострий риніт з температурою 
або без неї; 2) ентеровіруси: а) Поліовіруси – поліо-
меліт (паралітичний); асептичний менінґіт; б) В. Кок-
сакі – герпетична анґіна, епідемічна плевродинія, асеп-
тичний менінґіт, міокардит, перикардит, гострі респіра-
торні хвороби, паралітичні захворювання, гарячка та 
екзантема; в) В. ЕСНО та ентеровіруси – асептичний 
менінґіт, гарячка та екзантема, менінґоенцефаліт, сеп-
сис новонароджених, паралітичні захворювання, міо-
кардит, перикардит, гострі респіраторно-вірусні інфек-
ції; г) В. епідемічного ґастроентериту – епідемічний 
ґастроентерит; 3) В, які спричинюють екзантематоз-
ні захворювання: а) В. кору – кір, енцефаломенінґіт; 
б) В. краснухи (червоної висипки) – краснуха (черво-
на висипка); в) В. вітряної віспи–оперізуючого лишая – 
вітряна віспа; оперізуючий лишай; г) В. простого гер-
песу – герпес і губ, герпетичний стоматит, дерматит; 
д) В. Герпеса людини, тип 6 – раптова екзантема (у ді-
тей); е) Парвовірус людини В19 – інфекційна еритема 
(у дітей); висип, нездужання; 4) персистуючі (латент-
ні) В.: а) Цитомеґаловірус – цитомеґалія (вроджені ва-
ди); цитомеґаловірусний мононуклеоз, ґенералізоване 
захворювання (послаблена імунна система); б) В. ге-
патиту А, В, С, D, E – гепатит А, В, С, D, Е; в) Папі-
ломавірус людини – бородавки, рак статевих орґанів; 
г) В. контагіозного молюска – контагіозний молюск; 
для багатьох В. основним хазяїном є тварини, а люди-
на – лише випадковим, вторинним; зазначені В. у своє-
му розповсюдженні обмежені ґеоґрафічно тими умова-
ми, в яких підтримується природний цикл інфекції без 
участі людини; вірусні інфекції, які передаються лю-
дині від тварин: 1) Арбовіруси: а) Альфавіруси – захід-
ний кінський енцефаліт, східний кінський енцефаліт, 
венесуельський кінський енцефаліт, гарячка чикунґу-
нья, хвороба Майаро; б) Флавівіруси – жовта гарячка, 
гарячка денґе, японський енцефаліт, енцефаліт долини 
Муррея, енцефаліт Сент-Луїс, тайговий весняно-літній 
енцефаліт, омська гемораґічна гарячка, Кьясанурська 
лісова хвороба, енцефаліт Повассан; в) Буньявіруси – 
хвороба Буньямвера, хвороба Маритуба, каліфорнійсь-
кий енцефаліт, хвороба Хантаана; г) Флебовіруси – не-
апольська, сицилійська флеботомні гарячки, гарячки 
Пунта-Торо, Чаґрес; гарячка Кандиру, гарячка доли-
ни Рифт; д) Наіровірус – кримська гемораґічна гарячка 
(Конґо); 2) Орбівірус – колорадськая кліщова гарячка; 
3) В. сказу – сказ; 4) Герпевірус мавп – енцефаломієліт; 
5) Аренавіруси – ласська гарячка, мачупо (болівійська 

гемораґічна ґарячка), хунін (арґентинська гемораґічна 
гарячка), лімфоцитарний хоріоменінґіт; 6) Філовіру-
си – гемораґічна гарячка Марбурґ, гемораґічна гаряч-
ка Ебола.

ВІРУСНИЙ – такий, що стосується віруса, зумовле-
ний ним чи має вірусну природу.

ВІРУС-ПОМІЧНИК – вірус, який сприяє репродук-
ції в клітині дефектних вірусів.

ВІРУС-САТЕЛІТ – дефектний вірус, репродукція 
якого пов’язана з розмноженням іншого віруса. 

ВІРУСЕМІЯ – наявність вірусів у крові.
ВІРУСОЛОҐІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ – установа, в 

якій досліджують віруси і вірусні захворювання та ви-
робляють вірусні препарати (вакцини, діаґностикуми, 
противірусні імунні сироватки та ін.).

ВІРУСОЛОҐІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – досліджен-
ня, що виконуються з метою діаґностики вірусних ін-
фекцій, вивчення відповідних збудників, їхнє поширен-
ня у природі, а також у процесі виробництва вірусних 
препаратів.

ВІРУСОЛОҐІЯ – наука про віруси; вивчає будову, 
біохімію, систематику, ґенетику вірусів, а також їхній 
вплив на життя людини та тварин.

ВІРУСОНОСІЙСТВО – носійство збудників вірус-
ного захворювання.

ВІРУСОСКОПІЯ – мікроскопічне до слідження мор-
фолоґії вірусів.

ВІРУСТАТИЧНИЙ – такий, що інгібує реплікацію 
вірусів.

ВІРУСУРІЯ – наявність вірусів у сечі.
ВІРХОВА (R. VIRCHOW) СИМПТОМ – поява од-

ного або кількох збіль шених, неболючих лімфатичних 
вузлів над лівою ключицею; можлива ознака раку шлун-
ка.

ВІРХОВА (R. VIRCHOW) ВАСКУ ЛЬОЗНИЙ ПА-
ХІ МЕНІНҐІТ – форма хронічного рецидивуючого пахі-
менінґіту верхньолатеральної поверхні півкуль головного 
мозку; морфолоґічно проявляється крововиливами у твер-
ду мозкову оболонку і значним її потовщенням, внаслідок 
утворення гематом; клінічна картина характеризується 
головними болями, наростаючими менінґеальними сим-
птомами, епілептиформними напа дами.

ВІРХОВА (R. VIRCHOW) ЕНЦЕФАЛІТ НОВО-
НАРОДЖЕНИХ – див.: Енцефаліт новонароджених 
Вірхова.

ВІРХОВА (R. VIRCHOW) СИФІЛІТИЧНИЙ 
ХОНД РИТ – утворення невеликих за площею, але гли-
боких дефектів на суглобових хрящах при сифілісі.

ВІРХОВА (R. VIRCHOW) ХВОРОБА – див.: Ен це-
фаліт новонароджених Вір хова.

ВІРХОВСЬКИЙ (R. VIRCHOW) МЕТАСТАЗ – ме-
тастази в лімфатичні вузли шиї, що розміщені між вер-
хнім краєм лівої ключиці і зовнішнім краєм груднинно-
ключично-соскоподібного м’яза; спостерігається при 
раку шлунка.

ВІСКАРІЯ ЗВИЧАЙНА (VISCARIA VULGA-
RIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з оголеним 
стеблом, 30 – 80 см заввишки. Прикореневі листки в ро-
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зетці, оберненоланцетні, а стеблові – вузьколопатеві і 
навіть лінійні. Квітки у зближених супротивних пучках 
з майже суцільними пурпурно-червоними пелюстками. 
Цвіте в травні–серпні. Росте В. з. в сухих місцях. Дія: 
знеболююча, жовчогінна, снодійна.

ВІСКОЗИМЕТР – прилад для вимірювання в’яз кос-
ті рідин.

ВІСКОЗИМЕТРІЯ – розділ реолоґії, який вивчає 
в’язкість різних речовин.

ВІСКОТТА – ОЛДРИЧА (A. WIS KOTT – R. ALD-
RICH) СИНДРОМ – спадкове захворювання, різновид 
дисґаммаґлобулінемії; успадкування за рецесивним ти-
пом, пов’язаним зі статтю; В.- О. с., як правило, виникає в 
ранньому дитячому віці; хворіють хлопчики; характерна 
клінічна тріада: рецидивуюча тромбоцитопенічна пурпу-
ра – петехії, екхімози, мелена, кровотечі із слизових оболо-
нок; хронічна екзема, переважно на обличчі та кінцівках; 
повторні інфекційні захворювання внаслідок послаблення 
захисної імунолоґічної реактивності; імунодефіцит поєд-
нується з тромбоцитопенією, тромбоцитопатією, еозино-
філією; тромбоцити і лімфоцити мають дефект поверхне-
вих сіалоґлікопротеїдів; імунолоґічно спостерігається де-
фіцит IgM та надлишок IgE I IgA, а також дефект функцій 
Т-лімфоцитів і нездатність виробляти антитіла до поліса-
харидних антиґенів; проґноз несприятливий, діти живуть 
близько 3 років; В.-О. с. є передгемобластозним захворю-
ванням – приблизно у кожного 10 хворого розвиваються 
лімфопроліферативні неоплазії.

ВІСМУТ – Ві; хімічний елемент V групи періодич-
ної системи елементів Менделєєва; атомний номер 83, 
атомна маса 208,98.

ВІСМУТОВА ОБЛЯМІВКА – смужка по краю 
ясен, яка має синюватий колір і виникає внаслідок три-
валого лікування препаратами вісмуту.

ВІСПА ВІТРЯНА – гостре інфекційне захворюван-
ня, що характеризується доброякісним перебігом, помір-
ною загальною інтоксикацією, гарячкою і плямисто-ве-
зикулярним висипом. Збудник В. в. – вірус герпесу типу 
3, містить ДНК, утворює в епітеліальних клітинах внут-
рішньоядерні включення. Джерело ін фекції – хвора лю-
дина. Збудник поширюється повітряно-крапельним шля-
хом. Хворіють переважно діти у віці від 6 місяців до 7 
років. Інкубаційний період триває 13–17 днів (від 10 до 
23 днів). Потрапивши в орґанізм через дихальні шляхи, 
вірус проникає в епітеліальні клітини слизової оболон-
ки. Потім проникає у кров і фіксується у шкірі, виклика-
ючи в її поверхневому шарі патолоґічні зміни: обмежене 
розширення капілярів (пляма), серозний набряк (папула), 
відшарування епідермісу (везикула). Внас лідок розмно-
ження вірусу й алерґічної перебудови орґанізму виникає 
гарячка та інші прояви інфекції. Загальний перебіг захво-
рювання доброякісний, але можуть спостерігатися більш 
тяжкі форми: бульозна, гемораґічна, ґанґренозна та ін. У 
цих випадках нерідко розвиваються ускладнення: енце-
фаліт, міокардит, пневмонія, несправжній круп, різні фор-
ми піодермії, лімфаденіти, рожа.

ВІСПА НАТУРАЛЬНА – гостре інфекційне за-
хворювання, що характеризується загальною інтоксика-

цією, гарячкою і пустульозно-папульозним висипом. В. н. 
віднесена до карантинних інфекцій. Збудник В. н. нале-
жить до вірусів групи віспи (родина Poxviridae, підродина 
Chordopoxvirinae, рід Orthopoxvirus). Джерелом інфекції є 
хвора людина. Передача збудника відбувається переважно 
повітрно-крапельним шляхом, однак можливе зараження 
і повітряно-пиловим шляхом. Інкубаційний період триває 
10–12 днів, інколи 7–8 або 15 днів. Під час інкубаційного 
періоду розмноження та накопичення вірусу відбуваєть-
ся переважно у тканинах лімфатичних вузлів і легеневій 
тканині. Потім збудник проникає у кров, розноситься по 
всьому орґанізму. Після цього наступає значна вірусемія 
з поширенням вірусу на епітеліальну тканину з розвитком 
екзантеми і енантеми. Уражаються різні орґани; може роз-
винутися інфекційний колапс. При тяжких формах уража-
ються судини з виникненням гемораґічного синдрому. У 
розвитку деяких ускладнень має значення нашарування 
вторинної бактеріальної інфекції. Як ускладнення можуть 
спо стерігатися специфічні енцефаліти, менінґоенцефалі-
ти, ірити, кератити; панофтальміти (з втратою зору), не-
специфічні (вторинні) пневмонії, флеґмони, абсцеси та 
ін. Перенесене захворювання залишає після себе трива-
лий імунітет. Проґноз залежить від клінічної форми. При 
середньотяжких формах летальність досягає 5–10%, при 
зливній віспі – біля 50%, при гемораґічних формах поми-
рають майже всі хворі. 

ВІСП’ЯНИЙ – такий, що стосується віспи.
ВІССЛЕРА (H. WISSLER) СИНДРОМ – хронічне, 

септично-гіперерґічне загальне захворювання з шкірни-
ми алерґічними проявами; розвивається в дитячому віці; 
характеризується гострим початком, гарячкою, шкірним 
алерґічним висипом, артралґіями, поліаденітом, збіль-
шення печінки і селезінки.

ВІССЛЕРА – ФАНКОНІ (Н. WIS SLER – G. 
FANCONI) ХВОРОБА – див.: Вісслера синдром.

ВІСЦЕР(О)- (лат. viscus) – частина складних слів, 
яка вказує на зв’язок із внутрішніми орґанами тіла.

ВІСЦЕРАЛІЗМ – теорія, за якою внутрішні орґани 
є головними місцями хвороби.

ВІСЦЕРАЛЬНИЙ (лат. viscera – нутрощі) – нутро-
щевий; такий, що належний до внутрішніх орґанів.

ВІСЦЕРАЛЬНИЙ СКЕЛЕТ (CRANIUM VISCE-
RA LE) – скелетні елементи хребетних, що закладають-
ся в ротовій і глотковій ділянках стінок кишкової труб-
ки; В. с. складається із таких кісток: 1) парні верхньоще-
лепні кістки, що зрослися з мозковим черепом; 2) парні 
різцеві або міжщелепні кістки, які утворюють передню 
частину верхньої щелепи; 3) парні піднебінні кістки; 
4) парні крилоподібні кістки; 5) парні виличні кістки, 
що утворюють виличну дугу і частину очної ямки; 6) 
нижня щелепа; 7) непарна під’язикова кістка, що роз-
ташована між галузками нижньої щелепи і місцем для 
фіксації язика, м’язів глотки і хрящів гортані.

ВІСЦЕРАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, які почи-
наються і закінчуються на внутрішніх орґанах; розріз-
няють вісцеро-вісцеральні, вісцеросоматичні й сома-
товісцеральні рефлекси; крім того, виділяють системні 
і поєднані рефлекси.
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ВІСЦЕРИТ – запалення внутрішніх орґанів.
ВІСЦЕРОВАЗОМОТОРНИЙ РЕФЛЕКС – вісце-

ральний рефлекс: при подразненні рецепторів внутріш-
ніх орґанів спостерігається зміна просвіту кровоносних 
судин.

ВІСЦЕРО-ВІСЦЕРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – вісце-
ральний рефлекс: при подразненні внутрішнього орґана 
спостерігається зміна діяльності іншого орґана.

ВІСЦЕРОДЕРМАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Віс-
церокутанний рефлекс.

ВІСЦЕРОІНГІБІТОРНИЙ – такий, що гальмує 
діяльність внутрішніх орґанів.

ВІСЦЕРОКУТАННИЙ РЕФЛЕКС – вісцераль-
ний рефлекс: при подразненні рецепторів внутрішніх 
орґанів спосте рігається зміна чутливості певних діля-
нок шкіри.

ВІСЦЕРОМЕҐАЛІЯ – збільшення внутрішніх 
орґанів.

ВІСЦЕРОМОТОРНИЙ РЕФЛЕКС – вісцераль-
ний рефлекс: при подразненні рецепторів внутрішньо-
го орґана спостерігається скорочення певних скелетних 
м’язів.

ВІСЦЕРОПАРІЄТАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується внутрішніх орґанів і черевної стінки.

ВІСЦЕРОПЕРІТОНЕАЛЬНИЙ – такий, що одно-
часно стосується внутрішніх орґанів і очеревини.

ВІСЦЕРОПЛЕВРАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується внутрішніх орґанів і плеври.

ВІСЦЕРОРЕЦЕПТОРИ – див.: Інтерорецептори.
ВІСЦЕРОСЕКРЕТОРНИЙ РЕФЛЕКС – вісце-

ральний рефлекс: при подразненні рецепторів внутріш-
ніх орґанів спостерігається зміна діяльності певних за-
лоз внутрішньої або зовнішньої секреції.

ВІСЦЕРОСЕНСОРНИЙ РЕФЛЕКС – вісцераль-
ний рефлекс: при подразненні рецепторів внутрішніх 
орґанів спосте рігається виникнення різних відчуттів.

ВІСЦЕРОСОМАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
внутрішніх орґанів.

ВІСЦЕРОСОМАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Віс-
церомоторний рефлекс.

ВІСЦЕРОТРОПНИЙ – такий, що має схильність 
первинно впливати на внутрішні орґани.

ВІСЦЕРОТРОФІЧНИЙ – такий, живить внутріш-
ні орґани.

ВІТАЛІЗМ (лат.vitalis – життєвий) – вчення, за яким 
усі біолоґічні процеси, що відбуваються в орґаніз мах, 
спрямовуються і реґулюються особливими нематеріаль-
ними і ірраціональними непізнаними факторами («жит-
тєва сила», «ентелехія», «домінанта» тощо).

ВІТАЛЬНА ТУГА – безпричинно пригнічений на-
стрій з послабленням потягів і тяжкими відчуттями в 
ділянці грудей.

ВІТАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ – прижиттєве забарв-
лення тварин або рослинних клітин і тканин.

ВІТАЛЬНИЙ – необхідний для життя, прижиттє-
вий, життєвий.

ВІТАЛЬНІСТЬ «Я» – усвідомлення психофізичної 
цілісності власної особи.

ВІТАЛЬНІ ПОКАЗАННЯ – показання до різних 
видів оперативних втручань, лікувальних маніпуляцій і 
способів наданння першої допомоги з метою усунення 
безпосередьої загрози для життя людини, що виникла 
внаслідок хвороби, вади розвитку в новонародженого, 
травми або отруєння.

ВІТАМЕРИ – різні хімічні форми одного вітаміну.
ВІТАМІНИ (VITAMINUM) – незамінні фактори 

харчування орґанічного походження, які беруть участь 
у реґуляції біохімічних і фізіолоґічних процесів; В. не є 
джерелом енерґії чи пластичним матеріалом; орґанізм 
людини чи тварини не синтезує В. або синтезує їх в не-
достатній кількості і тому повинен отримувати В. у гото-
вому вигляді; відомо біля 20 речовин, що належать до В.; 
розрізняють водорозчинні [вітамін С (аскорбінова кис-
лота), В. групи В.: вітамін В1 (тіамін), вітамін В2 (рибоф-
лавін), вітамін В6 (піридоксин), вітамін В12 (кобаламіни), 
вітамін РР, нікотинова кислота, фолієва кислота (фола-
цин), пантотенова кислота та біотин] та жиророзчинні 
В. [вітамін А (ретинол), вітамін D (кальцифероли), віта-
мін Е (токофероли), вітамін К ( філлохінони)]; розрізня-
ють також вітаміноподібні сполуки, до яких, звичайно, 
від носять біофлавоноїди, холін, інозит, ліпоєву, оротову, 
пангамову та параамінобензойну кислоти.

ВІТАМІН А. – див.: Ретинол.
ВІТАМІН В1 – див.: Тіамін.
ВІТАМІН В2 – див.: Рибофлавін.
ВІТАМІН В4 – див.: Холін.
ВІТАМІН В6 – див. Піридоксин.
ВІТАМІН В8 – див.: Інозит.
ВІТАМІН В9 – див.: Фолієва кислота.
ВІТАМІН В12 – див.: Ціанокобаламін.
ВІТАМІН В15 – див.: Пангамова кислота.
ВІТАМІН Вт – див.: Карнитин.
ВІТАМІН Вч – див.: Параамінобензойна кислота.
ВІТАМІН С – див.: Аскорбінова кислота.
ВІТАМІН D – див.: Кальциферол.
ВІТАМІН D2 – див.: Ерґокальциферол.
ВІТАМІН D3 – див.: Холекальциферол.
ВІТАМІН Е – див.: Токофероли.
ВІТАМІН Н – див.: Біотин.
ВІТАМІН К – див.: Філлохінони.
ВІТАМІН Р – див.: Біофлавоноїди.
ВІТАМІН РР – див.: Нікотинова кислота.
ВІТАМІН U – див.: S-метилметіонін.
ВІТАМІНІЗАЦІЯ – 1) збагачення вітамінами про-

дуктів харчування для підвищення їхньої біолоґічної 
цінності; 2) сис тема заходів, спрямованих на підвищен-
ня вживання вітамінів окремими групами населення.

ВІТАМІННА НЕДОСТАТНІСТЬ – патолоґічний 
стан, спричинений недостат ністю вітамінів в орґанізмі; 
залежно від причин, що викликали В. н., розрізняють її 
екзоґенну і ендоґенну форми; зустрічаються випадки, 
коли причиною розвитку В. н. є підвищена потреба у 
вітамінах при задовільному вмісті вітамінів у їжі.

В. Н. АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІН 
С) – потреба здорової людини на добу: дорослі – від 50 
до 100 мг, діти – від 30 до 70 мг; вміст аскорбінової кис-
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лоти в плазмі крові 0,7–1,2 мг%, лейкоцитах 20–30 мг%; 
добовий вміст у сечі 20–30 мг, годинний вміст натще 
0,7–1 мг; основні джерела аскорбінової кислоти: чорна 
смородина, малина, шипшина, апельсини, мандарини, 
лимони, капуста, перці, петрушка, кріп, зелена цибуля, 
томати, щавель, картопля, печінка; порушення обміну 
аскорбінової кислоти спричинює розвиток С-гіпоавіта-
мінозу, який розвивається задовго до появи характер-
них клінічних проявів і може тривати роками; клінічна 
картина супроводжується: синюшністю губ, носа, вух 
та нігтів, синюшністю та пухкістю ясен, набуханням 
міжзубних сосочків, появою облямівки навколо шийки 
зубів, кровоточивістю ясен, блідістю та сухістю шкіри, 
гіпотермією, зроговінням волосяних фолікулів з пооди-
нокими петехіями, загальною слабкістю, гемораґічними 
випотами в плевру та суглоби.

ВІТАМІННА НЕДОСТАТНІСТЬ КАЛЬЦИФЕ-
РОЛІВ (ВІТАМІН D) – потреба дорослої людини на 
добу: дорослі 2,5 мкг холекальциферолу, вагітні 10–
12,5 мкг холекальциферолу; основні джерела вітамі-
ну D: печінка ссавців та птахів, жовтки яєць, печінка 
риб, ікра, м’ясо жирних риб; до D-вітамінної недостат-
ності ендоґенного походження спричинює порушен-
ня всмоктування жирів при захворюваннях жовчних 
шляхів; клінічна картина у дітей характеризується рухо-
вим неспокоєм, підвищеною подразливістю, загальною 
слабкістю, пізнім прорізуванням зубів та закостенінням 
тім’ячок, недостатнім закостенінням кісткової тканини 
(рахіт), схильністю до захворювань дихальних шляхів, 
незначною спазмофілією; клінічні ознаки у дорослих 
проявляються підвищеною втомлюваністю, болями в 
м’язах, парестезіями, остеопорозом, болями в ділянці 
кісток тазу, качиною ходою, кульгавістю.

В. Н. НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІН РР) – 
потреба здоровї людини на добу: дорослі 14–25 мг, діти 
5–20 мг; вміст нікотинової кислоти в крові 0,4 мг%; вміст 
в сечі: N-метилнікотинаміду: добовий 7–12 мг, годинний 
натще 0,4–0,5 мг; в еритроцитах містяться піридиннук-
леотиди (НАД і НАДФ) 60–80 мкг в 1 мл; основні джере-
ла нікотинової кислоти: яловичина, печінка, серце, нир-
ки, риба; ендоґенна недостатність нікотинової кислоти 
зустрічається при шлунково-кишкових захворюваннях, 
отруєннях (свинець, бензол), невритах, алерґічних де-
рматозах, при шизофренії та інших психічних захворю-
ваннях; клінічна картина характеризується: сухістю та 
блідістю губ, язик обкладений, набряклий, з борознами 
чи сухий, яскраво-червоний з тріщинами; проноси без 
слизу та крові; лущення, гіперкератоз, піґментація шкіри; 
еритема на тильній частині кистей та ступнів, на шиї та 
грудях; нервово-м’язові болі; неврастенічний синдром. 

В. Н. ПІРИДОКСИНУ (ВІТАМІН В6) – потреба 
здорової людини на добу: дорослі 1,5–2.8 мг, діти 0,5–2 
мг; вміст в крові 10 мкг%, сироватці крові 7 мкг%; вміст 
в сечі 4-піридоксинової кислоти: добовий 1,5–2,5 мг, 
годинний натще 50–60 мкг; вміст в сечі ксантуренової 
кислоти: добовий після прийому 10 г триптофану 20–40 
мг; в плазмі крові: піридоксалеві коферменти (ПАЛФ і 
ПАМФ) 2,3–3,3 мкг в 100 мл; основні джерела піридок-

сину: яловичина, телятина, печінка, свинина, баранина, 
сир, риба, зернові та бобові культури; ендоґенна недо-
статність піридоксину спостерігається при кишкових ін-
фекціях та інших захворюваннях шлунково-кишкового 
тракту, при тривалому прийомі антибіотиків широкого 
спектру дії та сульфаніламідів (порушення синтезу киш-
ковою мікрофлорою), при тривалому застосуванні проти-
туберкульозних препаратів; при недостатності вітаміну 
В6 у дітей раннього віку спостерігається: затримка росту, 
гіпохромна мікроцитарна анемія, підвищена збудливість, 
епілептиформні напади, шлунково-кишкові розлади, се-
борейний дерматит; у дорослих: втрата апетиту, хейлоз, 
ґлосит, нудота, кон’юнктивіт, сухий себорейний дерма-
тит; у вагітних: нудота, блювота, подразливість, депресія, 
безсоння, стоматит, ґлосит, себорейний та дескваматив-
ний дерматит лиця, волосистої ділянки голови та шиї. 

В. Н. РЕТИНОЛУ (ВІТАМІН А) – потреба здоро-
вої людини на добу: дорослі 1,5 мг, вагітні 2 мг, діти та 
підлітки 0,5–1,5 мг; вміст вітаміну А в 100 мл сироват-
ки крові 30–70 мкг, каротину 80–230 мкг; в сечі ретинол 
не виділяється; основні джерела піридоксину: тваринні 
жири, м’ясо, молоко, молочні продукти, яйця, риба; при 
повноцінному харчуванні в орґанізмі створюються такі 
запаси ретинолу, яких, у випадках повного його виклю-
чення із раціону, вистачає до появи перших клінічних 
проявів на 2–3 роки; недостатність вітаміну А спричи-
нює значні зміни епітелію, в якому порушуються проце-
си фізіолоґічної реґенерації, розвивається його атрофія 
та диференціація в багатошаровий плоский епітелій із 
зроговінням; клінічна картина характеризується сухіс-
тю, лущенням та блідістю шкіри, зроговінням волося-
них фолікулів, схильністю до гнійничкових уражень; 
спостерігається блефарит, кон’юнктивіт, світлобоязнь, 
нічна сліпота, часті захворювання дихальних шляхів, 
ламкість та посмугованість нігтів.

В. Н. РИБОФЛАВІНУ (ВІТАМІН В2) – потреба 
здорової людини на добу: дорослі 1,9–3,0 мг, діти 1–3 
мг; вміст рибофлавіну в еритроцитах 20–28 мкг%, лей-
коцитах 250 мкг%, сироватці крові 0,5–1,5 мкг%; вміст 
в сечі: добовий 300–1000 мкг, годинний натще 15–30 
мкг; основні джерела рибофлавіну: м’ясо, печінка, нир-
ки, серце, молоко та молочні продукти, яйця, зернові і 
бобові культури; ендоґенна недостатність рибофлавіну 
може спостерігатися при захворюваннях шлунково-киш-
кового тракту, гепатитах, захворюваннях шкіри; клінічна 
картина характеризується себорейним дерматитом лиця, 
вух та шиї, блефаритом і кон’юнктивітом, сухістю та си-
нюшністю губ, сухим яскраво-червоним язиком; спос-
терігаються вертикальні тріщини та рубці на губах, трі-
щини і кірочки в кутах рота.

В. Н. ТІАМІНУ (ВІТАМІН В1) – потреба здорової 
людини на добу: дорослі 1,4–2,4 мг, діти 0,5–2,0 мг; вміст 
тіаміну в плазмі крові: вільний тіамін 1,0–1,5 мкг%, піро-
виноградна кислота 0,5–1 мг%; вміст в сечі: добовий 
150–500 мкг, годинний натще 15–30 мкг; вміст пірови-
ноґрадної кислоти в сечі: добовий 10–25 мг, годинний 
натще 0,5–1,5 мг; основні джерела тіаміну: печінка, нир-
ки, серце, нежирна свинина, зернові та бобові культу-
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ри; ендоґенна недостатність тіаміну може розвиватися 
при хронічному алкоголізмі, невритах, захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту, діабеті, тиреотоксикозі, різ-
них отруєннях; клінічна картина характеризується пос-
туповою втратою апетиту, нудотою, запорами, загальною 
слабкістю, швидкою фізичною та психічною стомлю-
ваністю, задишкою навіть при незначному фізичному на-
вантаженні, парестезіями та гіперестезіями, болючістю 
гомілкових м’язів при пальпації

ВІТАМІННА НЕДОСТАТНІСТЬ ТОКОФЕРОЛІВ 
(ВІТАМІН Е) – потреба здорової людини на добу: до-
рослі 10–20 мг, діти 0,5 мг на 1 кг ваги; вміст вітаміну Е 
в сироватці крові 0,8–1 мг%; вміст креатиніну в сечі: до-
бовий 1–2 г у чоловіків, 0,8–1,5 г у жінок; основні дже-
рела токоферолів: яйця, зелені листя овочів, рослинні 
олії; клінічна картина характеризується м’язевою слаб-
кістю та гіпотонією, ранньою м’язевою дистрофією, 
ранніми формами склеродермії, схильністю до повтор-
них абортів.

В. Н. ФІЛЛОХІНОНІВ (ВІТАМІН К) – потреба 
здорової людини на добу: дорослі 0,2–0,3 мг, вагітні 2–
5 мг, новонароджені 1–12 мкг; основні джерела філлохі-
нонів: печінка, капуста, шпінат, томати; у дорослих не-
достатність вітаміну К зустрічається рідкісно; у ново-
народжених спостерігаються: кровотечі із рота, носа, 
сечовивідних шляхів, пупка; шлунково-кишкові крово-
течі, внутрішньочерепні, внутрішньошкірні, підшкірні 
та субперіостальні крововиливи; у дорослих: шлунко-
во-кишкові кровотечі, внутрішньошкірні та підшкірні 
крововиливи, кровотечі із носа та ясен.

В. Н. ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІН В9) – пот-
реба здорової людини на добу: дорослі 400 мкг, вагіт-
ні 800 мкг, діти 50–400 мкг; основні джерела фолієвої 
кислоти: печінка, нирки, яловичина, яєчний жовток, ка-
пуста, салат, томати, морква, пшениця, жито; ендоґенна 
недостатність фолієвої кислоти може розвиватися при 
неповному розщепленні її кон’юґованих форм у трав-
ному тракті, порушеннях всмоктування, розладах за-
своювання, що спричинюється недостатністю кобала-
мінів чи аскорбінової кислоти, а також введенням ан-
таґоністів фолієвої кислоти; клінічна картина характе-
ризується макроцитарною меґалобластичною анемією, 
ахлоргідрією, запорами, проносами, блідістю слизових 
оболонок, сухим яскраво-червоним язиком, підвищен-
ням температури, розладами чутливості поліневраль-
ного характеру.

В. Н. ЦІАНОКОБАЛАМІНУ (ВІТАМІН В12) – пот-
реба здорової людини на добу: дорослі 2 мкг, вагітні 3 
мкг, діти 0,5–2 мкг; основні джерела вітаміну В12: пе-
чінка та нирки великої рогатої худоби, печінка риб; ен-
доґенна недостатність ціанокобаламіну розвивається: 
внаслідок відсутності в травному тракті необхідного для 
його всмоктування ґастромукопротеїну, який не проду-
кується внаслідок атрофії залоз дна шлунка; недостат-
ність вітаміну В12 може також спричинюватися інвазією 
кишкових паразитів; клінічна картина характеризуєть-
ся гіперхромною макроцитарною меґалобластичною 
анемією, ахлоргідрією, проносами, блідістю слизових 

оболонок, сухим яскраво-червоним язиком, субфебриль-
ною температурою, розладами чутливості поліневраль-
ного характеру.

ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ – лікарські засоби, що 
містять окремі вітаміни або групи вітамінів у визначе-
них співвідношеннях.

ВІТАМІНОЛОҐІЯ (лат. vita життя + грец. logos 
вчення) – наука, що вивчає структуру і механізми дії 
вітамінів та розробляє методи їхнього застосування з 
лікувальною і профілактичною метою; В. пов’я зана з 
біохімією, фізіолоґією, гі ґієною харчування і з різними 
розділами клі нічної медицини, в яких ві та мінні препа-
рати використовуються як засіб про філактики й ліку-
вання захворювань.

ВІТАМІНОТЕРАПІЯ – застосування вітамінів з 
лікувальною метою; розрізняють специфічну і неспе-
цифічну дію вітамінів, яка залежить від дози, вихідного 
стану і компенсаторних можливостей орґанізму хворого, 
а також від способу введення препарату.

ВІТЕКА (J. VITEK) СИМПТОМ (1) – удар по 
внутрішньому краю ступні викликає підошовне згинан-
ня пальців; ознака ураження пірамідного шляху.

ВІТЕКА (J. VITEK) СИМПТОМ (2) – на боці па-
резу кінцівки в позиції на череві спостерігається менша 
амплітуда активного згинання гомілки.

ВІТИЛІҐО (лат. vitiligo) – дисхромія шкіри, яка ха-
рактеризується виникненням на шкірі різних за розміра-
ми, формою і локалізацією депіґментованих плям мо-
лочно-білого кольору з оточуючою їх зоною помірної 
гіперпіґментації, яка поступово переходить у нормаль-
ний колір; кількість меланоцитів у шкірі не змінена, але 
піґмент у них відсутній.

ВІТРОГІННІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що спри-
яють відходженню ґазів із шлунково-кишкового тракту 
при порушенні його функції.

ВІТРОПРЕСІЯ – див.: Діаскопія.
ВІТРЯНА ВІСПА – див.: Віспа вітряна. 
ВІТТМААКА – ЕКБОМА (T. WITT MAACK – 

K.-A. EKBOM) СИНДРОМ – судинні симптоми, що 
виникають у результаті порушень у дієті, авітамінозів 
або з інших причин; спостерігаються, переважно ноча-
ми, неприємні рецидивуючі, нападоподібні парестезії 
або болі в ногах («неспокійні ноги»).

«ВІЯЛА» СИМПТОМ – 1) віялоподібне розходжен-
ня пальців кисті при стискуванні дослідником сухожил-
ків згиначів пальців хворого в ділянці горохоподібної 
кістки; ознака ураження пірамідних шляхів; 2) віяло-
подібне розходження ІІ – V пальців ступні при штри-
ховому подразненні зовнішнього краю підошви; ознака 
ураження пірамідних шляхів.

ВКЛЮЧЕННЯ – обмежені скупчення будь-яких ре-
човин у клітині.

ВКЛЮЧЕННЯ ВІРУСНІ – утворення у клітинах, 
поява яких зумовлена укоріненням вірусів.

ВЛИВАННЯ – парентеральне введення в орґанізм 
різних розчинів, крові, кровозамінників; В. виконують 
під шкіру, внутрішньовенно, внутрішньоартеріально, 
внутрішньоаортально, внутрішньо кістково, внутрішньо-
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плеврально, внут рішньоочеревинно, внутрішньоматко-
во, внутрішньом’язово.

ВНУТРІШНЄ ВУХО – система каналів скроневої 
кістки з рецепторним апаратом слухового і стато-кіне-
тичного аналіза тора.

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРҐАНІЗМУ – су-
купність рідин орґанізму (кров, лімфа, тканинна ріди-
на), які безпосередньо беруть участь у процесах обміну 
речовин і в підтримці гомеостазу.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ – 1) загальна назва захво-
рювань внутрішніх орґанів; 2) розділ клінічної меди-
цини, що вивчає етіолоґію, патоґенез, семіотику, діаґ-
ностику, лікування (за винятком хірурґічного і радіацій-
ного), проґноз і профілактику захворювань внутрішніх 
орґанів.

ВНУТРІШНЬОГО ЛОБНОГО ГІ ПЕРОСТОЗУ 
СИНДРОМ – див.: Морґаньї синдром.

ВНУТРІШНЬОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ СИН-
Д Р ОМ – симптомокомплекс, який спостерігається при 
пухлинах і травмах у ділянці піраміди скроневої кіст-
ки, що зумовлює одночасне ураження лицьового і пе-
реддверно-завиткового нервів; характеризується поєд-
нанням однобічного периферичного паралічу мімічних 
м’язів зі зниженням слуху, інколи – з шумом у вусі та зі 
збудли вістю вестибулярного аналізатора.

ВНУТРІШНЬОГРУДНОГО НАПРУЖЕННЯ СИН-
Д РОМ – симптомокомплекс, який спостерігається при 
скупченні ґазу в плевральній порожнині, при пухлині 
або кисті легені, а також при деяких аномаліях розвитку, 
що зумовлює стиснення легені і зміщення середостіння 
в протилежний бік; характеризується поєднанням пору-
шень дихання і кровообігу.

ВНУТРІШНЬОЇ КАПСУЛИ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спосте рігається при ураженні судин 
головного мозку; характеризується поєднанням цент-
ральної геміплеґії з центральним парезом м’язів, що 
інервуються лицьовим і під’язиковим нервами, пони-
женням чутливості на протилежному боці, а інколи з 
геміанопсією, при якій випадає поле зору на боці паралі-
чу.

ВНУТРІШНЬОКЛІТИННА ВОДА – вода, що міс-
титься у клітинах орґанів і тканин орґанізму.

ВНУТРІШНЬОКЛІТИННА РІДИНА – рідка час-
тина основної речовини цитоплазми і ядра.

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІН ФЕКЦІЇ – інфек-
ційні захворювання і хірурґічні інфекції, що приєдна-
лися у стаціонарі до основного захворювання або 
пошкодження; захворювання медичних працівників, 
що пов’язані з лікуванням інфекційних хворих або дог-
лядом за ними.

ВНУТРІШНЬОМАТКОВИЙ ТИСК – тиск у по-
рожнині матки при вагітності; підтримується тонусом 
матки і наявністю навколоплідних вод.

ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИЙ ЦЕНТРОЛОБАР-
НИЙ СИМЕТРИЧНИЙ СКЛЕРОЗ – див.: Шильде-
ра хвороба.

ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО ОБКРАДАННЯ 
ФЕНОМЕН – 1) поглиблення ішемії в басейні закупо-

реної мозкової судини внаслідок відтоку крові в сусідні 
ділянки при дії судинорозширювальними засобами; 2) 
відтік крові в басейн закупореної мозкової судини із ба-
сейнів сусідніх судин, що призводить до недостатності 
кровообігу в зоні останніх.

ВНУТРІШНЬООРҐАННИЙ ТИСК – тиск у по-
рожнині орґана.

ВНУТРІШНЬООЧНИЙ ТИСК – тиск, який чинить 
вміст очного яблука на його зовнішню оболонку.

ВНУТРІШНЬОПЛЕВРАЛЬНИЙ ТИСК – тиск у 
плевральній порожнині.

ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВА НЕРВОВА СИСТЕ-
МА – власний нервовий апарат серця, який включає 
аферентні й еферентні нейрони.

ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВИЙ ТИСК – тиск у по-
рожнинах серця, який виникає у процесі його ритміч-
ної діяльності.

ВНУТРІШНЬОУТРОБНА ІНФЕКЦІЯ – захворю-
вання плода і новонародженого, які виникли внутріш-
ньоутробно вна слідок передачі збудника і продуктів йо-
го обміну від інфікованої матері плодові.

ВНУТРІШНЬОУТРОБНА СМЕРТЬ – смерть за-
родка і плода, яка наступає всередині орґанізму матері 
під час внутрішньоутробного життя.

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНИЙ ТИСК – тиск, який 
чинять орґани і рідина, що містяться в черевній порож-
нині, на її дно і стінки.

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИЙ ТИСК – тиск у по-
рожнині черепа і у шлуночках мозку.

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЇ ГЕМІПОЛІНЕВ-
РАЛҐІЇ СИНДРОМ – див.: Ґарсена синдром.

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОЇ ЗАКУПОРКИ ВНУТ-
РІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який спостерігається на боці, протилеж-
ному внутрішньочерепній закупорці внутрішньої сон-
ної артерії; характеризується поєднанням геміплеґії та 
геміанестезії з геміанопсією, інколи – з порушеннями 
свідомості, а у випадку ураження домінантної півкулі – 
з тотальною афазією.

ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИЙ ТИСК – тиск 
крові в порожнинах шлуночків серця.

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА – див.: Внутрішні хво-
роби.

ВОВЧАК (lupus – лат. “вовк” або “щука”) – термін 
раніше вживався для означення люпозного туберку льо зу 
шкіри, тепер – червоного вовчака; без додаткового тер-
міну він не має специфічного значення.

ВОВЧАК ЗВИЧАЙНИЙ – див.: Туберкульоз шкіри.
ВОВЧАК МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ – симптомоком-

плекс, подібний до системного червоного вовчака, який 
спричинений будь-яким медикаментозним препаратом.

ВОВЧАК ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – див.: Туберку льоз 
шкіри.

ВОВЧАК ЧЕРВОНИЙ – див.: Червоний вовчак.
ВОВЧУГ ПОЛЬОВИЙ (ONONIS ARVENSIS) – 

багаторічна трав’яниста рослина до 80 см заввишки. 
Стебла опушені залозистими волосками. Листки зало-
зисто-пухнаті, по краях гострозубчасті, клейкі з непри-
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ємним запахом. Цвіте В. п. рожевими метеликоподіб-
ними квітками. Квітки мають неприємний запах, роз-
ташовані по 2 в пазусі листка і утворюють на кінцях 
стебел та бокових гілок густі колоскоподібні суцвіття. 
Росте рослина на луках, межах, біля доріг. Дія: сечогін-
на, депуративна.

ВОГНЕПАЛЬНІ УШКОДЖЕННЯ – ушкоджен-
ня, які спричинюються дією вогнепальної зброї; В. у. 
поділяються (А.С. Лісовий): 1) за характером ушкоджу-
ючого чинника – кульові (оболонкові, безоболонкові), 
дробові, картечні, від куль спеціального призначення 
та нетипових куль; від вторинних та інших снарядів, 
складових частин пострілу; від дії факторів холостого 
пострілу; 2) за дистанцією пострілу – впритул, з близь-
кої відстані, з неблизької відстані; 3) за зоною ушкод-
ження: голова, шия, грудна клітка, живіт, таз, кінцівки; 
4) за числом ушкоджень – поодинокі, множинні; 5) за 
видами ушкоджень – ізольовані, сполучені; 6) за глиби-
ною проникнення снаряда – поверхневі, глибокі; 7) за 
характеристикою ранових каналів – наскрізьні, сліпі, 
дотичні (відкриті, закриті), проникаючі, непроникаю-
чі; 8) за характером ушкодження тканин і орґанів – з 
обширними ушкодженнями м’яких тканин; з перело-
мами кісток; з ушкодженням внутрішніх орґанів; з уш-
кодженням маґістральних судин; з ушкодженням маґіс-
тральних нервових стовбурів; чинники, що визначають 
особливості вогнепального ушкодження (за В. П. По-
повим): 1) властивості вогнепального снаряда: маса, 
форма, калібр, довжина, конструктивні особливості ма-
те ріалу; 2) характеристика зовнішньої балістики вог-
непального снаряда: швидкість, прецесія, нутація; 
3) структурні і функціональні властивості частини тіла, 
що травмується, варіант анатомічної будови, міцність 
та пружність ділянки, об’єм, відносна щільність, стан 
кровонаповнення, вміст рідини та ґазів; 4) взаємодія 
снаряда і травмованої частини тіла: передана енерґія, 
час (тривалість) передачі енерґії, площа співударяння, 
положення снаряда в момент первинного контакту, на-
прямок ранової траєкторії, довжина траєкторії кулі в 
тілі (довжина ранового каналу), форма траєкторії кулі 
в тілі, ступінь стійкості руху снаряда, характер тимча-
сової пульсуючої порожнини (об’єм, час існування, 
число та характер пульсації), стан снаряда ( деформо-
ваний, зруйнований), утворення та дія вторинних сна-
рядів (фраґментів куль, ушкоджених тканин тощо); ра-
нові канали при В. у. бувають: 1) наскрізьні – куля про-
ходить через усе тіло; 2) сліпі – куля залишається в тілі 
людини; за рисунком повздовжньої осі ранові канали 
поділяються на прямі, скривлені, ламані, безперервні, 
переривчасті; за відношенням до площини, в якій зна-
ходиться, рановий канал може бути горизонтальним, 
саґітальним та фронтальним; характеристика вхідного 
отвору вогнепального ранового каналу: рана круглої 
або овальної форму з дефектом тканини, який має ко-
нусоподібну з вершиною, спрямованою всередину; де-
фект у дермі менший або дорівнює діаметру кулі, в епі-
дермісі наближається до її діаметра; краї рани частіше 
дрібнофестончасті, інколи рівні та похилі; як правило, 

добре видно поясок здирання, шириною 1–3 мм, зов-
нішній діаметр приблизно дорівнює поперечнику кулі; 
поясок обтирання утворюється внаслідок стирання на-
шарувань на кулі; поясок металізації розташований у 
ділянці пояска обтирання; характеристика вихідного 
отвору: рана зірчаста, щілиноподібна, дужкоподібна, як 
правило, без дефекту тканин; дефект конусоподібний, 
з вершиною, спрямованою назовні; розміри переважно 
більші за розміри вхідного отвору; краї, як правило, не-
рівні, часто вивернуті назовні; поясок здирання відсут-
ній, може виникати у випадках удару країв об одяг чи 
тверді предмети, що притиснуті до тіла в місці вихід-
ного отвору; поясок обтирання відсутній, але краї мо-
жуть бути забруднені частками волокон; поясок металі-
зації частіше відсутній, але може бути при ушкодженні 
свинцевими кулями; особливості ушкоджень із вогне-
пальної зброї з глушником: менший об’єм пошкоджень 
(ознаки зниження контактної швидкості та кінетичної 
енерґії кулі) у порівнянні з бойовою зброєю при тих же 
умовах пострілу; незначна вираженість штамп-відбитка 
дульного кінця ствола; наявність конґломератів, сплав-
лених між собою напівзгорівших частинок пороху; на-
явність мікрочастинок резини (або пластмаси), які ут-
ворюються при руйнуванні діафраґм глушника; значне, 
але обмежене на площі відкладання крапель зброй ного 
мастила; підвищена інтенсивність закопчення частинок 
продуктів пострілу; мінімальна вираженість відкладан-
ня кіптяви пострілу; гомоґенний (не зональний) харак-
тер відкладення кіптяви; практична відсутність слідів 
механічної, термічної та хімічної дії ґазів при пострілах 
з мінімальних відстаней або впритул; відсутність або 
мінімальна вираженість відкладень крапель збройного 
мастила; застосування спеціальних патронів із збільше-
ною довжиною і масою кулі, а також зменшеної кіль-
кості пороху (для зниження початкової швидкості вог-
непального снаряда).

ВОГНИЩЕ АВТОМАТИЗМУ СЕРЦЯ – ділянка 
міокарду, що ґенерує ритмічні імпульси збудження, які 
викликають його скорочення.

ВОГНИЩЕ ЗАРАЖЕННЯ – територія (акваторія) 
з розміщеними на ній людьми, тваринами, спорудами 
та технічними засобами, а також повітряне середовище 
над цією територією (акваторією), що внаслідок засто-
сування зброї масового ураження забруднена радіоак-
тивними, отруюючими речовинами або біолоґічними 
засобами.

ВОГНИЩЕ ЗБУДЖЕННЯ – сукуп ність близько 
розміщених та одночасно фізіолоґічно активних нерво-
вих елементів ц. н. с.

ВОГНИЩЕ МАСОВИХ УРАЖЕНЬ – територія, 
на якій у результаті застосування зброї масового ура-
ження (ядерної, хімічної, біолоґічної) виникли масові 
ураження людей, пошкодження і руйнування цивільних, 
промислових і оборонних об’єктів, псування і знищення 
матеріальних цінностей.

ВОГНИЩЕ ПАТОЛОҐІЧНОГО ЗА СТІЙНОГО 
ЗБУДЖЕННЯ – тривало існуюче вогнище збудження, 
що зумовлене патолоґічним процесом.
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ВОГНИЩЕ УРАЖЕННЯ – див.: Вогнище масових 
уражень.

ВОГНИЩЕВИЙ СИМПТОМ – див.: Невролоґіч-
ний вогнищевий симптом.

ВОГНИЩЕВОСТІ ІНДЕКС – епіде міолоґічний ін-
декс, що виражається середньою кількістю хворих на 
одне епідемічне вогнище. В. і. являє собою кількісну ха-
рактеристику інтенсивності епідемічного процесу.

ВОДА – Н2О; окис водню; позбавлена смаку і запаху 
безбарвна рідина; замерзає при 0˚С і кипить при 100˚С; 
використовується як стандарт питомої ваги і питомої теп-
лоємності; В. є найбільш універсальним розчинником; 
наявна в усіх живих тканинах; в біолоґічних тканинах з 
врахуванням структурного стану В. поділяється на три 
основні фракції: зв’язана, вільна та загальна В.

В. АПІРОҐЕННА – В., що не містить піроґенних 
речовин.

В. ВІЛЬНА – В. в тканинах тіла, яка не зв’язана з 
макромолекулами або орґанелами, перебуває у вільному 
стані між біолоґічними молекулами, виконує роль роз-
чинника та зберігає всі фізичні властивості рідкої В.

В. ДИСТИЛЬОВАНА – В. очищена за допомогою 
дистиляції.

В. ЗВ’ЯЗАНА – В. в тканинах тіла, зв’язана з макро-
молекулами або орґанелами, яка має обмежену трансля-
ційну рухомість внаслідок лабільної фіксації мембрана-
ми орґанел (гідрофільними фосфоліпідами, що містять 
значну кількість холестерину) або молекулами цитозоля 
(імобілізація всередині білкових макромолекул та фос-
фоліпідів або адсорбція на іонах).

В. МІНЕРАЛЬНА – В., що містить мінеральні солі 
в достатній кількості для надання їй спеціальних влас-
тивостей та смаку.

В. ОЧИЩЕНА – В., що отримана за допомогою 
дистиляції чи деіонізації.

В. ПИТНА – В., яка є придатною для пиття.
В. ВАЖКА – сполука, що містить дейтерій, ізотоп 

водню з масою 2; має формулу D2О або 2Н2О; від зви-
чайної води відрізняється наявністю нижчої точки за-
мерзання (3,8˚С) і вищої точки кипіння (101,4˚С); В.в. є 
стабільним ізотопом, що використовується як сповіль-
нювач у ядерних реакціях; підтримувати життя не здат-
на. 

ВОДАКА (Е. WODAK) РЕФЛЕКС – розширення 
зіниці при подразненні вестибулярного апарату; реф-
лекс фізіолоґічний.

ВОДЕНЬ – Н; хімічний елемент VII групи періодич-
ної системи елементів Менделєєва; атомний номер – 1, 
атомна маса 1,00797; відомі три ізотопи В.: протій, дей-
терій, тритій.

ВОДНИЙ БАЛАНС – співвідношення між кількостя-
ми води, що надійшла в орґанізм і була виведена з нього.

ВОДНО-СОЛЬОВИЙ БАЛАНС – співвідношення 
між кількістю води і солей що надійшли в орґанізм і бу-
ли виведені із нього.

ВОДНО-СОЛЬОВИЙ ОБМІН – сукупність про-
цесів надходження води і солей в орґанізм, розподіл їх 
у внутрішньому середовищі та виведення назовні.

ВОДНО-СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ – режим харчуван-
ня, який, враховуючи фізичне навантаження, кліматич-
ні умови, стан орґанізму і т. ін., нормує вживання води 
і мінеральних солей.

ВОДОГРЯЗЕЛІКАРНЯ – лікувально-профілактич-
на установа для виконання водолікувальних процедур і 
грязелікування.

ВОДОЛІКАРНЯ – лікувально-про філактична уста-
нова для проведення водолікувальних процедур.

ВОДОЛІКУВАННЯ – застосування води з лікуваль-
ною і профілактичною метою.

ВОДОПОСТАЧАННЯ – сукупність заходів і спо-
руд для забезпечення населених пунктів, виробництв 
та ін. водою.

ВОДОПРОВІД – комплекс інженерних споруд, при-
значений для централізованого постачання водою.

ВОДОПРОВІД ЗАВИТКА – див.: Завитковий ка-
налець.

ВОДОСТІК – система інженерних споруд для 
орґанізованого видалення з відповідної території всіх 
видів поверхневих вод у природні водойми.

ВОДЯНИЙ РАК – див.: Нома.
ВОДЯНКА – накопичення транссудату в порожнині 

тіла.
ВОДЯНКА ВАГІТНИХ – рання форма токсикозу 

другої половини вагітності, основним симптомом якої є 
набряки; розрізняють 4 стадії у розвитку захворювання; 
1) набряки ступень і гомілок нижніх кінцівок; 2) набря-
ки нижніх кінцівок, черевної стінки і попереково-кри-
жової ділянки; 3) набряки нижніх кінцівок, передньої 
черевної стінки, попереково-крижової ділянки і облич-
чя; 4) загальний набряк.

ВОДЯНКА МАТКОВОЇ ТРУБИ – див.: Гідросаль-
пінкс.

ВОДЯНКА НЕСПРАВЖНЯ – накопичення рідкого 
вмісту в деяких анатомічних порожнинах орґанізму.

ВОДЯНКА ПЕРИКАРДУ – див.: Гідроперикард.
ВОДЯНКА СУГЛОБА – див.: Гідрартроз.
ВОДЯНКОВА ДИСТРОФІЯ – див.: Вакуольна дис-

трофія.
ВОЄРИЗМ – форма парафілії, яка характеризуєть-

ся періодичним інтенсивним сексуальним потягом чи 
збудженням із одночасними реальними або вигаданими 
спостереженнями за оголеними людьми або людьми, які 
перебувають у статевих зносинах, проте нічого при цьо-
му не підозрюючи.

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО (В.Ф. ВОЙ НО-ЯСЕ-
НЕЦКИЙ) ФЛЕҐМОНА-ЗАПЛИВ – гнійний заплив, 
що поширюється по міжтканинних просторах.

ВОЛАВСЕКА (W. VOLAVSEK) СИНДРОМ – 
фор ма спадкового долонно-підошовного кератозу у 
хворих сирингомієлією: пальмарний і плантарний ке-
ратоз; дистрофія нігтів; пальці на руках і ногах у виг-
ляді барабанних паличок; ознаки сирингомієлії; мож-
ливе аутосомно-домінантне або рецесивне успадку-
вання.

ВОЛЕНШТЕЙНА СИНДРОМ – бульбарний аль-
тернуючий синдром; проявляється паралічем голосової 
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складки, що проходить, а на протилежному боці – геміа-
нестезією.

ВОЛКОВА (М. В. ВОЛКОВ) ХВОРОБА – див.: 
Хондродисплазія суглобова мно жинна деформуюча.

ВОЛКОВИЧА (Н. М. ВОЛКОВИЧ) СИМПТОМ 
(1) – підсилення болів при відведенні сліпої кишки на-
зовні; ознака хронічного апендициту.

ВОЛКОВИЧА (Н. М. ВОЛКОВИЧ) СИМПТОМ 
(2) – гіпотрофія або атрофія м’язів передньої черевної 
стінки в ілеоцекальній ділянці; можлива ознака хроніч-
ного апендициту.

ВОЛКОВИЧА (Н. М. ВОЛКОВИЧ) СИМПТОМ 
(3) – ознака симфізиту; часто спостерігається після по-
логів або аборту: хворий у ліжку перебуває у «позі жа-
би» – стегна незначно повернуті назовні й розвернуті, 
коліна дещо зігнуті. 

ВОЛКОВИЧА – КОХЕРА (Н. М. ВОЛКОВИЧ – 
Т. KOCHER) СИМПТОМ – біль, що спочатку вини-
кає в епіґастральній ділянці, через кілька годин локалі-
зується у правій здухвинній ділянці; ознака гострого 
апендициту.

ВОЛМАНА (М. WOLMAN) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових аномалій: розлади розвитку; внутріш-
ньоклітинне накопичення ефірів холестерину і три-
ґліцеридів; рецидивуюче блювання, пронос, дистрофія; 
виражена гепатоспленомеґалія; множинні ксантоми шкі-
ри, ксантоматоз печінки, наявність ксантомних клітин 
у кістковому мозку; обвапнування надниркових залоз; 
успадкування аутосомно-рецесивне.

ВОЛОГІСТЬ – вміст води в різних об’єк тах у рід-
кому або пароподібному стані.

ВОЛОГОВТРАТА – величина, яка характеризує ін-
тенсивність виділення з орґанізму води через шкіру і 
легені; виражається у ґрамах за 1 годину.

ВОЛОКНО (у морфолоґії) – загальна назва нитко-
подібних структур різного морфолоґічно-функціональ-
ного призначення, які входять до складу клітин, тканин 
і орґанів орґанізму.

ВОЛОСА СИМПТОМ – відчуття чужорідного тіла 
в роті, що викликає спроби звільнитися від нього за до-
помогою рухів язика та губ; ознака отруєння свинцем та 
деякими іншими отрутами.

ВОЛОСАТІСТЬ – див.: Гіпертрихоз. 
ВОЛОСКОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Піломоторний 

рефлекс.
ВОЛОССЯ – ниткоподібні епітеліальні придатки 

шкіри, що ороговіли; В. виконує в основному захисну 
функцію, бере участь також у тактильній чутливості. 
Залежно від зовнішнього вигляду і частково від будови 
розрізняють В. довге, щетинясте і пушкове.

«ВОЛОССЯ СТАЛЕВОГО» СИНДРОМ – див.: 
Кучерявого волосся хвороба.

ВОЛОСЯНА КІСТА – див.: Епітеліальний купри-
ковий хід.

ВОЛОШКА СИНЯ (CENTAUREA CLANUS L.) – 
однорічна трав’яниста рослина з родини кошикоцвітих. 
Стебло прямостояче, гіллясте, заввишки 30–50 см. Цві-
те в червні – липні. Листки ланцетно-лінійні. Коши-

ки верхівкові, на довгих квітконіжках. Квітки крайові, 
п’ятизубчасті, лійкоподібні, сині; серединні – трубчасті, 
фіолетові. Росте В. с. між житом та іншими польовими 
культурами. Дія: сечогінна. 

ВОЛЬОВИЙ – такий, що стосується волі.
ВОЛЬСЬКОГО (М. Е. ВОЛЬСЬКИЙ) СИМП-

ТОМ – при легкому ударі ребром долоні в косому на-
прямі знизу вгору по правому підребер’ю відчувається 
болючість; ознака холециститу.

ВОЛЬТОЛІНІ (R. VOLTOLINI) СИНДРОМ – 
двобічна глухість у дітей після короткочасної гострої 
інфекції, яка протікала без менінґеальних проявів.

ВОЛЬФА (C. F. WOLFF) ПРОТОКА – парний ка-
нал, в який відкриваються канальці первинної нирки за-
родка.

ВОЛЬФА (U. WOLF) СИНДРОМ – комплекс врод-
жених аномалій, що розвивається внаслідок часткової 
або повної відсутності короткої частини 4 хромосоми: 
недостатній зріст і маса тіла при народженні, виражена 
розумова, психомоторна і фізична відсталість; помірна 
або невиражена мікроцефалія; гіперплазія клітора, гі-
поспадія, крипторхізм; атетоїдні гіперкінези, зміни ЕЕҐ 
різного характеру; інколи епілептиформні судоми, внут-
рішня гідроцефалія.

ВОЛЬФА (C. F. WOLFF) ТЕОРІЯ ЕПІ ҐЕНЕЗУ – 
теорія, відповідно до якої орґани в зародку розвивають-
ся у процесі його формування, причому не одночасно, а 
в певній послідовності.

ВОЛЬФА (C. F. WOLFF) ТІЛО – тимчасовий орґан 
виділення в зародків вищих хребетних.

ВОЛЬФА – ПАРКІНСОНА – УАЙТА (L. WOLFF – 
J. PARKINSON – P.D. WHITE) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який зумовлюється прискореним прове-
денням збудження від синусного вузла до одного із шлу-
ночків серця.

ВОЛЬФА – ШАЛЬТЕНБРАНДА (L. WOLF – SCHAL-
TENBRAND) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який роз-
вивається при спонтанному зниженні тиску ліквора спин-
ного мозку, який інколи буває навіть від’ємним; прояв-
ляється сильним головним болем, що проходить у лежа-
чій позі; незначно виражені менінґеальні симптоми.

ФОЛЬФОВА (K. F. WOLFF) ПРОТОКА – див.: 
Мезонефральна протока.

ВОЛЬФРАМ – W; хімічний елемент VІ групи пе-
ріодичної системи елементів Менделєєва; атомний но-
мер – 74; атомна маса – 183,85.

ВОЛЬФСОНА – РЕЗНИКА – ҐЮНТЕРА (WOLF-
SON – REZNICK – GUNTHER) СИНДРОМ – комп-
лекс ранніх клінічних проявів метастазів злоякісної пух-
лини у хребет: обмежений корінцевий біль, який поси-
люється при ходьбі; остистий відросток хребця на від-
повідному рівні болючий при пальпації.

ВОЛЯ – форма активності людини, яка полягає у 
здійсненні дій, що спрямовані на виконання усвідом-
леної мети.

ВОНА (J. M. VAUGHAN) ХВОРОБА – хронічна міє-
лосклеротична лейкоеритробластична анемія: кров – лей-
кемоїдна картина крові з еритробластозом і анемією; кіс-

 ВОЛКОВА ХВОРОБА – ВОНА ХВОРОБА
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тковий мозок – меґакаріоцитоз і меґакаріобластоз; мно-
жинна мієлоїдна метаплазія в селезінці, печінці, нирках, 
надниркових залозах, яєчниках та інших орґанах, у лім-
фатичних вузлах, з переважним утворенням меґакаріо-
цитів; виражена спленомеґалія, помірна гепато меґалія; 
остеосклероз з неоднаковою товщиною спонґіозної та 
тонкої кортикальної субстанцій.

ВОРЕНЖЕ (P. WORINGER) СИНДРОМ – фун-
кціональні аліментарні лі підоґенні зміни печінки в ді-
тей; припускається спадковий ґенез цього синдрому; 
хворіють діти різного віку; спостерігається збільшення 
печінки, відчуття повноти в череві і тиску в епіґастраль-
ній ділянці, короткочасні абдомінальні кольки, нудота; 
обкладений язик, неприємний запах із рота; схильність 
до запорів; проґресуюче зниження апетиту (переважно 
відраза до жирної та молочної їжі); втомлюваність, від-
сутність потягу до гри, порушення сну, головний біль 
вранці; часто спрага, зупинка збільшення маси тіла.

ВОРСИНКИ – вирости або випинання різних обо-
лонок, які збільшують їхню активну поверхню.

ВОРСИНЧАСТА ПУХЛИНА – доброякісна зало-
зиста пухлина, яка утворюється з епітелію слизової обо-
лонки товстої кишки.

ВОРСИНЧАСТИЙ – такий, що має ворсинки.
ВОСКРЕСЕНСЬКОГО (В. М. ВОСКРЕСЕН-

СКИЙ) СИМПТОМ (1) – зникнення пульсації черев-
ної аорти в підчеревній ділянці; можлива ознака гостро-
го панкреатиту.

ВОСКРЕСЕНСЬКОГО (В. М. ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ) СИМПТОМ (2) – відчуття болю при швидко-
му проведенні долонею по передній черевній стінці (че-
рез сорочку) від правого реберного краю вниз; ознака 
гострого апендициту.

ВОТЧАЛА – ТИФФНО (Б. Е. ВОТЧАЛ – R. TIF-
FENEAU) ПРОБА – спосіб оцінки трахео-бронхіальної 
прохідності шляхом визначення об’єму повітря, що ви-
дихається за першу секунду форсованого видиху після 
максимального вдиху.

ВПЛИВУ СИНДРОМ – див.: Кандин ського – Кле-
рамбо синдром.

ВПРАВЛЕННЯ – хірурґічна операція або маніпуля-
ція, яка відновлює нормальний стан анатомічного утво-
рення чи його частин.

ВРЕДЕНА (Р. Р. ВРЕДЕН) СИМПТОМ – желати-
ноподібний згусток у зовнішньому слуховому проході 
плода; ознака мертвонародження.

ДЕ ВРІСА (А. DE VRIES) СИНДРОМ – поєднан-
ня парагемофілії з синдактилією; імовірно, аутосомно-
рецесивне успадкування; спостерігається гемораґічний 
діатез (відсутність V фактора) і синдактилія.

ВРОДЖЕНА СЛАБКІСТЬ – стан недостатньої 
адаптації орґанізму новонародженого до умов оточую-
чого середовища.

ВРОДЖЕНІ ХВОРОБИ – захворювання, які роз-
виваються внаслідок порушень окремих етапів проце-
су внутрішньоутробного розвитку або утворень певних 
морфолоґічних, біохімічних та інших передумов для ви-
никнення хвороби невдовзі після народження.

ВСЕЇДНІСТЬ – див.: Еврифаґія.
ВСМОКТУВАННЯ – активний фізіолоґічний процес 

проникнення речовин через клітинні мембрани у клітини, 
а із клітин – у внутрішнє середовище орґанізму.

ВСТАВАННЯ СИМПТОМ – вставання хворого 
з позиції лежачи на спині шляхом послідовного вико-
нання таких рухів: поворот на живіт, піднімання в позу 
«навкарачки», розгинання ніг у колінних суглобах, утри-
муючись руками за гомілки, випрямлення тулуба з упо-
ром руками у стегна; спостерігається при міопатії.

ВТОМИ ХРОНІЧНОЇ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який проявляється постійно виснажливою вто-
мою зі зниженням фізичної діяльності майже наполо-
вину звичайної норми; супроводжується поєднанням 
м’язової слабкості, запалення горла, помірної гарячки, 
ураженням лімфатичних вузлів, головним болем та де-
пресією з ознаками, які не належать до будь-яких інших 
відомих випадків; 

ВТОРГНЕННЯ СИНДРОМ – див.: Кандинського – 
Клерамбо синдром.

ВТОРИННА ПОРОЖНИНА ТІЛА – див.: Целом.
ВТОРИННИЙ СИМПТОМ – див.: Акцесорний 

симптом.
ВТОРИННИЙ ШОВ – сполучення країв ґранулю-

ючої рани після закінчення процесу її біолоґічного очи-
щення.

ВТОРИННІ РОЗЛАДИ (у психіатрії) – симптоми 
психічного захворювання, які є реакцією особи на хво-
робу.

ВТРАТИ МАТЕРІ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який виникає в дітей внаслідок втрати, відсут-
ності чи ігнорування матері або іншого опікуна; спос-
терігається виражене уповільнення росту, байдужість до 
навколишнього середовища, уповільнений емоційний 
розвиток, оліґофренія, депресія, проблеми поведінки.

ВТРАТИ СОЛЕЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що зумовлений збідненням орґанізму на солі, переважно 
натрію і калію; характеризується поєднанням артеріаль-
ної гіпотензії з адинамією, ексикозом, фібрилярними 
посмикуваннями м’язів, розладом серцевої діяльності 
та порушеннями психіки.

ВУАЙЄРИЗМ – потяг до розглядання статевих 
орґанів або спостереження статевого акту, що здійсню-
ють інші особи; форма статевого збочення.

ВУГІЛЬНА КИСЛОТА – Н2СО3; утворюється при 
розчиненні у воді діоксиду вуглецю СО2; ві   ді  грає най-
важливішу роль у підтримці кислотно-луж ної рів новаги 
в людини та вищих хребетних тва рин.

ВУГЛЕВОДИ – природні орґанічні сполуки, що яв-
ляють собою альдегідо- і кетоноспирти або продукти їх 
конденсації.

ВУГЛЕВОДНІ – орґанічні сполуки, до складу яких 
входять тільки атоми вуглецю та водню.

ВУГЛЕКИСЛИЙ ҐАЗ – див.: Ангідрид вугільної 
кислоти.

ВУГЛЕКИСЛІ ВОДИ – природні мінеральні води, 
які містять не менше 0,5 г/л вуглекислого ґазу; вугле-
кислий ґаз міститься у В. в. у молекулярній формі або у 

 ВОРЕНЖЕ СИНДРОМ – ВУГЛЕКИСЛІ ВОДИ 
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вигляді іона гідрокарбонату (НСО3); В. в. застосовують 
для лікування захворювань серцево-судинної системи, 
нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту, порушень 
обміну речовин.

ВУГЛЕЦЬ – С; хімічний елемент головної підгрупи 
ІV групи періодичної системи Менделєєва; В. має два 
стабільних ізотопи з масовими числами 12 (98,89%) та 
13 (1,11%), а також шість радіоактивних ізотопів з ма-
совими числами 9, 10, 11, 14, 15, 16. В активному кру-
гообігу В. бере участь лише його незначна частина; що-
року утворення В. у вигляді орґанічної маси дорівнює 
1,5·1011 т. Із атомів В. складається скелет молекул білків, 
вуглеводів, нуклеїнових кислот, ліпідів, вітамінів, гор-
монів, різних медіаторів та ін.

ВУГРІ – запалення сальних залоз.
В. ВІСПЯНОПОДІБНІ – див.: В. некротичні.
В. ЕКСКОРІЙОВАНІ – див.: В. уртикальні.
В. ЗВИЧАЙНІ – В., що розвиваються у віці стате-

вого дозрівання на фоні гіперплазії сальних залоз, гі-
персекреції шкір ного сала та зміни його складу, гіпер-
кератозу, що призводить до утворення комедонів – саль-
но-рогових пробок у протоках сальних залоз з частко-
вою або пов ною їх обтурацією; безпосередніми збуд-
никами запалення в сальних залозах є мікроорґанізми 
Staphylococcus epider midis i особливо анаероб Coryne-
bacterium acnes. В. з. локалізуються на шкірі обличчя, 
верхньої частини спини та грудей, де розміщені най-
більші сальні залози. Елементом вугрового висипу є за-
пальний вузлик яскраво-червоного кольору, коніч ної або 
півкулястої форми, величиною до 5 мм у діаметрі.

В. КЕЛОЇДНІ – хронічне захворювання, яке спостері-
гається в чоловіків у зрілому віці; В. к. локалізуються, як 
правило, на потилиці в крайовій зоні росту волосся; спос-
терігається поступове утворення дрібних та щільних, фолі-
кулярних запальних вузликів, що розташовані паралельни-
ми смугами; вузлики можуть нагноюватися, або трансфор-
муватися в сосочкоподібні келоїдні рубці.

В. КУЛЯСТІ – хронічне захворювання, що розви-
вається при себореї, яка ускладнилася вторинною піо-
коковою ін фекцією; клінічна картина характеризується 
виникненням комедонів, закупоркою устя сальних залоз, 
нагноєнням атером, які розкриваються з утворенням но-
риць; заживлення відбувається з утворенням нерівних, 
мостикоподібних рубців.

В. МЕДИКАМЕНТОЗНІ – вугроподібні висипи, 
що виникають при засто суванні деяких лікарських за-
собів як запальна реакція сально-волосяних комплексів 
на пошкоджуючу дію лікарських засобів.

В. НЕКРОТИЧНІ – розвиваються в жінок і чо-
ловіків зрілого віку; клінічна картина характеризуєть-
ся висипами, як правило, на шкірі лоба (на межі рос-
ту волосся) та скронях рожевих або багряно-червоних 
перифолікулярних вузликів, у центрі яких утворюється 
вогнище некрозу, що поступово підсихає у кров’янисто-
чорну кірку; після відпадіння кірки залишається заглиб-
лений віспяноподібний рубець.

В. ПРОФЕСІЙНІ – В., що розвиваються в резуль-
таті тривалої дії на шкіру різних речовин, що призво-

дить до проліферації епідермісу, утворення комедонів, 
обтурації сальних залоз, а потім, внаслідок інфікуван-
ня, – до розвитку запального процесу.

В. УРТИКАЛЬНІ – папули з явищами набряку, пок-
риті кірочками; виникають переважно на тулубі та кін-
цівках, інколи – на обличчі.

В. ЧЕРВОНІ – хронічне захворювання, яке роз-
вивається на фоні нервово-веґета тивної лабільності, а 
також шлунково-кишкових та ендокринних розладів; 
клінічна картина характеризується за стійною гіпере-
мією шкіри лоба, щік та підборіддя, запальними яскра-
во-рожевими або синюшно-червоними папулопустула-
ми величиною до 5–7 мм, поступовим розвитком на цих 
ділянках телеанґіектазій. 

В. ЮНАЦЬКІ – див.: В. звичайні.
ВУГРОПОДІБНИЙ – такий, що подібний до вуг-

рів.
ВАН ДЕР ВУДА (VAN DER WOU DE) СИНД-

РОМ – поєднання спадкових аномалій: симетрично роз-
міщені слизові кістоми нижньої губи, розщеплення верх-
нього піднебіння, інколи – верхньої губи; успадкування 
аутосомно-домінантне.

ВУДА (N. WOOD) СИНДРОМ – офтальмолоґічний 
симптомокомплекс, який спостерігається при глибокій 
анестезії: розслаблення колового м’яза ока, косоокість і 
нерухомість (фіксація) очних яблук.

ВУДА (P. H. WOOD) СИНДРОМ – зміни на ЕКҐ у 
хворих з емболією легеневої артерії: від’ємний Т у від-
веденнях V1, V2 i V3, який нормалізується протягом 3 – 6 
тижнів; крім того, виражені S1 i QІІІ.

ВУДСА – ПЕНДЕЛТОНА (WOODS – PENDEL-
TON) СИНДРОМ – комплекс симптомів, що спостері-
гаються при вогнищевому некрозі у блідій кулі велико-
го мозку і в чорній речовині середнього мозку: проґре-
суюча м’язова риґідність, паралічі, розлади рівноваги і 
мовлення, мимовільні рухи.

ВУЗДЕЧКА ВЕРХНЬОГО МОЗКОВОГО ПА-

РУ СА (FRENULUM VELI MEDULLARIS SUPERI-
ORIS) – волокнистий тяж, що сполучає верхній мозко-
вий парус з покриттям середнього мозку.

ВУЗДЕЧКА ВЕРХНЬОЇ ГУБИ (FRENULUM LA-
BII SUPERIORIS) – вертикальна складка слизової обо-
лонки порожнини рота, яка сполучає середину верхньої 
губи з яснами.

ВУЗДЕЧКА КЛІТОРА (FRENULUM CLITORI-
DIS) – складка шкіри, яка сполучає передні кінці малих 
соромітних губ з нижньою поверхнею клітора.

ВУЗДЕЧКА КРАЙНЬОЇ ПЛОТІ (FRENULUM PRE-
PUTII) – складка шкіри, яка сполучає крайню плоть з 
го лів кою статевого члена.

ВУЗДЕЧКА НИЖНЬОЇ ГУБИ (FRENULUM LA-
BII INFERIORIS) – вертикальна складка слизової обо-
лонки порожнини рота, яка сполучає середину нижньої 
губи з яснами.

ВУЗДЕЧКА ПЕРЕДНЬОГО МОЗКОВОГО ПАРУ-
СА – див.: Вуздечка верхнього мозкового паруса.

ВУЗДЕЧКА СОРОМІТНИХ ГУБ (FRE NULUM 
LABIORUM PUDEN DI) – поперечна складка шкіри, 
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яка сполучає задні кінці малих соромітних губ та обме-
жує переддвер’я піхви.

ВУЗДЕЧКА СТАТЕВОГО ЧЛЕНА – див.: Вуздеч-
ка крайньої плоті.

ВУЗДЕЧКА ЯЗИКА (FRENULUM LINGUAE) – 
складка слизової оболонки порожнини рота, яка роз-
міщена по середній лінії і сполучає дно порожнини ро-
та з нижньою поверхнею язика.

ВУЗДЕЧКИ СИМПТОМ – при виконанні пальце-
носової проби спостерігається недоведення руху до кін-
ця; ознака брадителекінезії при ураженні мозочка.

ВУЗЛИ НАВКОЛОСУГЛОБОВІ – див.: Жансель-
ма – Лютца вузлуватості.

ВУЗЛИК ВУШНОЇ РАКОВИНИ БОЛЮЧИЙ – 
див.: Хондродерматит вузлуватий вушного завитка.

ВУЗЛИК РЕВМАТОЇДНИЙ – щільне утворення, яке 
виникає при ревматоїдному артриті в підшкірній тканині, 
частіше на розгинальній поверхні ліктьового суглоба; має 
величину від рисового зерна до грецького горіха.

ВУЗЛИКИ КРИКУ – див.: Вузлики співаків.
ВУЗЛИКИ СПІВАКІВ – обмежені, часто симетрич-

ні, потовщення на вільних краях голосових зв’язок; ви-
никають в осіб, професія яких пов’язана з великим на-
вантаженням на голосоутворюючий апарат (співаки, ак-
тори, педагоги та ін.); В. с. складається із фіброзної тка-
нини, покритої багатошаровим плоским епітелієм без 
вираженого зроговіння.

ВУЗЛИКИ ФІБРИНОЇДНО-ГІАЛІНОВІ – див.: 
Вузлики співаків.

ВУЗЛИКОВИЙ ПАНАРТЕРІЇТ – див.: Периарте-
рі їт вузликовий.

ВУЗЛОУТВОРЕННЯ КИШОК – форма кишкової 
непрохідності, яка характеризується утворенням вузла 
із петель тонкої кишки.

ВУЗЛУВАТОСТІ НАВКОЛОСУГЛОБОВІ СИ-
ФІЛІТИЧНІ – див.: Жансельма – Лютца вузлуватості.

ВУЗОЛ – один із первинних морфолоґічних елемен-
тів шкірного висипу, що розвивається в дермі та підш-
кірній тканині внаслідок запалення, відкладення про-
дуктів обміну речовин, новоутворення. В. являє собою 
обмежене утворення круглої або овальної форми, діа-
метром кілька сантиметрів і більше.

ВУЗЬКИЙ ТАЗ – термін, що застосовується в аку-
шерстві для позначення перешкод у пологах при про-
ходженні плода через малий таз породіллі. Розрізняють 
чотири ступені звуження тазу: І ступінь – справжня 
кон’юґата менша 11 см (до 9 см включно); ІІ ступінь – 
справжня кон’юґата менша 9 см (до 7 см включно); 
ІІІ ступінь – справжня кон’юґата менша 7 см (до 5 см 
включно); ІVступінь – справжня кон’юґата менша 
5 см.

В. Т. АНАТОМІЧНО – таз, в якому хоч один із го-
ловних розмірів зменшений на 2 см і більше (зі зміною 
форми таза або без зміни).

В. Т. ФУНКЦІОНАЛЬНО – таз, який є вузьким для 
проходження даного плода при даних пологах.

ВУЛФА – ДОЛОВІЦА – ОЛДЕСА (CH. M. WOOLF – 
D. DOLOWITZ – H. AL DOUS) СИНДРОМ – комплекс 

спадкових аномалій: аномалії розвитку слухового нерва, 
що призводить до субтотальної глухоти; вроджений час-
тковий альбінізм: райдужні оболонки світло-голубі, в 
очному дні точкові піґментні плями; успадкування ре-
цесивне, пов’язане з Х-хромосомою; зустрічається в ін-
дійців Північної Америки.

ВУЛЬВА (VULVA) – зовнішні статеві орґани жін ки; 
до В. належать лобкове підвищення, ве ликі і малі соро-
мітні губи, клітор, перед двер’я піхви, його залози (вели-
кі і малі), цибулина переддвер’я, дівоча пліва.

ВУЛЬВАРНИЙ – такий, що стосується вульви.
ВУЛЬВЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення вульви.
ВУЛЬВІЗМ – див.: Ваґінізм.
ВУЛЬВІТ – запалення зовнішніх статевих орґанів 

жінки.
ВУЛЬВОВАҐІНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при штри-

ховому подразненні шкіри промежини та окілля задньо-
го проходу або при подразненні слизової оболонки пря-
мої кишки спостерігається одночасне скорочення зов-
нішнього сфінктера заднього проходу та цибулинно-губ-
частого м’яза; фізіолоґічний рефлекс.

ВУЛЬВОВАҐІНІТ – запалення зовніш ніх статевих 
орґанів і піхви.

ВУЛЬВОВАҐІНОҐРАФ – див.: Вульвоперинеоваґіно-
ґраф.

ВУЛЬВО-МАТКОВИЙ – такий, що одночасно сто-
сується вульви і матки.

ВУЛЬВОПЕРИНЕОВАҐІНОҐРАФ – прилад для 
вимірювання і ґрафічної реєстрації здатності тканин 
піхви до розтягнення.

ВУЛЬВОПАТІЯ – будь-яке захворювання вульви.
ВУЛЬВО-ПІХВОВИЙ – такий, що одночасно сто-

сується вульви і піхви.
ВУЛЬВО-РЕКТАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 

стосується вульви і прямої кишки.
ВУЛЬВО-СТЕГНОВИЙ – такий, що одночасно сто-

сується вульви і стегна.
ВУНДЕРЛІХА (K. R. A. WUNDER LICH) СИНД-

РОМ – комплекс симптомів, що спостерігаються при 
периренальній гематомі: тупий біль у ділянці нирок, 
який виникає після струсу тіла або удару в ділянці ни-
рок, короткочасна гематурія.

ВУХЕРЕРІОЗ – гельмінтоз із групи філяріатозів; 
поширений в Африці, у субтропічних зонах Азії й Аме-
рики; збудник – круглий гельмінт Wuchereria banc rofti, 
завершальним носієм якого є людина; проміжні носії та 
переносники збудників – комарі родів Ano pheles, Culex, 
Aedes, Mansonia, які отримують мікрофілярії при смок-
танні крові хворих. В основі патоґенезу лежить сен-
сибілізація орґанізму людини продуктами обміну ре-
човин гельмінтів, механічна дія їх на лімфатичні судини 
і вузли, вторинна бактеріальна інфекція; клінічна карти-
на характеризується ураженням лімфатичної системи з 
розвитком у пізній фазі слоновості різних частин тіла.

ВУХО (AURIS) – орґан слуху і рівноваги в людини і 
хребетних тварин. Розрізняють зовнішнє вухо, яке скла-
дається із вушної раковини та зовнішнього слухового про-
ходу; середнє вухо, що включає барабанну порожнину, 
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євстахієву трубу і соскоподібні придатки; внутрішнє 
вухо, яке представлено вестибулярним та завитковим 
лабіринтами. Зовнішнє і середнє вуха утворюють апа-
рат уловлювання і проведення звукових хвиль. У внут-
рішньому вусі розміщені звукові рецептори та рецепто-
ри статокінетичного аналізатора, які сприймають зміни 
позиції тіла в просторі.

«ВУХО КОТЯЧЕ» – варіант будови вушної ракови-
ни, за якого її верхня частина відігнута і звисає у формі 
складки, закриваючи латеральну поверхню раковини.

«ВУХО МАКАКИ» – варіант будови вушної рако-
вини, за якого закруток розвернутий, а верхня частина 
вушної раковини обернена до середини.

«ВУХО САТИРА» – варіант будови вушної ракови-
ни, за якого відсутні закруток і горбик вушної раковини, 
а вушний хрящ випинається в цьому місці латерально.

«ВУХО ФАВНА» – див.: «Вухо сатира».
ВУШКО ПЕРЕДСЕРДЯ (AURICULA ATRII) – без-

посереднє продовження (виріст) передсердя, яке не відо-
кремлене від нього явною межею; має контури трикутни-
ка, по вільному краю розміщені неглибокі вирізки.

ВУШКО СЕРЦЯ – див.: Вушко передсердя.
ВУШНА РАКОВИНА – частина зовнішнього вуха; 

складається із еластичного хряща лійкоподібної фор-
ми, покритого шкірою; нижня ділянка В. р. хряща не 
містить.

ВУШНА СІРКА – продукт секреції сірчаних залоз, 
які розміщені в зовнішньому слуховому проході.

ВУШНІ ПРИДАТКИ – аномалія розвитку, яка про-
являється наявністю попереду від вушної раковини на 
щоці або на шиї фраґментів зовнішнього вуха.

ВУШНОКАШЛЬОВИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні передньої стінки зовнішнього слухового проходу 
спостерігається виникнення кашлю, сльозотечі, непри-
ємного відчуття в горлі; фізіолоґіч ний рефлекс.

ВУШНО-СКРОНЕВОГО НЕРВА СИНДРОМ – 
див.: Аурикуло-темпоральний синдром.

ВЮЛЬПІАНА (E. F. A. VULPIAN) СИМП ТОМ – 
анестезія до тепла і гіперестезія до холоду; ознака спин-
ної су хотки.

В’ЯЖУЧІ ЗАСОБИ – лікарські речовини, які при 
безпосередньому контакті з тканинами і рідинами 
орґанізму викликають їх ущільнення або утворення не-
розчинних сполук у вигляді щільної захисної плівки.

В’ЯЗКИЙ – такий, що є липкий, клейкий або такий, 
що характеризується високим ступенем в’язкості.

В’ЯЗКІСТЬ – властивість рідин, ґазів і твердих тіл 
чинити опір течії при переміщенні однієї частини що-
до іншої.

В’ЯЛИХ ПЛЕЧЕЙ СИМПТОМ – див.: Вільних 
надплечей симптом.

В’ЯЛОСТІ НЕМОВЛЯТИ СИНДРОМ – вроджена 
міопатія, яка спричинюється патолоґічними змінами в 
скелетних м’язах, які включають численні еозинофільні 
внутрішньоядерні кристали, міофібрилярну фраґмента-
цію, саркоплазматичні кристали і розширення Z-ліній; 
клінічно проявляється гіпотонією і м’язовою слабкіс-
тю. 

ГгГг
Г. СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій: гі-

пертелоризм; порушення іннервації стравоходу, що зу-
мовлює розлади ковтання, хрипкий перший крик піс-
ля народження; гіпоспадія, крипторхізм, аномалія роз-
витку калитки; інколи – атрезія анального отвору; ан-
дротропізм; успадкування домінантне, пов’язане з Х-
хромосомою.

ГААБА (O. HAAB) ДИСТРОФІЯ – родинно-спад-
кова хвороба, що проявляється в дитячому та юнаць-
кому віці; характеризується появою в стромі оптичної 
зони рогівки ниткоподібних, лінійних помутнінь сірого 
кольору, які галузяться та переплітаються між собою.

ГААБА (О. HAAB) РЕФЛЕКС – при уявленні дже-
рела світла в темній кімнаті спостерігається звуження 
зіниці; фізіолоґічний рефлекс.

ГААЗЕ (K. F. HAASE) СХЕМА – схема визначення 
віку плода залежно від його довжини: довжина плода в 
перші 20 тиж нів вагітності дорівнює квадрату числа мі-
сяців вагітності, а в наступні 20 тиж нів – числу місяців, 
помноженому на 5.

ГАБАЯ (А. В. ГАБАЙ) СИМПТОМ – у ділянці 
петитового трикутника справа натискують пальцем, 
а потім швидко його відводять – у момент відведення 
з’являється біль, як при симптомі Блюмберґа – Щоткі-
на; ознака ретроцекального апендициту.

ГАБЕКА (D. HABECK) ГАЛЮЦИНОЗ НЮХО-
ВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ – нюховий галюциноз з марен-
ням відношення: сприйняття неприємних запахів від 
власного тіла, якому супроводжують патолоґічні від-
чуття, окремі тактильні галюцинації та ідеї відношен-
ня, пов’язані з уявними запахами.

ГАБЕРА (Н. HABER) СИНДРОМ – спадковий симп-
томокомплекс, що проявляється поєднанням висипу, 
який нагадує рожеві вугрі, інтраепідермальних епі-
теліом і підвищеної чутливості шкіри до сонячних про-
менів; успадкування за аутосомно-домінантним типом; 
проявляється в дитячому віці.

ГАБІТУС – зовнішній вигляд людини, залежно від 
якого можна робити висновки про стан здоров’я люди-
ни, її захворювання або про схильність до будь-яких 
хвороб.

ГАВЕРХІЛЬСЬКА ГАРЯЧКА – див.: Хейверхіль-
ська гарячка.

ГАДЮКА (VIPERA) – рід змій родини гадюкових; 
10–11 видів поширені в Європі, Африці й Азії; в Ук-
раїні – 2: Г. звичайна, Г. степова; довжина 50–80 см; в 
обох видів товсте, валькувате тіло, куций хвіст, плеска-
та голова; на спині типовий малюнок – зигзагоподібна 
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смуга; укус обох видів Г. спричиняє хворобливий стан, 
але в більшості випадків небезпеки для життя дорослої 
людини не становить.

ГАДЮКОВІ (VIPERIDAE) – родина ряду змій; 10 
родів і близько 60 видів, поширених тільки у Східній 
півкулі (крім Австралії та Мадаґаскару); в Україні – 2 
види гадюк; усі гадюки дуже отруйні; окремі види (гюр-
за, ефа та ін.) смертельно небезпечні для людини; отру-
та Г. має, головним чином, гемолітичну дію. 

ГАДЮЧНИК В’ЯЗОЛИСТИЙ (FILI PENDULA 
ULMARIA MAXIM.) – багаторічна трав’яниста рос-
лина родини розоцвітих. Стебло пряме, високе (до 1 м 
заввишки), з густим волотистим су цвіттям жовто-білих, 
іноді кремових запашних квітів. Листки пірчасті, понад-
різувані, неокруглені, зеленувато-білі, повстисті знизу. 
Росте на вологих місцях. Дія: сечогінна, потогінна, про-
тиревматична.

ГАЙДИНҐЕРА (W. R. HAIDINGER) ФЕНОМЕН – 
при освітленні ока поляризованим світлом у полі зору 
виникають два трикутники, які сполучені вершинами в 
точці фіксації; Г. ф. відсутній при патолоґічних змінах 
у макулярній ділянці сітківки.

ГАЙЄМА – ВІДАЛЯ (G. HAYEM – G. F. I. WIDAL) 
ХВОРОБА – набута ауто імунна гемолітична анемія, яка 
зумовлена утворенням теплових антитіл.

ГАЙЄМА – ФАБЕРА (G. HAYEM – K. FABER) 
ХВО РОБА – вроджена хвороба, яка характеризується 
остеопорозом і затримкою окостеніння скелета, ахлор-
гідрією, залізодефіцитною анемією, дисфаґією, ґлоситом, 
появою болючих тріщин у кутах рота і на пальцях.

ГАЙМОР- (від імені англійського анатома N. High-
more) – частина слова, яка зазначає належність до вер-
хньощелепної пазухи.

ГАЙМОРИТ – запалення слизової оболонки верх-
ньощелепної пазухи; інколи спостерігається ураження її 
надкісниці та кісткової стінки; захворювання може бути 
гостри і хронічним.

Г. ГОСТРИЙ – гострий Г. проявляється катаральним 
та гнійним запаленням; клінічно спостерігається підви-
щення температури, головний біль різної інтенсивності, 
який часто віддає в ділянку лоба, корінь носа та зуби; за 
характером біль різкий, інтенсивний, постійний, супро-
воджується відчуттям розпирання, підсилюється при на-
хилянні голови, кишлі, чханні; біль у ділянці ураженої 
верхньощелепної пазухи підсилюється при натискуванні 
на її лицеву стінку; інколи приєднується нежить (часто 
однобічний), світлобоязнь та сльозотеча

Г. ХРОНІЧНИЙ – розрізняють катаральну, гній-
ну, поліпозну, гнійно-поліпозну форми Г. х.; клініч-
но спостерігається головний біль (частіше у вечірній 
час), закладеність носа, загальна слабкість, швид-
ка втомлюваність; із носа виділяється слизовий, се-
розний, гнійний вміст; нюх знижується до аносмії; 
клінічні прояви загострення характеризуються тими ж 
симптомами, що і при гострому Г.; при вазомоторному 
і алерґічному Г. спостерігається хвилеподібний пере-
біг з періодичними ремісіями; Г. х (інколи гострий Г.) 
може ускладнитися набряком мозкових оболонок, се-

розним або гнійним менінґітом, менінґоенцефалітом, 
флебітом синусів твердої мозкової оболонки, пахі-
менінґітом, риноґенним абсцесом мозку, риноґенним 
арахноїдитом, періоститом верхньої щелепи, набря-
ком тканин орбіти та повік, ретробульбарним абсце-
сом, остеоперіоститом очної ямки, флеґмоною, тром-
бозом вен орбіти.

ГАЙМОРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня верхньощелепних пазух після їх штучного контрас-
тування.

ГАЙМОРОСКОП – див.: Антроскоп.
ГАЙМОРОСКОПІЯ – див.: Антроскопія.
ГАЙМОРОТОМІЯ – хірурґічний розтин верхньо-

щелепної пазухи.
ГАЙНСА – БЕННІКА (E. A. HINES – E. BANNICK) 

СИНДРОМ – симптомокомплекс, який характеризуєть-
ся короткотривалими нападами низької температури ті-
ла та нездатністю до потовиділення.

ГАКІМА (S. HAKIM) СИНДРОМ – гідроцефалія з 
нормальним тиском.

ГАККЕБУША – ГЕЙЄРА – ГЕЙМАНОВИЧА 
(В.М. ГАК КЕБУШ – Т.А. ГЕЙЕР – А. И. ГЕЙМАНО-
ВИЧ) ХВОРОБА – симптомокомплекс психіч них роз-
ладів, які виникають у старечому віці і проявляються 
слабоумством у поєднанні з вогнищевими розладами 
вищих кіркових функцій у вигляді афазії, апраксії, аґ-
нозії та ін.; в основі захворювання лежать атрофічно-су-
динні або судинні процеси з переважною локалізацією 
в лівих скроневій і тім’яній ділянках.

ГАЛАНТА (И. З. ГАЛАНТ) КИСТЬО ВИЙ СИМ-
ПТОМ – перкусія в ділянці тенара призводить до ми-
мовільного розгинання і відведення великого пальця кис-
ті; ознака ураження пірамідних шляхів.

ГАЛАНТА (И. З. ГАЛАНТ) РЕФ ЛЕКС – перкусія 
верхньої передньої клубової ості викликає перехресне 
або двобічне скорочення м’язів живота; рефлекс має 
фізіолоґічний характер.

ГАЛІСТЕРЕЗ – (грец. hals сіль + steresis втрата) – 
концепція, відповідно до якої м’яка кісткова субстан-
ція – остеоїд – при деяких патолоґічних процесах ут-
ворюється внаслідок декальцинації сформованої кіст-
кової речовини.

ГАЛЛЕРВОРДЕНА – ШПАТЦА (J. HAL LERVOR-
DEN – H. SPATZ) ХВОРОБА – спадкова (успадкуван-
ня за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, яка про-
являється у віці 7 – 9 років гіперкінезами, підвищенням 
м’язового тонусу, проґресуючою деменцією, піґментним 
ретинітом, зниженням зору; в основі патоґенезу лежить 
порушення обміну заліза та ліпідів.

ГАЛОПУ РИТМ – тричленний (інколи чотиричлен-
ний) серцевий ритм; протягом кожного серцевого циклу 
вислуховується, крім звичайних двох тонів, додатковий 
тон (або два додаткових тони); розрізняють два типи Г. р.: 
діастолічний і систолічний.

ГАЛОПУ РИТМ ДІАСТОЛІЧНИЙ – ознака недо-
статності міокарду; залежно від наявності додаткового 
тону на початку, середині або в кінці діастоли виділяють 
прото-, мезодіастолічний і преси столічний Г. р. д.
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ГАЛОПУ РИТМ СИСТОЛІЧНИЙ – додатковий 
тон, що виникає на початку систоли, внаслідок розтяг-
нення патолоґічно змінених маґістральних судин: аорти 
при її атеросклерозі, розширенні, стенозі її перешийка 
і легеневого стовбура при його розширенні, гіпертензії 
малого кола при синдромі Ейзенменґера.

ГАЛУЗКА – див.: Гілка.
ГАЛЬМІВНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

який спричинюється соматостатином; спостерігається 
цукровий діабет, холецистолітіаз, стеаторея, диспепсія, 
гіпохлоргідрія, інколи анемія.

ГАЛЬМУВАННЯ – ослаблення чи припинення збуд-
ження нервових центрів або робочих орґанів під впли-
вом подразнення.

ГАЛЮЦИНАТОРНИЙ СИНДРОМ – див.: Галю-
ци ноз.

ГАЛЮЦИНАТОРНО-ПАРАНОЇДНИЙ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що характеризується поєд-
нанням марення переслідування зі слуховими галюци-
націями або псевдогалюцинаціями; спостерігається при 
шизофренії та деяких шизофреноподібних психозах.

ГАЛЮЦИНАТОРНО-МАЯЧНИЙ СИНДРОМ – 
складний симптомокомплекс психічних розладів, у 
структурі якого переважають слухові вербальні галю-
цинації та марення, що відрізняються єдністю фабули.

ГАЛЮЦИНАЦІЇ (лат. hallucinatio – марення, ви дін-
ня) – порушення чуттєвого пізнання, які характеризу-
ються тим, що уявлення, образи виникають без реаль-
ного подразника, реального об’єкта в просторі і, набува-
ючи незвичайної інтенсивності, чуттєвості, стають для 
самосві домості хворого такими, що не від різ ня ють ся від 
реальних предметів.

Г. АКУСТИЧНІ – див.: Галюцинації слухові.
Г. АНТАҐОНІСТИЧНІ – вербальні галюцинації, в 

яких спостерігаються протилежні зміни їх змісту.
Г. АУТОСКОПІЧНІ – зорові галюцинації, які суп-

роводжуються видінням власного образу (видінням 
двійника).

Г. ВЕРБАЛЬНІ – див.: Г. слухові.
Г. ВЕСТИБУЛЯРНІ – уявне сприйняття неврівно-

важеності, яке виникає, перш за все, у зоровій і кінес-
тетичній сферах.

Г. ВІСЦЕРАЛЬНІ – див.: Галюцинації ентероцеп-
тивні.

Г. ГАПТИЧНІ – відчуття різкого торкання, схоплю-
вання, кусання; частіше проявляються як елемент склад-
них сценоподібних галюцинацій.

Г. ГЕМІАНОПТИЧНІ – зорові галюцинації, образи 
яких виникають у геміан оптичних полях зору.

Г. ГІГРИЧНІ – тактильні галюцинації, які проявля-
ються відчуттям вологи на поверхні тіла. 

Г. ГІПНАҐОҐІЧНІ – галюцинації, що виникають у 
напівсні, у період засинання або при зажмурених очах.

Г. ГІПНОПОМПІЧНІ – галюцинації (переважно 
зорові), що виникають у період пробудження.

Г. ҐЕНІТАЛЬНІ – галюцинації, при яких хворий пе-
реживає відчуття непристойних, безсоромних, цинічних 
дій, які роблять на його статевих орґанах.

Г. ДЕЙТЕРОСКОПІЧНІ – див.: Галюцинації ау-
тоскопічні.

Г. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ – див.: Галюцинації фун-
кціональні.

Г. ЕКСТРАКАМПІННІ – зорові галюцинації, об-
рази в яких виникають поза полем зору, частіше «по-
заду себе».

Г. ЕНДОСКОПІЧНІ – галюцинації, змістом яких є 
бачення внутрішніх орґанів власного тіла.

Г. ЕНТЕРОЦЕПТИВНІ – галюцинації, при яких 
хворий відчуває наявність сторонніх предметів, живих 
істот і навіть «людей», які рухаються в судинах, серці, 
шлунково-кишковому тракті, викликаючи ті чи інші змі-
ни у внутрішніх орґанах.

Г. ЗОРОВІ – галюцинації у вигляді зорових відчут-
тів або об’єктів; вони можуть бути безформні та еле-
ментарні; видіння можуть бути нерухомими і рухомими, 
одноманітними і мінливими за змістом; галюцинатор-
ні образи можуть бути чорно-білими, кольоровими або 
однокольоровими; у випадках Г. елементарних хворий 
може бачити різні предмети, людей, тварин, комах, фан-
тастичні істоти, цілі сцени.

Г. ЗОРОВІ ВЕРБАЛЬНІ – видіння слів, «написа-
них» на стіні, у просторі, на хмарах, які хворий може 
прочитати, відчуваючи при цьому відчуття виключного 
призначення цих «слів».

Г. ІМПЕРАТИВНІ – вербальні галюцинації у виг-
ляді голосів, що наказують робити ті чи інші дії, або, 
нав паки, забороняють діяти або говорити.

Г. КІНЕМАТОҐРАФІЧНІ – див.: Галюцинації сце-
ноподібні.

Г. КІНЕСТАТИЧНІ – див.: Галюцинації моторні.
Г. КОМЕНТУЮЧІ – вербальні галюцинації, при 

яких хворий чує голоси, що обговорюють його дії.
Г. КОНТРАСТНІ – див.: Галюцинації антаґоністич-

ні.
Г. «ЛІЛІПУТСЬКІ» – див.: Галюцинації мікропсич-

ні.
Г. ЛІТЕРНІ – зорові галюцинації у вигляді літер, що 

мають особливе значення. 
Г. МАКРОПСИЧНІ – зорові галюцинації, в яких 

образи постають з незвичайно великими, інколи ґіґант-
ськими розмірами.

Г. МІКРОПСИЧНІ – зорові галюцинації з образа-
ми, що мають дуже малі розміри.

Г. МОТОРНІ – галюцинації у вигляді відчуття руху 
в об’єктивно нерухомих орґанах.

Г. МУЗИЧНІ – слухові галюцинації, що проявля-
ються у вигляді співу або гри на музичних інструмен-
тах.

Г. М’ЯЗОВІ – див.: Галюцинації моторні.
Г. НОРМОПСИЧНІ – зорові галюцинації, в яких 

образи об’єктів відповідають загальним уявленням про 
їхні роз міри.

Г. НЮХОВІ – галюцинації у вигляді відчуття будь-
яких запахів, частіше неприємних.

Г. ОДНОБІЧНІ – слухові галюцинації, що сприйма-
ються одним вухом.
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ГАЛЮЦИНАЦІЇ ОПТИЧНІ – див.: Галюцинації 
зорові.

Г. ПАМ’ЯТІ – відновлення у свідомості зорових об-
разів у збоченій, неадекватній формі.

Г. ПАНОРАМНІ – зорові галюцинації, в яких пере-
важають образи у вигляді розгорнутих, часто нерухомих 
пейзажів, видінь ландшафту і т. ін.

Г. ПЕРЦЕПТОРНІ – див.: Галюцинації справжні.
Г. ПОВНІ – див.: Галюцинації справжні.
Г. ПОЛІОПТИЧНІ – зорові галюцинації, що харак-

теризуються численними, стереотипними, по-різному 
розміщеними образами.

Г. ПРОПРІОЦЕПТИВНІ – див.: Галюцинації мо-
торні.

Г. ПСИХОҐЕННІ – галюцинації (частіше зорові або 
слухові), що відбивають зміст емоційно забарвлених пе-
реживань.

Г. ПСИХОМОТОРНІ – галюцинації у вигляді пере-
живань мимовільних, насильно виконуваних рухів, яких 
хворий в дійсності не виконував.

Г. ПСИХОСЕНСОРНІ – галюцинації, що проявля-
ються у відчутті зміни форми і розмірів власного тіла 
або окремих його частин.

Г. РЕЛЬЄФНІ – зорові галюцинації, що ідентифі-
куються з конкретними об’єк тами, особами, тварина-
ми і т. ін.

Г. РЕТРОАКТИВНІ – див.: Галюцинації пам’яті.
Г. РЕФЛЕКТОРНІ – галюцинації, що виникають 

у сфері одного аналізатора (зорового, слухового, так-
тильного) при дії реального подразника на інший аналі-
затор.

Г. РУХОВІ – див.: Галюцинації моторні.
Г. СЕНЕСТЕТИЧНІ – незвичні відчуття в тілі або 

у внутрішніх орґанах, які хворий оцінює як наслідок 
зовнішньої дії.

Г. СЕНЕСТОПАТИЧНІ – див.: Галюцинації енте-
роцептивні.

Г. СИНЕСТЕТИЧНІ – варіант поєднання різних га-
люцинацій; хворі бачать фігури людей, що рухаються і 
одночасно чують їх розмови; бачать квіти і відчувають 
їх запах.

Г. СЛУХОВІ – галюцинації у вигляді елементар-
них звуків або складних акустичних образів (мова, му-
зика).

Г. СМАКОВІ – галюцинації, які характеризуються 
появою неприємних смакових відчуттів у роті без вжи-
вання їжі чи питва або відчуття незвичного, нехарактер-
ного даній їжі смаку; часто такі галюцинації супровод-
жуються відчуттям відрази.

Г. СОМАТИЧНІ – див.: Галюцинації ентероцептив-
ні.

Г. СПРАВЖНІ – галюцинації, що характеризуються 
ясністю, тілесністю, виразною екстеропроекцією обра-
зу, повною впевненістю хворого в його об’єк тивності, 
недостатністю критики. 

Г. СТАБІЛЬНІ – галюцинації, в яких мало змі-
нюється зміст.

Г. СТАТИЧНІ – див.: Галюцинації стабільні.

Г. СТЕРЕОТИПНІ – див.: Галюцинації стабільні.
Г. СЦЕНІЧНІ – див.: Галюцинації сценоподібні.
Г. СЦЕНОПОДІБНІ – зорові галюцинації, в яких 

образи розгортаються в рухомих картинах, що послі-
довно змінюються, у сценах подій з характером нападу, 
насилля і т. ін.

Г. ТАКТИЛЬНІ – галюцинації у ви гляді неприємно-
го відчуття повзання по тілу, лоскотання, тиску в шкірі, 
м’язах; інколи ці відчуття локалізуються в шкірі або під 
шкірою.

Г. ТЕЛЕОЛОҐІЧНІ – див.: Галюцинації коменту-
ючі.

Г. ТЕРМІЧНІ – галюцинації у вигляді відчуття хо-
лоду або тепла на поверхні шкіри.

Г. ТРАНСФОРМАЦІЇ – відчуття конкретної мін-
ливості внутрішніх орґанів, тіла, особи при відсутності 
відповідних об’єктивних ознак.

Г. УНІЛАТЕРАЛЬНІ – див.: Галюцинації нюхові.
Г. УЯВИ – зорові і слухові емоційно насичені галю-

цинації з образами, що відповідають за змістом пережи-
ванням та ідеям хворого.

Г. ФУНКЦІОНАЛЬНІ – слухові, рідше – зорові га-
люцинації, які виникають за наявності реального звуко-
вого по дразника та існують до тих пір, поки зберігається 
цей реальний подразник.

ГАЛЮЦИНОЗ – психопатолоґічний стан з пере-
важанням яких-небудь одних численних галюцинацій 
(значно рідкіс ніше – їх поєднання) у той час, як решта 
психопатолоґічних розладів відступають на другий план 
і не домінують у клінічній картині.

Г. АЛКОГОЛЬНИЙ – Г. при алкоголізмі; розви-
вається на фоні ясної свідомості; характеризується пе-
реважанням справжніх вербальних галюцинацій непри-
ємного змісту, які поєднуються з галюцинаторним ма-
ренням, інтенсивним афектом страху, руховим збуджен-
ням з імпульсивними вчинками.

Г. ВЕРБАЛЬНИЙ – Г., що характеризується вер-
бальними галюцинаціями.

Г. ГОСТРИЙ – Г., який виникає гостро, як прави-
ло, при інфекційних або інтоксикаційних психозах; ха-
рактеризується напливом слухових, частіше сценопо-
дібних, Г. або множинними неприємними болісними 
відчуттями.

Г. ДЕРМАТОЗОЙНИЙ ЕКБОМА (K. A. EK-
BOM) – див.: Г. тактильний хронічний.

Г. ЗОРОВИЙ ВАН-БОҐАРТА – Г., який спостері-
гається при енцефаліті; після 1–2 тижнів підвищеної 
сонливості з’являються нарколептичні напади, у про-
міжках між якими спостерігаються неперервні зорові 
галюцинації; з часом наростає тривога, афективне за-
барвлення образів стає все більш яскравим, розвиваєть-
ся делірій з наступною амнезією і складними акустич-
ними розладами.

Г. ЗОРОВИЙ ЛЕРМІТТА (J.J. LHER  MITTE) – 
див.: Лермітта галюциноз.

Г. ІЛЮЗОРНИЙ – Г., який виникає при ендоґен-
них і екзоґенних психозах; розвивається на фоні ви-
раженої тривожної депресії, яка супроводжується іде-
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ями стосунків; зміст – у першу чергу звинувачення і 
погрози – завжди відповідає афекту і фабулі маячних 
уявлень.

ГАЛЮЦИНОЗ НЮХОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ ГА-
БЕКА (D. HA BECK) – сприйняття непри єм них запахів 
власного тіла, яке супроводжують патолоґічні відчуття, 
окремі тактильні галюцинації й ідеї стосунків, що тісно 
пов’язані з уявними запахами.

Г. ПЕДУНКУЛЯРНИЙ – див.: Лер мітта галюци-
ноз.

Г. СКЛАДНИЙ – Г. у вигляді поєднання зорових, 
слухових, тактильних та інших галюцинацій.

Г. ТАКТИЛЬНИЙ – Г. у клінічній картині якого пе-
реважають тактильні галюцинації, що мають особливо 
стійкий перебіг.

Г. ТАКТИЛЬНИЙ ХРОНІЧНИЙ – Г., при якому 
хворий відчуває повзання, переміщення комах на шкірі, 
під шкірою; частіше виникає в старечому віці.

Г. ТОКСИЧНИЙ – Г., що викликається хронічною 
інтоксикацією.

Г. ФАНТАСТИЧНИЙ – Г., що розвивається при ен-
доґенних і екзоґенних психозах; зміст патолоґічних від-
чуттів з боку тіла має характер неправдоподібних сен-
сацій.

Г. ХРОНІЧНИЙ – Г., який частіше розвивається піс-
ля гострого Г.; може ускладнювати перебіг хронічних 
інтоксикацій (алкоголізм) та різних орґанічних хвороб 
головного мозку; характеризується переважанням слу-
хових, рідкісніше тактильних Г.; при Г. х. можливе кри-
тичне відношення хворого до свого стану.

ГАЛЮЦИНОЇДИ – початкові рудиментарні проя-
ви зорових галюцинацій, для яких характерні фраґмен-
тарність, сенсорність, тенденція до екстеропроекції об-
разу при нейтральному, споглядальному ставленні до 
нього.

ГАМАКСОФОБІЯ – див.: Амаксофобія.
ГАМАРТ(О)- (грец. hamartia – дефект, аномалія) – 

частина складних слів, яка зазначає належність до де-
фекту або гамартоми.

ГАМАРТІЯ – аномалія розвитку у вигляді непра-
вильного співвідношення тканин, а також залишків за-
родкових утворень, які в нормі відсутні.

ГАМАРТОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, що 
розвивається з гамартоми.

ГАМАРТОМА – пухлиноподібне утворення, що 
являє собою тканинну аномалію розвитку, яка виникає 
внаслідок неправильного формування ембріональних 
тканинних комплексів.

ГАМАРТОМА ФІБРОЗНА НЕМОВЛЯТ – пух-
линоподібне утворення, яке розміщується, головним 
чином, у під шкірній тканині і локалізується переваж-
но на передпліччі, плечі, у паховій та сідничній ділян-
ках; виявляється від народження і до 4-річного віку, 
переважно в перші 2 роки життя; мікроскопічно вузол 
характеризується наявністю 3 структурних компонен-
тів: фіброзна тканина різного ступеня клітинності у 
вигляді тяжів та пучків; вогнища, які нагадують при-
мітивну мезенхіму; зріла жирова тканина, що займає 

біля половини об’єму вузла; рецидиви після видален-
ня бувають рідко.

ГАМАРТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь скоїти не-
гідний вчинок.

ГАММАРА (A. HAMMAR) ІНДЕКС – відношення 
ваги кіркової речовини вилочкової залози до ваги моз-
кової речовини; показник ступеня інволюції вилочко-
вої залози.

ГАНГАРТА (Е. HANHART) СИНДРОМ – спадко-
вий симптомокомплекс, який характеризується вираже-
ною мікроґнатією, високим коренем носа, маленькими 
щілинами повік, низькопосадженими вухами і варіа-
бельною відсутністю пальців або кінцівок, зазвичай, 
нижче ліктя чи коліна.

ГАНГОЗА – див.: Фрамбезія.
ГАНЗАЛОВА СИМПТОМ – на боці центрального 

парезу при витягуванні рук вперед у позиції пронації 
спостерігається мимовільне долонне згинання кисті.

ГАННОВЕРСЬКА ХВОРОБА – див.: Діарея ві-
русна.

ГАНТЕРА (CH. H. HUNTER) СИНДРОМ – муко-
полісахаридоз, спричинений нестачею ідуронат-2-суль-
фатази; характеризується екскрецією дерматан-сульфату 
і гепарин-сульфату в сечі; розрізняють дві клінічні фор-
ми Г. с.: гостра форма, що клінічно проявляється подібно 
до синдрому Гурлера – Шейє з летальним кін цем упро-
довж 15 років життя, зазвичай, від хвороби серця; легка 
форма проявляється в перші 10 років життя зниженим 
соматичним розвитком та близькими до норми розумо-
вими здібностями та тривалістю життя; відрізняється від 
синдрому Гурлера Х-зчепленою спадковістю, від синд-
рому Гурлера – Шейє повільним проґресуванням, мен-
шою гостротою та довшим виживанням.

ГАПЛО- (грец. haploos – простий, єдиний) – части-
на складних слів, яка означає «простий», «єдиний», «не-
парний».

ГАПЛОЇД – орґанізм або клітина з гаплоїдним чис-
лом хромосом.

ГАПЛОЇДІЯ – наявність у клітинах одинарного, 
простого (гаплоїдного) хромосомного набору, в якому 
кожна хромосома представлена в однині, а не парами.

ГАПЛОЇДНЕ ЧИСЛО – кількість хромосом у зрі-
лих статевих клітинах, яка є характерною для даного 
виду.

ГАПТ(О)- (грец. haptō – прив’язувати, хапати, тор-
катися) – частина складних слів, яка означає «прив’я зу-
вати», «зв’язувати», «торкати».

ГАПТЕНИ – хімічні речовини, які здатні до спе-
цифічної взаємодії з гомолоґічними антитілами, але не 
викликають антитілоутворення при введенні в орґанізм 
імунореактивних тварин. Г. поділяють на: 1) прості – 
низькомолекулярні сполуки, які за хімічною будовою 
і просторовою структурою аналогічні детермінантним 
групам антиґенів; 2) складні, які містять, крім імуноспе-
цифічних груп, також і неспецифічні.

ГАПТОҐЛОБІН – білок сироватки крові, ґлікопро-
теїд, однією із характерних ознак якого є здатність ут-
ворювати з гемоґлобіном крові комплексну сполуку, що 
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має пероксидазну активність; існують три типи Г., які 
відрізняються за вагою й успадковуються.

ГАПТОФОБІЯ – боязнь торкання оточуючих лю-
дей.

ГАРБУЗ ЗВИЧАЙНИЙ (CUCURBITA PEPO L.) – 
однорічна трав’яниста рослина з повзучим стеблом, 
п’ятилопатевими листками та великими жовтими квіт-
ками. Для виготовлення ліків використовують м’якуш 
гарбуза, насіння і окремо черешки. Дія: жовчогінна, се-
чогінна, глистогінна. 

ГАРКАВІ СУДИННА АЛЕРҐІЯ – тяжке гарячко-
ве захворювання з ураженням внутрішніх орґанів; 
спостерігається переважно запальне ураження судин 
середнього калібру м’язового типу, що розміщені на 
межі дерми і гіподерми, а також у гіподермі. На шкірі 
з’являються запальні плями, папули, міхурці, пурпура, 
ділянки некрозу. Характерна підвищена чутливість хво-
рих до небактеріальних антиґенів.

ГАРКАВІСТЬ – порушення артикуляції при вимо-
влянні звука «Р»; при Г. спостерігається вібрація язичка 
або всього краю м’якого піднебіння.

ГАРПАКСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь стати жерт-
вою пограбування.

ГАРРІСА (S. HARRIS) СИНДРОМ – гіперінсулі-
нізм, який виникає внаслідок дії ендоґенних факторів, 
таких як інсулінома; характеризується гіпоґлікемією, за-
гальною слабкістю, тремтінням, потінням, тахікардією, 
розумовими розладами та розладами зору.

ГАРРІСА – БЕНЕДИКТА (J. A. HAR RIS – F. G. BE-
NEDICT) ТАБЛИЦІ – таблиці, за допомогою яких, за-
лежно від ваги, зросту, віку і статі, визначається нор-
мальна величина основного обміну.

ГАРРІСОНА (E. HARRISON) БОРОЗНА – попе-
речне заглиблення грудної клітки, розміщене відповідно 
до лінії прикріплення діафраґми; ознака рахіту.

ГАРТИНҐСА (HARTINGS) ПРОҐЕРІЯ – див.: Ґіл-
форда хвороба.

ГАРЯЧА ТОЧКА ХРОМОСОМИ – ділянка хромо-
соми з підвищеною частотою спонтанних мутацій.

ГАРЯЧИЙ ВУЗОЛ – ділянка тканини або орґану, що 
накопичує радіоактивну речовину більше, ніж оточую-
чі тканини.

ГАРЯЧКА (1) – див.: Делірійний синдром.
ГАРЯЧКА (2) – реакція орґанізму, яка виникає вна-

слідок впливу патоґенних подразників і проявляється 
перебудовою процесів термореґуляції на підтримку ви-
щого, ніж у нормі, рівня тепловмісту і температури ті-
ла. Ендоґенні піроґенні речовини викликають гарячку, 
зумовлюючи метаболічні зміни в термореґуляторному 
центрі гіпоталамуса. Визначальним при цьому є синтез 
простаґландину Е2.

Г. ВИСНАЖЛИВА – див.: Г. гектична.
Г. ВИСОКА – Г., за якої температура тіла коливаєть-

ся в межах 39–41 °С.
Г. ГЕКТИЧНА – Г., яка характеризується значними 

(3–5 °С) підйомами та швидкими спаданнями темпера-
тури тіла, що повторюються 2–3 рази на добу.

Г. ГІПЕРПІРЕТИЧНА – Г., яка проявляється тем-
пературою тіла вище 41 °С.

Г. ГНІЙНО-РЕЗОРБТИВНА – Г., що зумовлена 
всмоктуванням токсичних продуктів із вогнища гній-
ного запалення.

Г. ІНТЕРМІТУЮЧА – див.: Г. переміжна.
Г. ІНФЕКЦІЙНА – Г., яка зумовлена дією на 

орґанізм продуктів обміну та розпаду збудників інфек-
ції, а також ендоґенних піроґенів, що утворюються при 
інфекційному процесі.

Г. МОЛОЧНА – Г., яка виникає при гострому застої 
молока в молочній залозі.

Г. НАДМІРНА – див.: Г. гіперпі ретична. 
Г. НЕІНФЕКЦІЙНА – Г., яка зумовлена неінфек-

ційним процесом.
Г. ПЕРЕМІЖНА – Г., яка характеризується чергу-

ванням упродовж дня пе ріодів підвищення температу-
ри тіла з періодами нормальної або зниженої темпера-
тури.

Г. ПОМІРНА – Г., за якої температура тіла колива-
ється в межах 38–39 °С.

Г. ПОСТІЙНА – Г., за якої добові коли вання темпе-
ратури не перевищують 1 °С.

Г. РАНОВА – див.: Г. гнійно-резорбтивна.
Г. РЕМІТУЮЧА – Г., яка характеризується добови-

ми коливаннями температури тіла в межах 1–1,5 °С без 
зниження до нормального рівня.

Г. РЕЦИДИВУЮЧА – Г., яка характеризується пов-
торними підйомами температури тіла хворого після її 
зниження на кілька днів до нормальних значень.

Г. СОЛЕВА – Г., яка розвивається внаслідок неком-
пенсованої затримки в орґанізмі хлориду натрію.

Г. СУБФЕБРИЛЬНА – Г., за якої температура тіла 
не піднімається вище 38 °С.

Г. ТОКСИКО-РЕЗОРБТИВНА – див.: Г. гнійно-
ре зорбтивна.

Г. УНДУЛЮЮЧА – див.: Г. хвиле подібна.
Г. ХВИЛЕПОДІБНА – Г., що характеризується чер-

гуванням періодів підвищення та зниження температури 
тіла протягом кількох днів.

Г.  АДЕНОФАРИНҐО КОН’ЮНКТИ ВАЛЬ НА – 
див.: Гарячка фаринґокон’юнктивальна.

Г.  АЛІМЕНТАРНА – підвищення температури тіла 
в немовлят, що зумовлюється їжею, яка не відповідає ві-
кові, і порушенням співвідношення її інгредієнтів; Г. а. 
розвивається найчастіше при надмірному введенні кон-
центрованої білкової їжі і відносно незначному вмісту 
в ній води.

Г.  АМАРИЛЬНА – див.: Гарячка жовта.
Г.  АПЕУ – гостре інфекційне захворюван ня, яке 

спричинюється арбовірусом гарячки Апеу; на ле жить до 
групи тропічних комариних гарячок; характе ризується 
гарячкою, інтоксикацією та болями в суглобах.

Г.  АСАМСЬКА – див.: Кала-азар.
Г.  АФТОЗНА – див.: Ящур.
Г.  БАЛХСЬКА – див.: Флеботомна гарячка.
Г.  БВАМБА – гостре інфек ційне захворювання, 

яке спричинюється арбовірусом гарячки Бвамба; на-
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лежить до групи тропічних комариних гарячок; зус-
трічається в Східній Африці; характеризується дво-
п’ятиденною гарячкою, головними та м’язовими бо-
лями.

ГАРЯЧКА БІЛІАРНА ТРОПІЧНА – див.: Гарячка 
гемоґлобінурійна.

Г. БІЛІАРНА ТЯЖКА – див.: Гарячка гемоґлобі-
нурійна.

Г. БОЛОТНА – див.: Лепто спіроз безжовтянич-
ний.

Г.  БУЛЛІС – хвороба яка спостерігалася в солдатів, 
які перебували в таборі Булліс, штат Техас, у 1942 ро-
ці; проявлялася головним болем, постійним лімфадені-
том, нейтропенією; передається кліщем Amblyomma 
americanum; ймовірно, рикетсійна хвороба.

Г. БУНЬЯМВЕРА – гостре інфекційне за хворювання, 
яке викликається арбовірусом гарячки Буньямвера; на-
лежить до групи тропічних комариних гарячок; харак-
теризується доброякісним перебігом.

Г. БУХАРСЬКА – див.: Флеботомна гарячка.
Г. ВЕСНЯНО-ЛІТНЯ ОМСЬ КА – див.: Гарячка ге-

мораґічна омська.
Г. ВОДНА – див.: Лептоспіроз безжовтяничний.
Г. ВОЛИНСЬКА – див.: Гарячка окопна.
Г. ГЕМОҐЛОБІНУРІЙНА – 1) гарячка, яка розви-

вається внаслідок масивного внутрішньосудинного гемо-
лізу; 2) патолоґічний стан, що ускладнює перебіг ма-
лярії; інколи може спостерігатися після прийому хініну; 
характеризується гострим гемолізом; клінічно прояв-
ляється гарячкою, гемолітичною жовтяницею, гемо ґло-
бінурією, полакіурією, блюванням жовчю, болями в по-
перековій ділянці.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА – див.: Гемораґічні гарячки.
Г. ГЕМОРАҐІЧНА АРҐЕНТИНСЬКА – гостре ін-

фекційне захворювання, яке спричинюється вірусом 
Хунін (Junin), що належить до роду орбі вірусів; зуст-
річається в Південній Америці; характеризується се-
зонністю; проявляється ремітуючою гарячкою, пете-
хіальними висипами, кровоточивістю слизових оболо-
нок, міалґіями.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА БОЛІ ВІЙСЬКА – гостре інфек-
ційне захворювання, яке спричинюється вірусом Мачу-
по (Machupo), що належить до роду ареновірусів; зуст-
річається в деяких ра йонах Південної Америки; прояв-
ляється гарячкою, петехіальними висипами, кровото-
чивістю слизових оболонок.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ДАЛЕКОСХІДНА – див.: Гемо-
раґічний нефрозонефрит.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ЗАКАРПАТСЬКА – див.: Гемо-
раґічний нефрозонефрит.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА КОНҐО-КРИМСЬКА – див.: 
Кримська гемора ґічна гарячка.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА КОРЕЙСЬКА – див.: Гемораґіч-
ний нефрозонефрит.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА КРИМ СЬ КА – див.: Кримська 
гемораґічна гарячка.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ЛАССА – див.: Ласса-гарячка.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА З НИРКОВИМ СИНДРО-
МОМ – див.: Гемораґічний нефрозонефрит.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ОМСЬКА – гостре інфекційне 
захворювання, яке спричинюється вірусом омської ге-
мораґічної гарячки, що є арбовірусом антиґенної групи 
В; збудник передається кліщами; випадки захворюван-
ня спо стерігаються в Західному Сибіру; клі нічно про-
являється раптовою гарячкою, яка триває 10–12 днів, 
помірно вираженим гемораґічним синдромом та ін-
токсикацією.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ПІВДЕННОАМЕРИКАН-
СЬКА – гарячки, які є ендемічними для деяких країн 
Південної Америки.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА УРАЛЬ СЬКА – див.: Гемораґіч-
ний нефрозонефрит.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ЦЕРКО ПІТЕКОВА – див.: Цер-
копітекова гемораґічна гарячка.

Г. ГЕМОРАҐІЧНА ЯРОСЛАВСЬКА – див.: Ге-
мораґічний нефрозонефрит.

Г. ГЕРПЕТИЧНА – див.: Герпес простий.
Г. ГУАМА – інфекційне захворювання, яке спричи-

нюється арбовірусом гарячки Гуама; зустрічається в 
Бразилії та на острові Тринідад; характеризується лег-
ким перебігом.

Г. ГУАРОА – інфекційне за хворювання, яке спричи-
нюється арбовірусом гарячки Гуароа антиґенної групи 
Буньямвера; належить до групи тропічних комариних 
гарячок; часто має безсимптомний перебіг.

Г. ҐІБРАЛТАРСЬКА – див.: Бруцельоз.
Г. ДЕВ’ЯТОГО ДНЯ – див.: Еритема дев’я того 

дня.
Г. ДЕНҐЕ – див.: Денґе.
Г. ДЖЕРМІСТОН – інфекційне захворю вання, яке 

спричинюється арбовірусом гарячки Джер містон анти-
ґенної групи Буньямвера; належить до групи тропічних 
комариних гарячок; характеризується коротким, добро-
якісним перебігом; клінічно проявляється раптовим по-
чатком, високою температурою, головним болем та бо-
лями в попереку. 

Г. ДОЛИНИ РІФТ – гостре інфекційне захворю-
вання, яке спричи нюється арбовірусом гарячки доли-
ни Ріфт; належить до групи комариних гарячок; зустрі-
чається в Східній і Пів денній Африці; характеризуєть-
ся дво- і п’ятиденною гарячкою з доброякісним пере-
бігом. 

Г. ДУМ-ДУМ – див.: Кала-азар.
Г. «ЖИРАФІВ» – див.: Денґе гарячка класична.
Г. ЖОВТА – гостре інфекційне захворювання, яке 

викликається арбо вірусом жовтої гарячки; переносни-
ком Г. ж. є комарі; зустрічається в країнах з тропіч-
ним кліматом; характеризується гострим початком, 
двофазною гарячкою, інтоксикацією, жовтяницею, 
збільшенням печінки і селезінки, гемораґічним син-
дромом, ураженням серцево-судинної системи та ни-
рок.

Г. ЖОВТЯНИЧНА ПЕРНІ ЦІОЗНА – див.: Гарячка 
гемоґлобін   у рій на (2).
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Г. ЗАЛОЗИСТА – див.: Мононуклеоз інфекційний.
Г. ЗАЛОЗИСТА ІДІОПАТИЧНА – див.: Мононук-

леоз інфекційний.
ГАРЯЧКА ЗАХІДНОГО НІЛУ – гостре інфекцій-

не захворювання, яке спричинюється арбовірусом га-
рячки Західного Нілу; зустрічається в Східній Афри-
ці, на Близькому Сході та в Індії; належить до групи 
тропічних комариних гарячок; характеризується корот-
кочасним та доброякісним перебігом; проявляється по-
мірною гарячкою, менінґеальними симптомами, лім-
фаденітом.

Г. ІКВА – див.: Гарячка окопна.
Г. ІЛЕША – інфекційне захворювання, яке спричи-

нюється арбовірусом гарячки Ілеша антиґенної групи 
Буньямвера; проявляється високою температурою тіла 
та головним болем.

Г. ІЛЬЄУС – інфекційне за хворювання, яке спричи-
нюється арбовірусом гарячки Ільєус; належить до гру-
пи тропічних комариних енцефалітів; зустрічається в 
Південній та Центральній Америці; характеризується 
гарячкою та енцефалітом. 

Г. ІПРСЬКА – див.: Гарячка окопна.
Г. ІТАКИ – інфекційне захворювання, яке спричи-

нюється арбовірусом гарячки Ітаки; належить до групи 
тропічних комариних гарячок; зустрічається в Півден-
ній Америці; характеризується доброякісним перебігом; 
проявляється гарячкою, головним болем, запаморочен-
нями, світлобоязню.

Г. КАЛІФОРНІЙСЬКА – див.: Кокцидіої доз.
Г. КАРАПАРУ – інфекційне захворювання, яке спри-

чинюється арбовірусом гарячки Карапару; належить до 
групи тропічних комариних гарячок; зустрічається в 
Південній Америці; характеризується гарячкою, інток-
сикацією, кон’юнктивальною ін’єкцією, світлобоязню, 
м’язовими болями. 

Г. КАТЕТЕРИЗАЦІЙНА – див.: Уретраль на гаряч-
ка.

Г. КАТУ – інфекційне захво рювання, яке спричи-
нюється арбовірусом антиґенної групи Гуама; зустрі-
чається в Бразилії; характеризується гарячкою, головни-
ми та м’язовими болями.

Г. КАХЕКТИЧНА – див.: Лейшманіоз вісцераль-
ний.

Г. КВІНСЛЕНДСЬКА – див.: Ку-гарячка.
Г. КЕДАНІ – див.: Цуцугамуші.
Г. КІНСЬКА ВЕНЕСУЕЛЬ СЬКА – див.: Енцефа-

ломієліт кінський венесуельський.
Г. КЛІЩОВА – інфекційні за хворювання, що спри-

чинюються різними збудниками, резервуаром і перенос-
никами яких у природі є кліщі.

Г. КЛІЩОВА ГІРСЬКА АМЕРИКАН СЬ КА – див.: 
Гарячка Колорадо.

Г. КЛІЩОВА ІНДІЙСЬКА – див.: Цуцу ґамуші.
Г. КЛІЩОВА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬ КА – див.: 

Гарячка марсельська.
Г. КЛІЩОВА СУМАТРИ – див.: Цуцу ґамуші.
Г. КЛІЩОВА ТЕХАСЬКА – див.: Гарячка Булліс.

Г. КЛІЩОВОГО УКУСУ – див.: Тиф клі щовий 
південноафрикан ський.

Г. КОЛОРАДО – гостре інфек ційне захворювання, 
яке спричинюється арбовірусом; переносником є кліщ 
Der macentor andersoni; зустрічається в райо ні Скелястих 
гір у Північній Америці; характеризується двофазною 
гарячкою, болями в очах, м’язах гомілки, попереку, світ-
лобоязню, гіперестезією шкіри; можливі рецидиви.

Г. КОСТОЛОМНА – див.: Денґе гарячка класич-
на.

Г. ВІД КОТЯЧИХ ПОДРЯПИН – див.: Дебре син-
дром (2).

Г. КРИМСЬКА – див.: Ку-гарячка.
Г. КРИМСЬКА ГЕМОРА ҐІЧНА – див.: Кримська 

гемораґічна гарячка.
Г. КРІТСЬКА – див.: Гарячка флеботомна.
Г. КЬЮ-ГАРДЕНА – див.: Рикетсіоз везикульоз-

ний.
Г. ЛАССА – див.: Ласса-га рячка.
Г. ЛИВАРНИКІВ – захворювання, що ви никає 

внаслідок вдихання високодисперсних частин окислів 
металу, які утворюються при плавленні, зварюванні; ха-
рактеризується гострим нападом гарячки, яка продов-
жується кілька годин і закінчується критичним знижен-
ням температури тіла.

Г. ЛІСУ СЕМЛІКИ – гостре інфекційне захворю-
вання, яке спричи нюється арбовірусом гарячки лісу 
Семліки; зустрічається в окремих районах тропічної 
Африки; належить до групи тропічних комариних га-
рячок; характеризується гарячкою, головним болем.

Г. ЛІТНЯ – див.: Флеботомна гарячка.
Г. МАЙЯРО – гостре інфек ційне захворювання, що 

спричинюється арбовірусом гарячки Майяро; належить 
до групи тропічних комариних гарячок; зустрічається в 
Південній Америці та на острові Тринідад; характери-
зується гарячкою, інтоксикацією, світлобоязню, помір-
ною жовтяницею, болями у всьому тілі.

Г. МАЛЬТІЙСЬКА – див.: Бруцельоз.
Г. МАРИТУБА – інфекційне захворювання, яке 

спричинюється арбовірусом гарячки Маритуба; нале-
жить до групи тропічних комариних гарячок; зустрі-
чається в Південній Америці; характеризується корот-
кочасною гарячкою, слабкістю, головним болем.

Г. МАРСЕЛЬСЬКА – інфекційне захворювання, 
яке спричинюється Rickettsia conori; передається ік-
содовими кліщами; зустрічається в прибережних райо-
нах Середземного, Чорного та Каспійського морів; ха-
рактеризується гострим початком, гарячкою, розвитком 
первинного афекту у вигляді невеликої виразки з кіроч-
кою темного кольору, дифузним макуло-папульозним 
висипом.

Г. МЕТАЛІЧНА – див.: Гарячка ливарників.
Г. МОЛДАВСЬКО-ВАЛАХ СЬКА – див.: Гарячка 

окопна.
Г. МОНОЦИТАРНА ЕОЗИНОФІЛЬНА – гостре 

інфекційне захворювання, яке характеризується гаряч-
кою, еозинофілією та моноцитозом.
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ГАРЯЧКА МОСКІТНА – див.: Флеботомна гаряч-
ка.

Г. МУРУТУКУ – гостре інфекційне захворювання, 
яке спричинюється арбовірусом гарячки Мурутуку; на-
лежить до групи тропічних комариних гарячок; зустрі-
чається в Південній Америці; характеризується гаряч-
кою, головними та м’язовими болями.

Г. ОКОПНА – гостре інфек ційне захворювання, 
яке спричинюється рикетсією Rochalimacea quintana; 
переносниками збудника є воші; характеризується пов-
торними чотири-, п’ятиденними нападами гарячки з 
кількома днями ремісії (пароксизмальна форма) або 
неперервною гарячкою (тифоїдна форма); спостеріга-
ються нездужання, ґенералізовані болі, особливо в го-
мілках, запаморочення, потіння, висипи, які нагадують 
тифозні; вперше була описана під час Першої світо-
вої війни; спостерігалася також під час Другої світової 
війни; Г.о. є ендемічною в Східній Європі, Північній 
Африці, Мексиці та деяких реґіонах Азії.

Г. ОМСЬКА – див.: Гарячка гемораґічна омська.
Г. ОНЬОНГ-НЬОНГ – гостре інфекційне захворю-

вання, яке спричи ню ється арбовірусом гарячки Оньонг-
Ньонг; належить до групи тропічних комариних гаря-
чок; характеризується гарячкою, інтоксикацією, лімфа-
денітами, сильними суглобовими болями.

Г. ОРІБОКА – гостре інфек ційне захворювання, яке 
спричинюється арбовірусом гарячки Орібока; зустрі-
чається в Південній Америці; характеризується корот-
кочасною гарячкою та світлобоязню.

Г. ОРОЯ – див.: Бартонельоз.
Г. ПАППАТАЧІ – див.: Флеботомна гарячка.
Г. ПЕРНІЦІОЗНА ЖОВТЯНИЧНА – див.: Гаряч-

ка гемоґлобін урійна.
Г. ПЕСКАДОРСЬКИХ ОСТРОВІВ – див.: Цуцуґа-

муші.
Г. ПЛЯМИСТА СКЕЛЯСТИХ ҐІР – див.: Тиф ви-

сипний бразильський.
Г. ПОЛІМЕРНА – див.: Гарячка фтороплас това.
Г. ПРЕТИБІАЛЬНА – клі ніч на форма лептоспіро-

зу, яка спричинюється Autumnalis i Pomona; характери-
зується гарячкою, появою на гомілках макульозно-па-
пульозного висипу, болями в кінцівках, збільшенням 
селезінки.

Г. П’ЯТИДЕННА – див.: Денґе гарячка кла сична.
Г. П’ЯТИДЕННА ПАРОКСИЗМАЛЬНА – див.: Га-

рячка окопна.
Г. РІФТ-ВАЛЛІ – див.: Гарячка долини Ріфт.
Г. РІЧКОВА ЯПОНСЬКА – див.: Цуцу ґа муші.
Г. РОДИННА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬ КА – див.: 

Періодична хвороба.
Г. САЛЬВАРСАННА – див.: Еритема дев’ятого 

дня.
Г. СЕМИДЕННА – див.: Денґе гарячка класична.
Г. СЕННЕТСУ – захворювання, яке спричинюється 

Ehrlichia sennetsu; характеризується гарячкою, головним 
болем, нудотою, блюванням, лімфаденопатією лімфа-
тичних вузлів шиї.

Г. СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА – див.: Бру цельоз.

Г.  СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКА – див.: Ку-гарячка.
Г. СИНДБІС – інфекційне за хворювання, яке спри-

чинюється арбовірусом гарячки Синдбіс; передається 
москітами роду Culex; характеризується короткочасною 
гарячкою, м’язовими та головними болями, макуляр-
ними висипами; зустрічається у Східній та Південній 
Африці, Єгипті, Ізраїлі, у Східній Австралії, Індії та на 
Філіппінах.

Г. СІННА – див.: Поліноз.
Г. СЕЧОВА – див.: Уретральна гарячка.
Г. СКАРЛАТИНОПОДІБНА ДАЛЕКО СХІД НА – 

клінічна форма псевдотуберкульозу; характеризується 
гарячкою, інтоксикацією, скарлатиноподібним, розео-
льозним або гемораґічним висипом з наступним лущен-
ням шкіри, набряком та гіперемією кистей рук.

Г. СОЛДАТСЬКА – див.: Флеботомна гарячка.
Г. СТЕНІЧНА – гарячка, яка проявляється високою 

температурою тіла, спрагою, активним маренням, гаря-
чою та сухою шкірою, сильним пульсом.

Г. СТРЕПТОБАЦИЛЯРНА – див.: Гаряч ка хей-
верхільська.

Г. СУГЛОБОВА – див.: Денґе гарячка кла сична.
Г. ТЕРМЕЗЬКА – див.: Ку-гарячка.
Г. ТИБІАЛЬНА – див.: Гарячка окопна.
Г. ТОБІА – див.: Тиф висипний бразильський.
Г. ТРАНШЕЙНА – див.: Гарячка окопна.
Г. ТРИДЕННА – див.: Флеботомна гарячка.
Г. ТРОПІЧНА КОМАРИНА – природно-вогнищеві 

інфекційні захворювання, які спричинюються арбовіру-
сами, передаються різними видами комарів і є ендеміч-
ними для окремих ра йонів тропічної зони.

Г. ТСУТСУҐАМУШІ – див.: Цуцуґа муші.
Г. УВЕОПАРОТИДНА – див.: Хеєрфорд та хворо-

ба.
Г. ВІД УКУСУ ЩУРІВ – інфекційні хвороби, за-

раження при яких відбувається при укусі щуром або 
іншою зараженою твариною; до Г. у. щ. належать хей-
верхільська гарячка і содоку.

Г. УРЕТРАЛЬНА – див.: Уретральна гарячка.
Г. ФАРИНҐОКОН’ЮНКТИВАЛЬНА – гостре ін-

фекційне захворювання, яке спричинюється аденовіру-
сами; характеризується гарячкою, катаральним фаринґі-
том, фолікулярним кон’юнкти вітом, збільшенням лім-
фатичних вузлів.

Г. ФЛАНДРСЬКА – див.: Гарячка окопна.
Г. ФЛЕБОТОМНА – див.: Флеботомна гарячка.
Г. ФОРТУ БРЕҐҐ – див.: Гарячка прети біаль на.
Г. ФТОРОПЛАСТОВА – за хворювання, яке розви-

вається внаслідок тривалого вдихання продуктів тер-
моокислювальної деструкції фторвмісних полімер-
них матеріалів; характеризується підвищенням тем-
ператури тіла на кілька годин з наступним різким її 
па дінням.

Г. ХЕЙВЕРХІЛЬСЬКА  – ін фекційне за хво-
рювання, яке спричи нюється Streptobacillus monili for-
mis при укусах щурів; характеризується повторними 
нападами гарячки, запально-некротичними змінами 
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в місці укусу, реґіонарним лімфаденітом, поліартри-
том.

ГАРЯЧКА ЦЕРКОПІТЕКОВА – див.: Церкопітеко-
ва гемораґічна гарячка.

Г. ЦИНКОВА – див.: Гарячка ливарників.
Г. ЦУЦУҐАМУШІ – див.: Цуцуґамуші.
Г. ЧАНҐІНОЛА – інфекційне захворювання, яке 

спричинюється арбовірусом гарячки Чанґінола; зустрі-
чається в Центральній Америці; за клінічними проявами 
нагадує флеботомну гарячку.

Г. ЧИКУНҐУНЬЯ – див.: Чикунґунья гарячка. 
Г. ЧОРНОВОДНА – див.: Гарячка гемоґло бін урій-

на.
Г. ШЕСТИДЕННА – див.: Періодична хво роба.
ГАССА (J. HASS) СИНДРОМ – симптомокомплекс 

асептичного некрозу головки плечової кістки: біль, об-
меження рухів у плечовому суглобі, з часом – патолоґіч-
ний вивих плеча.

ГАУДЕКА (M. HAUDEK) НІША – рент ґенолоґічна 
ознака виразки шлунка: ніша контура шлунка.

ГАУДЕКА (M. HAUDEK) СИМПТОМ – ознака ви-
разкового ураження дванадцятипалої кишки: при рен-
тґенолоґічному дослідженні цибулини дванадцятипалої 
кишки спостерігається надмірно швидке або, навпаки, 
уповільнене виведення контрастної речовини.

ГАУСТРАЦІЯ – характерний вигляд на рентґено-
лоґічному зображенні ободової кишки, що зумовлено 
сукупністю її гаустр.

ГАУСТРИ ОБОДОВОЇ КИШКИ – циркулярні ви-
пинання стінки ободової кишки.

ГАУШИПА (J. HOWSHIP) СИМПТОМ – різкий 
біль у ділянці стегнового трикутника, що раптово вини-
кає й іррадіює по ходу стегнового нерва: ознака защем-
лення стегнової грижі.

ГАУШИПА  –  РОМБЕРҐА  (J .  HOW SHIP – 
M. H. ROM BARG) СИМПТОМ – болі по внутріш-
ній поверхні стегна і коліна, зумовлені стисненням 
затульного нерва грижовим мішком; ознака затуль-
ної грижі.

ГАФФСЬКА ХВОРОБА – див.: Юксовсько-Сарт-
ланська хвороба.

ГАШИШИЗМ – пристрасть і зловживання гаши-
шем – смолою листків і пагонів індійської коноплі; вид 
наркоманії.

ГЕБ- (гебе-, гебо-; грец. hēbē – 1) юність; 2) зрі лість) – 
частина складних слів, яка означає «юність», «юнаць-
кий»; «такий, що стосується лобка».

ГЕБЕРДЕНІВСЬКІ (W. HEBERDEN) ВУЗЛИКИ – 
див.: Геберденоартроз.

ГЕБЕРДЕНОАРТРОЗ – артроз дистальних міжфа-
ланґових суглобів пальців рук; вважається раннім про-
явом первинного, ґенетично зумовленого поліартрозу, 
який також пов’язують з перевантаженням дистальних 
міжфаланґових суглобів дрібною і напруженою робо-
тою.

ГЕБЕФРЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – синдром, який 
зустрічається при шизо френії, а також, дуже рідко, при 

орґанічних, реактивних та інтоксикаційних психозах; 
проявляється симптомами пси хічного розладу з рухо-
вим і мовним збудженням на фоні немотивованих ве-
селощів.

ГЕБЕФРЕНІЯ – форма шизофренії, яка характери-
зується співіснуючими або хаотично змінними, полімор-
фними афективними, маячними, галюцинаторними і ка-
татонічними розладами з швидким розвитком глибокого 
слабоумства; розвивається в юнацькому віці; розрізня-
ють: депресивну Г. – з переважанням пригніченого на-
строю; маніакальну Г. – з переважанням підвищеного 
настрою, та апатичну Г. Клейста.

ГЕБОЇД – особа з соціальною дезадаптацією, па-
разитичним способом життя, виразним емоційним ог-
рубінням, з переважанням низьких нахилів (зловживан-
ня алкоголем і наркотичними засобами, схильність до 
бродяжництва, крадіжок, сексуальних ексцесів); може 
зустрічатися серед хворих психопатіями і шизо френією 
в пубертатному і юнацькому віці.

ГЕБОЇД КРИМІНАЛЬНИЙ – див.: Гебоїд.
ГЕБОЇДНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 

зустрічається при шизофренії та, інколи, при деяких 
формах психопатії; характеризується поєднанням афек-
тивно-вольових порушень з відносною збереженістю ін-
телектуальних функцій, що проявляється грубістю, не-
ґативізмом, ослабленням самоконтролю, викривленим 
характером емоційних реакцій і потягів, що призводить 
до антисуспільної поведінки і вираженої со ціальної де-
задаптації.

ГЕБРИ (F. HEBRA) ЕРИТЕМА БАГАТОФОРМ-
НА ЕКСУДАТИВНА – див.: Еритема ексудативна ба-
гатоформна.

ГЕБРИ (F. HEBRA) ПРУРИҐО – нейродерматоз, 
що характеризується утворенням переважно на розги-
нальних поверхнях кінцівок множинних сверблячих па-
пул, які містять серозну рідину, а також ділянок ліхені-
зації шкіри; розвивається в дитячому віці. 

ГЕБРИ – КАПОШІ (F. HEBRA – M. KAPOSI-
KOHN) ЧЕРВОНИЙ ШПИЛЯСТИЙ ЛИШАЙ – див.: 
Девержі хвороба.

ГЕДА – РІДОХА (H. HEAD – G. RID DOCH) РЕФ-
ЛЕКС – спостерігається при поперечному ураженні 
спинного мозку: у зоні іннервації нижче рівня уражен-
ня у відповідь на подразнення рецепторів шкіри і глибо-
ких тканин спостерігається згинання ніг у кульшових, 
колінних і гомілковоступневих суглобах з одночасним 
мимовільним сечовиділенням і підсиленням потовиді-
лення.

ГЕДА – ШЕРРЕНА (H. HEAD – J. SHER REN) ЗА-
КОН – закон, що визначає послідовність відновлення 
окремих видів чутливості, втраченої після перерізання 
шкірного нерва.

ГЕДОНІЗМ – див.: Гіпергедонія.
ГЕДОНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь насолоджен-

ня та розваг.
ГЕЄРФОРДТА (C. F. HEERFORDT) СИНДРОМ – 

симптомокомплекс випадкових проявів саркоїдозу, який 
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характеризується периферичним паралічем лицевого не-
рва, гарячкою, збільшенням привушних і сльозових за-
лоз, переднім увеїтом.

ГЕЙБНЕРА (O. J. L. HEUBNER) СИМПТОМ – 
при значному збільшенні лімфатичних вузлів передньо-
го середостіння спостерігається притуплення перкутор-
ного звуку над грудниною і зліва від неї.

ГЕЙБНЕРІВСЬКИЙ (O. J. L. HEUB NER) ЕНДАР-
ТЕРІЇТ – ендартеріїт судин головного мозку, який роз-
вивається при нейросифілісі.

ГЕЙДЕНГАЙНА (M. HEIDENHAIN) ЗАЛІЗНИЙ 
ГЕМАТОКСИЛІН – спиртовий розчин гематоксиліну, 
витриманий 4–6 тижнів на повітрі.

ГЕЙДЕНГАЙНА (M. HEIDENHAIN) МЕТОД – за-
барвлення гістолоґічних препаратів залізним гематок-
силіном Гейденгайна з попереднім протравленням їх у 
розчині залізоаміачного галуну.

ГЕЙДЕНГАЙНА (A. HEIDENHAIN) СИНДРОМ – 
деґенеративне захворювання, яке проявляється кірковою 
сліпотою, пресенільною деменцією, дизартрією, атак-
сією, атетоїдними рухами і загальною риґідністю; ха-
рактерно швидке проґресування.

ГЕЙЛЬБРОННЕРА (K. HEILBRON NER) СИМП-
ТОМ – ознака орґанічного паралічу або парезу м’язів 
стегна: сплощення м’яких тканин стегна хворого, що 
лежить на спині.

ГЕЙНЦА – ЕРЛІХА (R. HEINZ – P. EHR LICH) 
ТІЛЬЦЯ – округлі включення, що виявляються в зрі-
лих еритроцитах при метгемоґлобінемії.

ГЕКСАДАКТИЛІЯ – вроджена наявність шести 
пальців на руці або нозі.

ГЕКСОЗАМІНИ – див.: Аміноцукри.
ГЕКСОЗИ – група простих цукрів – моносахаридів, 

що містять 6 атомів вуглецю; містяться в тваринних і 
рослинних тканинах у вільному стані та в складі полі-
сахаридів.

ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНИЙ ШУНТ – див.: 
Пен тозний цикл.

ГЕКСОЗОФОСФАТИ – складні ефіри, утворені з 
гексоз і залишків фосфорної кислоти; Г. – найважливіші 
проміжні продукти вуглеводного обміну в орґанізмі тва-
рин і рослин; утворюються в орґанізмі при фосфори-
люванні гексоз (ґлюкози, фруктози), за рахунок енерґії 
аденозинтрифосфорної кислоти – АТФ, а також як про-
міжні продукти ґліколізу та шляхом прямого окислен-
ня ґлюкози.

ГЕКСОКІНАЗА – фермент, що належить до фос-
фотрансфераз; каталізує реакцію переносу фосфату з 
АТФ на D-ґлюкозу з утворенням АДФ і ґлюкозо-6-фос-
фату, який є ключовим щодо найважливіших шляхів об-
міну вуглеводів – біосинтезу ґлікоґену, пентозофосфат-
ного шляху, ґліколізу.

ГЕЛІ – драглеподібні дисперсні системи, які утво-
рюються в колоїдних розчинах за поступової коаґуля-
ції; всі щільні тканини орґанізму за своєю структурою 
являють собою гелі.

ГЕЛІКОТРЕМА – отвір у ділянці вер хівки завитка, 
через який барабанна драбина сполучається з драбиною 
перед двер’я.

ГЕЛІО- (грец. helios – сонце) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до сонця; сонячний.

ГЕЛІОПАТІЯ – див.: Геліопатолоґія.
ГЕЛІОПАТОЛОҐІЯ – патолоґічні стани орґанізму, 

викликані сонячним ви промінюванням або його недо-
статністю.

ГЕЛІОПРОФІЛАКТИКА – дія на орґанізм соняч-
ним випромінюванням з метою профілактики захворю-
вань.

ГЕЛІОТЕРАПІЯ – застосування сонячних випромі-
нювань з лікувальною та про філактичною метою.

ГЕЛІОТРОПНА ХВОРОБА – харчове отруєння, 
яке виникає при вживанні хліба або інших виробів із 
борошна, що містять домішку бур’яну геліотропу опу-
шеноплідного (Heliotropium lasiocarpum), у наземній 
частині та в зернах якого містяться алкалоїди геліот-
рин і лазіокарпін; спостерігаються деструктивні зміни 
печінки, які починаються з центральних відділів печін-
кових часточок, поступово розповсюджуючись до пе-
риферії; у деяких випадках з часом розвивається цироз 
печінки; у підшлунковій залозі, шлунково-кишковому 
тракті, селезінці, надниркових залозах та інших орґа-
нах розвиваються деґенеративні зміни та крововиливи; 
клінічний перебіг поділяється на три періоди: I період 
(від кількох днів до 2 місяців) – відсутність апетиту, ну-
дота, інколи блювання, болі в епіґастральній ділянці, 
інколи пронос; II період (від 2 до 4 місяців) – слабкість, 
схуднення, оліґурія, часто підвищується температура ті-
ла; III період – у випадках з середньою тяжкістю пере-
бігу хвороби поступове покращання загального стану; 
при тяжких отруєннях розвивається цироз та атрофія 
печінки, що призводить до печінкової недостатності та 
коми; спостерігаються гіпохромна анемія, лейкопенія, 
тромбоцитопенія, лімфоцитоз; при тяжких отруєннях 
та відсутності стаціонарного лікування проґноз неспри-
ятливий.

ГЕЛІОТРОПНИЙ ТОКСИКОЗ – див.: Геліотроп-
на хвороба.

ГЕЛІОТЕРМИ – природні або штучно створені ба-
сейни мінеральної води під вищеної концентрації, звер-
ху якої нашаровується прісна або слабомінералізована 
вода.

ГЕЛЛЕРА (TH. HELLER) ХВОРО БА – див.: Де-
мен ція інфантильна.

ГЕЛОДЕРМІЯ – див.: Кератоз бородавчастий ро-
динний спадковий.

HELLP-СИНДРОМ – розвивається при еклампсії; 
характеризується гемолізом, підвищеним рівнем пе-
чінкових ферментів та зменшеною кількістю тромбо-
цитів.

ГЕЛЬВЕҐА–ЛАРСЕНА (H. F. HELWEG–LAR-
SEN) СИНДРОМ – проявляється з народження; харак-
теризується анґідрозом, нейролабіринтитом.



201 ГЕЛЬМІНТИ – ГЕМАНҐІОЕНДОТЕЛІОМА ДОБРОЯКІСНА

ГЕЛЬМІНТИ – паразитичні черв’яки, збудники хво-
роб людини, тварин і рослин.

ГЕЛЬМІНТОЗИ – хвороби людини, тварин, рос-
лин, які спричинюються паразитичними черв’яками – 
гельмінтами; нараховується більше 150 нозолоґічних 
форм Г.; у залежності від факторів розповсюдження Г. 
поділяють на дві основні групи: ґеогельмінтози та біо-
гельмінтози; яйця і личинки ґеогельмінтозів виділяють-
ся хворим з випорожненнями в зовнішнє середовище, 
де вони дозрівають і стають інвазійними; факторами 
передачі є забруднені личинками чи яйцями Г. ґрунт, 
вода, їжа, руки, предмети побуту; збудники біогель-
мінтозів потребують проміжного, а інколи і додатково-
го живителя, в орґанізмі якого паразитують личинкові 
стадії гельмінтів; в орґанізмі ж остаточного (дефінітив-
ного) живителя біогельмінти досягають статевої зрі-
лості; найважливіші Г. спричинюються паразитичними 
черв’яками, що належать до класів Trematoda, Cestoda 
та Nematoda; у залежності від цього розрізняють тре-
матодози, цестодози і нематодози; найважливіші Г. 
та їх збудники: 1) нематодози: анкілостомідози (ан-
кілостомоз та некатороз) – Ancylostoma duodenale, 
Necator americanus; аскаридоз – Ascaris lumbricoides 
(аскарида); бругіоз – Brugia malayi (бруґія); вухере-
ріоз – Wuchereria bancrofti (вухерерія); дракункульоз – 
Dracunculus medinensis (ришта); ентеробіоз – Enterobius 
vermicularis (гострик); лоаоз – Loa loa (лоа); онхоцер-
коз – Onchocerca volvulus (онхоцерка); стронґілоїдоз – 
Strongyloides stercoralis (вугриця кишкова); трихіне-
льоз – Trichinella spiralis (трихінелла); трихоцефаль-
оз – Trchocephalus trichiurus (волосоголовець); 2) тре-
матодози: клонорхоз – Clonorchis sinensis (клонорхіз); 
метаґонімоз – Metagonimus yokogawai (метаґонімус); 
нанофієтоз – Nanophyetes salmincola schikhobalovi (на-
нофієтес); опістохоз – Opisthorchis felineus (опісторхіс); 
параґонімоз – Paragonimus westermani (параґонімус); 
фасціолез – Fasciola hepatica i F. gigantica (фасціо-
ла); шистосоматоз кишковий Мансона – Schistosoma 
mansoni (шистосома Мансона); шистосоматоз сечо-ста-
тевий – Schistosoma haematobium (шистосома); шисто-
соматоз японський – Schistosoma japonicum (шистосо-
ма японська); 3) цестодози: альвеококоз – Alveococcus 
multilocularis (альвеокок); гіменолепідоз – Hymenolepis 
nana (ціп’як); дифілоботріози – Diphillobothrium latum 
(стьожковець широкий та інші види стьожківців); ехі-
нококоз – Echinococcus granulosus (ехінокок); теніарин-
хоз – Taeniarhynchus saginatus (ціп’як бичачий); теніоз 
кишковий – Taenia solium (ціп’як свинячий); цистицер-
коз – Cysticercus cellulosae (цистицерк – личинка ціп’я-
ка свинячого).

ГЕЛЬМІНТОЗООНОЗ – гельмінтоз, збудник яко-
го в одній і тій же стадії розвитку паразитує в орґанізмі 
людини і тварини.

ГЕЛЬМІНТОЛАРВОСКОПІЯ – до слідження за 
допомогою мікроскопа матеріалу, що отриманий від 
людини або тварини з метою виявлення личинок гель-
мінтів.

ГЕЛЬМІНТОЛОҐІЯ – наука про паразитичних чер-
в’я ків (гельмінтів) та про хвороби, що вони спричиню-
ють; Г. розробляє методи боротьби з гельмінтозами 
люди ни, домашніх тварин та культурних рослин; у за-
лежності від цього дослідження проводяться за такими 
напрямками: загальна, медична, ветеринарна та аґро-
номічна Г.

ГЕЛЬМІНТОМА – різні, переважно запальні (ґра-
нульоматозні), розростання тканини, які виникають під 
впливом паразитування гельмінтів.

ГЕЛЬМІНТОНОСІЙСТВО – інвазія гельмінтами 
без клінічних проявів гельмінтозу.

ГЕЛЬМІНТООВОМЕТРІЯ – вимірювання при 
мікроскопії розмірів яєць гельмінтів з метою виявлен-
ня їхньої видової належності.

ГЕЛЬМІНТООВОСКОПІЯ – дослідження за до-
помогою мікроскопа виділень орґанізму, його тканин і 
орґанів, а також різних елементів оточуючого середови-
ща з метою виявлення в них яєць гельмінтів.

ГЕЛЬМІНТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь зарази-
тися гельмінтами.

ГЕМ – комплексна сполука протопор фірину ІХ з 
двовалентним залізом; небілкова частина гемоґлобіну; 
надає останньому червоного кольору; вільний Г. легко 
окислюється на повітрі до гематину, в якому атом заліза 
має три валентності.

ГЕМ- (гемат-, гемато-, гемо-; грец. haima, haimatos – 
кров) – частина складних слів, яка зазначає належність 
до крові.

ГЕМАҐЛЮТИНАЦІЯ – феномен склеювання 
еритро цитів.

ГЕМАДСОРБЦІЯ – здатність клітин, заражених 
деякими вірусами, фіксувати на своїй поверхні еритро-
цити.

ГЕМАНҐІОБЛАСТ – зачаток клітин крові та кро-
воносних судин. 

ГЕМАНҐІОБЛАСТОМА – доброякісна пухлина; 
становить 1–2 % всіх внут рішньочерепних пухлин; ло-
калізується в мозочку, рідше – в інших частинах мозку; 
росте у вигляді невеликого вузлика рожевого кольору, 
який виступає в порожнину великої кісти, що містить 
також ксантомну рідину; може бути множинною; скла-
дається з густої сітки судин капілярного типу і клітин 
зі світлою цитоплазмою, що містять ліпіди («пінясті» 
ксантомні клітини).

ГЕМАНҐІОЕНДОТЕЛІОМА ВНУТРІШНЬОСУ-
ДИННА – розростання в просвіті судин (вен) ендо-
телію, між тяжами якого відкладається білок, внаслі-
док чого виникають сосочкові структури; сосочки зли-
ваються між собою з утворенням щілин, що вистелені 
ендотеліальними клітинами; Г. відносять до псевдосар-
коматозних змін або доброякісних реактивних вторин-
них ендотеліопроліферацій.

ГЕМАНҐІОЕНДОТЕЛІОМА ДОБРОЯКІСНА – 
пухлина, що характеризується солідною проліфера-
цією ендотелію, міс цями з диференціюванням капі-
лярів; зустрічається в новонароджених, частіше – у 
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дівчаток; локалізація – голова, шия, часто – у глибині 
тканин.

ГЕМАНҐІОЕНДОТЕЛІОМА ЗЛО ЯКІСНА – над-
звичайно злоякісний новотвір, що характеризується ут-
воренням неправильно анастомозуючих судинних ка-
налів, які вистелені одним або більше шарами атипових 
і часто незрілих ендотеліальних клітин; метастазує, як 
правило, по кровоносних судинах.

ГЕМАНҐІОМА – доброякісне невідме жо ване утво-
рення, що складається із пролі фе руючих кровоносних 
судин різних типів.

ГЕМАНҐІОМА АРТЕРІАЛЬНА – Г., що розви-
вається із арте рі альних судин.

Г. ВЕНОЗНА – доброякісне ураження, що склада-
ється із середніх і великих судин різної форми, пере-
важно венозного типу; інколи можуть спостерігатися 
окремі гладком’язові структури, елементи фіброзної тка-
нини і жиру.

Г. ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВА (КАПІ ЛЯРНА, КА-
ВЕРНОЗНА АБО АРТЕРІОВЕНОЗНА) – доброякісне, 
несистемне, погано відмежоване судинне розростання, 
що дифузно інфільтрує поперечносмугасті м’язи; зви-
чайно виявляється у молодих людей.

Г. ГАЛУЗИСТА – див.: Г. гроно подібна.
Г. ГІПЕРТРОФІЧНА – див.: Геманґіома капіляр-

на.
Г. ҐРАНУЛЯЦІЙНОТКАНИННОГО ТИПУ – доб-

роякісне, поодиноке, що виступає над поверхнею шкіри 
і слизових оболонок ураження, яке являє собою часто-
чкову капілярну геманґіому або ґрануляційну тканину, 
багату судинами; характеризується швидким ростом і 
тенденцією до розвитку в зрілому віці.

Г. ГРОНОПОДІБНА (АРТЕРІАЛЬНА, ВЕНОЗ-
НА, АРТЕРІОВЕНОЗНА) – ураження, що нагадує 
ваду розвитку і складається із звивистих товстостін-
них кровоносних судин венозного і артеріального ти-
пів.

Г. КАВЕРНОЗНА – Г., яка складається із великих по-
рожнин різної форми, що вистелені ендотелієм і розмежо-
вані тонкими сполучнотканинними переґородками.

Г. КАПІЛЯРНА – Г., яка складається із великої 
кількості капілярів, що переплітаються та мають стін-
ку, яка складається із ендотелію; Г. к. інколи мають ін-
фільтративний ріст, залишаючись доброякісними пух-
линами.

Г. ПЕЧЕРИСТА – див.: Г. кавернозна.
Г. ПРОСТА – див.: Г. капілярна.
Г. СКЛЕРОЗУЮЧА – див.: Дерматофіброма.
Г. ЮНАЦЬКА – див.: Геманґіома капілярна.
Г.  ҐІҐАНТСЬКА З ТРОМБОЦИТОПЕНІЄЮ – 

див.: Казабаха – Мерітта синдром.
Г. ПОВЗУЧА – див.: Геманґіома серпіґінозна.
Г. РАЦЕМОЗНА – вроджений пухлиноподібний 

конґломерат товстостінних покручених судин.
Г. СЕРПІҐІНОЗНА – вроджені покручені капіля-

ри верхніх відділів дерми, що, звичайно, поєднуються 
з атрофією шкіри.

Г. ЦИРЗОЇДНА – див.: Геманґіома рацемозна.
ГЕМАНҐІОМАТОЗ – патолоґічні процеси, що ха-

рактеризуються системним пухлинним розростанням су-
дин з наявністю численних геманґіом у різних ді лянках 
тіла.

ГЕМАНҐІОПЕРИЦИТАРНА САРКОМА – див.: 
Геманґіоперицитома злоякісна.

ГЕМАНҐІОПЕРИЦИТОМА ДОБРОЯКІСНА – 
пух лина, яка характеризується проліферацією круглих, 
овальних або веретеноподібних клітин приблизно од-
накового розміру, оточених ретикуліновими волокнами 
і розміщених навколо судинних просторів, що вистелені 
одним шаром ендотеліальних клітин; зустрічається рід-
ко; на основі гістолоґічних даних не завжди можна пе-
редбачити клінічний перебіг.

ГЕМАНҐІОПЕРИЦИТОМА ЗЛО ЯКІСНА – злоя-
кісна пухлина, що характеризується проліферацією до-
сить однакових круглих, овальних або веретеноподіб-
них клітин навколо судинних про світів різного розмі-
ру, вистелених одним шаром ендотеліальних клітин; 
спостерігається велика кількість фігур поділу, вростан-
ня клітин у просвіт пухлинних капілярів, інфільтрація 
оточуючих тканин. Г. з. локалізується в м’яких ткани-
нах кінцівок, заочеревинних тканинах, сальнику. Ха-
рактеризується аґресивним ростом, часто і багато ме-
тастазує. Слід підкреслити, що доброякісна і злоякісна 
геманґіоперицитоми не завжди відрізняються клінічно 
і морфолоґічно.

ГЕМАНҐІОСАРКОМА – злоякісна пухлина із еле-
ментів стінки кровоносних судин.

ГЕМАРТРОЗ – крововилив у порожнину суглоба.
ГЕМАТЕМЕЗИС – блювання кров’ю; розвивається 

внаслідок потрапляння крові в порожнину шлунка при 
кровотечах із верхніх відділів травного тракту, шлунка, 
дванадцятипалої кишки або із носоглотки чи легень при 
проковтуванні крові.

ГЕМАТИДРОЗ – симптом, при якому шкіра покри-
вається рожевою або червоною рідиною; цим клінічним 
феноменом можуть проявлятися два явища: піт, що міс-
тить кров, і просочування крові через зовні непошкод-
жену шкіру на обмеженій ділянці без виділенння поту; 
спостерігається у хворих неврозами, може виникати при 
перевтомі.

ГЕМАТОАРТИКУЛЯРНИЙ БАР’ЄР – гістогема-
тичний бар’єр між кров’ю та синовіальною рідиною.

ГЕМАТОҐЕН – лікарський препарат, що містить де-
фібриновану або стабілізовану кров чи формені елемен-
ти крові великої рогатої худоби; застосовується як про-
тианемічний засіб.

ГЕМАТОҐЕННИЙ – такий, що стосується (нале-
жить до) крові; походить, утворений із крові.

ГЕМАТОГІДРОНЕФРОЗ – див.: Гематонефроз.
ГЕМАТОДЕРМАТОЗИ – див.: Гемодермії.
ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНИЙ БАР’ ЄР – гістогема-

тичний бар’єр між кров’ю та цереброспінальною ріди-
ною і нервовою тканиною; вибірково реґулює обмін ре-
човин між кров’ю і ц. н. с., виконує захисну функцію, 
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перешкоджаючи прониканню в цереброспінальну ріди-
ну і мозок (головний і спинний) деяких чужорідних ре-
човин.

ГЕМАТОЇДИН – продукт розпаду гемоґлобіну, що 
не містить заліза; являє собою жовтувато-коричневий 
піґмент, що накопичується в центральній частині гема-
томи.

ГЕМАТОКОЛЬПОС – накопичення крові в піхві 
під час менструації; спостерігається при порушенні про-
хідності піхви в нижній або середній частині (зарощен-
ня дівочої пліви або піхви).

ГЕМАТОКРИТ – 1) див.: Гематокритне число; 2) при-
лад для визначення гематокритного числа.

ГЕМАТОКРИТНЕ ЧИСЛО – об’ємне співвідно-
шен ня формених елементів крові і плазми; є допо-
міжною величиною для визначення ряду показників 
крові – об’єму і товщини окремого еритроцита, за-
гальної маси циркулюючої крові тощо; використо-
вується при розрахунках у біохімічних дослідженнях 
крові.

ГЕМАТОКСИЛІН – речовина із групи основних бар-
вників, яка застосовується для забарвлення гісто лоґічних 
препаратів, переважно ядер клітин; отри мують із ефірно-
го екстракту кампешевого дерева (Haematoxylon campechi-
anum).

ГЕМАТОКСИЛІН ЗАЛІЗНИЙ ВЕЙҐЕРТА (K. WEI-
GERT) – гістолоґічний барвник, що являє собою суміш 
рівних частин спиртового розчину гематокси ліну (1 г 
гематоксиліну, 100 мл 95% етанолу), водного розчину 
хлорного заліза і хлористоводневої кислоти.

ГЕМАТОКСИЛІН ГАЛУНОВИЙ ЕРЛІХА (P. EHR-
LICH) – кислий барвник, що являє собою суміш спир-
тового розчину гематоксиліну (2 г гематоксиліну розчи-
няють в 100 мл 96% етанолу), водного розчину калій-
ного галуну (3 г ка лійного галуну розчиняють в 100 мл 
води), хімічно чистого ґліцерину (100 мл) і льодяної оц-
тової кислоти (10 мл).

ГЕМАТОКСИЛІН  ГАЛУНОВИЙ  МАЙЄРА 
(G. H. MEY ER) – розчин, що застосовується для забар-
влення гістолоґічних препаратів; складається: 1 л дис-
тильованої води, 1 г гематоксиліну, 0,2 г йоднуватокис-
лого натрію, 50 г калійного галуну, 50 г хлоралгідрату, 
1 г кристалічної лимонної кислоти.

ГЕМАТОКСИЛІН  ЛІТІЄВИЙ  ВЕЙҐЕРТА 
(K. WEIGERT) – гістолоґічний барвник, що являє 
суміш 9 частин концентрованого водного розчину кар-
бонату літію з 1 частиною спиртового розчину гема-
токсиліну.

ГЕМАТОКСИЛІНОВІ ТІЛЬЦЯ – утворення пур-
пурового кольору, що виявляються при забарвленні ге-
матоксиліном і еозином у тканинах уражених орґанів та 
крові при системному червоному вовчаку. 

ГЕМАТОЛАБІРИНТНИЙ БАР’ЄР – гістогематич-
ний бар’єр між кров’ю і ендолімфою.

ГЕМАТОЛІЗ – див.: Гемоліз.
ГЕМАТОЛІМФАТИЧНИЙ БАР’ЄР – гістогема-

тичний бар’єр між кров’ю і лімфою.

ГЕМАТОЛОҐ – лікар-фахівець з гематолоґії.
ГЕМАТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає етіолоґію, па-

тоґенез, патоморфолоґію, клінічні прояви захворювань 
системи крові, розробляє методи їх діаґностики, ліку-
вання і профілактики.

ГЕМАТОМА – накопичення крові в тканинах з ут-
воренням порожнини, що містить кров чи кров’яні зсід-
ки.

Г. ВНУТРІШНЬОМОЗКОВА – Г., розміщена в тка-
нині головного мозку.

Г. ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНА – Г., розміщена в по-
рожнині черепа.

Г. ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВА – накопичення 
крові в шлуночках головного мозку.

Г. ЕКСТРАДУРАЛЬНА – див.: Г. епідуральна.
Г. ЕКСТРАПЛЕВРАЛЬНА – Г., що розміщена між 

парієтальною плеврою і м’якими тканинами грудної 
стінки.

Г. ЕПІДУРАЛЬНА – Г., розміщена між твердою 
оболонкою головного мозку і кістками черепа.

Г. ЗАОЧЕРЕВИННА – Г., розміщена в заочеревин-
ній тканині.

Г. ПАРАУРЕТРАЛЬНА – Г., що розміщена в пара-
уретральній тканині або в печеристих тілах статевого 
члена. 

Г. ПОЛОГОВА – Г. між стінкою матки і плацен-
тою.

Г. ПРИНИРКОВА – Г., розміщена в принирковій 
тканині.

Г. ПУЛЬСУЮЧА – Г., яка має сполучення з просві-
том ушкодженої артерії; характерна пульсація припух-
лості, яка відчувається при пальпації.

Г. РУК ПАРОКСИЗМАЛЬНА – див.: Ахенбаха син-
дром.

Г. СУБАРАХНОЇДАЛЬНА – Г., розміщена в суба-
рахноїдальному просторі головного мозку.

Г. СУБДУРАЛЬНА – Г., розміщена під твердою обо-
лонкою головного мозку.

Г. ТАЗОВА – Г., розміщена в тканині малого таза.
ГЕМАТОМЕТРА – накопичення крові в порожнині 

матки внаслідок порушення її відтоку.
ГЕМАТОМІЄЛІЯ – крововилив у тканину спинно-

го мозку; спричинюється закритими травмами хребта, 
надмірними м’язовими напруженнями, вогнепальними 
ушкодженнями хребта; інколи ускладнює перебіг ге-
манґіом, артеріо-венозних аневризм, гемораґічного діа-
тезу, інфекційних захворювань, які супроводжуються су-
домами (правець, сепсис); у ділянці крововиливів спос-
терігається загибель нервової тканини; з часом, у про-
цесі розсмоктування гематом, розростається ґлія та ут-
ворюються кісти з ґліозними стінками; клінічні прояви 
зумовлюються величиною і локалізацією крововиливів 
та реакцією оточуючої тканини на пошкодження. 

ГЕМАТОНЕФРОЗ – накопичення крові в мисці і 
чашечках нирки при гідронефрозі.

ГЕМАТООФТАЛЬМІЧНИЙ БАР’ЄР – гістоге-
матичний бар’єр між кров’ю і водянистою вологою 
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ока; являє собою комплекс фізіолоґічних меха нізмів, 
що реґулюють обмін речовин між кров’ю і рідинами 
ока.

ГЕМАТОПАРЕНХІМАТОЗНИЙ БАР’ЄР – див.: 
Гістогематичний бар’єр.

ГЕМАТОПІОМЕТРА – накопичення крові і гною 
в порожнині матки.

ГЕМАТОПЛЕВРАЛЬНИЙ БАР’ЄР – гістогематич-
ний бар’єр між кров’ю і рідиною плевральної порож-
нини.

ГЕМАТОПОЕЗ – див.: Кровотворення.
ГЕМАТОРАХІС – крововилив в оболонки, що ото-

чують спинний мозок.
ГЕМАТОСАЛЬПІНКС – накопичення крові в мат-

ковій трубі.
ГЕМАТОСАРКОМА – злоякісна пухлина, що похо-

дить із ретикулярної та лімфоїдної тканин.
ГЕМАТОСПЕРМІЯ – наявність крові у спермі.
ГЕМАТОТИМПАНОН – накопичення гемораґіч-

ного ексудату в барабанній порожнині.
ГЕМАТОТИМПАНУМ ІДІОПА ТИЧНИЙ – гостре 

гемораґічне запалення слизової оболонки всіх порожнин 
середнього вуха; у барабанній перетинці накопичується 
рідина шоколадного ко льору. Основними симптомами 
є постій но наростаюча приглухуватість і синє забарв-
лення барабанної перетинки, зниження пневматизації 
соскоподібного від ростка і деструкція перегородок між 
комірками.

ГЕМАТОТОРАКС – див.: Гемоторакс.
ГЕМАТОТРАХЕЛОМЕТРА – накопичення крові в 

порожнині матки і в каналі шийки матки.
ГЕМАТОФАҐИ – 1) у протозоолоґії – трофозон-

ти дизентерійної амеби і деяких інших паразитичних 
найпростіших з фаґоцитованими еритроцитами; 2) в 
ентомолоґії – види синантропних мух, які живляться 
кров’ю.

ГЕМАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь крові.
ГЕМАТОЦЕЛЕ – накопичення крові між парієталь-

ною і вісцеральною пластинками піхвової оболонки яєч-
ка або в тканинах калитки.

ГЕМАТОЦИСТА – 1) кіста (справжня чи несправ ж-
ня), заповнена кров’ю; 2) порожнина в паренхіматоз-
ному орґані, яка виникла внаслідок розсмоктування і 
орґанізації гематоми.

ГЕМАТОШИЗОТРОПНІ ЗАСОБИ – лікарські за-
со би, що діють на безстатеві еритроцитарні форми збуд-
ників малярії.

ГЕМАТУРІЯ – наявність крові в сечі.
Г. ІНІЦІАЛЬНА – наявність крові лише в першій 

порції сечі.
Г. КІНЦЕВА – див.: Г. термінальна.
Г. МАКРОСКОПІЧНА – див.: Макрогематурія.
Г. МІКРОСКОПІЧНА – див.: Мікрогематурія.
Г. НЕСПРАВЖНЯ – забарвлення сечі в червоний 

колір внаслідок домішок кров’яних піґментів.
Г. НИРКОВА – Г., зумовлена ураженням нирок.
Г. ПОЧАТКОВА – див.: Г. ініціальна.

Г. РОДИННА В ДІТЕЙ – єдина клі нічна ознака 
спадкового (родинного) не фри ту; успадкування за ау-
тосомно-до мі нантним типом; розрізняють дві форми за-
хворювання: рецидивуючу і постійну. 

Г. СПРАВЖНЯ – наявність у сечі форменних еле-
ментів крові.

Г. ТЕРМІНАЛЬНА – поява крові в останній пор-
ції сечі.

Г. ТОТАЛЬНА – наявність крові у всіх порціях сечі.
ГЕМАТУРІЯ ЄГИПЕТСЬКА – див.: Шистосома-

тоз сечостатевий.
ГЕМЕЛОЛОҐІЯ – розділ біолоґії і медицини, що 

з позицій ґенетики, морфолоґії, фізіолоґії, патолоґії та 
психолоґії вивчає близнюків.

ГЕМЕРАЛОПІЯ – різке погіршення зору в умовах 
пониженого освітлення.

Г. АЛІМЕНТАРНА – Г., зумовлена відсутністю або 
нестачею в їжі ретинолу.

Г. ВРОДЖЕНА – різке погіршення зору в умовах 
пониженого освітлення, що проявляється в дитячому 
або ранньо му юнацькому віці; може мати родинно-спад-
ковий характер.

Г. ЕСЕНЦІАЛЬНА – Г., зумовлена недостатнім 
вмістом в їжі ретинолу або порушенням його обміну в 
орґанізмі.

Г. СИМПТОМАТИЧНА – Г., що є проявом орґаніч-
них захворювань очей.

ГЕМІ- (грец. hemi – половина) – префікс, що озна-
чає половину.

ГЕМІАҐЕВЗІЯ – порушення смакової чутливості 
половини язика; розвивається при ураженні ядра оди-
ночного пучка на тому самому боці.

ГЕМІАКАРДІЙ – плід, у якого відсутня половина 
серця.

ГЕМІАКАРДІУС – один із двох плодів-близнюків, 
в якого забезпечується його власним серцем тільки час-
тина кровообігу.

ГЕМІАКСІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений під 
будь-яким кутом до поздовжньої осі тіла чи його час-
тини.

ГЕМІАКУЗІЯ – втрата слуху на одне вухо.
ГЕМІАЛҐІЯ – біль усієї правої або лівої половини 

тіла; зумовлена в основному ураженням таламуса.
ГЕМІАЛЬБУМОЗА – продукт перетравлювання 

деяких білків, що виявляються, як правило, в кістково-
му мозку та в сечі при остеомаляції і дифтерії; здатний 
кристалізуватися.

ГЕМІАЛЬБУМОЗУРІЯ – наявність геміальбумо-
зи в сечі.

ГЕМІАМІОСТЕНІЯ – втрата м’язової сили в од-
ному боці тіла. 

ГЕМІАНАЛҐЕЗІЯ – аналґезія на одному боці тіла.
ГЕМІАНЕСТЕЗІЯ – втрата чутливості в одній по-

ловині тіла.
Г. АЛЬТЕРНУЮЧА – симптомокомплекс, що про-

являється розладом больової чутливості половини об-
личчя (на боці ураження) і геміанестезією тулуба і кін-
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цівок на протилежному боці; спостерігається при ура-
женні мосту мозку (варолієвого мосту) з утягуванням 
у процес середньомозкового шляху трійчастого нерва і 
спинноталамічного пучка.

ГЕМІАНЕСТЕЗІЯ ДИСОЦІЙОВА НА – Г., що 
проявляється випа дінням окремих видів чутливості.

Г. МЕЗОЦЕФАЛІЧНА – Г., яка спричинюється ура-
женнями моста.

Г. ПЕРЕХРЕСНА – див.: Г. альтернуюча. 
ГЕМІАНЕЦЕФАЛІЯ – вроджена відсутність однієї 

півкулі головного мозку.
ГЕМІАНОПІЯ – випадіння половини поля зору 

кожного ока.
Г. АБСОЛЮТНА – сліпота відносно світла, кольору 

та форми в половині зорового поля.
ГЕМІАНОПІЯ БІНАЗАЛЬНА – Г., що характери-

зується дефектом носових половин полей зору; розви-
вається за наявності двох вогнищ ураження, розміщених 
на латеральних частинах зорового перехрестя.

Г. БІТЕМПОРАЛЬНА – випадіння скроневих по-
ловин полів зору.

Г. ВЕРХНЯ – випадіння верхніх половин полів зору.
Г. ВІДНОСНА – зниження зорової функції полови-

ни поля зору кожного ока.
Г. ГЕТЕРОНІМНА – випадіння правої половини 

поля зору одного ока і лівої половини – іншого; розви-
вається при ураженні перехрещених волокон зорового 
шляху, розміщених у середній частині зорового перех-
рестя.

Г. ГОМОНІМНА – випадіння правих або лівих по-
ловин полів зору; розвивається внаслідок ураження зо-
рового тракту або зорової променистості (пучка Грасіо-
ле) або медіальної поверхні кори потиличної частки 
мозку в ділянці шпорної борозни.

Г. ГОРИЗОНТАЛЬНА – випадіння верхніх або 
нижніх половин полей зору.

Г. ДВОБІЧНА – Г., при якій випадіння кожного по-
ля зору поширюється на його скроневу і носову поло-
вини.

Г. КВАДРАНТНА – випадіння 1/4 кожного поля зо-
ру.

Г. КІРКОВА – Г., зумовлена ураженням кори великих 
півкуль головного мозку в ділянці шпорної борозни.

Г. КОНҐРУЕНТНА – гомонімна А., при якій дефек-
ти поля зору кожного ока симетричні за розташуванням, 
формою розміром і ступенем.

Г. НЕКОНҐРУЕНТНА – гомонімна Г., при якій де-
фекти полів зору обох очей відрізняються за одним чи 
кількома ознаками.

Г. НИЖНЯ – випадіння нижніх половин полів зору.
Г. НОСОВА – Г. назальних половин полів зору.
Г. ОДНОБІЧНА – Г. лише одного ока.
Г. ПЕРЕХРЕСНА – гетеронімна А. верхньої чи 

нижньої половини поля зору, при якій уражається верх-
ня половина зорового поля ока і нижня – іншого ока.

Г. ПОВНА – повне випадіння полів зору.
Г. ПОДВІЙНА – див.: Г. двобічна.

Г. ТЕМПОРАЛЬНА – Г. скроневих половин полів 
зору.

Г. ТРАКТОВА – гомонімна Г., викликана ураженням 
зорового тракту.

Г. ЦЕНТРАЛЬНА – гомонімна анопія, викликана 
ураженням центрального нейрона зорового шляху або 
кори потиличної частки.

Г. ЧАСТОЧКОВА – випадіння полів зору, яке зай-
має не всю їх половину.

ГЕМІАНОПСІЯ – див.: Геміанопія.
ГЕМІАНОСМІЯ – аносмія однієї ніздрі.
ГЕМІАПРАКСІЯ – апраксія, що спостерігається ли-

ше на одному боці.
ГЕМІАСИНЕРҐІЯ – асинерґія на одній половині 

тіла; ознака ураження мозочка і (або) його шляхів на 
тому ж боці.

ГЕМІАСОМАТОҐНОЗІЯ – порушене чи відсутнє 
усвідомлення стану одного боку свого тіла.

ГЕМІАТАКСІЯ – порушення координації рухів на 
одній половині тіла.

ГЕМІАТЕТОЗ – атетоз в одній половині тіла; озна-
ка ураження утворень стріопалідарної системи на про-
тилежному боці.

ГЕМІАТРОФІЯ – зменшення розмірів правої або 
лівої половини тіла і (або) обличчя, що поєднується з 
порушенням трофіки і обмінних процесів у м’яких тка-
нинах і в кістках.

ГЕМІАТРОФІЯ БІЛЬШОВСЬКОГО (A. BIEL-
SCHOWSKY) – проявляється тотальною геміатрофією, 
гіперкінезами, частіше – атетозом; в ІІІ шарі кори вели-
ких півкуль і хвостатому ядрі виявляється елективний 
некроз.

ГЕМІАТРОФІЯ ОБЛИЧЧЯ ПРОҐРЕСУЮЧА – 
див.: Паррі – Ромберґа хвороба.

ГЕМІАТРОФІЯ ПЕРЕХРЕСНА – розвиток пов’я-
зують з ураженням гіпоталамуса і симпатичних вузлів; 
характеризується ураженням обличчя з одного боку, ту-
луба і кінцівок – з іншого.

ГЕМІАХРОМАТОПСІЯ – див.: Гемі хроматопсія.
ГЕМІАЦЕФАЛ – плід, в голові якого відсутня час-

тина головного мозку та склепіння черепа.
ГЕМІБАЛІЗМ – захворювання, що розвивається 

при ураженні підгорбового ядра Люїса і його зв’язків 
з блідою кулею; проявляється пароксизмальними, роз-
машистими, кидковими рухами в кінцівках на боці тіла, 
протилежному вогнищу ураження.

ГЕМІБЛОК – блокада галузки лівої ніжки пуч-
ка Гіса.

ГЕМІГЕПАТЕКТОМІЯ – хірурґічна операція ви-
далення анатомічно відокремленої половини печінки; 
розрізняють правобічну і лівобічну Г.

ГЕМІГІДРОЗ – підвищена пітливість на одній по-
ловині тіла.

ГЕМІГІДРОНЕФРОЗ – гідронефроз однієї полови-
ни подвоєної нирки.

ГЕМІГІПЕРГІДРОЗ – надмірна пітливість на од-
ній половині тіла.
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ГЕМІГІПЕРЕСТЕЗІЯ – гіперестезія на одному бо-
ці тіла.

ГЕМІГІПЕРПЛАЗІЯ – надмірний розвиток одного 
боку тіла, половини тіла чи орґану.

ГЕМІГІПЕРТОНІЯ – підвищення м’язового тону-
су з одного боку тіла.

ГЕМІГІПЕРТРОФІЯ – збільшення розмірів поло-
вини тіла.

ГЕМІГІПОКСІЯ – див.: Геміанопсія відносна.
ГЕМІГІПОПЛАЗІЯ – недорозвиненість половини 

тіла чи орґану, або одного боку тіла.
ГЕМІГІПОТОНІЯ – зниження м’язового тонусу з 

одного боку тіла.
ГЕМІҐІҐАНТИЗМ – надмірний ріст одного боку 

всьо го тіла або якоїсь його частини.
ГЕМІҐЛОСИТ – запалення половини язика.
ГЕМІҐЛОСОПЛЕҐІЯ – параліч м’язів однієї по-

ло вини язика, що виникає внаслідок ураження під’я-
зикового нерва; спостерігається дисфаґія, дисартрія і 
відхилення висунутого язика в бік паралічу.

ГЕМІҐНАТІЯ – вада розвитку, яка характеризуєть-
ся частковою або повною відсутністю нижньої щелепи 
з одного боку.

ГЕМІДЕКОРТИКАЦІЯ – видалення половини ко-
ри головного мозку.

ГЕМІДИЗЕРҐІЯ – дизерґія одного боку тіла.
ГЕМІДИЗЕСТЕЗІЯ – дизестезія, що уражає лише 

один бік тіла.
ГЕМІДИСТРОФІЯ – нерівномірний розвиток двох 

боків тіла.
ГЕМІДРОЗ – див.: Гематидроз.
ГЕМІЕКТРОМЕЛІЯ – вада розвитку, яка характе-

ризується незавершеним розвитком кінцівок з одного 
боку тіла.

ГЕМІЕНЦЕФАЛІЯ – частковий недорозвиток голо-
вного мозку, при якому стовбур мозку збережений, під-
кіркові вузли та прилягаючі до стовбура частини часток 
півкуль розвинуті не повною мірою, деформовані, недо-
розвинуті покриття середнього мозку і мозочок, вира-
жене порушення диференціювання ґанґліозних клітин; 
покриття черепа, звичайно, відсутнє, у більшості випад-
ків відсутній і шкірний покрив.

ГЕМІЕПІЛЕПСІЯ – епілепсія, що характеризуєть-
ся ураженням лише одного боку тіла.

ГЕМІЗИҐОТА – представництво ґена тільки однією 
алеллю.

ГЕМІКАРІОН – ядро клітини з гаплоїд ним набо-
ром хромосом.

ГЕМІКАРДІЯ – 1) кожна бічна половина нормаль-
ного серця; 2) вроджена вада, яка характеризується на-
явністю лише однієї половини чотирикамерного серця.

ГЕМІКАСТРАЦІЯ – хірурґічне видалення одного 
яєчка.

ГЕМІКЛОНІЯ – швидке безладне скорочення окре-
мих м’язів або м’язових груп в одній половині тіла.

ГЕМІКОЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення поло-
вини товстої кишки.

ГЕМІКОРПОРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
обох нижніх кінцівок разом з тазом і його орґанами.

ГЕМІКРАНІЯ – 1) головний біль, що локалізується 
переважно в одній половині голови; 2) неповна аненце-
фалія чи мероанцефалія.

ГЕМІКРАНІЕКТОМІЯ – оголення половини голо-
вного мозку внаслідок розсікання склепіння черепа спе-
реду назад біля серединної лінії та відведення назовні 
всієї частини черепа.

ГЕМІКРАНІОЗ – гіперостоз половини черепа чи 
обличчя з ураженням головного мозку.

ГЕМІЛАМІНЕКТОМІЯ – хірурґічний розтин хреб-
тового каналу з однобічним видаленням однієї або кіль-
кох дужок хребців зі збереженням остистих від ростків.

ГЕМІЛАРИНҐЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
половини гортані.

ГЕМІЛАТЕРАЛЬНИЙ – такий, що уражає одну біч-
ну половину.

ГЕМІЛІНҐВАЛЬНИЙ – такий, що уражає бічну по-
ловину язика.

ГЕМІМАКРОҐЛОСІЯ – збільшення одного боку 
язика.

ГЕМІМАКСИЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
половини верхньої щелепи.

ГЕМІМАНДИБУЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видален-
ня половини нижньої щелепи.

ГЕМІМЕЛІЯ – вроджена відсутність однієї кінців-
ки або її частини.

Г. ВЕЛИКОГОМІЛКОВА – Г., яка характеризуєть-
ся вродженою відсутністю великогомілкової кістки.

Г. ЛІКТЬОВА – Г., яка характеризується вродженою 
відсутністю ліктьової ділянки.

Г. МАЛОГОМІЛКОВА – Г., яка характеризується 
вродженою відсутністю малогомілкової кістки.

Г. ПРОМЕНЕВА – Г., яка характеризується врод-
женою відсутністю променевої ділянки верхньої кін-
цівки.

ГЕМІМІМІЯ – відсутність міміки на одній поло-
вині обличчя.

ГЕМІНЕФРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення по-
ловини подвоєної нирки.

ГЕМІОПІЯ – збереження зорової функ ції в поло-
вині поля зору кожного ока.

ГЕМІПАГ – близнята, з’єднані збоку в ділянці гру д-
нини.

ГЕМІПАРАПЛЕҐІЯ – однобічний параліч нижнь-
ої половини тіла.

ГЕМІПАРЕЗ – парез м’язів половини тіла.
ГЕМІПАРЕСТЕЗІЯ – парестезія в одній половині 

тіла.
ГЕМІПАРКІНСОНІЗМ – паркінсонізм, що спос-

терігається лише з одного боку тіла.
ГЕМІПЕЛЬВЕКТОМІЯ – хірурґічна ампутація 

нижньої кінцівки в межах крижово-клубового суглоба.
ГЕМІПІЛОРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення по-

ловини пілоруса.
ГЕМІПІОНЕФРОЗ – піонефроз однієї половини по-

двоєної нирки.
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ГЕМІПЛЕҐІЧНИЙ – такий, що стосується гемі-
плеґії або характеризується нею.

ГЕМІПЛЕҐІЯ – параліч м’язів однієї половини ті-
ла; розвивається внаслідок порушення провідності цен-
трального нейрона кортико-спінального (пірамідного) 
шляху.

Г. АЛЬТЕРНУЮЧА – Г., яка проявляється ура-
женням черепних нервів на боці вогнища ураженння і 
геміплеґією на протилежному боці.

Г. АЛЬТЕРНУЮЧА ОПТИКО-ПІРАМІДНА – Г., 
яка виникає при оклюзії сонної артерії; проявляється слі-
потою одного ока і геміплеґією на протилежному боці.

Г. ВИСХІДНА – висхідний параліч однієї бічної по-
ловини тіла.

Г. В’ЯЛА – Г., яка виникає внаслідок ураження 
структур головного мозку, що реґулюють м’язовий то-
нус або однобічного ураження передніх рогів спинного 
мозку на рівні шийного і поперекового потовщень; спос-
терігається гемі плеґія зі зниженим м’язовим тонусом.

Г. ІСТЕРИЧНА – Г., яка може виникати при істерії; 
спостерігається гемі плеґія без порушень м’язового то-
нусу і змін рефлексів.

Г. КАПСУЛЬНА – Г., яка виникає при ураженні 
внутрішньої капсули; характеризується поєднанням 
геміплеґії з геміанестезією, інколи з гомонімною геміа-
нопсією, стійкістю паралічу, повільним і неповним від-
новленням порушених функцій. 

Г. КІРКОВА – Г., яка виникає при ураженні рухової 
ділянки кори головного мозку.

Г. ЛИЦЕВА – параліч одного боку обличчя при від-
сутності ураження тіла.

Г. МЛЯВА – Г., яка характеризується втратою м’язо-
вого тонусу паралізованиї частини і відсутністю сухо-
жилкових рефлексів.

Г. ПЕРЕХРЕСНА – Г., яка виникає при ураженні пе-
рехрестя пірамід в нижньому відділі довгастого мозку; 
проявляється поєднанням центральних паралічів однієї 
руки і протилежної ноги.

Г. ПІРАМІДНО-ЕКСТРАПІРАМІДНА – Г., яка про-
являється симптомами центрального паралічу в поєднан-
ні з симптомами ураження екстрапірамідної системи.

Г. ПІРАМІДНО-ТАЛАМІЧНА – Г., яка виникає при 
ураженні пірамідного шляху і зорового горба; спостері-
гається геміплеґія в поєднанні з гіперпатією і надмірни-
ми рефлекторними рухами, псевдоатетозом, імітаційни-
ми синкіне зіями, схильністю до флексорної контрактури 
ноги і розгинальної постановки пальців руки.

Г. ПІРАМІДНО-ЦЕРЕБЕЛЯРНА – Г., яка прояв-
ляється поєднанням ознак геміплеґії з мозочковими роз-
ладами.

Г. ПІСЛЯПОЛОГОВА – Г., яка розвивається в жі-
нок після пологів.

Г. СПАСТИЧНА – Г., яка проявляється спастичніс-
тю м’язів паралізованиї частини і підвищенням сухо-
жилкових рефлексів.

Г. СПІНАЛЬНА – Г., яка виникає при половинно-
му ураженні спинного мозку, при локалізації вогнища 

у верхньому шийному відділі спинного мозку; прояв-
ляється геміплеґією кінцівок на боці патолоґічного вог-
нища.

Г. ФАЦІОБРАХІАЛЬНА – параліч однієї половини 
обличчя і руки на тому самому боці.

Г. ФАЦІОЛІНҐВАЛЬНА – однобічний параліч об-
личчя та язика.

Г. ЦЕРЕБРАЛЬНА – Г., яка виникає при ураженні 
головного мозку.

Г. ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ НЕРВІВ – див.: Ґарсе-
на синдром.

ГЕМІПРОЗОПОПЛЕҐІЯ – однобічний параліч м’я-
зів лиця при ураженні ли цьового нерва або його ядра.

ГЕМІСАКРАЛІЗАЦІЯ – однобічне зрощення п’я-
то го поперекового хребця і першого сеґмента крижо-
вої кістки.

ГЕМІСЕКТОМІЯ – видалення одного кореня дво-
кореневого зуба нижньої щелепи.

ГЕМІСЕКЦІЯ – 1) хірурґічне розділення багатокоре-
невого зуба від коронки до коренів з видаленням кореня 
або частини коронки; 2) поділ на дві рівні частини. 

ГЕМІСИНДРОМ – невролоґічний симп томокомп-
лекс, що спостерігається в одному боці тіла.

ГЕМІСИСТОЛІЯ – порушення серцевої діяльнос ті, 
що проявляється періодичним скороченням тільки пра-
вих або тільки лівих відділів серця.

ГЕМІСОМ – недорозвинений плід.
ГЕМІСПАЗМ – нападоподібне судомне напруження 

м’язів однієї половини тіла або частини його.
 Г. ГУБНО-ЯЗИКОВИЙ – однобічна судома з від-

тягненням кута рота і одночасним відхиленням язика 
в той же бік; може бути проявом істеричних манірних 
рухів та спостерігатися при базальних арахноїдитах.

 Г. ЛИЦЬОВИЙ – періодичні судоми однієї полови-
ни лиця в ділянці іннервації лицьового нерва.

ГЕМІСПОРОЗ – глибокий пліснявий мікоз; збуд-
ник – Hemispora stellata – сапрофіт, що належить до 
пліс нявих умовно патоґенних грибків; характеризуєть-
ся утворенням дермальних і гіподермальних ґумоподіб-
них безболючих вузлів з утворенням виразок; характер-
не утворення ґумоподібних інфільтратів біля лімфатич-
них судин і вузлів; можливе ураження нігтів, миґдаликів, 
ґеніталій, м’язів, кісток, внутрішніх орґанів (часті ше ле-
генів – бронхопневмонія).

ГЕМІСФЕРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення пів-
кулі великого мозку.

ГЕМІСФІҐМІЯ – стан, за якого пульсових ударів 
здається більше, ніж серцевих ударів.

ГЕМІТЕРМОАНЕСТЕЗІЯ – термоанестезія, яка спо-
стерігається з одного боку тіла.

ГЕМІТЕТАНІЯ – тетанія, яка спостерігається з од-
ного боку тіла.

ГЕМІТИРЕОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
однієї частки щитоподібної залози.

ГЕМІТОНІЯ – підвищення м’язового тонусу однієї 
половини тіла.

Г. АПОПЛЕКТИЧНА – гемітонія, що розвивається 
при крововиливі в головний мозок.
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ГЕМІТОРАКС – один бік грудної клітки.
ГЕМІТРЕМОР – мимовільні швидкі ритмічні ско-

рочення м’язів однієї половини тіла, що часто спостері-
гаються при паркінсонізмі.

ГЕМІФАЦІАЛЬНИЙ – такий що стосується поло-
вини обличчя.

ГЕМІХОРЕЯ – розлади, які виникають при однобіч-
ному пошкодженні смугастого тіла, головним чином, су-
динного ґенезу. Гіперкінез охоплює половину тіла, про-
тилежну вогнищу ураження.

ГЕМІХРОМАТОПСІЯ – відносна ге міанопія, при 
якій випадіння полів зору спостерігається тільки сто-
совно кольорового зору.

ГЕМІЦЕФАЛІЯ – див.: Геміенцефалія.
ГЕМІЧНИЙ – такий, що стосується крові.
ГЕМО- (грец. haima кров) – частина складного сло-

ва, що означає зв’язок з кров’ю. 
ГЕМОАЛКАЛИМЕТР – прилад для визначення 

лужного резерву крові. 
ГЕМОБІЛІНУРІЯ – наявність уробіліну в крові та 

сечі.
ГЕМОБІЛІЯ – кровотеча в кишечник із жовчовивід-

них проток.
ГЕМОБЛАСТОЗ – пухлини, що походять із крово-

творних клітин.
ГЕМОВІСКОЗИМЕТР – прилад для вимірювання 

в’язкості крові.
ГЕМОҐАЗОМЕТР – прилад для кіль кісного визна-

чення вмісту ґазів у крові.
ГЕМОҐЛОБІН – складний білок, що належить до 

гемовмісних гемопроте їдів; міститься в еритроцитах; 
здійс нює перенесення кисню від легень до тканин та 
бере участь у перенесенні вуглекислого ґазу від тканин 
до орґанів дихання.

ГЕМОҐЛОБІН А – білкова частина Г., що містить 
дві пари поліпептидних ланцюгів (α-ланцюг і β-лан-
цюг); складає основну частину нормального гемоґлобі-
ну дорослої людини.

ГЕМОҐЛОБІН А2 – від Г. А від різняється будовою 
однієї пари поліпептидних ланцюгів (δ-ланцюги за-
мість β-лан цюгів); входить до складу нормального ге мо-
ґлобіну дорослої людини в незначних кількостях (2,5%) 
та в більш значних – при β-таласемії.

ГЕМОҐЛОБІН С – аномальний Г., що відрізняєть-
ся від гемоґлобіну А за міною в β-ланцюзі ґлутамінової 
кислоти в 6 позиції на лізин.

ГЕМОҐЛОБІН D – аномальний Г., що відрізняєть-
ся від гемоґлобіну А за міною в β-ланцюзі ґлутамінової 
кислоти в 121 позиції на ґлутамін.

ГЕМОҐЛОБІН Е – аномальний Г., що відрізняєть-
ся від гемоґлобіну А за міною в β-ланцюзі ґлутамінової 
кислоти у 26 позиції на лізин.

ГЕМОҐЛОБІН F – Г., що відрізняється від Г. А бу-
довою однієї пари поліпептидних ланцюгів (γ-ланцюги 
замість β-ланцюгів), більшою сприйнятливістю до кис-
ню і більшою стабільністю; є нормальним гемоґлобі-
ном плода людини; при деяких патолоґічних процесах 

(β-таласемія, гострий лейкоз, апластична анемія тощо) 
спостерігається підвищений вміст Г. F.

ГЕМОҐЛОБІН М – аномальні Г., для яких харак-
терна заміна гістидину на тирозин в одному із поліпеп-
тидних ланцюгів у ділянці контактів гема і ґлобіна, що 
приводить до легкої окислювальності в присутності кис-
ню з перетворенням у метґемоґлобін.

ГЕМОҐЛОБІН Р – нормальний гемоґлобін плода 
людини, що переважає до 18 тижня внутрішньоутроб-
ного розвитку.

ГЕМОҐЛОБІН S – аномальний Г., характерний 
для серпоподібно-клітинної анемії; від гемоґлобіну А 
відрізняється заміною в β-ланцюгу ґлутамінової кисло-
ти в 6-й позиції на валін.

Г. АНОМАЛЬНИЙ – Г., що утворюється внаслі-
док спадкових порушень первинної структури поліпеп-
тидних ланцюгів ґлобіну.

Г. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ – див.: Гемо ґлобін F.
Г. НЕСТАБІЛЬНИЙ – Г., для якого властива зниже-

на стійкість до дії різних факторів (високих температур, 
окислювачів тощо), що зумовлюється ґенетично детер-
мінованою заміною в їхніх молекулах одних амінокис-
лотних залишків на інші.

Г. ФЕТАЛЬНИЙ – див.: Гемоґлобін F.
ГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ – підвищений вміст вільного 

гемоґлобіну в плазмі крові.
ГЕМОҐЛОБІНОЗИ – спадкові захворювання, зу-

мовлені наявністю аномальних гемоґлобінів; виділя-
ють такі трупи Г.: 1) Г., зумовлені аномалією первин-
ної структури молекули гемоґлобіну («якіс ні» Г.); 2) Г., 
викликані порушенням синтезу поліпептидних ланцюгів 
гемо ґло бінів («кількісні» Г. або таласемії); 3) змі шана 
група – подвійні гетерозиґотні стани за ґеном таласемії 
і ґеном од ного із «якісних» Г.

ГЕМОҐЛОБІНОЛІЗ – фізіолоґічний процес розпа-
ду гемоґлобіну в орґанізмі.

ГЕМОҐЛОБІНОМЕТРІЯ – визначення кількості 
(концентрації) гемоґлобіну в крові; існують три основ-
ні групи методів Г.: колориметричні, ґазометричні та за 
вмістом заліза в крові.

ГЕМОҐЛОБІНОПАТІЇ – див.: Гемоґлобінози.
ГЕМОҐЛОБІНОФІЛЬНІ БАКТЕРІЇ – рід бакте рій 

Haemophilus, що об’єднує 16 видів, родини Brucellaceae, 
порядку Eubacteriales; Г. б. викликають захворювання 
дихальних шляхів, мозкових оболонок, кон’юнктиви, 
ґеніталій, ендокарда, кісткової тканини та ін.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ – поява в сечі гемоґлобіну.
ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ЛІКАРСЬКА – гемоґлобін-

урія, що виникає внаслідок прийому деяких лікарських 
препаратів.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ МАЛЯРІЙНА – див.: Гаряч-
ка гемоґлобінурійна.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ МАРШЕВА – гемоґлобінурія, 
що спостерігається після тривалого інтенсивного фізич-
ного навантаження.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНА – на-
падоподібна гемоґлобінурія, яка супроводжує патолоґіч-
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ні процеси, що проявляються періодичним внутрішньо-
судинним гемолізом.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНА НІЧ-
НА – гемоґлобінурія, яка розвивається внаслідок сома-
тичної мутації в стовбурових клітинах, що спричинює 
появу аномальних еритроцитів з підвищеною чутливіс-
тю клітинної оболонки до комплементу; проявляється 
внутрішньосудинним гемолізом; спостерігається гіпер-
хромна псевдомакроцитарна гемолітична анемія, тром-
боцитопенія, ретикулоцитоз; у кістковому мозку – під-
силений еритропоез; перебіг характеризується зміною 
ремісій і рецидивів з періодичною гарячкою; пароксиз-
мальна нічна гемоґлобінурія; нападоподібний загруд-
нинний біль і біль у животі. 

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНА ХО-
ЛОДОВА – див.: Анемія гемолітична, спричинена дво-
фазними гемолізинами.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ПЕРІОДИЧНА – див.: Гемо-
ґло бінурія пароксизмальна.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ СИФІЛІТИЧНА – гемоґлобі-
нурія, що спостерігається у хворих третинним сифілі-
сом при охолодженні; холодові аґлютиніни в крові від-
сутні.

ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ ХІННО-МАЛЯРІЙНА – див.: 
Гарячка гемоґлобінурійна.

ГЕМОҐРАМА – результати кількісного і якісного 
дослідженння складу крові.

ГЕМОДЕРМІЇ – група дерматозів, зумовлених зло-
якісною проліферацією клітин кровотворних орґанів і 
ретикулярної тканини.

 Г. НЕСПЕЦИФІЧНІ – Г., зумовлені токсико-
алерґічними реакціями, що розвиваються на фоні про-
цесу розпаду незрілих клітин (при лейкозі); характери-
зуються різними еритематозними, еритематозно-сква-
мозними, папульозними висипами, інколи – везикуляр-
ними або бульозними.

Г. СПЕЦИФІЧНІ – Г., зумовлені аутохронно ви-
никаючими вогнищами екстрамедулярного кровотво-
рення в шкірі, джерелом якого є малодиферен ційовані 
клітини ретикулярної тканини, що розмі щена під ен-
дотелієм капілярів, навколо артеріол і венул та має 
потен ційну здатність до диференціювання і проліфе-
рації; клінічно Г. с. проявляються частіше у вигляді 
мономорфного висипу (вузли або папули) або еритро-
дермії.

ГЕМОДИЛЮЦІЯ – див.: Гідремія.
ГЕМОДИНАМІКА – 1) науковий розділ фізіолоґії 

кровообігу, що використовує закони гідродинаміки для 
дослідження причин, умов і механізмів руху крові в 
серцево-судинній системі; 2) сукупність процесів руху 
крові в серцево-судинній системі.

ГЕМОДІАЛІЗ – метод звільнення крові від низько- і 
середньомолекулярних речовин за допомогою вибірко-
вої дифузії з використанням штучної нирки.

ГЕМОКОНЦЕНТРАЦІЯ – зменшення вмісту води 
в крові щодо кількості форменних елементів.

ГЕМОКОРЕКТОРИ – див.: Крово замінники.

ГЕМОКСИТЕНЗІОМЕТРІЯ – методи визначення 
парціального тиску кисню в крові.

ГЕМОКУЛЬТУРА – культура мікроорґанізмів, виді-
лена з крові.

ГЕМОКУПРЕЇН – мідьвмісний білок еритроцитів 
і плазми крові.

ГЕМОЛІЗ – процес руйнування еритроцитів, при 
якому гемоґлобін виходить із них у плазму.

ГЕМОЛІЗИНИ – антитіла до еритроцитів, які здат-
ні їх лізувати в присутності комплементу.

ГЕМОЛІМФАНҐІЕКТАЗІЇ – варикозне розширен-
ня лімфатичних і кровоносних судин.

ГЕМОЛІМФАНҐІЕКТАЗІЇ ШКІРИ – варикозне 
розширення лімфатичних і кровоносних судин шкіри, 
що зумовлено, як правило, атонією судинних стінок, яка 
може мати спадковий або набутий характер; хворіють 
частіше чоловіки літнього віку; найчастіша локалізація 
Г. ш. – на нижніх кінцівках, зовнішніх статевих орґа-
нах, слизовій оболонці щік, нижній губі, язиці; перебіг 
хронічний.

ГЕМОЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ – лім фатичні вуз-
ли, що містять у синусах еритроцити і мають червоний 
колір.

ГЕМОЛІПОМА – див.: Ліпома телеан ґіоекта тич-
на.

ГЕМОЛІТИКО-УРЕМІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Ґассера хвороба.

ГЕМОЛІТИЧНА АНЕМІЯ – див.: Анемія гемолі-
тична.

ГЕМОЛІТИЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – гемолітична анемія новонароджених, зумов-
лена несумісністю крові матері і плода за резус-фак-
тором, групою крові або іншими факторами крові; 
спостерігається в дітей від моменту народження або 
виявляється в перші години і дні життя; розрізняють 
три клінічні форми: вроджена анемія новонароджених 
(анемічна форма), жовтяниця новонароджених (жов-
тянична форма) і вроджена водянка (набрякова фор-
ма).

ГЕМОЛІТИЧНИЙ – такий, що викликає гемоліз 
або зумовлений ним.

ГЕМОЛІТИЧНІ ОТРУТИ – речовини, які при по-
траплянні до орґанізму викликають підвищене руйну-
вання еритроцитів.

ГЕМОМЕЛАНІН – гемоґлобіноґенний піґмент, що 
утворюється з гема в тілі плаз модія, який паразитує в 
еритроцитах. Г. має вигляд чорно-бурих аморфних ґра-
нул.

ГЕМОМЕЛАНОЗ – див.: Гемохроматоз.
ГЕМОНХОЗ – гельмінтоз із групи нематодозів, який 

спричинюється Haemon chus contortus; проявляєть ся дис-
пептичними явищами.

ГЕМОПЕРИКАРД – накопичення крові в порож-
нині навколосерцевої сумки; розрізняють травматичний 
і нетравматичний Г.

ГЕМОПЕРИТОНЕУМ – накопичення крові в че-
ревній порожнині.
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ГЕМОПЛЕВРИТ – запалення плеври, що усклад-
нює гемоторакс; частіше має асептичний характер.

ГЕМОПНЕВМОПЕРИКАРД – накопичення крові 
і повітря в порожнині перикарду.

ГЕМОПЛЕВРОПНЕВМОНІЧНИЙ СИНД РОМ – 
розвивається після колотої рани грудей; характеризуєть-
ся задишкою, кровохарканням, гарячкою, тахікардією, 
пневмонією, гідротораксом.

ГЕМОПНЕВМОТОРАКС – накопичення крові і 
повітря в плевральній порожнині.

ГЕМОПОЕЗ – див.: Кровотворення.
ГЕМОПОЕТИНИ – ендоґенні гуморальні речови-

ни, що стимулюють кровотворення.
ГЕМОПОЕТИЧНИЙ – такий, що стосується кро-

вотворення, кровотворний.
ГЕМОПОЕТИЧНІ ФАКТОРИ – див.: Гемопо ети-

ни.
ГЕМОРАҐІЧНА МЕТРОПАТІЯ ШРЕДЕРА (H. 

A. SCHROEDER) – див.: Дисфункційні маткові кро-
вотечі.

ГЕМОРАҐІЧНЕ ТІЛО – заповнений кров’ю зали-
шок первинного фолікула яєчника після овуляції.

ГЕМОРАҐІЧНИЙ – такий, що супроводжується 
(проявляється) кровотечею, викликає кровотечу; кро-
воточивий.

ГЕМОРАҐІЧНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ НЕКРОЗ 
НИРОК – захворювання, яке виникає внаслідок спазму 
і тромбозу судин нирок з наступним некрозом клубочків 
і канальців кіркового шару нирок; клінічно проявляється 
як гостра ниркова недостатність.

ГЕМОРАҐІЧНИЙ НЕФРОЗОНЕФРИТ – гостре 
природновогнищеве вірусне захворювання із групи ге-
мораґічних гарячок; характеризується явищами різкої 
інтоксикації, переважним ураженням нирок і проявами 
гемораґічного діатезу; хвороба супроводжується ура-
женням судинної системи, підвищеною проникністю ка-
пілярів, що призводить до множинних крововиливів в 
орґани; картина ураження нирок зумовлена двома фак-
торами: двобічним інтерстиційним серозно-гемораґіч-
ним нефритом і гострим гідронефрозом деструктивно-
обтураційного походження.

ГЕМОРАҐІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, в основі якого лежить патолоґічна кровоточивість, 
яка проявляється внутрішніми і зовнішніми кровотеча-
ми, виникненням крововиливів. 

ГЕМОРАҐІЧНІ ГАРЯЧКИ – вірусні ін фекції, за-
гальним для яких є розвиток гемораґічного синдрому 
на фоні гострого гарячкового стану.

ГЕМОРАҐІЧНІ ДІАТЕЗИ – спадкові і набуті захво-
рювання, основним проявом яких є підвищена кровото-
чивість; виділяють Г. д., які зумовлені: 1) порушенням 
першої фази зсідання крові (утворення тромбопласти-
ну); 2) порушенням другої фази зсідання крові (утво-
рення тромбіну); 3) порушенням третьої фази зсі дання 
крові (утворення фібрину); 4) прискореним фібринолі-
зом; 5) розвитком дисемінованого внутрішньосудинно-
го зсі дання.

ГЕМОРАҐІЯ – див.: Крововилив.
ГЕМОРАҐІЯ ЕКСПУЛЬСИВНА – кровотеча в 

супрахоріоїдальний простір (між судинною оболонкою 
і склерою); може ускладнювати операції, що супровод-
жуються розтином очного яблука.

ГЕМОРЕЗИСТОҐРАМА – ґрафічне зображення 
показників стійкості еритроцитів до змін осмотично-
го тиску крові.

ГЕМОРЕЗИСТОҐРАФІЯ – ґрафічний метод реєст-
рації показників осмотичної стійкості еритроцитів.

ГЕМОРЕЗИСТОМЕТР – прилад для вимірювання 
резистентності еритроцитів.

ГЕМОРЕТРАКЦІОМЕТР – прилад для досліджен-
ня ретракції зсідка крові.

ГЕМОРОЇДАЛЬНИЙ ВУЗОЛ – вузлоподібна гіпер-
плазія судин прямокишкового венозного сплетення.

ГЕМОРОЙ – захворювання, в основі якого лежить 
розширення кавернозних вен дистального відділу пря-
мої кишки і заднього проходу; клінічно Г. проявляється 
кровотечами, випинанням вузлів та болями; геморої-
дальна кровотеча, як правило, виникає після дефекації, 
рідкісно призводить до анемії; зовнішні або внутріш-
ні гемороїдальні вузли можуть випинатися із відхід-
ника і проникати назад спонтанно або за допомогою 
ручних маніпуляцій; болючими є тільки гемороїдаль-
ні вузли з виразкуванням та тромбозом; защемлені ге-
мороїдальні вузли з явищами набряку та виразкування 
можуть спричинити сильний біль (“гострий напад ге-
морою”); при внутрішніх гемороїдальних вузлах мо-
же спостерігатися виділення слизу та відчуття непов-
ної евакуації.

Г. ВНУТРІШНІЙ – Г., який характеризується наяв-
ністю гемороїдальних вузлів, які розміщені вище зов-
нішнього сфінктера заднього проходу і покриті слизо-
вою оболонкою, що звисає в про світ кишки.

Г. ЗМІШАНИЙ – Г., при якому спо стерігаються 
внутрішні і зовнішні гемороїдальні вузли.

Г. ЗОВНІШНІЙ – Г., який характеризується на-
явністю гемороїдальних вузлів, розміщених ниж-
че зовнішнього сфінктера заднього проходу в ділянці 
анального отвору і покритих слизовою оболонкою або 
шкірою.

Г. КОМБІНОВАНИЙ – див.: Геморой змішаний.
ГЕМОСИДЕРИН – залізовмісний піґмент, що ут-

ворюється внутрішньоклі тинно в процесі розпаду ге-
моґлобіну або при інтенсивному всмоктуванні заліза 
в кишечнику; Г. є продуктом полімеризації феритину і 
складається із комплексу його молекул, оточених роз-
чинною білковою оболонкою. Виділяють 4 електрон-
но-мікроскопічні форми піґменту: 1) кристали ферити-
ну; 2) скупчення феритину, оточені простою або под-
війною мембраною; 3) скупчення піґменту, які склада-
ються з великої кількості гетероґенних речовин – полі-
сахаридів, мієлінових тілець і безладно розміщених 
молекул феритину; 4) скупчення того ж складу, що і 
попередні, але які містять залізо у вигляді колоїдного 
гідроокису.
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ГЕМОСИДЕРОЗ – надмірне утворення гемосидери-
ну і відкладення його в тканинах; серед причин, що зу-
мов люють розвиток Г., розрізняють ендоґенні, напр., 
ма сивне руйнування еритроцитів, підвищене всмокту-
вання заліза в кишечнику, і екзоґенні, напр., при частих 
гемотрансфузіях; Г. може бути місцевим, а також мати 
загальний характер. Органи при Г. набувають іржаво-
го відтінку, в епі теліальних і мезенхімальних клітинах 
спостерігаються ґранули бурого піґменту. Гемосиде-
рин може також відкладатися в стромі орґанів, у стін-
ках судин.

Г. ЗАГАЛЬНИЙ – гемосидероз, що спостерігається 
в більшості орґанів і тканин орґанізму.

Г. ЛЕГЕНЕВИЙ ЕСЕНЦІАЛЬНИЙ – див.: Ідіо па-
тичний гемосидероз легень.

Г. ЛЕГЕНЬ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Ідіопатичний 
гемосидероз легень.

ГЕМОСИДЕРОЗ МІСЦЕВИЙ – гемосидероз, що 
спостерігається у вогнищах крововиливів.

Г. РЕТИКУЛЯРНИЙ СТАРИХ – див.: Гемосидероз 
шкіри сітчастий старечий.

Г. ТРАНСФУЗІЙНИЙ – Г., що розвивається при 
внутрішньосудинному гемолізі, який зумовлений пере-
ливанням несумісної крові; гемосидерин відкладається 
переважно в ретикулоендотеліальній тканині та в епі-
телії канальців нирок.

Г. ШКІРИ – дерматози, які характеризуються від-
кладенням надмірної кількості гемосидерину в дермі, 
внаслідок ураження капілярної і прекапілярної сітки 
кровоносних судин дерми.

Г. ШКІРИ СІТЧАСТИЙ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ – 
див.: Шамберґа хвороба.

Г. ШКІРИ СІТЧАСТИЙ СТАРЕЧИЙ – розвива-
ється в літньому віці; на гомілках і стопах, передпліч-
чях і кистях з’являються бурувато-коричневого ко льо ру 
плями невеликих розмірів, петехії і телеанґіектазії; ін-
коли спостерігається свербіж, зумовлений атеросклеро-
тичними змінами судинних стінок.

ГЕМОСИДЕРОФОР – ретикулоендотеліальна клі-
ти на, яка містить гемосидерин.

ГЕМОСОРБЦІЯ – екстракорпоральна перфузія кро-
ві через ґранульовані або пластинчасті сорбенти з ме-
тою виведення токсинів із орґанізму.

ГЕМОСПЕРМІЯ – див.: Гематоспермія.
ГЕМОСПОРИДІЇ – найпростіші класу споровиків, 

які паразитують у клітинах крові, ретикулоендотеліаль-
ної системи та в деяких внутрішніх орґанах людини і 
хребетних тварин.

ГЕМОСПОРИДІОЗИ – паразитарні хвороби лю-
дини і хребетних тварин, що спричинюються гемоспо-
ридіями.

ГЕМОСТАЗ – 1) захисна реакція орґанізму, яка ви-
ражається в зупинці кровотечі при пошкодженні стінки 
судини; 2) у па толоґії – зупинка руху крові в кровонос-
ній судині; 3) у хірурґії – зупинка кровотечі.

ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Кровоспинні 
засоби.

ГЕМОСТАТИЧНИЙ – здатний зупиняти кровоте-
чу; кровоспинний, кровотамувальний.

ГЕМОТЕРАПІЯ – лікування кров’ю, її компонента-
ми і препаратами, що виготовляються з неї.

ГЕМОТОКСИНИ – речовини мікробного, рослин-
ного і тваринного походження, що викликають пошкод-
ження еритроцитів тварин і людини.

ГЕМОТОКСИНИ БАКТЕРІАЛЬНІ – гемотоксини, 
що утворюються в результаті життєдіяльності бактерій.

ГЕМОТОРАКС – накопичення крові в плевральній 
порожнині.

Г. ВЕЛИКИЙ – Г., при якому кров займає всю або 
майже всю плевральну порожнину.

Г. ВЕРХІВКОВИЙ – накопичення крові в ділянці 
верхівки легені.

Г. МАЛИЙ – накопичення крові в плевральній по-
рожнині в межах, що не досягають рівня кута лопатки; 
частіше кров займає тільки синуси плевральної порож-
нини.

Г. МІЖЧАСТКОВИЙ – накопичення крові в між-
часткових щілинах.

Г. НАДДІАФРАҐМАЛЬНИЙ – накопичення крові в 
плевральній порожнині, що прилягає до діафраґми.

Г. ПАРАКОСТАЛЬНИЙ – накопичення крові в 
плевральній порожнині, що прилягає до ребер.

Г. ПАРАМЕДІАСТИНАЛЬНИЙ – накопичення 
крові в плевральній порожнині, що прилягає до сере-
достіння.

Г. СЕРЕДНІЙ – накопичення крові в плевральній 
порожнині до рівня кута лопатки.

Г. ТОТАЛЬНИЙ – див.: Г. великий.
ГЕМОТРАНСФУЗІЙНІ РЕАКЦІЇ – симптомокомп-

лекс, що розвивається після гемотрансфузій, не супро-
воджується, як правило, серйозними і тривалими по-
рушеннями функцій орґанів і систем та не являє без-
посередньої загрози для життя. Клінічно (залежно від 
причини виникнення і перебігу) розрізняють піроґенні, 
алерґічні і анафілактичні Г. р.

ГЕМОТРАНСФУЗІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ – симп-
томокомплекс, що характеризується тяжкими порушен-
нями діяльності життєво важливих орґанів і систем, які 
являють загрозу для життя хворого.

ГЕМОТРАНСФУЗІЯ – див.: Переливання крові.
ГЕМОФІЛІЯ – спадкова хвороба, в основі якої ле-

жить порушення першої фази зсідання крові внаслідок 
дефіциту фактора VIII або фактора ІХ; проявляється 
частими і тривалими кровотечами.

ГЕМОФІЛІЯ А. – Г., викликана де фіцитом фактора 
VIII зсідання крові (антигемофільного ґлобуліну).

ГЕМОФІЛІЯ В.. – Г., що розвивається внаслідок 
дефіциту фактора ІХ зсідання крові (плазмового ком-
понента тромбопластину).

Г. ІНГІБІТОРНА – Г., що розвивається внаслідок 
появи в крові антикоаґулянтів, що інгібують активність 
факторів VIII або ІХ зсідання крові.

Г. КОФАКТОРНА – Г., що розвивається внаслідок 
відсутності в крові активаторів факторів VIII або ІХ зсі-
дання крові.
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ГЕМОФІЛЬНІ БАКТЕРІЇ – див.: Гемоґлобінофіль-
ні бактерії.

ГЕМОФІЛЬТРАЦІЯ – метод позаниркового очи-
щення крові шляхом фільтра ції через штучні мембрани 
з підвищеною проникливістю та заміщення фільтрату, 
що видаляється, еквіліброваним розчином.

ГЕМОФТАЛЬМ – крововилив у склоподібне тіло 
із судин сітківки або судинного тракту ока; у резуль-
таті просочування скловидного тіла кров’ю з наступ-
ним розпадом гемоґлобіну утворюється гемосидерин, 
який токсично діє на сіт ківку; у хворого може насту-
пити повна втрата зору з відсутністю рефлексу очно-
го дна.

ГЕМОХОЛЕЦИСТИТ – холецистит, що супровод-
жується наявністю крові в жовчному міхурі.

ГЕМОХРОМАТОЗ – захворювання, яке проявля-
ється порушенням обміну залізовмісних піґментів, 
підвищеним всмоктуванням заліза в кишечнику і на-
копиченням його в орґанах і тканинах з розвитком у 
них орґанічних змін; спостерігається цукровий діабет 
внаслідок цирозу підшлункової залози, спленомеґаль-
ний цироз печінки, відкладання піґменту в шкірі та у 
внутрішніх орґанах; хворіють переважно чоловіки піс-
ля 40 років; розрізняють спадкові і екзоґенні (інтокси-
каційні) форми.

ГЕМОХРОМОҐЕН – сполука, яка утворюється при 
зв’язуванні гемом двох молекул будь-якої азотистої ос-
нови.

ГЕНДА – ШЮЛЛЕРА – КРІСЧЕНА (HAND – 
SCHUL LER – CHRISTIAN) СИНДРОМ – тріада сим п-
томів, яка іноді виникає при гістіоцитозі клітин Лан-
ґенганса; включає ваду розвитку черепа, екзофтальм і 
нецукровий діабет.

ГЕННЕБЕРҐА (R. HENNEBERG) РЕФЛЕКС – 
при подразненні шпателем твердого піднебіння спос-
терігається скорочення колового м’яза; рефлекс ораль-
ного автоматизму, що є проявом бульбарного паралічу.

ГЕНОХА (E. H. HENOCH) ГЕМОРАҐІЧНА ПУР-
ПУРА – див.: Шенлейна – Геноха хвороба.

ГЕНОХА (E. H. HENOCH) СИНДРОМ – швид-
ко проґресуюча злоякісна форма пурпури; переважно 
на тильних боках кінцівок виникає велика симетрична 
пурпура, що інфільтрує також під шкірну тканину; у ді-
лянках пурпури утворюються пухирці з кров’янистим 
вміс том; часто спостерігається гематурія; у крові – нор-
мохромна анемія, лейкоцитоз, нейтрофілія, зрушення 
вліво, гіпер-γ-ґло бу лінемія; як правило, летальний кі-
нець.

ГЕНРІ – ҐАУЕРА (J. HENRY – O. GA U ER) РЕФ-
ЛЕКС – в умовах тривалого перебування людини в ґо-
ризонтальному стані при підвищенні притоку крові до 
правих відділів серця спостерігається затримка виділен-
ня антидіуретичного гормону, що призводить до підви-
щення діурезу; фізіолоґічний рефлекс.

ГЕНТАМІЦИН – антибіотик, що належить до амі-
но ґлікозидів; сумарна формула С19-21Н38-42О7N5; проду ку-
ється променястими грибками Micromonospora purpurea; 

має широкий спектр антибактеріальної дії щодо біль-
шості ґрамнеґативних ґрампозитивних мікроорґаніз-
мів.

ГЕНТЕРА (Г. Г. ГЕНТЕР) СИМПТОМ (1) – при 
деяких патолоґічних процесах позаочеревинної локалі-
зації в ділянці таза при перкусії передньоверхніх остей 
клубових кісток спостерігається притуплення перкутор-
ного звуку.

ГЕНТЕРА (Г. Г. ГЕНТЕР) СИМПТОМ (2) – уз-
довж передньої поверхні матки виявляється гребене-
подібний виступ, який за консистенцією не відрізняєть-
ся від інших її відділів; ознака вагітності.

ГЕНТИЛЬНИЙ – пологовий.
ГЕНТИНҐТОНА (G. HUNTINGTON) ХОРЕЯ – 

спадкове захворювання (успадкування за домінантним 
типом) нервової системи; характеризується поширеним 
хореїчним гіперкінезом і деменцією; в основі Г. х. ле-
жить атрофія головного мозку з деґенеративними змі-
нами, най більш вираженими в мозковій корі і в підкір-
кових вузлах.

ГЕОРГІЄВСЬКОГО – МЮССІ (ГЕОРГИЕВ-
С КИЙ – N. F. O. GUENEAU DE MUSSY) СИМП-
ТОМ – при натискуванні між ніжками груднино-клю-
чично-соскоподібного м’яза спостерігається болючість; 
ознака холециститу. 

ГЕПАРИН – природна протизсідна речовина тва-
ринного орґанізму, що діє безпосередньо на фактори зсі-
дання крові, перешкоджає зсіданню крові як in vivo так 
i in vitro; утворюється в тучних клітинах; у медицині за-
стосовують натрієву сіль гепарину.

ГЕПАРИНІЗАЦІЯ – штучне зниження здатності 
кро ві до зсідання методом введення гепарину в крово-
тік. 

ГЕПАРИНІЗОВАНА КРОВ – гемо трансфузійний 
засіб; готується на стабілізуючому розчині, що містить 
гепарин, ґлюкозу і хлорид натрію; для стабілізації 1 л 
крові потрібно 50–60 мг гепарину.

ГЕПАРИНОЇДИ – група штучних ре човин, що ма-
ють властивості гепарину; за хімічною будовою являють 
собою суль фатовані полісахариди. 

ГЕПАРИНОЦИТ(И) – див.: Лабро цит(и).
ГЕПАТ- (гепато-; грец. hēpar , hēpatos – печінка) – 

частина складних слів, яка зазначає належність до пе-
чінки.

ГЕПАТАЛҐІЯ – біль у ділянці печінки.
ГЕПАТАРҐІЯ – клінічний синдром, що виникає при 

тяжкій недостатності печін ки або печінковій інтоксика-
ції; в основі Г. лежить гіперамоніємія; клінічна картина 
характеризується переважанням нервово-психічних по-
рушень, а також жовтяницею, гіпотермією, появою «пе-
чінкового» запаху із рота, інколи набряками.

ГЕПАТИКОҐАСТРОСТОМІЯ – операція форму-
вання анастомозу між загальною печінковою протокою 
і шлунком.

ГЕПАТИКОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
загальної печінкової артерії та її галузок після введення 
в них контрастної речовини.
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ГЕПАТИКОДУОДЕНОСТОМІЯ – операція фор-
мування анастомозу між загальною печінковою прото-
кою і дванадцятипалою кишкою.

ГЕПАТИКОЕНТЕРОСТОМІЯ – операція форму-
вання анастомозу між загальною печінковою протокою 
і тонкою кишкою.

ГЕПАТИКОЄЮНОСТОМІЯ – операція формуван-
ня анастомозу між загальною печінковою протокою і 
порожньою кишкою.

ГЕПАТИКОЛІТІАЗ – наявність конкрементів у за-
гальній печінковій протоці.

ГЕПАТИКОЛЬОЗ – гельмінтоз із групи нематодо-
зів, який спричинюється Hepaticola hepatica і прояв-
ляється розвитком гепатиту з різними ускладненнями.

ГЕПАТИКОСТОМІЯ – операція формування зов-
нішньої нориці загальної печінкової протоки.

ГЕПАТИКОТОМІЯ – операція розтину загальної 
печінкової протоки.

ГЕПАТИКОХОЛЕЦИСТОЕНТЕРО СТОМІЯ – 
операція формування анастомозу між загальною пе-
чінковою протокою, жовчним міхуром та тонкою киш-
кою.

ГЕПАТИТ – загальне позначення гострих та хроніч-
них запальних захворювань печінки різної етіолоґії.

Г. ВІРУСНИЙ – вірусна хвороба з переважно фе-
кально-оральним шляхом передачі збудників, інкуба-
ційним періодом 3–6 тижнів, гострим початком, ура-
женням печінки і ретикулоендотеліальної системи, ін-
токсикацією, часто – жовтяницею; віруси, що зумовлю-
ють розвиток вірусних гепатитів: 1) вірус гепатиту А – 
hepatitis A virus (HAV) – спричинює вірусний гепатит 
А (ВГА); 2) вірус гепатиту В – hepatitis B virus (HBV) – 
спричинює вірусний гепатит В (ВГВ); 3) вірус гепати-
ту С – hepatitis С virus (HСV) – спричинює вірусний 
гепатит С (ВГС); 4) вірус гепатиту D – hepatitis D virus 
(HDV) – спричинює вірусний гепатит D (ВГD); 5) вірус 
гепатиту Е – hepatitis E virus (HEV) – спричинює вірус-
ний гепатит е (ВГЕ); 6) вірус гепатиту F – hepatitis F 
virus (НFV) – спричинює вірусний гепатит F (ВГF); 
7) вірус гепатиту G – hepatitis G virus (HGV) – спричи-
нює вірусний гепатит G (ВГG).

Г. А – вірусна хвороба, спричинена вірусом ге-
патиту А; HAV належить до роду Enterovirus родини 
Picornaviridae; має велику кількість неспецифічних ре-
цепторів, що сприяє реплікації вірусів не тільки в гепа-
тоцитах, але і в ентероцитах, клітинах жовчовивідних 
шляхів; передається вірус майже виключно фекально-
оральним шляхом; найчастіше факторами передачі ін-
фекції є вода та харчові продукти; зважаючи на те, що 
HAV досить стійкий до факторів зовнішнього середо-
вища, куди він виділяється з калом, можливий побуто-
вий шлях передачі; можна також заразитися паренте-
ральним шляхом; переносники відсутні; інкубаційний 
період триває приблизно 30 днів з коливанням від 15 
до 30 днів; Г. А. належить до гострих циклічних ін-
фекцій: Ι фаза – збудник з водою чи їжею потрапляє в 
тонку кишку; ΙΙ фаза – ентеральна; ΙΙΙ фаза – реґіональ-

ний лімфаденіт; в ентероцитах та клітинах лімфатич-
них вузлів відбувається первинне накопичення віруса; 
ΙV фаза – первинна ґенералізація; V фаза – гепатоґенна; 
Г. А. проходить всі фази, які характерні для інших Г. в., 
але перебіг його більш доброякісний; більшість випад-
ків є клінічно безсимптомними або мають подібні до 
грипу симптоми; жовтяниця, якщо розвивається, зви-
чайно, помірно виражена; тяжкий перебіг зустрічаєть-
ся рідкісно; співвідношення безжовтяничних та жовтя-
ничних форм 3 : 1; тривалість захворювання частіше 
2–3 тижні.

Г. В – вірусна хвороба, спричинена вірусом гепати-
ту В; HBV належить до родини Hepadnaviridae, скла-
дається з оболонки та нуклеокапсиду; основним анти-
ґеном оболонки є HbsAg – поверхневий антиґен віруса; 
вірус міститься у всіх біолоґічних рідинах хворого чи 
вірусоносія, але найбільша кількість віруса міститься 
в крові; передається насамперед парентеральним шля-
хом, таким як переливання крові, або спільне користу-
вання голками серед наркоманів; можлива також ораль-
на передача, за допомогою близьких особистих контак-
тів, зокрема статевим шляхом та передачею від матері 
до немовляти; групи ризику за Г. В складають медичні 
працівники хірурґічних спеціальностей, маніпуляцій-
ні сестри, а також наркомани, гомосексуалісти; серед-
ня тривалість інкубаційного періоду 90 днів з коли-
ванням від 40 до 180 днів; захворювання, як правило, 
починається поступово; в деяких випадках перші про-
яви майже не виражені, і тому початком хвороби хворі 
вважають час появи жовтяниці; жовтяничний період 
характеризується наростанням симптомів: наростання 
жовтяниці супроводжується інтоксикацією, астеновеґе-
тативним синдромом, відсутністю апетиту; загальна 
тривалість жовтяничного періоду, звичайно, 3–4 тиж-
ні; в період реконвалесценції у хворих тривалий час 
(до 6 місяців і більше) зберігається гепатомеґалія, по-
мірна гіперферментемія; перебіг Г. В може ускладни-
тися набряками, розвитком апластичної анемії, мемб-
ранозного ґломерулонефриту, вузликового періартерії-
ту, міокардиту, перикардиту, фіброзуючого альвеоліту; 
блискавичний Г. є нечастим ускладненням хвороби; 
більшість хворих повністю видужує і стає HbsAg-неґа-
тивними за 3–4 місяці, деякі залишаються хронічними 
носіями або у них розвивається хронічний активний 
гепатит та цироз.

Г. БЕЗЖОВТЯНИЧНИЙ – грипоподібне захворю-
вання без жовтяниці, яке може бути єдиним проявом го-
строго гепатиту, особливо у дітей з HAV та при пост-
трансфузійному інфікуванні HCV.

Г. БЛИСКАВИЧНИЙ – Г., який може розвивати-
ся при інфікуванні HBV і HCV або при токсичній дії 
ліків; характеризується масивним некрозом печінкової 
тканини та зменшенням розмірів печінки, що зумовлює 
швидке клінічне погіршення з симптомами печінкової 
енцефалопатії; у деяких випадках упродовж кількох го-
дин розвивається кома; типові кровотечі внаслідок пе-
чінкової недостатності та дисемінованого внутрішньо-
судинного зсідання крові; загрозливим симптомом є 
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збільшення протромбінового часу; виживання після Г. б. 
у дорослих зустрічається нечасто, у дітей проґноз більш 
сприятливий.

ГЕПАТИТ ГОСТРИЙ – Г., перебіг якого триває до 
3 місяців.

Г. ГРИПОПОДІБНИЙ – див.: Г. безжовтяничний.
Г. D – вірусна хвороба , яка спричинюється вірусом 

гепатиту D; HDV містить у своєму ядрі кільцеподібну 
одноланцюгову РНК; оболонка складається із HbsAg 
HBV; перебіг Г. D у значній мірі визначається ґеноти-
пом віруса; визначаються три ґенотипи HDV; основ-
ний шлях передачі віруса парентеральний; фактора-
ми передачі є кров та інші біолоґічні рідини орґаніз-
му; захворювання розвивається лише у осіб, які ма-
ють HbsAg (хворих або носіїв), хоча вірус інфікує і 
HbsAg-неґативних осіб; перебіг гострого ВГD має два 
варіанти I варіант (конфекція) розвивається при одно-
часному інфікуванні HBV і HDV; характеризується ко-
ротким інкубаційним періодом; характерною ознакою 
є біль у правому підребер’ї, який рано починається і 
зберігається упродовж всього періоду хвороби; інші 
клінічні прояви типові для ВГВ; майже у половини 
хворих спостерігається тяжкий перебіг з високою ле-
тальністю; частіше, ніж при інших способах заражен-
ня, тяжкі форми розвиваються при внутрішньовенно-
му інфікуванні, що, імовірно, пов’язано з поступлен-
ням великої кількості HBV і HDV; II варіант характе-
ризується нашаруванням НDV-інфекції на ВГВ; пе-
ребіг за формою гострого чи хронічного гепатиту, а 
також за формою носійства, як правило, захворюван-
ня починається як ВГВ, але в подальшому характери-
зується хвилеподібним перебігом (періодичні клінічні 
та ферментативні загострення) та швидким наростан-
ням хронізації: щільна печінка, “судинні зірочки”; час-
то розвивається набряково-асцитична форма, для якої 
характерні підвищення температури, гарячка, набря-
ково-асцитичний синдром; спостерігається швидкий 
перехід в хронічний гепатит та ранній цироз печінки; 
хронічний ВГD має поліморфну клінічну картину і за 
клінічним перебігом схожий з хронічними гепатита-
ми іншої етіолоґії; процес має хвилеподібний пере-
біг, з короткими неповними ремісіями; періоди загос-
трень характеризуються вираженою диспротеїнемією, 
гіперферментемією, підвищеною тимоловою пробою; 
основною особливістю хронічного ВГD є швидке (уп-
родовж 1–2 років) проґресування з розвитком цирозу 
печінки.

Г. Е – вірусне захворювання, яке спричинюєть-
ся вірусом гепатиту Е; HEV є РНК-вмістним вірусом; 
вважається, що його основним імунодомінантним ан-
тиґеном є ORF2; передається орально-фекальним шля-
хом, як правило, через забруднену воду, де вірус може 
зберігатися тривалий час; захворювання в основному 
реєструється в реґіонах з жарким кліматом та низьким 
рівнем санітарної культури; клінічна картина ВГЕ схо-
жа з клінікою ВГА; перебіг ВГЕ переважно легкий, але 
може спостерігатися тяжкий, навіть фульмінантний 
перебіг, особливо на фоні хронічної патолоґії печін-

ки; інкубаційний період 5–6 тижеів, але може колива-
тися від 2 до 8 тижнів; у переджовтяничний період у 
70% хворих спостерігаються болі в правому підребер’ї 
та епіґастральній ділянці, часто спостерігаються арт-
ралґії, діарея; у більшості випадків жовтяничний пе-
ріод не перевищує 1–2 тижнів, але зустрічаються хо-
лестатичні варіанти перебігу; характерно двохфазне 
підвищення активності цитолітичних ферментів: перша 
фаза – висока активність АлАТ та АсАТ на 6–12 день 
захворювання з наступним її швидким зниженням, що 
зумовлено безпосередньою цитолітичною дією віру-
са на печінку; через 1–2 тижні (друга фаза), внаслідок 
токсичної дії на печінку різних метаболітів, спостері-
гається наступне підвищення активності ферментів, 
інколи без клінічних проявів загострення; у вагітних 
жінок, що перебувають в III триместрі вагітності, ле-
тальність при ВГЕ досягає 30%, внаслідок розвитку 
синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсі-
дання крові з енцефалопатією та гострою нарковою 
недостатністю.

Г. G – вірусне захворювання, яке спричинюється 
вірусом гепатиту G; HGV є РНК-вмістним вірусом; виді-
лено 5 ґенотипів HGV та багато різних штамів; механізм 
передачі парентеральний; реплікація віруса відбувається 
в цитоплазмі гепатоцитів; клініка Г. G схожа з клінічни-
ми проявами інших вірусних Г. з парентеральним ме-
ханізмом передачі; ВГG частіше характеризується лег-
ким, безжовтяничним перебігом, але можуть зустріча-
тися і фульмінантні форми.

Г. ЗАТЯЖНИЙ – Г., перебіг якого триває до 6 мі-
сяців.

Г. ПІСЛЯТРАНСФУЗІЙНИЙ – вірусний Г., який 
передається при переливанні крові або її компонентів. 

Г. РЕЦИДИВУЮЧИЙ – зустрічається у деяких хво-
рих у період фази видужування; проґноз, як правило, 
сприятливий, хронічний гепатит розвивається рідкісно; 
при вірусному гепатиті С часто спостерігаються неодно-
разові рецидиви та флуктуація рівнів трансаміназ; при 
цьому хвороба часто проґресує до хронічного стану.

Г. ХРОНІЧНИЙ – Г., перебіг якого перевищує 6 мі-
сяців.

Г. ХРОНІЧНИЙ АҐРЕСИВНИЙ – див.: Г. хроніч-
ний активний.

Г. ХРОНІЧНИЙ АКТИВНИЙ – тяжке захворю-
вання печінки, яке може спричинюватися HCV та HBV 
з поєднаним інфікуванням HDV або без нього; інколи 
Г. х. а. розвивається внаслідок дії лікарських засобів; 
приблизно в 1/3 випадків Г. х. а. є наслідком гостро-
го гепатиту, але частіше захворювання розвивається 
непомітно і виявляється de novo; клінічна картина ха-
рактеризується неспецифічними проявами: нездужан-
ня, анорексія, втомлюваність, інколи з субфебрильною 
температурою та невизначеним дискомфортом у верх-
ній частині живота; жовтяниця зустрічається не завж-
ди; з часом розвиваються ознаки хронічного ураження 
печінки (судинні зірочки, затримка рідини, збільшен-
ня селезінки); у деяких хворих спостерігаються про-
яви холестазу; при лікарській етіолоґії проґноз спри-
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ятливий, якщо виключається пошкоджуючий фактор; 
випадки, пов’язані з HBV або HCV мають тенденцію 
до проґресування і досить стійкі до терапії; якщо тера-
пія адекватна, хворі звичайно живуть кілька років, але 
в багатьох випадках розвивається гепатоцелюлярна не-
достатність та цироз.

ГЕПАТИТ ХРОНІЧНИЙ ПЕРСИСТУЮЧИЙ – 
як правило, розвивається за типовим гострим гепати-
том, але може визначатися de novo; характеризується 
постійно високим рівнем трансаміназ при наявності не-
визначених симптомів або без них; жовтяниця розви-
вається дуже рідкісно; результати інших тестів функцій 
печінки, звичайно, в нормі; наявність проявів хроніч-
ного активного Г. нетипово; інколи спостерігається на-
кладання дифузного ґлобулярного запалення з ознака-
ми персистуючого гострого Г.; захворювання характе-
ризується тривалим перебігом (до кількох років); про-
ґноз сприятливий – як правило, спостерігається повне 
видужування.

Г. С – вірусна хвороба, яка спричинюється вірусом 
гепатиту С; HCV містить однониткову лінійну РНК, має 
ліпідну оболонку; ґеном складається із 10000 нуклео-
тидів; HCV має високу варіабельність; мутації відбу-
ваються під впливом різних факторів (лікарських за-
собів, бактерій, інших вірусів та ін.), що зумовлює ви-
соку захищеність віруса в орґанізмі інфікованої людини 
від антитіл, які не в змозі розпізнати мутовані віруси; 
HCV уражає не тільки гепатоцити, але й клітини крові; 
основний шлях передачі віруса парентеральний – як 
правило, при переливанні крові та її компонентів, а та-
кож при парентеральному зловживанні наркотиками; 
при зараженні HCV частіше виникає без жовтянична 
та стерта форми захворювання; співвідношення клініч-
но виражених (жовтяничних) форм та без жовтянич-
них складає 1 : 4; при гострому Г. С клінічні прояви 
не відбивають гостроту та характер процесів в печін-
ці; найчастіше хворі скаржаться на загальну слабкість 
та зниження працездатності; переджовтяничний період 
у більшості випадків непомітний і першими ознаками 
захворювання хворі вважають жовтяничність склер та 
шкіри а також зміни кольору сечі; при первинному ог-
ляді часто спостерігається невідповідність клінічних 
проявів та розмірів і щільності печінки (значне збіль-
шення, ущільнення); зменшення інтенсивності жов-
тяниці не завжди супроводжується нормалізацією ак-
тивності ферментів (АлАТ. АсАТ); періодичні загос-
трення процесу в печінці, що проявляється підвищен-
ням активності ферментів, не завжди супроводжується 
суб’єктивними відчуттями; хворі, як правило, не помі-
чають перехід гострого Г. С в хронічний; в більшості 
випадків хронічний Г. формується через 8–10 років піс-
ля гострої фази, а цироз печінки та гепатоцелюлярний 
рак – через 15–25 років;

Г. ВРОДЖЕНИЙ – див.: Гепатит фетальний.
Г. ГЕЛІОТРОПНИЙ – див.: Геліотропна хвороба.
Г. НОВОНАРОДЖЕНИХ – див.: Гепатит феталь-

ний.

Г. ПРОМЕНЕВИЙ – пошкодження тканини печін-
ки в результаті дії іонізуючих випромінювань; спостері-
гаються глибокі дистрофічні зміни гепатоцитів, вогни-
щевий некроз паренхіми, мононуклеарна інфільтрація 
і застійні явища; характерні виражені порушення пог-
линально-видільної і білково-утворюючої функцій пе-
чінки.

Г. ТОКСИЧНИЙ – гепатит, який спричинюється 
гепатотоксинами (тетрахлоретан, жовтий фосфор, лі-
карські препарати та ін.); при отруєнні блідою поганкою 
(Amanita phalloides) через 10–12 годин після вживання 
грибів появляється жовтяниця з швидким проґресуван-
ням печінкової недостатності, упродовж 2–3 діб може 
призвести до смерті.

Г. ТОКСИЧНИЙ З АСЦИТОМ – див.: Геліотроп-
на хвороба.

Г. ФЕТАЛЬНИЙ – вроджене захворюван ня печін-
ки, що виникає в плода з початку 4-го місяця внутрішньо-
утробного розвитку; у виникненні Г. ф. мають значення 
вірусна та бактеріальна інфекції, інвазія найпростішими, а 
також токсичні речовини, несумісність крові матері і пло-
да за деякими антиґенами та ін.; розрізняють такі морфо-
лоґічні форми Г. ф.: гострий гепатит з масивним або субма-
сивним некрозом печінки і підгост рий ґіґантоклітинний ге-
патит з холестазом; проявляється жовтяницею при народ-
женні або з перших днів життя, гепато- і спленомеґалією, 
гемораґічним синд ромом, анемією; перебіг Г. ф. частіше 
підгострий або хвилеподібний.

ГЕПАТИТ-АСОЦІЙОВАНИЙ АНТИҐЕН – див.: 
Австралійський антиґен.

ГЕПАТОБІЛІАРНИЙ РАК – див.: Гепатохоланґіо-
целюлярний змішаний рак.

ГЕПАТОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, пред-
ставлена клітинами, які нагадують примітивні клітини 
паренхіми печінки, або поєднанням цих клітин з мезен-
хімальними елементами; виникає переважно в дітей до 
2 років, часто поєднується з вродженими вадами розвит-
ку; мікроскопічно виділяють епітеліальний та змішаний 
(епітеліально-мезенхімальний) варіанти Г.

ГЕПАТОҐЕННИЙ – зумовлений ураженням печін-
ки; такий, що утворюється або починається в печінці.

ГЕПАТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне або радіоізотоп-
не дослідження печінки на фоні штучного контрастуван-
ня її най дрібніших судин або паренхіми.

ГЕПАТОДІАФРАҐМАЛЬНА ІНТЕРПОЗИЦІЯ – 
див.: Хілайдіті синдром.

ГЕПАТОДІАФРАҐМОПЕКСІЯ – операція фіксації 
печінки до діафраґми.

ГЕПАТОДУОДЕНОСТОМІЯ – операція форму-
вання анастомозу між внутрішньопечінковою протокою 
і дванадцятипалою кишкою.

ГЕПАТОЕКСКРЕТОРНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
порушення видільної функції печінки.

ГЕПАТОЕНЦЕФАЛОМІЄЛОПАТІЯ – комплексне 
ураження печінки, головного та спинного мозку.

ГЕПАТОЗ – загальна назва групи за хворювань пе-
чінки, що характеризуються первинним порушенням 
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обміну речовин у гепатоцитах і морфолоґічно прояв-
ляються їх дистрофією без істотної мезенхімально-клі-
тинної реакції.

ГЕПАТОЗ ЖИРОВИЙ – Г., що розвивається при 
токсичній дії на тканину печінки, порушеннях харчу-
вання, при гіпоксії та ендокринних розладах; при гос-
трому Г. ж. спостерігається різке ожиріння печін кових 
клітин, більш виражене в центрі часточок і в проміжній 
зоні, без некро біозу і запальної реакції; при хронічно-
му Г. ж. в гепатоцитах виявляється збіль шення кількості 
жиру (триґліцеридів).

Г. ПІҐМЕНТНИЙ – Г., що розвивається внаслідок 
ґенетично детермінованих ензимопатій; до Г. п. від-
носять синдроми Жільбера, Кріґлера-Найяра, Дубіна-
Джонсона і Ротора.

Г. ХОЛЕСТАТИЧНИЙ – Г., що розвивається вна-
слідок внутрішньопечінковго холестазу, який зумовлю-
ється порушенням обміну холестерину і жовчних кислот; 
морфолоґічно проявляється наявністю жовчного піґмен-
ту в гепатоцитах і в зірчастих ретикулоендотеліоцитах; у 
процесі хвороби піґмент накопичується і у внутрішньо-
часточкових жовч них канальцях, розвивається катараль-
ний і обтуруючий холаніт; спостерігається білкова дист-
рофія і некробіоз гепатоцитів, а також запальна реакція.

ГЕПАТОКАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – комплекс 
проявів порушень серцевої діяльності, зумовлених хво-
робами печінки або жовчовивідних шляхів.

ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ – 
див.: Гепатоцеребральна дис трофія.

ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНИЙ – такий, що водно-
час стосується (належить до) печінки та сочевицеподіб-
ного ядра.

ГЕПАТОЛІЄНАЛЬНИЙ – такий, що водночас сто-
сується (належить до) печін ки та селезінки.

ГЕПАТОЛІЄНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – поєдна-
не ураження печінки та селезінки зі збільшенням обох 
орґанів; поєднаність ураження пояснюється тісним 
зв’язком цих орґанів з системою ворітної вени, знач-
ним вмістом в їхній паренхімі ретикуло-гістіоцитарних 
елементів, а також спільністю їхньої іннервації і шляхів 
лімфовідтоку.

ГЕПАТОЛІЄНОҐРАФІЯ – рентґеноґрафія печінки і 
селезінки після введення в кров контрастних речовин.

ГЕПАТОЛІЄНОМЕДУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Широкогорова синдром.

ГЕПАТОЛІТІАЗ – наявність конкрементів у печін-
кових протоках.

ГЕПАТОЛОҐІЯ – розділ ґастроентеролоґії, що вив-
чає етіолоґію, патоґенез, клініку, діаґностику, лікування 
і про філактику захворювань печінки і жовчних шляхів.

ГЕПАТОМА – 1) первинні пухлини із клітин печін-
ки; 2) експериментальна пухлина печінки в лаборатор-
них тварин.

ГЕПАТОМА ДОБРОЯКІСНА – див.: Печінково-
клітинна аденома.

ГЕПАТОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Гепатоцелюляр-
ний рак.

ГЕПАТОМЕҐАЛІЯ – значне збільшення печінки.
ГЕПАТОМЕҐАЛІЯ ҐЛІКОҐЕНО ВА – гепатомеґа-

лія, яка розвивається внаслідок порушення обміну ґлі-
коґену і відкладання його в печінці; зустрічається в ді-
тей.

ГЕПАТОНЕФРОМЕҐАЛІЯ ҐЛІКОҐЕНОВА – од-
но часне значне збільшення розмірів печінки і нирок 
внаслідок порушення обміну ґлікоґену і відкладання 
його в цих орґанах; спостерігається при ґлікоґенозі І 
типу.

ГЕПАТООМЕНТОФРЕНОПЕКСІЯ – хірурґічна 
операція підшивання великого сальника між діафраґ-
мою і печінкою; застосовується при недостатності кро-
вообігу в системі ворітної вени з метою створення до-
даткових портокавальних анастомозів.

ГЕПАТОПАТІЯ – будь-яке захворювання печінки.
ГЕПАТОПЕКСІЯ – операція фіксації печінки до че-

ревної стінки; застосовується при гепатоптозі.
ГЕПАТОПРОТЕКТОРИ – ліки, які покращують 

обмінні процеси в печінці, підвищують стійкість ге-
патоцитів до дії зовнішніх неґативних факторів різно-
го походження, сприяють більш швидкому відновлен-
ню паренхіми печінки та її фізіолоґічних і обмінних 
функцій при різних захворюваннях; за походженням та 
хімічною структурою виділяють такі групи Г.: 1) рос-
лини і препарати рослинного походження: гепабене, 
гепатофальк, дарсил, соларен, фебіхол; 2) есенціаль-
ні фосфоліпіди: есенціале, еселфорте, ліпін, ліолів; 3) 
препарати системної ензимотерапії: вобензим, флоген-
зим; 4) амінокислоти: метіонін, цитраргінін; 5) пре-
парати тваринного походження: сирепар, вітогепат; 
6) препарати, які містять жовчні кислоти: урсосан, ур-
софальк; 7) синтетичні препарати: антраль, бетаїну 
цитрат, тіотриазолін, унітіол; 8) вітаміни і вітамінні 
препарати: піридоксин, рибофлавін, тіамін, аскорбіно-
ва, нікотинова і фолієва кислоти, ціанокобаламін, рети-
нол, токоферол; 9) індуктори цитохрому Р-450: нікотин-
амід, фенобарбітал.

ГЕПАТОПТОЗ – опущення печінки.
ГЕПАТОРАФІЯ – зашивання рани пе чінки.
ГЕПАТОРЕНАЛЬНИЙ – такий, що одночасно сто-

сується (належить до) печінки та нирок.
ГЕПАТОРЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – сукупність 

симптомів, що розвиваються при одночасному уражен-
ні печінки та нирок: жовтяниця, явища холемії, збіль-
шення (з наступним зменшенням) роз мірів печінки, 
болючість у правому підребер’ї, а також оліґурія, або 
анурія, затримка азотистих шлаків у крові, протеї-
нурія, в осаді сечі – велика кількість клітин та цилін-
дрів.

ГЕПАТОСКАНУВАННЯ – радіоізотопне скануван-
ня печінки.

ГЕПАТОСПЛЕНОМЕҐАЛІЯ – значне одночасне 
збільшення печінки та се лезінки.

ГЕПАТОТОКСЕМІЯ – наявність у крові токсич-
них речовин, що зумовлена по рушенням антитоксичної 
функції печінки.
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ГЕПАТОТОМІЯ – розтин або розділення паренхі-
ми печінки.

ГЕПАТОФОСФОРИЛАЗНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
див.: Ґлікоґеноз VІ типу.

ГЕПАТОХОЛАНҐІОҐАСТРОСТОМІЯ – опера-
ція формування анастомозу між внутрішньопечінковою 
жовчною протокою та шлунком.

ГЕПАТОХОЛАНҐІОДУОДЕНОСТОМІЯ – опера-
ція формування анастомозу між внутрішньопечінковою 
жовчною протокою та дванадцятипалою кишкою.

ГЕПАТОХОЛАНҐІОЕНТЕРОСТОМІЯ – опера-
ція формування анастомозу між внутрішньопечінковою 
жовчною протокою та тонкою кишкою.

ГЕПАТОХОЛАНҐІОСТОМІЯ – операція форму-
вання сполучення між внут рішньопечінковою жовчною 
протокою і зовнішнім середовищем; застосовується для 
відведення жовчі при непрохідності печінкових проток 
у ділянці воріт печінки.

ГЕПАТОХОЛАНҐІОЦЕЛЮЛЯРНИЙ ЗМІША-
НИЙ РАК – пухлина, що містить явні елементи як ге-
патоцелюлярного раку, так і холанґіокарциноми.

ГЕПАТОХОЛАНҐІТ – одночасне запалення печін-
ки і жовчних проток.

ГЕПАТОХОЛЕЦИСТИТ – одночасне запалення пе-
чінки і жовчного міхура.

ГЕПАТОХОЛЕЦИСТОҐАСТРОСТОМІЯ – опера-
ція формування анастомозу між внутрішньопечінковою 
жовчною протокою, жовчним міхуром та шлунком.

ГЕПАТОХОЛЕЦИСТОЕНТЕРОСТОМІЯ – опе-
рація формування анастомозу між однією із печінкових 
проток, жовчним міхуром та тонкою кишкою.

ГЕПАТОХОЛЕЦИСТОСТОМІЯ – операція фор-
мування анастомозу між однією із печінкових проток 
та жовчним міхуром.

ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНА НЕ ДО  СТАТ НІСТЬ – тяж-
ка форма печінкової недостатності, що, звичайно, зумо-
влюється масивним некрозом гепатоцитів.

ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНИЙ РАК – злоякісна пухли-
на, яка представлена клітинами, що нагадують гепатоци-
ти; виділяють такі варіанти будови Г. р.: трабекулярний, 
псевдозалозистий (ацинарний), компактний та скіроз-
ний; характерною особливістю росту Г. р. є схильність 
до інвазії, периваскулярного поширення і росту пухлин-
них клітин уздовж жовчних проток.

ГЕПАТОЦЕРЕБРАЛЬНА ДИСТРОФІЯ – спадко-
ве (аутосомно-рецесивний тип успадкування) захворю-
вання, яке характеризується поєднанням цирозу печінки 
з дистрофічним процесом у головному мозку; основну 
роль у патоґенезі Г. д. відіграють ґенетично зумовлені 
порушення обміну білків та міді; виділені 5 форм Г. д.: 
черевна, риґідно-аритмогіперкінетична (рання форма), 
тремтячо-риґідна, тремтяча та екстрапірамідно-кіркова.

ГЕПАТОЦЕРЕБРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – комп-
лекс симптомів, які є проявом порушення функції пе-
чінки в поєднанні з нервово-психічними розладами; 
спостерігається при проґресуючих захворюваннях пе-
чінки.

ГЕПАТОЦИТ – секреторна клітина паренхіми пе-
чінки.

ГЕРБІЦИДИ – хімічні препарати із групи пести-
цидів, які застосовуються для знищення небажаної рос-
линності; неправильне застосування Г. може забруднити 
ґрунт і водойми, викликати загибель рослин та тварин, 
порушити біолоґічні зв’язки в біоґеоценозах.

ГЕРБСТА (В. В. ГЕРБСТ) БОЛЬОВІ ТОЧКИ – 
больові точки, що відповідають проекціям поперечних 
відростків третього поперекового хребця; ознака вираз-
ки воротаря шлунка або дванадцятипалої кишки.

ГЕРЕДОДЕҐЕНЕРАЦІЯ – 1) процес деґенератив-
но-атрофічних змін у ц. н. с., зумовлений спадковими 
факторами; 2) накопичення ґенетично детермінованих 
патолоґічних ознак, що підсилюється від покоління до 
покоління.

ГЕРІНҐА (H. E. HERING) РЕФЛЕКС – уповільнен-
ня пульсу при затримці дихання в стадії глибокого вди-
ху; свід чить про підвищену збудливість блукаючого нер-
ва.

ГЕРІНҐА (H. E. HERING) СИМПТОМ – непос-
тійна ознака фібриляції шлуночків: над мечоподібним 
відростком груднини прослуховується слабкий шум, що 
має характер дзижчання і гудіння.

ГЕРІНҐА – БРЕЙЄРА (K. E. K. HE RING – J. BREU-
ER) РЕФЛЕКСИ – два взаємопов’язані рефлекси, які 
лежать в основі самореґуляції дихання і полягають у 
гальмуванні і стимулюванні вдиху; зумовлюються под-
разненням механорецепторів легень у кінці вдиху і ви-
диху.

ГЕРКЕ (А. А. ГЕРКЕ) СИМПТОМ – біль у ділян-
ці серця при швидкому відкиданні голови назад; ознака 
спайкового перикардиту.

ГЕРМАНСЬКОГО – ПУДЛАКА (F. HERMAN-
SKY – P. PUDLAK) СИНДРОМ – тирозиназопозитив-
ний очно-шкірний альбінізм з гемораґічним діатезом, 
вторинного щодо дефекту тромбоцитів, і нагромаджен-
ням воскоподібної речовини в ретикулоендотеліальній 
системі, слизовій оболонці рота і носа; успадковується 
за аутосомно-рецесивним типом.

ГЕРМАФРОДИТ – 1) особина з ознаками чоловічої 
та жіночої статі; 2) у давньогрецькій міфолоґії син Гер-
меса і Афродіти, з’єднаний богами з німфою Салмакі-
дою так, що їхні тіла утворили єдине ціле.

ГЕРМАФРОДИТИЗМ – стан, при якому в орґанізмі 
є одночасно чоловічі і жіночі статеві орґани.

Г. СПРАВЖНІЙ – наявність в орґанізмі одночасно 
чоловічих і жіночих статевих залоз.

Г. НЕСПРАВЖНІЙ – Г., який характеризується на-
явністю в орґанізмі тільки чоловічих або тільки жіно-
чих статевих залоз.

ГЕРМАФРОДИТИЗМ ЛАТЕРАЛЬНИЙ – стан, 
який характеризується тим, що на одному боці є яєч-
ко (звичайно, стерильне) і вольфова протока, а на іншій 
яєчник, яйцепровід і матка.

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ – забезпечення непроникності 
стінок і з’єднань, що обмежують потрапляння рідин і 
ґазів у внутрішні об’єми.
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ГЕРМЕТИЧНИЙ – непроникний, щільно закритий; 
такий, що не пропускає ґази і рідини.

ГЕРНІО- (лат. hernia – грижа) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що відноситься до грижі».

ГЕРНІОЛАПАРОТОМІЯ – розтин черевної порож-
нини через грижові во рота.

ГЕРНІОЛОҐІЯ – розділ хірурґії, що вивчає етіо-
лоґію, патоґенез, види і локалізацію гриж живота та 
розробляє методи їх лікування і профілактики.

ГЕРНІОПЛАСТИКА – хірурґічні методи закриття 
грижових воріт.

ГЕРНІОРАФІЯ – хірурґічний спосіб зашивання гри-
жових воріт.

ГЕРОЇН – похідне морфіну, болезаспокійливий за-
сіб, пригнічує ц. н.с.; при вживанні Г. часто виникає хво-
роблива пристрасть до нього – героїнізм.

ГЕРОЇНІЗМ – непереборний хворбливий потяг лю-
дини до вживання героїну; форма наркоманії.

ГЕРОЇНОМАНІЯ – див.: Героїнізм.
ГЕРПАНҐІНА – захворювання, збудниками яко-

го є Коксакі-віруси підгрупи А (серотипи 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 16, 22); характеризується гострим початком, 2-
3-денною гарячкою, везикулярно-виразковими виси-
пами на слизовій оболонці по рожнини рота, зіву, на 
миґдаликах та по рушеннями з боку шлунково-киш-
кового тракту.

ГЕРПЕС – вірусні хвороби, що спричинюються 
вірусами герпеса; характеризуються висипом згрупо-
ваних дрібних пухирців на шкірі, слизових оболонках, 
вздовж окремих нервів на еритематозно-набряковій ос-
нові.

Г. ВАГІТНИХ – захворювання, яке спосте рігається 
в другій половині вагітності; клінічно проявляється полі-
морфними висипами на шкірі тулуба і кінцівок (везику-
ли, папули, уртикарії на еритематозному фоні), які суп-
роводжуються сильним свербінням, порушенням загаль-
ного стану; етіолоґія невідома.

Г. ОПЕРІЗУЮЧИЙ – захворювання, яке спричи-
нюється вірусом вітряної віспи (Varicella virus); вини-
кає переважно в дорослих людей; клінічно проявляється 
симптомами ураження ц. н. с. та периферійної нервової 
системи, а також характерним пухирцевим висипом по 
ходу окремих чутливих нервів; можливі клінічні форми 
Г. о.: 1) абортивна; 2) бульозна; 3) гемораґічна; 4) ґанґре-
нозна; 5) ґенералізована.

Г. ПРОСТИЙ – захворювання, яке спричинюється 
вірусом простого герпесу (herpes simplex virus); джере-
лом інфекції є хвора людина та вірусоносії; вірус пере-
дається, головним чином, контактним шляхом; спостері-
гається ураження шкіри, слизових оболонок, рогівки, а 
при ґенералізації – внутрішніх орґанів.

ГЕРПЕСУ ВІРУСИ (HERPESVI RUS) – рід віру сів; 
віріони діаметром 100 – 150 нм, складаються із нуклео-
капсиду і ліпопротеїнової оболонки, ґеном представле-
ний двонитчастою ДНК; включає віруси простого гер-
песу та близькоспоріднені віруси, які є патоґенними для 
людини і тварин.

ГЕРПЕТИФОРМНИЙ – такий, що схожий з герпе-
сом.

ГЕРПЕТИФОРМНИЙ ДЕРМАТИТ ДЮРІНҐА 
(L. A. DUHRING) – див.: Дюрінґа хвороба.

ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ – інфек ційні захворю-
вання, що спричинюються вірусами групи герпесу; до 
них належать простий та оперізуючий герпес, вітряна 
віспа, цитомеґалія та ін.

ГЕРПЕТИЧНИЙ – такий, що стосується герпесу.
ГЕРРМАННА (C. HERRMANN) СИНДРОМ – 

симп томокомплекс, який характеризується початкови-
ми фотоміоґенними нападами, проґресуючою глухотою 
з подальшим розвитком цукрового діабету, нефропатії, 
психічних розладів, які проґресують до деменції; успад-
кування за аутосомно-домінантним типом.

ГЕРСА (H. G. HERS) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґе-
ноз VІ типу.

ГЕРТВІҐА – МАЖАНДІ (K.H. HERT WIG – F. MA-
GENDIE) СИМПТОМ – форма набутої косоокості, що 
характеризується своєрідним розміщенням очей, при 
якому одне око (на боці вогнища ураження) поверну-
те донизу і всередину, а інше догори та назовні; ознака 
уражень (травми, розлади кровообігу, запальні процеси, 
пухлини) в ділянці покриття середнього мозку та інших 
від ділів стовбура головного мозку, мозочка.

ГЕССА (E. L. HESS) РЕАКЦІЯ – метод якісного 
визначення сіалових кислот у сироватці крові.

ГЕССЛІНА (R. HASSLIN) СИМПТОМ – при під-
нятті паралізованої кін цівки вона деякий час зберігає 
надану позу з наступним повільним опусканням; ознака 
істерії (на відміну від орґанічних паралічів).

ГЕТЕР – (гетеро-; грец. heteros – інший, різний) – 
частина складних слів, яка означає «інший», «різний».

ГЕТЕРЕСТЕЗІЯ – неоднакова чутливість суміжних 
ділянок шкіри.

ГЕТЕРОАЛЕЛІЗМ – існування ґена у двох або 
більше формах, зумовлених змінами неідентичних ді-
лянок ґена.

ГЕТЕРОБАТМІЯ – неоднаковий рівень спеціалі-
зації різних орґанів, набутий у процесі їхньої спеціалі-
зації.

ГЕТЕРОҐАМЕТИ – статеві клітини, що містять різ-
ні статеві хромосоми.

ГЕТЕРОҐАМЕТНІСТЬ – ґенетична нерівноцін-
ність ґамет однієї із статей (чоловічої або жіночої) у 
тварин і дводомних рослин; полягає в тому, що ця, так 
звана, гетероґаметна стать має два типи ґамет, відмін-
них за статевою хромосомою; у людини Г. характерна 
для чоло вічої статі.

ГЕТЕРОҐАМІЯ – статевий процес, при якому ґа-
мети, що зливаються, різняться розмірами; велика ґа ме-
та називається макроґаметою (яйцеклітина), менша – 
мікроґаметою (сперматозоїд).

ГЕТЕРОГЕМАҐЛЮТИНІНИ – гема ґлютиніни до 
гетеролоґічних еритроцитів.

ГЕТЕРОГЕМОТРАНСФУЗІЯ – переливання крові 
(в експерименті) тварині іншого виду.
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ГЕТЕРОҐЕННИЙ – неоднорідний; такий, що скла-
дається з різних за складом частин.

ГЕТЕРОҐЕНОТА – частково диплоїдна після транс-
дукції або сексдукції бактеріальна клітина, в якої ен-
доґенота і екзоґенота не ідентичні.

ГЕТЕРОДОНТИЗМ – типові відмін ності різних 
у функціональному відношенні груп зубів, що вира-
жається в різних їх розмірах, формі коронок, кіль кості 
коренів; у людини є чотири групи постійних зубів: різ-
ці, ікла, малі корінні (премоляри) та великі корінні (мо-
ляри).

ГЕТЕРОЗИҐОТА – клітина або орґанізм, у спадко-
вому наборі (ґенотипі) якого гомолоґічні хромосоми не-
суть різні форми того або іншого ґена.

ГЕТЕРОЗИС – здатність гібридів першого поколін-
ня переважати за життє стійкістю, плодючістю та інши-
ми ознаками найкращу із батьківських форм.

ГЕТЕРОКАРІОЗИС – співіснування в одній клітині 
ґенетично різних ядер.

ГЕТЕРОКАРІОН – клітина, яка має два або більше 
ядер, що різняться спадковими властивостями.

ГЕТЕРОМАСТІЯ – надмірний розвиток молочних 
залоз у чоловіків або недорозвиток молочних залоз у 
жінок.

ГЕТЕРОМЕТРОПІЯ – див.: Анізометропія.
ГЕТЕРОМОРФНИЙ – такий, що від різняється від 

нормального типу.
ГЕТЕРОМОРФОЗ – відновлення (реґенерація) у 

тварини орґана, що несхожий з видаленим.
ГЕТЕРОНОМНИЙ СИМПТОМ – психопатолоґіч-

не явище, яке не має аналогії в нормальній психічній 
діяльності.

ГЕТЕРОПАҐУС – різновид асиметрично зрощених 
близнюків, при якому плід-паразит прикріплений у ді-
лянці живота плода-аутозита.

ГЕТЕРОПЛАЗІЯ – розвиток будь-якої тканини в 
невластивому для неї місці з заміною нею нормальної 
тканини. 

ГЕТЕРОПЛАСТИКА – пересадка тканин від тва-
рини людині (у клініці) або тварині від тварини іншо-
го виду.

ГЕТЕРОПЛОЇДІЯ – збільшення або зменшення 
числа окремих хромосом у хромосомному наборі.

ГЕТЕРОСЕКСУАЛІЗМ – 1) сексуальний потяг до 
представників іншої статі; 2) поява ознак, властивих ін-
шій статі.

ГЕТЕРОСИНАПСИС – кон’юґація морфолоґічно 
неоднакових хромосом.

ГЕТЕРОСОМА – див.: Хромосоми статеві.
ГЕТЕРОСТАЗ – загальна назва епі- і гіпостазу.
ГЕТЕРОТИП – сукупність морфолоґіч них, фізіо-

лоґічних і психічних властивостей людини, що зміню-
ються упродовж життя.

ГЕТЕРОТОПІЯ – див.: Ектопія.
ГЕТЕРОТОПІЯ ЕНДОМЕТРІОЇД НА – див.: Ен-

до метріоз.
ГЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – див.: Ксенотранс-

план тація.

ГЕТЕРОТРИХОЗ – розвиток або від сутність волос-
ся на тілі людини, що не відповідає статі і вікові.

ГЕТЕРОТРОФНІ БАКТЕРІЇ – див.: Метатрофні 
бак терії. 

ГЕТЕРОТРОФНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, які 
використовують для свого живлення готові орґанічні 
речовини.

ГЕТЕРОФІОЗ – гельмінтоз із групи трематодозів; 
збудник Г. трематода Heterophyes heterophyes; зараження 
людини і тварин відбувається при вживанні в їжу сирої, 
недостатньо просоленої чи термічно обробленої риби; 
в стадії статевої зрілості трематода паразитує в тонких 
кишках людини, собаки, кішки, лисиці та ін.; довжина 
гельмінта 0,4–4 мм, ширина 0,2–0,9 мм; проміжні живи-
телі – молюски Pyronella conica та ін.; додаткові живи-
телі – риби: кефаль (Mugil cephalus), ґамбузія (Gambusia 
affi nis); ураження орґанізму відбувається внаслідок ме-
ханічної дії паразитів і їхніх яєць на тканини та сен-
сибілізації продуктами обміну гельмінтів; характерні 
кишкові розлади, а також, іноді, ураження головного 
мозку та інших орґанів.

ГЕТЕРОФОРІЯ – відхилення очних яблук від пра-
вильного (симетричного) розміщення при виключенні 
умов для бінокулярного зору; Г. спричинюється неод-
наковою силою дії окорухових м’язів.

ГЕТЕРОХІЛІЯ – різкі коливання виділення шлун-
кового соку при функціональній ахілії.

ГЕТЕРОХРОМАТИН – речовина хромосом, що 
зберігає компактну (спіралізовану) структуру на всіх 
стадіях клітинного циклу.

ГЕТЕРОХРОМІЯ – різний колір райдужної оболон-
ки обох очей або неоднакове забарвлення частин райдуж-
ної оболонки одного ока; колір райдужної оболонки (го-
лубуватий, сірий, коричневий чи майже чорний) залежить 
від кількості стромального піґмента в клітинах – хрома-
тофорах; Г. зумовлюється вродженою (первинною) недо-
статністю піґментації або наступною вторинною депіґ-
ментацією райдужної оболонки; до вторинних справжніх 
Г. належать дві форми: симпатична (неускладнена) і фук-
сівська (ускладнена); симпатична Г. спричинюється по-
рушенням трофічної дії на око симпатичної нервової сис-
теми; фуксівська Г. характеризується наявністю супутніх 
патолоґічних змін кришталика; зміни райдужної оболон-
ки, які ускладнили перебіг захворювань ока (ірит, ґлауко-
ма, сидероз, крововиливи та ін.) до Г. не належать.

ГЕТЕРОХРОМОСОМА – див.: Хромосоми ста-
теві.

ГЕТЕРОХРОНІЯ – 1) зміна часу закладки і темпу 
розвитку орґанів у нащадків тварин і рослин порівняно 
з предками; 2) неодночасне дозрівання окремих функ-
ціональних систем орґанізму в процесі онтоґенезу.

ГЕТЕРОХРОНІЯ КЛІТИН – різночасність роз-
витку клітин певної тканини; за допомогою Г. клітин 
здійснюється адаптація тканин до різних умов сере-
довища.

ГЕТЕРОХРОННІСТЬ СТАРІННЯ – нерівномір-
ність темпів і вираженості вікових змін у різних струк-
турно-функціональних системах орґанізму.
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ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ЗІНИЦЯ – 
симптом супратенторіальної пухлини або гематоми: різ-
кий мідріаз з відсутністю прямої і співдружньої реакції 
зіниці на світло.

ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ОБЛИЧЧЯ – 
поєднання нерухомості очних яблук, двобічного птозу 
та компенсаторного закидання голови назад при двобіч-
ній повній зовнішній офтальмо плеґії.

ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ПРИМОРО-
ЖЕНИЙ ВОВЧАК – поєднання червоного вовчака і па-
пулонекротичного туберкульозу шкіри.

ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ТРІАДА – па-
ренхіматозний кератит; глухість, що виникає внаслідок 
загибелі периферичних розгалужень кохлеарного і вес-
тибулярного нервів та ураження центральних верхніх 
постійних різців, які набувають специфічної форми з 
півмісяцевою виїмкою по ріжучому краю; ознака пізньо-
го вродженого сифілісу.

ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ХВОРОБА 
(1) – хронічна рецидивуюча фотоеритема з переваж-
ною локалізцією на відкритих частинах тіла; хворіють 
здебільшого молоді люди; захворювання, звичайно, 
починається ранньою весною і закінчується пізньої 
осені.

ГЕТЧИНСОНА (J. HUTCHINSON) ХВОРОБА 
(2) – захворювання шкіри в дітей, що спочатку прояв-
ляється невеликою анґіомою, яка розширюється до пе-
риферії, бліднучи зсередини; у центрі шкі ра атрофічна 
з явищами лущення; хвороба триває роками, одужання 
неповне.

ГЕТЧИНСОНА – ҐІЛФОРДА (J. HUTCHIN SON – 
H. GILFORD) ХВОРОБА – див.: Ґілфорда хво роба.

ГЕФІРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь переходу мос-
ту.

ГЕХТА (A. F. HECHT) СИМПТОМ – на місці щип-
ка шкіри з’являються дрібні гемораґії; ознака ламкості 
судин.

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОҐІЯ – один із напрямів у 
психолоґії, який пояснює принципи психічного життя 
внутрішніми закономірностями самих «структур», а не 
об’єктивною дійсністю та діяль ністю людини.

ГИКАВКА (singultus) – мимовільний, короткий і 
інтенсивний вдих, який, як правило, стереотипно пов-
торюється, при закритій або різко звуженій голосовій 
щілині, що зумовлено раптовим клонічним скорочен-
ням діафраґми (при одночасному скороченні м’язів гор-
тані); Г. частіше виникає в чоловіків; зумовлена подраз-
ненням аферентних або еферентних нервів чи центрів 
довгастого мозку, які інервують дихальну мускулатуру, 
в першу чергу діафраґму; стимуляція аферентних не-
рвів може спостерігатися при ковтанні гарячої їжі чи 
подразних речовин; Г. також може ускладнювати пере-
біг запалення діафраґмальної плеври, пневмонії, уремії, 
алкоголізму, захворювань шлунка та стравоходу, хвороб 
кишечника, панкреатиту, вагітності, подразнення сечо-
вого міхура, печінкових метастазів, гепатиту, патолоґії 
грудної клітки і середостіння, операції на орґанах че-
ревної та грудної порожнин; подразнення відповідних 

центрів довгастого мозку можуть спричинити пухли-
ни задньої черепної ямки, інфаркти стовбура. Лікуван-
ня: високий вміст у крові СО2 гальмує Г., низький – 
підсилює її; з метою підвищення вмісту в кро ві СО2 
та гальмування скорочувальної активності діафраґми 
можна застосувати такі прийоми: періодично здійсню-
вати глибокий видих у паперовий мішок з наступним 
вдихом із нього, кілька разів затримати дихання на гли-
бокому вдиху; можна сильно натиснути пальцями на 
зону діафраґмального нерва вище груднино-ключич-
них зчленувань, застосувати компресію (масаж) ка-
ротидного синуса; інколи застосовуються ваґотонічні 
прийоми: викликати блювотні рухи, потягнути за язик, 
натиснути на очні яблука, випити склянку води, про-
ковтнути кусочок сухого хліба або колотого льоду; за-
стосовується також зондування шлунка, ґальванізація 
діафраґмальних нервів, розтягнення стравоходу за до-
помогою невеликого бужа; у післяопераційних хворих 
ефективна інгаляція киснем з 5% СО2; при перерозтяг-
ненні шлунка необхідно постійно відсмоктувати його 
вміст; у хворих на діафраґмальний плеврит з метою 
імобілізації нижньої частини грудної клітки можна за-
стосувати щільно облягаючий корсет; при постійній Г. 
використовують скополамін, амфетамін, метоклопра-
мід, фенобарбітал та наркотичні засоби; у випадках не-
ефективності вищезазначених заходів, можна виконати 
блокаду діафраґмального нерва невеликою кількістю 
0,5% розчину прокаїну; при цьому необхідна особлива 
обережність, щоб не розвинулось пригнічення дихан-
ня та пневмоторакс. 

Г. ВІДБИТА – Г., яка виникає при патолоґічних змі-
нах в орґанах, що розміщені далеко від зони іннервації 
діафраґмального нерва.

Г. ПЕРИФЕРИЧНА – Г., зумовлена подразненням 
діафраґмального нерва і його розгалужень.

Г. ТОКСИЧНА – Г., зумовлена інтоксикацією.
Г. ЦЕНТРАЛЬНА – Г., що виникає при ураженнях 

головного або спинного мозку.
ГІАЛ- (гіало-; грец. hyalos – скло) – частина склад-

них слів, яка означає «прозорість», «склоподібна маса», 
«склоподібне тіло».

ГІАЛІН – фібрилярний білок, у побудові якого бе-
руть участь плазмові білки (фібрин); у Г. виявляються 
також компоненти імунних комплексів; гіалінові маси 
стійкі до дії кислот, лугів, ферментів, добре забарвлю-
ються кислими барвниками; у масах Г. можуть відкла-
датися ліпіди, солі кальцію.

ГІАЛІНОВА ДИСТРОФІЯ – див.: Гіаліноз.
ГІАЛІНОВЕ ПЕРЕРОДЖЕННЯ – див.: Гіаліноз.
ГІАЛІНОВО-МЕМБРАННА ХВОРОБА НОВО-

НАРОДЖЕНИХ – неінфекційне ураження легень но-
вонароджених дітей, яке характеризується відкладен-
ням гіаліноподібної речовини на внутрішній поверхні 
альвеол та альвеолярних ходів.

ГІАЛІНОЗ – один із видів білкової позаклітинної 
дистрофії, при якій у тканині утворюються однорідні на-
півпрозорі щільні маси, що нагадують гіаліновий хрящ; 
Г. спостерігається в сполучній тканині, стромі орґанів 
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та в стінці судин у результаті плазматичного просочу-
вання, фібриноїдного набрякання, склерозу, хро нічного 
запалення, некрозу.

ГІАЛІНОЗ СИСТЕМНИЙ – див.: Фіброматоз юве-
нільний гіаліновий множинний. 

Г. ШКІРИ І СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК – спадко-
вий (успадкування за рецесивним, зчепленим зі стат-
тю типом) комплекс порушень обміну речовин з нако-
пиченням ліпопротеїнів у шкірі і слизових оболонках: 
з грудного віку з’являється захриплість голосу, окремі 
жовтуваті (часто плоскі або вузлуваті), порівняно твер-
ді відкладення в шкірі та слизових оболонках (переваж-
но на миґдаликах, гортані, на голосових зв’язках, язи-
ку, обличчі, щоках, на слизовій оболонці губ); зберіга-
ються молочні зуби, гіпо- і апластичні верхні різці; зви-
чайно, також спостерігається макрохейлія і макроґлосія, 
диспротеїнемія з β-гіперґлобулінемією; часто – напади 
епілептиформних судом, психічний ін фантилізм; рен-
тґенолоґічно – симетричний інтрацереб ральний каль-
циноз.

ГІАЛІНОПОДІБНИХ МЕМБРАН СИНДРОМ – 
див.: Гіаліново-мембранна хвороба новонароджених.

ГІАЛОМЕР – периферична зона тромбоцита, яка 
слабко сприймає барвники. 

ГІАЛОПЛАЗМА – основна речовина цитоплазми, 
в якій розміщені внутрішньоклітинні структури; до її 
складу входять вода, солі, проміжні продукти метаболіз-
му клітини, вільні макромолекули, ферменти; Г. є внут-
рішнім середовищем клітини, через яке відбуваються 
процеси обміну і підтримується гомеостаз клітини.

ГІАЛУРОНАТҐЛІКАНОГІДРО ЛА ЗА – див.: Гіа-
лу ронідаза.

ГІАЛУРОНІДАЗА – фермент, що каталізує реак-
ції гідролітичного розщеплення і деполімеризації гіа-
луронової кислоти і споріднених їй сполук; у ссавців 
Г. наявна практично у всіх орґанах і тканинах; біолоґіч-
на роль Г. пов’язана зі зміною проникливості тканин і 
ступеня їх гідратації, транспортом води та різних іонів, 
бере участь у процесах розпаду фібрилярних структур 
та ін.

ГІАЛУРОНОВІ КИСЛОТИ – група кислих ґліко-
заміноґліканів, молекули яких побудовані із залишків 
D-ґлюкуронової кислоти та N-ецетил-D-ґлюкоза міна; 
біолоґічне значення Г. к. полягає, перш за все, у тому, 
що вони є одним із найважливіших компонентів основ-
ної речовини сполучної тканини, де виконують роль це-
ментуючого аґента, «склеюючи» окремі тканинні еле-
менти і клітини.

ГІАТОКРУРОДІАФРАҐМОТОМІЯ – хірурґічне 
перерізання ніжок діафраґми в ділянці стравохідного 
отвору при кардіоспазмі.

ГІБЕРНАЦІЯ – стан уповільненої життєдіяльності 
орґанізму внаслідок зниження рівня обміну речовин.

ГІБЕРНОМА – доброякісна часточкова інкапсульо-
вана пухлина, що складається із зернистих або вакуолі-
зованих круглих оксифільних клітин, які мають вигляд 
бурого жиру; звичайно, розвивається в ділянці плеча 
або шиї в молодих людей; описані злоякісні форми Г.; 

при цьому пухлина має часточковий вигляд, інколи з 
виразкуванням, крововиливами та вогнищами некрозу; 
мікроскопічно характеризується вираженим полімор-
фізмом клітин типу мультилокулярних; зазначені клі-
тини мають різну величину, круглої чи поліґональної 
форми; серед них значна кількість ґіґантських одно- і 
багатоядерних клітин з базофільною або дрібнозернис-
тою цитоплазмою; можуть зустрічатися ділянки, ха-
рактерні для ліпосаркоми; деякі автори зазначають, що 
злоякісна Г. є особливим варіантом ліпосаркоми.

ГІБЛАРТАРСЬКА ГАРЯЧКА – див.: Бруцельоз.
ГІБРИД – гетерозиґотний орґанізм, що виникає від 

схрещування батьківських форм з різною спадковістю.
Г. ВІДДАЛЕНИЙ – орґанізм, що виникає від схре-

щування особин різних видів або родів тощо.
Г. ВНУТРІШНЬОВИДОВИЙ – орґанізм, що вини-

кає від схрещування особин, що належать до одного ви-
ду, але відмінні якимись ознаками.

ГІБРИДИЗАЦІЯ – схрещування різних за спад-
ковістю орґанізмів; полягає в злитті при заплідненні ґе-
нотипово різних статевих клітин і розвитку із зиґоти но-
вого орґанізму, що поєднує спадкові задатки батьківсь-
ких особин.

ГІҐІЄНА – галузь медичних знань, що вивчає вплив 
різних факторів оточуючого середовища і виробничої 
діяльності на здоров’я людини, її працездатність, три-
валість життя та розробляє заходи, спрямовані на оз-
доровлення умов життя і праці людини; завдання Г.: 1) 
вивчення закономірностей впливу чинників довкілля та 
соціальних умов на орґанізм людини; 2) вивчення стану 
навколишнього середовища з огляду на його потенцій-
ну та реальну небезпеку для здоров’я населення; 3) на-
укове обґрунтування оптимальних та гранично допус-
тимих параметрів чинників навколишнього середовища 
на підставі відомостей про їх якісну, кількісну харак-
теристику та закономірності впливу на орґанізм люди-
ни; 4) впровадження гіґієнічних нормативів і рекомен-
дацій в практику, перевірка їх ефективності та подальше 
вдосконалення; 5) науково обґрунтоване проґнозування 
санітарної ситуації з урахуванням найближчої та відда-
леної перспективи розвитку окремих реґіонів чи краї-
ни в цілому.

Г. ВІЙСЬКОВА – розділ Г. та військової медицини, 
що вивчає вплив оточуючого середовища, особливостей 
військової праці і побуту на орґанізм військовослужбов-
ця і боєздатність військових колективів в умовах мирно-
го та військового часу.

Г. ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ – розділ Г., що вивчає 
взаємодію орґанізму, який розвивається та факторів ото-
чуючого середовища з метою розробки гіґієніч них нор-
мативів, що спрямовані на охорону і зміцнення здоров’я, 
сприятливий розвиток та удосконалення функціональ-
них можливостей орґанізму дітей і підлітків.

Г. ПРАЦІ – розділ Г., що вивчає трудову діяльність 
людини і оточуюче виробниче середовище з метою ви-
явлення їхнього впливу на орґанізм людини та розроб-
ляє гіґієнічні нормативи і заходи для забезпечення спри-
ятливих і здорових умов праці.
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ГІҐІЄНА ПРОФЕСІЙНА – див.: Гіґієна праці.
Г. РАДІАЦІЙНА – розділ Г., що вивчає закономір-

ності формування радіа ційної обстановки і доз іонізую-
чого ви промінювання, а також їхній вплив на здоров’я 
людей та розробляє санітарні правила і норми радіацій-
ної безпеки персоналу та населення.

Г. ХАРЧУВАННЯ – розділ Г., що вивчає якість і 
значення харчових продуктів, їх вплив на орґанізм лю-
дини та розробляє структуру і раціональну систему хар-
чування з метою поліпшення здоров’я населення.

ГІҐІЄНИ ЗАКОНИ – 1) порушення рівня здоров’я 
людей, викликане фізичними, хімічними, біолоґічни-
ми, психоґенними чинниками, може виникнути лише 
в разі наявності трьох рушійних сил: джерела шкідли-
вості або комплексу шкідливостей, чинника (механіз-
му) впливу або передачі цього забруднювача і сприй-
нятного (чутливого до цього забруднювача) орґанізму; 
у разі відсутності хоча б однієї з цих умов чи рушійних 
сил процесу, зміни рівня здоров’я під впливом чинни-
ків довкілля для однієї віково-статевої групи людей не 
станеться; 2) незалежно від своєї волі та свідомості, 
у зв’язку з фізіолоґічною, побутовою та виробничою 
діяльністю люди неґативно впливають на навколишнє 
середовище, що тим небезпечніше, чим нижче науко-
во-технічний рівень виробництва, культура населення 
та соціальні умови життя; 3) природне навколишнє се-
редовище забруднюється не тільки під впливом фізіо-
лоґічної, побутової та виробничої діяльності людей, 
а й під час екстремальних природних явищ, катакліз-
мів, таких як спалахи на Сонці, вулканічна діяльність, 
землетруси, активна циклонічна та антициклонічна 
діяльність; 4) у процесі створення сприятливих умов 
проживання та трудової діяльності людське суспільс-
тво залежно від соціального рівня розвитку, культури, 
досягнень науково-технічного проґресу, економічних 
можливостей цілеспрямовано позитивно впливає на 
навколишнє середовище з метою його оздоровлення, 
запобігаючи забрудненню і тим самим підвищуючи рі-
вень здоров’я населення; 5) під час контакту людини 
з навколишнім середовищем, забрудненим фізіолоґіч-
ними виділеннями, побутовими або техноґенними за-
бруднювачами у кількостях, які перевищують гігієнічні 
нормативи, неминуче настає зміна рівня здоров’я у бік 
його погіршення; 6) природні чинники навколишнього 
середовища (сонце, чисте повітря, чиста вода, добро-
якісна їжа) позитивно впливають на здоров’я людей, 
сприяючи його збереженню та зміцненню при доціль-
ному використанні.

ГІҐР- (гігро-; грец. hygros – рідкий, вологий) – час-
тина складних слів, яка означає «рідина», «волога», «во-
логість».

ГІҐРОМА – накопичення серозно-слизової або серо-
зно-фібринозної рідини в порожнині навколосуглобової 
або утвореної синовіальної сумки.

ГІҐРОМЕТР – прилад для вимірювання вологості 
повітря.

ГІҐРОПАРЕСТЕЗІЯ – форма парестезії, яка прояв-
ляється неприємним відчуттям зволоження шкіри.

ГІҐРОСКОПІЧНИЙ – такий, що вбирає вологу.
ГІҐРОСКОПІЧНІСТЬ – властивість речовин вби-

рати вологу з повітря.
ГІҐРОФІЛЬНИЙ – такий, що любить вологу.
ГІДАТИДА ЯЄЧКА – кістоподібне розширення до-

даткових утворень яєчка.
ГІДАТИДОЦЕЛЕ ЯЄЧКА – див.: Гідатида яєчка.
ГІДАТИДУРІЯ – наявність у сечі гідатид; ознака 

ехінококової кісти нирки.
ГІДАТИДИ – цистоди в личинковій стадії.
ГІДР- – 1) (гідро-; грец. hydōr – вода, рідина) – час-

тина складних слів, яка означає «вода»; 2) (грец. hidrōs – 
піт) – частина складних слів, яка означає «піт», «потін-
ня».

ГІДРАДЕНІТ – гнійне запалення апокринових по-
тових залоз; спричинюють Г. стафілококи, як прави-
ло, золотисті чи гемолітичні; сприяють розвитку Г. гі-
пергідроз, попрілість, садна, які можуть виникати при 
голінні пахвових ямок та ендокринні порушення, особ-
ливо цукровий діабет; переважно зустрічається в людей 
середнього віку; перебіг Г. умовно розділяється на три 
фази: перша фаза – незначна інфільтрація тканин з втяг-
ненням у процес однієї потової залози, шкіра над якою 
може бути не змінена; друга фаза – втягуються кілька 
потових залоз з гнійною інфільтрацією тканини навколо 
них і утворенням щіль ного інфільтрату багряно-черво-
ного кольору; третя фаза – утворення абсцесу або флеґ-
мони; можливі такі ускладнення Г.: лімфанґоїт, лімфа-
деніт, флеґмона, сепсис.

ГІДРАДЕНОЇДНА АДЕНОМА ВУЛЬВИ – див.: 
Гідраденома папілярна.

ГІДРАДЕНОМА ПАПІЛЯРНА – доброякісна пух-
лина, що розвивається з елементів потових залоз; вини-
кає в жінок у віці старше 30 років на шкірі зовнішніх 
статевих орґанів, інколи в ділянці ануса, молочної зало-
зи, пахвової ямки; мікро скопічно характеризується ут-
воренням у дермі сосочків, трубочок і кіст, які ви стелені 
призматичним, часто двошаровим епітелієм, інколи з оз-
наками апокринної секреції.

ГІДРАДЕНОМА ПОВЕРХНЕВА – див.: Гідраде-
нома папілярна.

ГІДРАМНІОН – патолоґічний стан, який характери-
зується наявністю надмірної кількості навколоплідних 
вод в амніотичній порожнині (більше 1,5 л).

ГІДРАРТРОЗ – накопичення рідини в порожнині 
суглоба і зміна його зовнішніх контурів; суглобова рі-
дина при Г. не має ознак запальної реакції; провідну 
роль у розвитку Г. має переважання процесів транс-
судації із капілярів синовіальної оболонки над проце-
сом всмоктування рідини; Г. може ускладнювати пере-
біг травматичного менісциту, розсікаючого остеохон-
дриту, хвороби Бехтерєва, сифілісу та інших уражень 
суглобів.

ГІДРАРТРОЗ ІНТЕРМІТУЮЧИЙ – періодичне 
накопичення рідини в суглобі.

ГІДРАТ ОКИСУ КАЛІЮ – див.: Гідроксид калію.
ГІДРАТ ОКИСУ НАТРІЮ – див.: Гідроксид на-

трію.
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ГІДРЕМІЯ – підвищення вмісту води в крові; про-
являється зниженням питомої ваги крові, зменшенням 
її сухого залишку, зниженням в’язкості крові і сироват-
ки, гематокритного показника, зменшенням вмісту ерит-
роцитів і гемоґлобіну в 1 мм3, концентрації загального 
білка сироватки зі зміною її протеїноґрами.

ГІДРЕМІЯ КОМПЕНСАТОРНА – Г., яка вини-
кає після втрати крові не менше 3 % її об’єму, почи-
нається вже через 10–12 хвилин після кровотечі і до-
сягає максимуму приблизно через 8–24 години; 
Г. к. є одним із головних механізмів, що відновлюють 
відповідність об’єму циркулюючої крові ємності судин-
ного русла.

ГІДРЕМІЯ ПАТОЛОҐІЧНА – Г., яка виникає вна-
слідок порушення водно-сольового обміну при різних 
патолоґічних процесах.

ГІДРЕМІЯ ФІЗІОЛОҐІЧНА – Г., яка виникає в здо-
рової людини після прийому кількох літрів ізоосмотич-
ної рідини; Г. ф. буває короткочасною і слабо вираже-
ною (вміст води в крові підвищується не більше ніж на 
3 %); Г. ф. також спостерігається в дітей першого року 
життя внаслідок зниження числа еритроцитів, що зумо-
влюється природним дефіцитом заліза.

ГІДРО- – див.: Гідр-.
ГІДРОАЕРОІОНІЗАЦІЯ – фізичне явище, що по-

лягає в утворенні при розпилюванні води в атмосфер-
ному повітрі (поряд з ґазовими іонами кисню та азоту) 
гідроіонів – гідроксилу і гідроксонію.

ГІДРОАЕРОІОНОТЕРАПІЯ – різновид аероіоно-
терапії, при якій для іонізації використовується балое-
лектричний ефект; при гідроаероіонізації утворюються 
позитивно і неґативно заряджені іони, які, крім заряду, 
несуть лужні (ОН) і кислотні (ОН3) властивості.

ГІДРОАНЕНЦЕФАЛІЯ – вада розвитку, при якій 
головний мозок у вигляді тонкого шару мозкової тка-
нини оточує порожнину, що заповнена цереброспіналь-
ною рідиною.

ГІДРОБІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає живі орґаніз-
ми прісноводних та мор ських водойм і водотоків (річок, 
каналів) у взаємодії їх між собою та з навколишнім се-
редовищем

ГІДРОБІОНТ – окремо взятий орґанізм, що в про-
цесі еволюції пристосувався до проживання у воді.

ГІДРОБІОС – сукупність орґанізмів, що населяють 
водойми всієї земної кулі.

ГІДРОГЕМАТОЦЕЛЕ – накопичення серозної рі-
дини з кров’ю та кров’яними зсідками між вісцераль-
ною і парієтальною пластинками піхвової оболонки 
яєчка. 

ГІДРОҐАЛЬВАНІЧНА ВАННА – фізіотерапевтич-
на процедура, при якій на орґанізм хворого діють вода і 
ґальванічний струм, що пропускається через неї.

ГІДРОҐЕНАЗА – фермент, що використовує моле-
кулярний кисень для відновлення різних сполук.

ГІДРОҐЕНІЗАЦІЯ – реакція приєднання кисню 
до хімічних елементів або сполук, яка, звичайно, відбу-
вається під дією каталізаторів.

ГІДРОҐЕОЛОҐІЯ – наука про підземні води; вивчає 
їхній склад, властивості, походження, закономірності 
поширення і руху, а також взаємодію з гірськими по-
родами.

ГІДРОҐЕОХІМІЯ – розділ гідроґеолоґії, що вивчає 
хімічний склад гідро сфери і ґеохімічні процеси, які від-
буваються в ній (формування хімічного складу підземних 
вод і закономірності міґрації в них хімічних елементів).

ГІДРОДИНАМІКА – розділ гідромеханіки, що вив-
чає рух рідин і дію їх на тверді тіла, які вони обтіка-
ють.

ГІДРОДИНАМІКА ОКА – циркуляція водяночної 
вологи, що заповнює перед ню і задню камери ока.

ГІДРОЕНЦЕФАЛОМЕНІНҐОЦЕЛЕ – див.: Енце-
фа ломенінґоцеле.

ГІДРОЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – див.: Гідроцефало целе.
ГІДРОЕНЦЕФАЛОЦИСТОЦЕЛЕ – черепно-моз-

кова грижа, яка містить оболонки і тканину головного 
мозку, а також частину його розширеного шлуночка.

ГІДРОЗ – порушення функції потових залоз.
ГІДРОЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь спітніти і 

внаслідок цього стати джерелом неприємного запаху 
або застудитися.

ГІДРОКАЛІОЗ – розширення ниркової чашечки 
внаслідок порушення відтоку сечі.

ГІДРОКАРБОНАТИ – див.: Бікарбо нати.
ГІДРОКАХЕКСІЯ – див.: Квашіоркор.
ГІДРОКІСТОМА – див.: Гідроцистома.
ГІДРОКОРТИЗОН – гормон кори надниркових за-

лоз, що належить до групи ґлюкортикостероїдів; сти-
мулює біосинтез білка в печінці і гальмує в сполучній 
та тиміко-лімфоїдній тканині, стимулює процеси ґліко-
неоґенезу в печінці, прискорює амінотрансферазні ре-
акції та розпад деяких амінокислот і т. п.

ГІДРОКСИД КАЛІЮ – КОН; криста лічна речови-
на, яка має властивості сильного лугу; спричиняє при-
пікаючу та по дразнюючу дію на тканини, що може бути 
причиною професійних дерматитів, екзем та ін.

ГІДРОКСИД НАТРІЮ – NaOH; кристалічна речо-
вина, що має властивості сильного лугу; спричиняє при-
пікаючу дію на тканини, розчиняючи білки з утворен-
ням альбумінатів.

ГІДРОКСИЛАЗИ – ферменти класу оксиредуктаз, 
які каталізують процес гідроксилювання; локалізуються 
Г. переважно в мікросомах.

ГІДРОКСИЛАМІН – NH2OH, похідне аміаку, у мо-
лекулі якого один атом водню заміщений на гідроксил; 
необмежено розчиняється у воді; отруйний; є метгемо-
ґлобіноутворювачем; застосовується у виробництві кап-
ролактаму, фармацевтичних препаратів та в аналітичній 
хімії; може викликати алерґічні дерматози.

ГІДРОКСІЕТАН – див.: Етиловий спирт.
ГІДРОЛАБІЛЬНІСТЬ – знижена здат ність орґаніз-

му дитини реґулювати вміст води в тканинах; ознака 
нейрогуморальних та гуморальних порушень.

ГІДРОЛАЗА СТЕРИНОВИХ ЕФІ РІВ – див.: Холе-
стеринестераза.
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ГІДРОЛАЗИ – клас ферментів, що каталізують про-
цеси гідролітичного розщеплення складних орґанічних 
речовин в орґанізмах; беруть участь у процесах обмі-
ну білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів та інших біо-
лоґічно важливих сполук.

ГІДРОЛІЗ – розкладення речовин, що відбувається 
з обов’язковою участю води і відбувається за схемою: 
АВ + Н – ОН > АН + ВОН; процеси ферментативного 
гідролізу відіграють важливу роль у травленні і тканин-
ному обміні речовин усіх живих орґанізмів.

ГІДРОЛІЗАТИ – продукти гідролітичного розщеп-
лення білків; широко застосовуються в медицині для па-
рентерального харчування та як кровозамінники.

ГІДРОМАНІЯ – нав’язливий потяг кинутися у во-
ду.

ГІДРОМАСАЖ – комплексна дія на орґанізм маса-
жу та теплого дощового душу.

ГІДРОМЕНІНҐОЦЕЛЕ – черепно-мозкова грижа, 
мішок якої складається із шкіри та мозкових оболонок і 
заповнений цереброспінальною рідиною.

ГІДРОМЕТРА – накопичення рідини в порожнині 
матки; може розвиватися при атрезії каналу шийки мат-
ки.

ГІДРОМІЄЛІЯ – формування в тканині спинного 
мозку порожнин, які заповнені рідиною та (або) нако-
пичення рі дини в розширеному спинномозковому ка-
налі.

ГІДРОНЕФРОЗ – захворювання нирки, яке харак-
теризується стійким розширенням чашечко-мискової 
системи, атрофією паренхіми і проґресуючим погір-
шенням основних функцій нирки внаслідок порушен-
ня гемоциркуляції та відтоку сечі; розрізняють: пер-
винний, або вроджений Г., який розвивається внаслі-
док аномалії миски, сечоводу і паренхіми нирки та вто-
ринний, або набутий, як ускладнення певного захво-
рювання (сечокам’яна хвороба, пухлина нирки, миски 
сечоводу, пошкодження сечових шляхів); у розвитку Г. 
виділяють три стадії: І – початкова, ІІ – рання, ІІІ – тер-
мінальна.

ГІДРОНЕФРОТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ – див.: 
Гідронефроз.

ГІДРООКСИКІНУРЕНІНУРІЯ – хвороба, що ус-
пад ковується за аутосомно-рецесивним типом; в основі 
розвитку Г. лежить недостатність ферменту кінуренінази; 
характеризується гіпотрофією, гепатоспленомеґалією, ге-
молітичною анемією, жовтяницею, діареєєю, ґін ґі вітом, 
стоматитом; у сечі – значна кіль кість кінуреніна, 3-гідро-
оксикінуреніна.

ГІДРООКСИПРОЛІНЕМІЯ – хвороба, що успад-
ковується за аутосомно-рецесивним типом; в основі 
розвитку Г. лежить дефіцит ферменту гідрооксипролін-
оксидази; проявляється розумовою відсталістю, судо-
мами, різким збільшенням у крові і сечі гідрооксипро-
ліну.

ГІДРОПАНКРЕАТОЗ – захворювання, яке розви-
вається при стисненні протоків підшлункової залози, 
що призводить до їх розширення з утворенням мно-

жинних кіст, заповнених водянистим пан креатичним 
соком.

ГІДРОПЕКСИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що характеризується зменшенням кількості сечі, 
відсутністю спраги та розвитком набряків, що не 
пов’язані з патолоґією серця, нирок і печінки; спостері-
гається також схиль ність до ожиріння, порушення сек-
реції ґонадотропних гормонів гіпофізу, емо ційні та веґе-
тативно-судинні порушення, часто – потовщення внут-
рішньої пластинки лобної кістки (ендокраніоз); розви-
ток Г. с. пов’язаний з підвищеною секрецією антидіу-
ретичного гормону, порушенням секреції альдостерону, 
оваріальних і тиреоїдних гормонів, катехоламінів і по-
рушенням судинної проникливості.

ГІДРОПЕРИКАРД – накопичення транссудату в пе-
рикардіальній порожнині в кількості більше 30 мл.

ГІДРОПІОУРЕТЕР – накопичення гною в розшире-
ному сечоводі; розвивається при звуженні сечовода в ниж-
ньому його сеґменті, що перешкоджає відтоку сечі.

ГІДРОПІЧНА ДИСТРОФІЯ – див.: Вакуольна ди-
с трофія.

ГІДРОПНЕВМОПЕРИКАРДИТ – запалення пери-
карду, при якому в його порожнині, крім ексудату, міс-
титься повітря.

ГІДРОПНЕВМОТОРАКС – накопичення в плев-
ральній порожнині рідини незапального походження 
(транссудату) та повітря чи ґазу.

ГІДРОПУЛЬТ – апарат для розпилення дезінфікую-
чих рідин по поверхнях.

ГІДРОРЕЯ АМНІОТИЧНА – трива ле витікання 
навколоплідних вод внаслідок високого розриву оболо-
нок плідного міхура.

ГІДРОСАЛЬПІНКС – накопичення прозорого, во-
дянистого ексудату в матковій трубі при облітерації її 
маткового і ампулярного відділів.

ГІДРОСПЕРМІЯ – поєднання азоо спермії з надмір-
ною кількістю рідини в спермі.

ГІДРОСФЕРА – сукупність усіх водних об’єктів 
земної кулі: океанів, морів, річок, озер, водоймищ, боліт, 
підземних вод, льодовиків і снігового покриву.

ГІДРОТЕРАПІЯ – див.: Водолікування.
ГІДРОТОРАКС – накопичення транссудату в плев-

ральних порожнинах.
ГІДРОТУБАЦІЯ – введення через порожнину мат-

ки в труби ізотонічного розчину хлориду натрію або 
лікар ських сумішей з діаґностичною чи лікувальною 
метою.

ГІДРОУРЕТЕР – накопичення рідини в розшире-
ному сечоводі.

ГІДРОУРЕТЕРОНЕФРОЗ – поєднання гідроуре-
тера і гідронефрозу.

ГІДРОФІЛЬНА ПРОБА – див.: Мак-Клюра проба.
ГІДРОФІЛЬНИЙ – такий, що зв’язує воду.
ГІДРОФІЛЬНІСТЬ – здатність речовини (матеріа-

лу) просочуватися водою.
ГІДРОФОБІЯ – боязнь виникнення болісних ков-

тальних судом при спробі ковтання води, при вигляді 
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води або при нагадуванні про неї; може спостерігатися 
при правці, сказі, істерії.

ГІДРОФОБНИЙ – не здатний просочуватися во-
дою, або розчинятися у воді (про матеріали).

ГІДРОФОБНІСТЬ – нездатність речовини (мате-
ріалу) просочуватися водою.

ГІДРОФТАЛЬМ – збільшення та випинання очно го 
яблука внаслідок підвищення внутрішньоочного тис ку 
при вродженій ґлаукомі.

ГІДРОХІМІЯ – наука, що вивчає хімічний склад 
природних вод та закономірності його зміни під дією 
фізичних, хімічних та біолоґічних чинників.

ГІДРОЦЕЛЕ – накопичення рідини між парієталь-
ною та вісцеральною пластинками піхвової оболонки 
яєчка при місцевих запальних процесах, при загальній 
водянці; зустрічається вроджене Г.

ГІДРОЦЕФАЛІЧНИЙ КРИК – симптом значно-
го підвищення внутрішньочерепного тиску: хворий, що 
перебуває без свідомості, раптово кричить та хапає се-
бе за голову.

ГІДРОЦЕФАЛІЯ – надмірне накопичення церебро-
спінальної рідини в шлуночках мозку та підоболонко-
вих просторах.

ГІДРОЦЕФАЛІЯ ОТОҐЕННА – див.: Сіммондса 
синдром (2).

ГІДРОЦЕФАЛОЦЕЛЕ – черепно-мозкова грижа, 
яка містить оболонки і тканину головного мозку, але не 
включає його шлуночків.

ГІДРОЦЕФАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що спостерігається при гідроцефалії; характери-
зується поєднанням головних болей, запаморочень і за-
стійного соска зі стоншенням кісток черепа, сплощен-
ням його основи і підвищенням тиску цереброспіналь-
ної рідини.

ГІДРОЦИСТОМА – кіста потової залози, яка роз-
вивається при пасивному розширенні вивідної протоки 
або сецернуючої частини потової залози, а також при 
порушенні відтоку поту з потової залози внаслідок про-
ліферації епітелію проток; розрізняють екринну та апок-
ринну Г. 

ГІДРУРЕЗ – див.: Діурез водний.
ГІЛКА – відгалуження від основного стовбура кро-

воносної судини, нерва чи лімфатичної судини.
ГІЛЯРЕВСЬКОГО (С. А. ГИЛЯРЕВСКИЙ) СИМ П-

ТОМ – стереотипія рухів; ознака спадкового фосфатид-
тез аурисмозу в дітей.

ГІМЕНОЛЕПІДОЗ – гельмінтоз людини та деяких 
мишоподібних гризунів, який спричинюється карли-
ковим (Hyme no le pis nana) або щурячим ціп’яком і су-
проводжується порушеннями травної, нервової та сер-
цево-судинної систем; Г. уражає переважно дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку; основним 
джерелом Г. є хвора людина, але можливе зараження 
від мишей і щурів; основним механізмом передачі є фе-
кально-оральний; провідними патоґенетичними факто-
рами при Г. є алерґія та механічна дія цистицеркоїдів і 
статевозрілих ціп’я ків на тканини кишки, а також вплив 
на орґанізм хазяїна продуктів їх обміну і розпаду.

ГІМЕНОРАФІЯ – накладання швів на дівочу 
пліву.

ГІМЕНОТОМІЯ – хірурґічний розтин дівочої плі-
ви.

ГІНМАНА (F. HINMAN) СИНДРОМ – зустрічаєть-
ся в дітей; психоґенне порушення, яке проявляється ди-
синерґією м’язів сечового міхура – сфінктера та випо-
рожнювача без очевидних уражень нервової системи.

ГІП- (гіпо-; грец. hypo – під, знизу, нижче) – частина 
складних слів, яка означає «зниження», «зменшення», 
«незначна вираженість».

ГІПАКУЗІЯ – порушення слуху, зумовлене знижен-
ням збудливості рецепторних клітин спірального орґану.

ГІПАЛҐІЯ – зниження больової чутливості.
ГІПЕНГІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь відповідаль-

ності.
ГІПЕР- (грец. hyper- – над, зверху) – частина склад-

них слів, яка означає «надмірне підвищення, збільшен-
ня будь-чого».

ГІПЕРАБДУКЦІЇ СИНДРОМ – спричинюється сти-
сненням плечового сплетення і пахвових судин малим 
грудним м’язом і дзьобоподібним відростком, коли руки 
витягнуті над головою під час сну.

ГІПЕРАДРЕНАЛІЗМ – синдром, що розвивається 
внаслідок гіперадреналінемії; проявляється артеріаль-
ною гіпертензією та схильністю до вазомоторних ре-
акцій.

ГІПЕРАДРЕНАЛІНЕМІЯ – збільшення вмісту ад-
реналіну в крові. Г. може мати фізіолоґічний і патолоґіч-
ний характер. Патолоґічно виражена Г. може супровод-
жувати феохромоцитому, пухлину або запалення деяких 
ділянок головного мозку, переважно діенцефальної ді-
лянки, недостатність кори надниркових залоз, ниркову 
недостатність (зменшення екскреції адреналіну). Тран-
зиторна Г. може бути при палінні (збудження адреналі-
ноцитів нікотином), введенні гістаміну, тираміну, при 
стресі. Тривала Г. неґативно діє на метаболізм, погір-
шуючи утилізацію кисню клітинами, викликаючи їх дис-
трофію, виснаження жирових депо та ін.

ГІПЕРАЗОТУРІЯ – див.: Азотурія.
ГІПЕРАКАНТОЗ – див.: Акантоз.
ГІПЕРАЛҐЕЗІЯ – підвищена больова чутливість.
ГІПЕРАЛЬДОСТЕРОНЕМІЯ – збіль шений вміст 

альдостерону в крові.
ГІПЕРАЛЬДОСТЕРОНІЗМ – клініч ний синдром, 

який характеризується підвищенням секреції або пору-
шеннями метаболізму гормону кори надниркових залоз 
альдостерону; при Г. спостерігається порушення вод-
но-електролітного балансу орґанізму з розвитком гіпо-
каліємічного алкалозу та затримкою натрію, що клінічно 
проявляється розвитком набряку, асциту та реноваскуляр-
ної гіпертонії; розрізняють первинний та вторинний Г.

ГІПЕРАЛЬДОСТЕРОНІЗМ ПЕРВИННИЙ – див.: 
Конна синдром.

ГІПЕРАЛЬДОСТЕРОУРІЯ – підвищений вміст аль-
достерону в сечі.

ГІПЕРАМІЛАЗУРІЯ – підвищений вміст амілази 
в сечі. 
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ГІПЕРАМІНОАЦИДЕМІЯ – див.: Амі ноацидемія.
ГІПЕРАМІНОАЦИДУРІЯ – див.: Аміноацидурія.
ГІПЕРАМОНІЄМІЯ – підвищений вміст вільних 

іонів амонію в плазмі крові.
ГІПЕРАМОНІЄМІЯ РОДИННА – спадкова (ус-

падкування за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, 
в основі якої лежить зниження активності орнітинкар-
бамілтрансферази; характеризується ураженням ц. н. с. 
з високим ступенем розумової відсталості, періодичним 
блюванням.

ГІПЕРАЦИДНИЙ – такий, що характеризується гі-
перхлоргідрією.

ГІПЕРБАРИЧНА ОКСИҐЕНАЦІЯ – лікування 
киснем під підвищеним тиском; в основі Г. о. лежить 
підвищення парціального тиску кисню (рО2) у рідких 
середовищах орґанізму, що приводить до відповідного 
збільшення кисневої ємності і супроводжується збіль-
шенням дифузії кисню в гіпоксичні ділянки тканин.

ГІПЕРБАРИЧНА ТЕРАПІЯ – див.: Гіпербарична 
оксиґенація.

ГІПЕРБАРООКСИҐЕНОТЕРАПІЯ – див.: Гіпер-
барична оксиґенація.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ – збільшення кількості бі-
лірубіну в крові.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Жіль-
бера – Лербулле синдром.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ ІДІОПАТИЧНА – див.: 
Жільбера – Лербулле синдром.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ  ІДІОПАТИЧНА 
НЕКОН’ЮҐОВАНА – див.: Жільбера – Лербулле син-
дром.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ КОНСТИТУЦІЙНА – 
див.: Жільбера – Лербулле синдром.

ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЯ НЕГЕМО ЛІТИЧНА З 
ЯДЕРНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ – див.: Жовтяниця вро-
д жена негемолітична І типу.

ГІПЕРБРАХІЦЕФАЛІЯ – вроджена аномалія роз-
витку черепа: поперечний розмір голови надмірно пе-
реважає поздовжній.

ГІПЕРВАЛІНЕМІЯ – спадкова хвороба (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом), зумовлена по-
рушенням обміну амінокислоти валіну; проявляється 
відставанням у фізичному розвитку та нервово-психіч-
ними порушеннями (ні стаґм, загальна м’язова гіпотонія, 
сухожилкова гіперрефлексія, гіперкінези, судомні напа-
ди, відставання в психічному розвитку); в основі Г. ле-
жить дефіцит ферменту валінтрансферази.

ГІПЕРВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ СИНДРОМ – 1) симп-
томокомплекс, що спостерігається при легеневій гіпер-
вентиляції; характеризується поєднанням ознак гіпокап-
нії та метаболічного алкалозу; клінічно проявляється 
тремтінням, уривчастим диханням, запамороченням, ін-
тенсивним потовиділенням та відчуттям поколювання в 
ділянці обличчя, в кінчиках пальців рук та ніг; трива-
ла задишка може призвести до вазомоторного колапсу 
і втрати свідомості; 2) підсилена легенева вентиляція в 
стані спокою.

ГІПЕРВЕНТИЛЯЦІЯ – підвищена вентиляція ле-
гень внаслідок підсилення та почастішання дихання.

ГІПЕРВІСКОЗНОСТІ СИНДРОМ – симптомо-
комплекси, які проявляються підвищенням в’язкості 
крові; виділяють три типи Г. с.: перший тип, спричине-
ний гіперв’язкістю крові, характеризується спонтанни-
ми кровотечами з невролоґічними порушеннями і роз-
ладами зору; при другому типі спостерігаються поліци-
темія з затримкою кровотоку, гіперемія орґана чи тка-
нини, зниження капілярної перфузії та підвищення сер-
цевого напруження; третій тип включає стани, при яких 
послаблена здатність до деформації еритроцитів.

ГІПЕРВІТАМІНОЗ – інтоксикація вітамінними 
препаратами, які застосовуються в значних дозах.

ГІПЕРВІТАМІНОЗ А – надмірне вживання віта-
міну А може бути гострим або хронічним; гостре пере-
дозування у дітей виникає внаслідок приймання знач-
них доз – більше 100000 мкг і проявляється підвищен-
ням внутрішньочерепного тиску та блюванням; виду-
жування наступає мимовільно без залишкових явищ; 
вітамін А, який застосовується для профілактики соняч-
них опіків, інколи зумовлює розвиток гострого гіперві-
тамінозу, навіть у випадках коли приймається згідно інс-
трукції виробника; хронічне передозування в дорослих 
розвивається у випадках приймання вітаміну А в дозах, 
що перевищують 33000 мкг за добу, упродовж кількох 
місяців; ранніми симптомами є поява рідкого грубого 
волосся, алопеція брів, суха груба шкіра та потріскані 
губи; з часом появляються внутрішньочерепна гіпер-
тензія, головний біль, загальна слабкість; часто, особ-
ливо у дітей, спостерігаються кортикальний гіперостоз 
та артралґія.

ГІПЕРВІТАМІНОЗ D – симптоми передозування в 
дітей спостерігаються при прийманні вітаміну D у дозі 
1000 мкг за добу; у дорослих токсичний ефект спос-
терігається при прийманні 2500 мкг за добу упродовж 
кількох місяців; першими симптомами гіпервітамінозу 
D є анорексія, нудота, блювання; з часом розвивається 
поліурія, полідипсія, подразливість, загальна слабкість, 
свербіж; питома вага сечі знижується, в ній появляють-
ся білки та циліндри, розвивається азотемія; спостері-
гається постійно підвищений рівень кальцію в сироватці 
крові – 12–16 мг%

ГІПЕРВІТАМІНОЗ Е – великі дози вітаміну Е 
(100мг/кг за добу) в новонароджених з низькою масою 
тіла підвищують частоту некротизуючого ентероколіту 
та сепсису, що, імовірно, залежить від зниження залеж-
ної від кисню цитотоксичної активності лімфоцитів та 
макрофаґів.

 ГІПЕРВІТАМІНОЗ К – при застосуванні великих 
доз препаратів філлохінонів спостерігається гемоліз 
еритроцитів при недостатності ґлюкозо-6-фосфатде-
гідроґенази; у новонароджених розвивається анемія, гі-
пербілірубінемія та ядерна жовтяниця (особливо у не-
доношених дітей з еритробластозом).

ГІПЕРВОЛЕМІЯ – див.: Плетора.
ГІПЕРГЕДОНІЯ – патолоґічно підвищений потяг 

до насолоджень та розваг.
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ГІПЕРГЕПАРИНЕМІЯ – спадкова (успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, в основі якої 
лежить підвищений вміст гепарину в крові; проявляєть-
ся симптомами гемораґічного діатезу.

ГІПЕРГІДРАТАЦІЯ – надмірний вміст води в 
орґанізмі та його окремих тканинах.

Г. ГІПЕРТОНІЧНА – Г., яка характеризується над-
лишком інтерстиційної рідини із зневодненням внут-
рішньоклітинного середовища; Г. г. може зустрічатися 
при парентеральному введенні гіпертонічних розчинів, 
з значним вмістом йонів натрію, тяжкому гіперальдо-
стеронізмі, застійній серцевій недостатності, цирозі пе-
чінки, утопленні в морській воді; гіпернатріємія призво-
дить до збільшення осмолярності плазми крові і перехо-
ду води з внутрішньоклітинного простору в позаклітин-
ний; клінічно спостерігаються порушення функції цен-
тральної нервової системи, підвищення центрального 
венозного тиску, периферійні набряки, гіпернатріємія, 
оліґоанурія.

Г. ГІПОТОНІЧНА – Г., яка переважно має внут-
рішньоклітинний характер і розвивається внаслідок 
перевантаження орґанізму гіпотонічною рідиною; Г. г. 
спричинюється надмірним введенням розчинів ґлюкози, 
особливо за умови зниженої ґломерулярної фільтрації, 
масивним промиванням гіпотонічною рідиною сечового 
міхура та ложа передміхурової залози після оперативно-
го втручання на передміхуровій залозі; може спостері-
гатися при дефіциті ґлюкокортикостероїдів, посилен-
ні продукції антидіуретичного гормону (вазопресину), 
утопленні в прісній воді; за умови посиленого виведен-
ня йонів натрію з орґанізму або переходу його у внут-
рішньоклітинній простір, Г. ізотонічна може переходи-
ти у Г. гіпотонічну; розвиваються загальна слабкість, 
прояви набряку головного мозку, периферійні набряки, 
підвищення центрального венозного тиску; діурез спо-
чатку збільшується, а з часом розвивається оліґурія; мо-
же бути пронос; спостерігається гіпонатріємія, гіпохло-
ремія, зниження гематокритного числа.

ГІПЕРГІДРАТАЦІЯ ІЗОТОНІЧНА – Г., яка харак-
теризується надлиш ком води та солей в орґанізмі, гіпер-
волемією; спричинюється інфузією великого об’єму ізо-
тонічних кристалоїдних розчинів, застосуванням високих 
доз ґлюкокортикостероїдів; може виникати при ґломеру-
лонефриті з нирковою недостатністю; клінічно спостері-
гаються периферійні набряки; за нормальних компенсатор-
них можливостей серцево-судинної системи розвивається 
гіпердинамічний синдром, який супроводжується підви-
щенням артеріального тиску, тахікардією, спочатку зі 
збільшенням діурезу, а з часом – розвитком оліґурії; по-
казник гематокритного числа зменшується, спостерігаєть-
ся зменшення концентрації еритроцитів у крові, гіпопро-
теїнемія.

ГІПЕРГІДРІЯ – див.: Гіпергідратація.
ГІПЕРГІДРОЗ – підвищене потовиділення.
ГІПЕРГІДРОЗ НАВКОЛОСКРОНЕВИЙ – див.: 

Аурикуло-темпоральний синдром.
ГІПЕРГІДРОПЕКСИЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 

Гідропексичний синдром.

ГІПЕРҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ – під вищений 
вміст у крові імуноґлобулінів.

ГІПЕРҐЕВЗІЯ – підвищення смакових відчуттів.
ГІПЕРҐЕНІТАЛІЗМ – див.: Гіперґонадизм.
ГІПЕРҐЛІКЕМІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, що розвивається при збільшенні концент-
рації ґлюкози в крові вище 180 мг/100мл; характери-
зується поєднанням сухості шкіри і слизових оболонок 
з поліурією і спрагою.

ГІПЕРҐЛІКЕМІЯ – підвищена концентрація ґлю-
кози в крові.

ГІПЕРҐЛІКОДЕРМІЯ – підвищений вміст цукру 
в шкірі.

ГІПЕРҐЛІКОРАХІЯ – підвищений вміст цукру в 
цереброспінальній рідині.

ГІПЕРҐЛІЦИНЕМІЯ – див.: Ґліцинемія.
ГІПЕРҐОНАДИЗМ – симптомокомплекс, що роз-

вивається внаслідок надмірного виділення гормонів 
статевих залоз; при Г. ознаки статевого дозрівання 
з’являються в дівчаток раніше 8 років, а в хлопчиків – 
раніше 10 років.

ГІПЕРҐОНАДИЗМ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНИЙ – 
передчасне статеве дозрівання, зумовлене гіперпродук-
цією гетеросексуальних гормонів, що призводить до по-
яви статевих ознак протилежної статі. 

ГІПЕРҐОНАДИЗМ ІЗОСЕКСУАЛЬНИЙ – пере-
дчасне статеве дозрівання, зумовлене гіперпродукцією 
статевих гормонів, що відповідають статі.

ГІПЕРҐОНАДОТРОПНИЙ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, розвиток якого зумовлений надмірною 
секрецією ґонадотропних гормонів; характеризується 
поєднанням ознак передчасного статевого дозрівання 
з ознаками порушення фізичного і, часто, психічного 
розвитку.

ГІПЕРДИНАМІЯ – найвище напруження орґанізму.
ГІПЕРЕКСТЕНЗІЯ – можливість біль шого, ніж у 

нормі, розгинання в суглобі.
ГІПЕРЕЛАСТИЧНА ШКІРА УННИ (P. G. UN-

NA) – див.: Десмоґенез недосконалий.
ГІПЕРЕМІЯ – збільшення кровонаповнення в будь-

якій ділянці периферичної судинної системи, викликане 
підсиленням притоку крові в мікроциркуляторну систе-
му або послабленням відтоку крові.

ГІПЕРЕНДОФАЗІЯ – див.: Псевдогалюцинації вер-
бально-моторні.

ГІПЕРЕРҐІЯ – підвищена реактивність орґанізму.
ГІПЕРЕСТЕЗІЯ – підвищена чутливість до подраз-

ників, що діють на орґани відчуття.
ГІПЕРЕСТЕЗІЯ СМАКОВА – див.: Гіперґевзія.
ГІПЕРЕСТРОҐЕНІЗМ – підвищений (стосовно рів-

ня проґестерону) вміст естроґенів в орґанізмі.
ГІПЕРИНОЗ – підвищений вміст фібриноґену в 

крові.
ГІПЕРІМУНІЗАЦІЯ – повторна імунізація з метою 

тривалого підтримання в орґанізмі високого титру анти-
тіл до від повідного антиґена.

ГІПЕРІМУНОҐЛОБУЛІНЕМІЇ Е СИНДРОМ – 
первинна імунна недостатність, яка характеризується 
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дуже високим рівнем у сироватці крові IgE, нормальни-
ми рівнями IgG, IgA, IgM, еозинофілією крові та харко-
тиння, низькими анамнестичними реакціями антитіл на 
повторну імунізацію та слабкими гуморальними і клі-
тинними реакціями до неоантиґенів, повторними ста-
філококовими абсцесами шкіри, легенів, суглобів та ін-
ших ділянок тіла.

ГІПЕРІНДИКАНЕМІЯ – підвищений вміст інди-
кану в крові.

ГІПЕРІНСУЛІНЕМІЯ – підвищений вміст інсулі-
ну в крові.

ГІПЕРІНСУЛІНІЗМ – синдром, що розвивається 
внаслідок підсиленої секреції інсуліну і проявляється 
симптомами гіпоґлікемії різного ступеня вираженості.

ГІПЕРКАЛІЄМІЯ – підвищення концентрації ка лію 
в сироватці крові (понад 5,5 ммоль/л); Г. виникає внаслі-
док надлишкового надходження К+ з їжею або при над-
мірному внутрішньовенному введенні; спричинюється 
недостатнім виведенням К+ з орґанізму при нирковій не-
достатності, недостатності надниркових залоз, кишковій 
непрохідності, застосуванні калійзберігаючих діурети-
ків; може також спостерігатися при гемолізі, краш-син-
дромі, цитолітичному синдромі; клінічно Г. може про-
являтися порушеннями функції центральної нервової 
системи; слабкістю та паралічами м’язів, гіпотермією, 
порушеннями серцевого ритму, абдомінальним болем.

ГІПЕРКАЛЬЦІЄМІЯ – підвищення концентрації 
кальцію в плазмі крові (понад 2,6 ммоль/л); Г. може роз-
виватися при надлишковому надходженні або посиленій 
абсорбції кальцію в кишках, гіпервітамінозі D, прий-
манні антацидних засобів, які містять кальцій, при гі-
перпаратиреоїдизмі, гіпофосфатемії, тиреотоксикозі, 
порушенні обміну кальцію в кістковій тканині, про-
цесах, які супроводжуються руйнуванням кісток, аци-
дозі; клінічно Г. проявляється порушеннями свідомості, 
м’язовою слабкістю, анорексією, нудотою, блюванням, 
ослабленням моторики кишок, патолоґічними перелома-
ми кісток, порушеннями серцевого ритму, утворенням 
конкрементів, внаслідок преципітації кальцію в нирко-
вих канальцях; на ЕКҐ – укорочення інтервалу Q–T.

ГІПЕРКАЛЬЦІУРІЯ – підвищений вміст кальцію 
в сечі.

ГІПЕРКАПНІЯ – підвищене напруження вуглекис-
лого ґазу в артеріальній крові та в тканинах орґанізму.

ГІПЕРКЕРАТОЗ – надмірне потовщення рогового 
шару епідермісу.

ГІПЕРКЕРАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ УНІВЕРСАЛЬ-
НИЙ – див.: Іхтіоз плода.

ГІПЕРКЕРАТОЗ ЕПІДЕРМОЛІТИЧНИЙ – див.: 
Іхтіоз епідермолітичний.

ГІПЕРКЕРАТОЗ ПРОНИКАЮЧИЙ – див.: Кір-
ле хвороба. 

ГІПЕРКЕТОНЕМІЯ – підвищений вміст кетоно-
вих тіл у крові.

ГІПЕРКІНЕЗИ – надмірні мимовільні рухи, що ви-
никають внаслідок скорочень м’язів обличчя, тулуба або 
кінцівок, рід кісніше – скорочення м’язів гортані, м’якого 
піднебіння, язика, зовнішніх м’язів очей.

ГІПЕРКІНЕЗІЯ – підсилення рухової функції будь-
якого внутрішнього орґана.

ГІПЕРКІНЕТИКО-ГІПОТОНІЧНИЙ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
ураженні смугастого тіла; характеризується поєднан-
ням гіперкінезу, частіше хореїчного або атетоїдного, з 
м’язовою гіпотонією.

ГІПЕРКІНЕТИЧНИЙ СИНДРОМ – психопато ло-
ґічний розлад, який проявляється руховим збудженням з 
переважанням мимовільних і експресивних рухів.

ГІПЕРКОРТИЦИЗМ – симптомокомплекс, що зу-
мовлений надмірним вмістом у крові кортикостероїдів.

ГІПЕРКОРТИЦИЗМ ЮНАЦЬКИЙ – див.: Дис пі-
туїтаризм пубертатно-юнацький.

ГІПЕРКРЕАТИНЕМІЯ – підвищений вміст креа-
тину в плазмі крові.

ГІПЕРЛЕЙКОЦИТОЗ – надзвичайно високий вміст 
лейкоцитів у крові (більше 50 тисяч в 1 мкл).

ГІПЕРЛЕТИЦИНЕМІЯ – підвищений вміст леци-
тинів у крові.

ГІПЕРЛІПАЗУРІЯ – підвищений вміст ліпази в 
крові.

ГІПЕРЛІПЕМІЯ – див.: Ліпемія.
ГІПЕРЛІПЕМІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: Ліпоїдоз 

ідіопатичний.
ГІПЕРЛІПІДЕМІЯ – див.: Ліпідемія.
ГІПЕРЛІПОЇДЕМІЯ – див.: Ліпоїдемія.
ГІПЕРЛІПОЇДЕМІЯ ГЕПАТОМЕҐАЛІЧНА – 

див.: Ліпоїдоз ідіопатичний.
ГІПЕРМАҐНЕЗІЄМІЯ – див.: Гіпермаґніємія.
ГІПЕРМАҐНІЄМІЯ – підвищений вміст маґнію в 

сироватці крові (понад 1,2 ммоль/л); Г. розвивається при 
збільшенні надходження Mg++ з їжею, незбалансованій 
інфузійній терапії, нирковій недостатності, гострому 
панкреатиті, гіперкатаболізмі; клінічно Г. проявляється 
зменшенням м’язового тонусу, зниженням сухожилко-
вих рефлексів, артеріальною гіпотензією, брадикардією, 
порушенням вентиляції.

ГІПЕРМЕЛІЯ – вроджена надмірна кількість кін-
цівок.

ГІПЕРМЕНОРЕЯ – підвищене виділення крові під 
час менструації без порушення менструального циклу. 

ГІПЕРМЕТІОНІНЕМІЯ – підвищення концентра-
ції вільного метіоніну в сироватці (плазмі) крові (біль-
ше 0,45 мг%); вважається, що в основі розвитку Г. ле-
жить порушення процесів обміну сірко вмістних кето-
кислот, які утворюються в результаті переамінування 
метіоніну.

ГІПЕРМЕТРІЯ – надмірність рухів; ознака уражен-
ня мозочка і його провідних шляхів.

ГІПЕРМЕТРОПІЯ – див.: Далекозорість.
ГІПЕРМІМІЯ – підсилення мімічних рухів.
ГІПЕРМНЕЗІЯ – різке загострення пам’яті, що суп-

роводжується численними споминами.
ГІПЕРНАТРІЄМІЯ – підвищений вміст натрію в 

плаз мі крові (понад 145 ммоль/л); Г. може спричинюва-
тися надлишковим надходженням Na+ з їжею, внутріш-
ньовенним введенням гіпертонічних розчинів, які містять 
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натрій; виникати при проносі, опіках, осмотичному діу-
резі, нецукровому діабеті; клінічно Г. може проявлятися 
порушеннями функцій центральної нервової системи, гі-
перрефлексією, спрагою, судомами; спостерігається гіпе-
росмолярність плазми крові та сечі.

ГІПЕРОКСЕМІЯ – підвищений вміст кисню в 
крові.

ГІПЕРОКСІЯ – підвищений вміст кисню в тка-
нинах орґанізму внаслідок збільшення його вмісту в 
повітрі, що вдихається, легенях та крові; вираженість 
і спрямованість реакцій орґанізму при Г. залежать від 
рівня підвищеного рО2 в легенях та тривалості його 
дії; токсична дія кисню проявляється в основному дво-
ма формами отруєння: легеневою та судомною; при 
першій формі розвиваються ателектази, набряк та ін-
ші форми ураження легень; при другій формі, у ви-
падку гіпербаричної Г. (рО2 більше 3 ата), уражається 
ц. н. с.; виділяють також загальнотоксичну форму, що 
розвивається при рО2 в межах 1 – 4 атм, коли легеневі 
ураження і судоми не встигають розвинутися, а спос-
терігаються патолоґічні ураження багатьох орґанів та 
систем.

ГІПЕРОНІХІЯ – прискорений ріст нігтів.
ГІПЕРОРНІТИНЕМІЇ – ГІПЕРАМОНІЄМІЇ – ГО-

МО ЦИТРУЛІНУРІЇ СИНДРОМ – успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом; вважається, що розвиток 
синдрому спричинений вадою транспортування орні-
тину в мітохондрії, що призводить до порушення цик-
лу уреаґенезу; характеризується підвищенням рівня ор-
нітину в плазмі, що спостерігається після споживання 
їжі, гіперамоніємією, гомоцитрулінурією та несприй-
манням білка.

ГІПЕРОСМІЯ – хворобливе загострення нюху.
ГІПЕРОСМОС – збільшення осмотичного тиску 

фізіолоґічних рідин орґанізму.
ГІПЕРОСТОЗ – патолоґічне (надмірне) розростан-

ня кісткової тканини.
ГІПЕРОСТОЗ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ КОШЕВ СЬ-

КОГО – див.: Кошевського хвороба.
ГІПЕРОСТОЗ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ОСИФІКУ-

ЮЧИЙ – див.: Бамберґа – Марі періостоз.
ГІПЕРОСТОЗ КОРТИКАЛЬНИЙ – патолоґічне роз-

ростання кісткової тканини в кірковій речовині кісток.
ГІПЕРОСТОЗ КОРТИКАЛЬНИЙ ҐЕНЕРАЛІ ЗО-

ВАНИЙ – спадкова (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) хвороба; проявляється після статевого 
дозрівання і характеризується кортикальними гіперос-
тозами з утворенням остеофітів, акромеґалоїдним збіль-
шенням підборіддя, потовщенням ключиць, зниженням 
слуху і зору, ураженням лицьового нерва, екзофталь-
мом.

ГІПЕРОСТОЗ КОРТИКАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ – 
Г., який проявляється в дітей у віці до 6 місяців корти-
кальними гіперостозами діафізів кісток, гарячкою; при 
рентґенолоґічному дослідженні спостерігається потов-
щення компактної і склероз спонґіозної субстанцій діа-
фізів довгих і коротких трубчастих кісток, нижньої ще-
лепи і ключиці; масивні пе ріостальні нашарування.

ГІПЕРОСТОЗИ ВРОДЖЕНІ ДІАФІЗАРНІ СИС-
ТЕМНІ – див.: Дисплазія діафізарна проґресуюча.

ГІПЕРОСТОЗИ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМНІ З 
ІНВОЛЮТИВНОЮ МІОПАТІЄЮ – див.: Дисплазія 
діафізарна проґресуюча.

ГІПЕРОФТАЛЬМОПАТИЧНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Екзофтальм зло якісний. 

ГІПЕРПАРАТИРЕОЗ – захворювання, що виклика-
не збільшеним утворенням гормону паращитоподібних 
залоз; Г. розвивається при гіперплазії або аденомі пара-
щитоподібної залози; характе ри зу ється ґенералізованою 
остеодистрофією, час то в поєднанні з кальцинозом ни-
рок і ураженнями шлунково-кишкового тракту.

ГІПЕРПАРАТИРЕОЇДИЗМ – див.: Гіперпарати-
реоз.

ГІПЕРПАТІЯ – якісна ненормальність чутливості, 
яка характеризується підвищенням порогу сприйняття 
при подразненні, відсутністю точної локалізації, схиль-
ністю до іррадіації, тривалими наслідками.

ГІПЕРПІҐМЕНТАЦІЯ – підсилена піґментація 
шкіри або слизових оболонок.

ГІПЕРПІНЕАЛІЗМ – підвищення рівня секретор-
ної активності шишкоподібного тіла.

ГІПЕРПІРЕКСІЯ – підвищення температури тіла 
вище 41о.

ГІПЕРПІТУЇТАРИЗМ – підвищення гормональної 
активності гіпофіза.

ГІПЕРПІТУЇТАРИЗМ ПАРЦІАЛЬНИЙ – підси-
лення однієї або кількох функцій гіпофіза.

ГІПЕРПІТУЇТАРИЗМ ТОТАЛЬНИЙ – підвищен-
ня всіх гіпофізарних функцій.

ГІПЕРПЛАЗІЯ – збільшення числа структурних 
елементів тканин внаслідок надмірного їх новоутво-
рення.

ГІПЕРПЛАЗІЯ ПСЕВДОКАРЦИНОМАТОЗНА – 
див.: Кератоакантома.

ГІПЕРПЛАЗІЯ ЯСЕН СПАДКОВА – див.: Фібро-
матоз ґінґівальний спадковий.

ГІПЕРПЛОЇД – клітина (або орґанізм), що мають 
надмірну кількість окремих хромосом або зайвий набір 
(набори) хромосом.

ГІПЕРПОЛІМЕНОРЕЯ – значні і тривалі (більше 
6–7 днів) менструації.

ГІПЕРПРОЗЕКСІЯ – патолоґічна концентрація 
уваги на окремих подіях, предметах, думках або відчут-
тях.

ГІПЕРПРОЛІНУРІЯ – підвищене виді лення з се-
чею проліна; ознака спадкового нефриту.

ГІПЕРПРОТЕЇНЕМІЯ – підвищений вміст білка 
в крові.

ГІПЕРРЕФЛЕКСІЯ – підвищення сеґментарних 
ре флексів; розвивається при послабленні гальмівного 
впливу кори головного мозку на сеґментарний рефлек-
торний апарат.

ГІПЕРСАЛІВАЦІЯ – підвищене виділення слини, 
що має понижену в’яз кість.

ГІПЕРСАРКОЗИНЕМІЯ – спадкова (успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, яка характе-
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ризується значною затримкою фізичного і психічного 
розвитку, тремором, збільшенням вмісту саркозину в 
крові; розвиток Г. зумовлений дефектом ферменту сар-
козиндегідроґенази.

ГІПЕРСЕКРЕЦІЯ – надмірне виділення секретів 
будь-якою залозою.

ГІПЕРСЕКСУАЛЬНІСТЬ – підвищений статевий 
потяг.

ГІПЕРСИМПАТИКОТОНІЯ – підвищений тонус 
симпатичної нервової системи.

ГІПЕРСОМНІЇ – БУЛІМІЇ СИНДРОМ – див.: 
Клейне – Левіна синдром.

ГІПЕРСОМНІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при ураженні гіпоталамуса; 
характеризується поєднанням нападів гіперсомнії і ка-
талепсії з порушенням нічного сну.

ГІПЕРСОМНІЯ – патолоґічна сонливість; патоло-
ґічне збільшення загальної тривалості сну на 25%, що 
призводить до порушення нормальної соціально-еко-
номічної адаптації людини; Г., що раптово виникає і 
відносно короткочасна, може ускладнювати перебіг го-
стрих загальних захворювань, таких, як ґрип; хронічна 
або підгостра Г. може розвиватися при об’ємних ура-
женнях головного мозку, які зумовлюють підвищення 
внутрішньочерепного тиску, чи локалізуються в ділянці 
гіпоталамуса або верхніх відділах стовбура.

ГІПЕРСПЛЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що характеризується поєднанням збільшення 
селезінки зі збільшенням кількості клітинних елементів 
у кістковому мозку і зменшенням формених елементів 
у периферійній крові.

ГІПЕРСТЕНУРІЯ – збільшений вміст у сечі щіль-
них речовин, що зумовлює її високу питому вагу.

ГІПЕРСУБЛІМАЦІЯ – стійке гальмування сексуаль-
них проявів та інтересів мотиваціями і активністю твор-
чого, виробничого, спортивного або іншого характеру.

ГІПЕРТЕЛІЯ – 1) вроджене збільшення кількості 
сосків молочних залоз; 2) гіпертрофія одного або обох 
сосків молочних залоз.

ГІПЕРТЕЛОРИЗМ – патолоґічне збільшення від-
стані між будь-якими парними орґанами; частіше термі-
ном Г. позначають збільшення відстані між очима.

ГІПЕРТЕЛОРИЗМ ОЧНИЙ СПАДКОВИЙ – див.: 
Ґреґґа синдром.

ГІПЕРТЕЛОРИЗМ РОДИННИЙ – див.: Ґреґґа син-
дром.

ГІПЕРТЕЛОРИЗМУ – ГІПОСПАДІЇ СИНДРОМ – 
див.: Опітца синдром.

ГІПЕРТЕНЗИВНИЙ СИНДРОМ – комплекс симп-
томів, зумовлений ста більним або проґресуючим підви-
щенням внутрішньочерепного тиску: головний біль, 
нудота, блювання; у піз ніх стадіях можуть виникнути 
психічні порушення.

ГІПЕРТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
підвищують артеріальний тиск.

ГІПЕРТЕНЗІЯ – підвищення гідростатичного тис-
ку в порожнинах орґанізму, порожнистих орґанах та су-
динах.

ГІПЕРТЕНЗІЯ ОКА ПАРОКСИЗМАЛЬНА ДОБ-
РОЯКІСНА – див.: Познера – Шлоссмана синдром.

ГІПЕРТЕРМІЧНИЙ СИНДРОМ – патолоґічний 
стан, що характеризується раптовим значним підвищен-
ням температури тіла до 40о і вище внаслідок порушен-
ня термореґуляції на рівні гіпоталамуса.

ГІПЕРТЕРМІЯ – стан орґанізму, зумовлений підви-
щеною температурою тіла.

ГІПЕРТЕРМІЯ ЕЛЕКТРИЧНА – див.: Електропі-
рексія.

ГІПЕРТИМІЯ – 1) симптомокомплекс, зумовлений 
персистуючою функціонуючою вилочковою залозою: 
ожиріння, ґенітальна дистрофія, затримка розумового 
і фізичного розвитку; 2) підвищений настрій, який суп-
роводжується підсиленою руховою і психічною актив-
ністю; підвищений настрій проявляється радістю і оп-
тимізмом; хворі безтурботні, у них немає проблем, пре-
красний настрій, постійний надлишок енерґії; підвище-
на самооцінка може досягати ступеня марення; міміка 
жива, рухи швидкі і поривчасті; сплять мало, але ко-
роткий сон, як правило, міцний; виглядають молодше 
своїх років; виділяють особливі форми Г.: ейфорія, ра-
уш-манія, морія, екстаз.

ГІПЕРТИРЕОЗ – симптомокомплекс, в основі яко-
го лежить підвищена функція щитоподібної залози; ха-
рактеризується підвищенням основного обміну, тахікар-
дією, екзофтальмом, втратою маси тіла, змінами в шлун-
ково-кишковому тракті та шкірі.

ГІПЕРТИРЕОЇДИЗАЦІЯ – зміна проявів гіпоти-
реозу симптомами гіпертиреозу; спостерігається при за-
стосуванні неадекватно великих доз препаратів гормонів 
щитоподібної залози.

ГІПЕРТИРЕОЇДИЗМ – див.: Гіпертиреоз.
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА – хвороба, основни-

ми проявами якої є підвищений артеріальний тиск, час-
то – у поєднанні з реґіонарними, головним чином, це-
ребральними розладами судинного тонусу; стадійність 
у розвитку симптомів, виражена залежність перебігу від 
функціонального стану нервових механізмів реґуляції 
артеріального тиску при відсутності явного причин-
ного зв’язку з первинним орґанічним ураженням будь-
яких орґанів та систем; виділяються три стадії перебігу 
Г. х.: І – функціональних змін; ІІ – початкових орґаніч-
них змін і ІІІ – стадія виражених орґанічних змін в орґа-
нах, перш за все – у нирках; у залежності від характеру 
проґресування Г. х. та її тривалості виділяють чотири 
варіанти перебігу: 1) швидко проґресуючий (злоякіс-
ний); 2) повільно проґресуючий; 3) непроґресуючий; 4) 
зворотного розвитку.

ГІПЕРТОНІЧНИЙ – 1) такий, що має підвищений 
тиск; зумовлений гіпертонією; 2) такий, що має підви-
щений осмотичний тиск.

ГІПЕРТОНІЧНІ РОЗЧИНИ – розчини, осмотичний 
тиск яких є вищим осмотичного тиску плазми крові.

ГІПЕРТОНІЯ – надмірне напруження м’язів, що 
проявляється їх опором розтягненню та порушенням 
функції відповідних м’язових орґанів і систем.

ГІПЕРТРИХОЗ – надмірність волосяного покриву.



231 ГІПЕРТРОФІЯ – ГІПНАҐОҐІЧНІ ФЕНОМЕНИ

ГІПЕРТРОФІЯ – збільшення об’єму та ваги тка-
нини, орґана або його частини внаслідок розмноження 
клітин або збільшення об’єму клітинних елементів, що 
зумовлене реґенерацією орґаноїдів.

Г. ВАКАТНА – несправжня Г., яка розвивається при 
атрофії паренхіми орґана.

Г. ВІКАРНА – Г. орґана, що розвивається при ви-
ключенні функції іншого парного орґана.

Г. ГОРМОНАЛЬНА – Г., що розвивається внаслі-
док порушення функції ендокринної системи.

Г. ЕКСЦЕНТРИЧНА – Г. порожнистого орґана, яка 
супроводжується потовщенням його стінки і розширен-
ням просвіту.

Г. ЕНДОКРИННА – див.: Г. гормональна.
Г. КОМПЕНСАТОРНА – Г. орґана, яка розвиваєть-

ся внаслідок підсилення його функції, що компенсує 
будь-які порушення в орґанізмі.

Г. КОНЦЕНТРИЧНА – Г. порож нистого орґана, що 
супроводжується потовщенням його стінки та зменшен-
ням порожнини.

Г. НЕЙРОГУМОРАЛЬНА – Г., що розвивається 
внаслідок порушень нейрогуморальної реґуляції функ-
ції орґана. 

Г. НЕСПРАВЖНЯ – збільшення орґана внаслідок 
надмірного розвитку проміжної та жирової тканини при 
атрофії його паренхіматозних елементів.

Г. РЕҐЕНЕРАЦІЙНА – Г. частини орґана, яка роз-
вивається після пошкодження або видалення іншої йо-
го частини.

Г. СПРАВЖНЯ – збільшення об’єму специфічно 
функціонуючих паренхіматозних елементів орґана.

Г. ФУНКЦІОНАЛЬНА – див.: Г. компенсаторна.
Г. МІОКАРДУ ІДІОПАТИЧНА – див.: Кардіоміо-

патія гіпер трофічна.
Г. ЯСЕН ҐЕНЕРАЛІ ЗОВАНА ПЕРВИННА – див.: 

Фібро матоз ґінґівальний спадковий.
ГІПЕРУРИКЕМІЯ – спадкова (успадкування за 

аутосомно-рецесивним типом) хвороба, в основі якої 
лежить де фіцит ферменту гіпоксантинфосфорибозил-
трансферази; характеризується розумовою відсталістю, 
нападами аґресивної поведінки з самоушкодженнями, 
хореоатетозом, підвищенням вмісту сечової кислоти в 
сечі.

ГІПЕРФАЛАНҐІЯ – вроджене збіль шення числа 
фаланґ пальців рук або ніг.

ГІПЕРФЕНІЛАЛАНІНЕМІЯ – спадкове (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) порушення 
обміну фенілаланіну, яке характеризується підвищеним 
його вмістом у крові.

ГІПЕРФОСФАТЕМІЯ – підвищений вміст фос-
фору в крові (понад 1,3 ммоль/л); Г. може виникати 
при посиленому надходженні фосфору з їжею, нир-
ковій недостатності, гіпервітамінозі D, гіпопаратире-
оїдизмі, остеопорозі, значній деструкції клітин (політ-
равма, рабдоміоліз, хіміотерапія онколоґічних хвороб); 
клінічно Г. проявляється міальгіями, спазмами м’язів, 
кальцифікацією суглобів (при тривалій Г.), гіпокаль-
ціємією.

ГІПЕРФУНКЦІЯ – посилення діяльності (функції) 
якого-небудь орґана, тканини, системи.

ГІПЕРХІЛІЯ – підвищене виділення шлунковими 
залозами соляної кислоти та ферментів.

ГІПЕРХЛОРГІДРІЯ – підвищений вміст соляної 
кислоти в шлунковому соку.

ГІПЕРХЛОРЕМІЯ – підвищений вміст хлоридів у 
сироватці крові (більше 108 ммоль/л); Г. розвивається 
при гіпернатріємії, метаболічному ацидозі, дегідратації, 
тяжкій нирковій недостатності; особливості клінічних 
проявів пов’язані з порушеннями водно-електролітно-
го балансу та можливими порушеннями кислотно-ос-
новного стану. 

ГІПЕРХЛОРУРІЯ – підвищене виділення хлори дів 
з сечею.

ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ – збіль шення вмісту 
холестерину в крові (біль ше 250 мг%).

ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ РОДИННА – спадко-
ва (успадкування за неповно-домінантним типом) хво-
роба, що характеризується стійкою високою гіперхо-
лестеринемією; патоґенез Г. р. пов’язаний з дефек-
том білка-рецептора, який відповідає за розпізнавання 
клітинами судинної стінки та деяких інших тканин і 
орґанів білкового компоненту ліпопротеїдів низької та 
дуже низької щільності – апопротеїну В; проявляєть-
ся ксантомами шкіри та сухожилків, раннім атероскле-
розом.

ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ РОДИННА ЕСЕН-
ЦІАЛЬНА – див.: Гіперхолестеринемія родинна.

ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ РОДИННА ІДІОПА-
ТИЧНА – див.: Гіперхолестеринемія родинна.

ГІПЕРХРОМАЗІЯ – ступінь забарвлення еритро-
цитів, зумовлений підвищеним насиченням їх гемоґло-
біном, що визначається візуально та шляхом вирахуван-
ня кольорового показника.

ГІПЕРХРОМАТОЗ – 1) підвищене забарвлення 
орґанів і тканин внаслідок порушень піґментного обмі-
ну; 2) підвищена здатність ядер клітин забарвлюватися 
основними барвниками.

ГІПЕРХРОМІЯ – див.: Гіперхромазія.
ГІПЕРЦЕМЕНТОЗ – надмірне утворення цемен-

ту зуба.
ГІПЕСТЕЗІЯ – пониження поверхневої чутли-

вості.
ГІПЕСТЕЗІЯ СТАТЕВА – див.: Гіфедонія.
ГІПН- (гіпно-; грец. hypnos – сон; hypnō – присип-

ляти) – частина складних слів, яка означає «сон», «гіп-
ноз».

ГІПНАБЕЛЬНІСТЬ – схильність до гіпнотичної 
дії.

ГІПНАҐОҐІЧНИЙ – викликаний сном.
ГІПНАҐОҐІЧНИЙ СТАН СВІДОМОСТІ – стан 

свідомості під час засинання.
ГІПНАҐОҐІЧНІ ФЕНОМЕНИ – незвичайно яс кра-

ві слухові або зорові ілюзії або галюцинації, що появ-
ляються під час засинання, які важко відмежувати від 
яскравих уявлень чи фантазій; вони дещо нагадують 
сни, які виникають у нормі під час сну з швидкими ру-
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хами очей; на електроенцефалоґрамі під час нападу час-
то з самого його початку реєструється низькоамплітудна 
швидка активність, що характерна для сну з швидкими 
рухами очей; Г.ф. нерідкісно зустрічаються в дітей, але 
інколи спостерігаються в дорослих за відсутності нар-
колепсії чи інших порушень сну.

ГІПНАЛҐІЯ – біль, що виникає під час засинання, 
сну або пробудження.

ГІПНАПОМПІЧНІ ФЕНОМЕНИ – незвичайно яс-
краві слухові або зорові ілюзії або галюцинації, які вини-
кають під час пробудження; за своїми проявами і характе-
ристикою вони нагадують гіпнаґоґічні феномени.

ГІПНОАНАЛІЗ – дослідження психіки в стані гіп-
нозу. 

ГІПНОЗ – штучний, викликаний за допомогою на-
віювання, особливий стан людини, характерною рисою 
якого є вибірковість реаґування, що виявляється підви-
щеним сприйняттям психолоґіч ного впливу гіпнотизую-
чого і зниженні чутливості до всіх інших впливів.

ГІПНОЛЕПСІЯ – короткочасні періодичні напади 
сонливості; прояв нарколепсії.

ГІПНОТЕРАПІЯ – метод лікування хворих гіпно-
зом.

ГІПНОТИЗМ – див.: Гіпноз.
ГІПНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за сну ти через 

побоювання вмерти під час сну. 
ГІПО- – див.: Гіп-.
ГІПОАДРЕНАЛІНЕМІЯ – зменшення вмісту адре-

наліну в крові. Г. може мати фізіолоґічний і патолоґіч-
ний характер. Для патолоґії Г. має менше значення в 
порівнянні з гіперадреналінемією, внаслідок заміню-
вальної дії симпатичного медіатора. Г. може бути ре-
зультатом недорозвитку мозкової речовини наднирко-
вих залоз, розвиватися внаслідок тотальної адреналек-
томії, функціонального виснаження мозкової речовини 
надниркових залоз при тривалій дії збуджуючих фак-
торів. 

ГІПОАКЦЕЛЕРИНЕМІЯ – див.: Оврена хвороба.
ГІПОАЛЬБУМІНЕМІЯ – зменшена кількість аль-

бумінів у сироватці крові.
ГІПОАЛЬДОСТЕРОНІЗМ – клінічний синдром, 

що розвивається внаслідок недостатності альдостеро-
ну в орґанізмі; вираженість клінічних симптомів та тяж-
кість захворювання значною мірою визначається ступе-
нем гіперкаліємії.

ГІПОБУЛІЯ – стан психіки, який характеризується 
зниженням бажань та стимулів до діяльності.

ГІПОВІТАМІНОЗ – вітамінна недостатність, що 
розвивається внаслідок недостатнього надходження ві-
таміну в орґанізм.

ГІПОВОЛЕМІЯ – зниження об’єму циркулюючої 
крові в тілі.

ГІПОГЕПАТИЗМ – легкий ступінь печінкової не-
достатності; проявляється загальною слабкістю; часто 
незначною жовтяницею, змінами показників функціо-
нальних проб печінки, зниженням вмісту в крові аль-
бумінів, фібриноґену, протромбіну.

ГІПОГІДРАТАЦІЯ – зменшення вмісту води в 
орґанізмі.

Г. ГІПЕРТОНІЧНА – зменшення вмісту води в 
орґанізмі за умови нормального вмісту або надлишку 
йонів натрію; переважає внутрішньоклітинна Г.; Г. г. роз-
вивається внаслідок втрати води з низьким рівнем йонів 
натрію, надлишкового надходження в орґанізм натрію 
хлориду за умови дефіциту води, посилення втрати ріди-
ни через дихальні шляхи, потовиділення при гіпертермії; 
Г. г. може також спостерігатися в поліуретичній стадії го-
строї ниркової недостатності або поліурії при нецукрово-
му діабеті, форсованому діурезі та діареї; при втраті ріди-
ни до 1–2 л виникає спрага, сухість слизових оболонок, 
гіпернатріємія (> 150 ммоль/л); при дефіциті рідини 4–5 
л спостерігається артеріальна гіпотензія, висока віднос-
на густина сечі за умови нормальної функції нирок; при 
гіпернатріємії понад 160 ммоль/л розвиваються загальна 
слабкість, дезорієнтація, галюцинації, судоми, кома.

Г. ГІПОТОНІЧНА – Г., яка виникає внаслідок втра-
ти гіперосмолярної рідини, насамперед з значним вміс-
том йонів натрію; Г. г. може спричинюватися блюванням 
концентрованим шлунковим вмістом, хворобами нирок 
з порушенням реабсорбції йонів натрію, недостатністю 
надниркових залоз, тривалим прийманням проносних 
лікарських засобів, дієтою з низьким вмістом йонів на-
трію; ступінь тяжкості Г. г. залежить від ступеня зни-
ження осмолярності плазми крові та зменшення вміс-
ту в ній йонів натрію; при цьому вода переміщується із 
гіпотонічного сектора (внутрішньосудинний та інтер-
стиційний) до гіпертонічного (внутрішньоклітинний); 
клінічні прояви Г. г. залежать від вираженості гіпово-
лемії та гіпонатріємії; спостерігаються загальна слаб-
кість, блідість шкірних покривів; з проґресуванням Г. 
г. виникають порушення функцій центральної нервової 
системи, судоми, кома.

Г. ІЗОТОНІЧНА – Г., яка виникає за умови одна-
кових втрат води та електролітів; найчастіше Г. і. спри-
чинюють: тонкокишкова діарея, рецидивне блювання, 
кровотеча, великі опіки, форсований діурез, нориці 
шлунка, тонкої кишки та підшлункової залози; залеж-
но від ступеня дегідратації виникають порушення сві-
домості, ортостатична гіпотензія, зниження централь-
ного венозного тиску; при проґресуванні Г. і. розви-
вається шок з вираженою артеріальною гіпотензією та 
оліґоанурією.

ГІПОГІДРІЯ – див.: Гіпогідратація.
ГІПОГІДРОЗ – знижене потовиділення.
ГІПОГІПЕРПАРАТИРЕОЇДИЗМ – див.: Костелло – 

Дента синдром.
ГІПОҐАЛАКТІЯ – зниження секреторної діяль-

ності молочних залоз у період лактації. 
ГІПОҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ – див.: Аґаммаґло-

булінемія.
ГІПОҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ ІДІОПАТИЧНА – 

хвороба, в основі якої лежить зниження концентрації 
ґамма-ґлобулінів у сироватці крові; проявляється гепато- 
і спленомеґалією, хронічними ураженнями легень.
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ГІПОҐЕВЗІЯ – знижена смакова чутливість.
ГІПОҐЕДОНІЯ – див.: Гіфедонія.
ГІПОҐЕНЕЗІЯ – див.: Гіпоплазія.
ГІПОҐЕНІТАЛІЗМ – зниження функціональної ак-

тивності статевих залоз.
ГІПОҐЛІКЕМІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-

плекс, зумовлений зменшенням концентрації ґлюкози 
в крові (нижче 70 мг/100 мл); характеризується поєд-
нанням відчуття голоду, м’язової слабкості, рухового і 
психічного збудження, тахікардії, тремтіння кінцівок; 
можуть спостерігатися порушення свідомості, що суп-
роводжуються судомами, яким передує запаморочення, 
підвищене потовиділення, нудота, блювання, серцебит-
тя, головний біль, болі в череві, відчуття голоду; шкірні 
покриви вологі та бліді; гіпотермія; реакції зіниць збере-
жені; глибокі рефлекси підсилені; симптом Бабінського; 
гіпоґлікемія під час нападу.

ГІПОҐЛІКЕМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – див.: 
Антидіабетичні лікарські засоби.

ГІПОҐЛІКЕМІЯ – знижена концентрація ґлюкози 
в крові.

Г. ІДІОПАТИЧНА РОДИННА – спадкова (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, в ос-
нові якої лежить уповільнений розпад інсуліну внаслі-
док ензиматичного блоку інсулінази; проявляється вини-
каючою натще загальною слабкістю, гіперфаґією, тре-
мором, судомами, розвитком коми.

ГІПОҐЛІКЕМІЯ ІНСУЛІНОВА – гіпоґлікемія, що 
розвивається внаслідок введення в орґанізм інсуліну.

Г. СПОНТАННА – гіпоґлікемія, розвиток якої не 
пов’язаний з ендокринними порушеннями.

Г. СПОНТАННА ІДІОПАТИЧНА – див.: Гіпоґлі-
кемія ідіопатична родинна.

ГІПОҐЛІКОРАХІЯ – зниження вмісту цукру в це-
реброспінальній рідині.

ГІПОҐЛОСІЇ – ГІПОДАКТИЛІЇ СИНДРОМ – 
комплекс вроджених аномалій, який характеризується 
частковою або повною відсутністю язика та пальців од-
нієї чи більше кінцівок.

ГІПОҐОНАДИЗМ – патолоґічний стан, що розви-
вається внаслідок зменшення секреції статевих гормонів 
і характеризується недорозвитком внутрішніх і зовніш-
ніх статевих орґанів та вторинних статевих ознак.

ГІПОДАКТИЛІЯ – вроджене зменшення кількості 
пальців на кисті або ступні. 

ГІПОДЕРМА – підшкірна тканина, яка складаєть-
ся з пухкої сітки колаґенових, еластичних і ретикуляр-
них волокон, у петлях яких розміщені часточки жирової 
тканини; товщина Г. коливається від 2 мм (на черепі) до 
10 см і більше (на сідницях); на повіках, під нігтьовими 
пластинками, на крайній плоті, малих соромітних губах 
і калитці підшкірна жирова тканина відсутня.

ГІПОДИНАМІЯ – зменшення м’язових зусиль, що 
витрачаються на утримання пози, переміщення тіла в 
просторі, а також на фізичну працю.

ГІПОДИНАМІЯ СЕРЦЯ – зменшення сили серце-
вих скорочень.

ГІПОДОНТІЯ – вроджене зменшення кількості 
зубів, що пов’язане з відсутністю їх зачатків.

ГІПОІНСУЛІНЕМІЯ – знижений вміст інсуліну в 
крові.

ГІПОІНСУЛІНІЗМ – симптомокомплекс, в основі 
якого лежить зменшення секреції інсуліну; Г. прояв-
ляється гіперґлікемією, ґлюкозурією, полідипсією та 
поліурією.

ГІПОКАЛІЄМІЯ – зниження концентрації калію 
в сироватці крові (менше 3,5 ммоль/л); Г. спричинює 
тривале блювання, діарея, тяжкий алкоголізм гіпераль-
достеронізм, метаболічний алкалоз, тривале прийман-
ня діуретиків, за виключенням калійзберігаючих діу-
ретиків, застосування стероїдних гормонів; клінічно Г. 
проявляється порушеннями нервово-м’язової провід-
ності – м’язова слабкість, зниження моторики кишок, гі-
порефлексія, парестезії; може спостерігатися порушен-
ня серцевого ритму; на ЕКҐ подовження сеґмента Q–T, 
з’являється патолоґічний зубець U, який може зливати-
ся з зубцем Е.

ГІПОКАЛЬЦИНОЗ – зменшена кіль кість кальцію 
в орґанах, що містять вапно.

ГІПОКАЛЬЦІЄМІЧНИЙ ФАКТОР – див.: Каль-
цитонін.

ГІПОКАЛЬЦІЄМІЯ – зниження концентрації каль-
цію в сироватці крові (менше 2,1 ммоль/л); Г. розви-
вається при недостатньому надходженні Са++ в орґанізм 
людини або зниженні його абсорбції, посиленні елімі-
нації чи екскреції, гіпопаратиреоїдизмі з недостатньою 
секрецією паратгормону, гіперфосфатемії, переливан-
ні великих об’ємів цитратної крові та розчину натрію 
гідрокарбонату, який зв’язує іонізований кальцій, піс-
ля тиреоїдектомії, при панкреатиті, сепсисі.; клінічно 
Г. проявляється гіперрефлексією, спазмофілією, парес-
тезіями кінцівок, тетанією та судомами, зниженням сер-
цевого індексу, периферійною вазодилатацією, змінами 
на ЕКҐ (подовження інтервалу Q–T); характерний сим-
птом – «рука акушера».

ГІПОКАМП (HIPPOCAMPUS) – центральна струк-
тура лімбічної системи; частина старої кори великого 
мозку; парне утворення, розміщене на медіальній стінці 
нижніх рогів бокових шлуночків.

ГІПОКАМПОТОМІЯ – оперативне видалення або 
деструкція гіпокампової звивини, що є частиною лім-
бічної системи мозку.

ГІПОКАПНІЯ – знижений вміст вуглекислого ґазу 
в артеріальній крові.

ГІПОКІНЕЗ – порушення рухів, що проявляється 
обмеженням їхнього обсягу і швидкості.

ГІПОКІНЕЗІЯ – 1) рухові розлади, що проявляють-
ся зниженням рухової активності та швидкості руху при 
деяких ураженнях екстрапірамідної системи; 2) обме-
ження рухомості.

ГІПОКІНЕЗІЯ СЕРЦЯ – зменшення амплітуди сер-
цевих скорочень.

ГІПОКІНЕТИЧНО-ГІПЕРТОНІЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Аміостатичний синдром.
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ГІПОКОРТИЦИЗМ – симптомокомплекс, в основі 
якого лежить недостатня секреція кортикостероїдів; про-
являється порушеннями водно-сольового обміну та за-
хисно-пристосувальних реакцій, проносами, зниженням 
екскреції 17-кето стероїдів з сечею, зниженням ваги, гі-
перпіґментацією шкірних покривів.

ГІПОКСАНТИНОКСИДАЗА – див.: Ксантинокси-
даза. 

ГІПОКСЕМІЯ – знижений вміст кис ню в крові; Г. 
може зумовлюватися такими чинниками: 1) зниження 
парціального тиску кисню в повітрі, яке вдихається; 2) 
гіповентиляція; 3) порушення дифузії, яке спричинене 
зниженням проникливості фізичного бар’єру між ґазом 
та кров’ю (наприклад, при дифузному інтерстиційно-
му захворюванні легень), скороченням часу проходжен-
ня еритроцитів по капілярах (наприклад, при емфіземі 
легень із втратою значної частини капілярного русла) 
і перешкоджає вирівнюванню парціального тиску ґазу 
в альвеолах і в крові легеневих капілярів; 4) реґіональ-
не порушення вентиляційно-перфузійних відношень; 
5) пряме скидання венозної крові в артеріальну систе-
му кровообігу; 6) патолоґічно низький вміст О2 в ве-
нозній крові

ГІПОКСІЯ – стан, що виникає при недостатньому 
постачанні тканин орґанізму киснем або порушенні йо-
го утилізації в процесі біолоґічного окислення.

ГІПОЛІПІДЕМІЯ РОДИННА – див.: Хофта син-
дром.

ГІПОМАҐНІЄМІЯ – знижений вміст маґнію в си-
роватці крові (менше 0,8 ммоль/л); Г. виникає при блю-
ванні, внаслідок посилення виведення Mg++, діареї, ве-
ликих опіках, застосуванні діуретичних засобів, змен-
шенні надходження Mg++ з їжею, збільшенні надходжен-
ня кальцію та вітаміну D, гіперкальціємії, гіпопаратире-
оїдизмі, гіпоальдостеронізмі, діабетичному кетоацидозі, 
прийманні високих доз стероїдних гормонів, гіпотен-
зії вагітних, алкоголізмі; клінічно Г. проявляється пору-
шеннями пам’яті, тремором кінцівок, посиленням су-
хожилкових рефлексів, порушеннями серцевого ритму, 
судомами.

ГІПОМАНІЯ – маніакальний синдром, що прояв-
ляється оптимістично-радісним настроєм, підвищеним 
самопочуттям, прагненням до діяльності, у деяких ви-
падках – підвищенням працездатності.

ГІПОМЕНОРЕЯ – незначні кровови ділення під час 
менструації при збереженому їх нормальному ритмі і 
тривалості.

ГІПОМЕТРІЯ – уповільнення рухів зі зменшенням 
їхньої амплітуди; ознака паркінсонізму.

ГІПОМНЕЗІЯ – послаблення пам’яті або окремих 
її компонентів.

ГІПОМОХЛІОН – ділянка на передлежачій частині 
плода, якою він фіксується в періоді вигнання і навколо 
якої передлежача частина виконує обертання, прорізу-
ючись через вульву. 

ГІПОНАТРІЄМІЯ – знижений вміст нат рію в плаз-
мі крові (менше 130 ммоль/л); Г. може спричинюватися 
посиленим виведенням рідини з високою концентра-

цією Na+, посиленим потінням, блюванням, видален-
ням шлункового вмісту з ґастростоми чи по назоґаст-
ральному зонду, захворюваннями нирок, надлишковим 
надходженням води, порушенням ендокринної регуля-
ції (збільшення продукції вазопресину, гіпоальдосте-
ронізм), прийманням діуретиків, які пригнічують ре-
абсорбцію Na+; клінічно можуть розвиватися порушен-
ня свідомості, нервово-м’язової провідності, судоми, 
кома. 

ГІПОНОЇЧНІ МЕХАНІЗМИ – психолоґічні ме-
ханізми, які зумовлені діяль ністю філоґенетично старі-
ших рівнів психіки і не досягають рівня свідомої пси-
хічної діяльності.

ГІПООЛІҐОМЕНОРЕЯ – скорочення тривалості 
мен струацій (до 1–2 днів) та незначні кров’янисті виділен-
ня при збереженні нормального менструального циклу.

ГІПООРХІДІЯ – зменшення розмірів яєчок, що су-
проводжується зниженням або відсутністю їхньої функ-
ції.

ГІПООСМОС – зниження за межі норми осмотич-
ного тиску фізіолоґічних рідин орґанізму.

ГІПОПАРАТИРЕОЗ – патолоґічний стан, що вини-
кає внаслідок недостатності паращитоподібних залоз; 
характеризується зменшенням вмісту кальцію в крові 
та розвитком синдрому тетанії.

ГІПОПАТІЇ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
спостерігається при енцефалітах; проявляється емоцій-
ними розладами у вигляді втрати здатності адекватно 
сприймати оточуюче, сум нівів у реальності того, що від-
бувається.

ГІПОПІҐМЕНТАЦІЯ – послабення природного ко-
льору шкіри або слизових оболонок.

ГІПОПІОН – накопичення гною в передній камері 
очного яблука; є ознакою різних запальних процесів 
ока: кератитів, виразки рогівки, ендофтальмітів та де-
яких іридоциклітів.

ГІПОПІОН-КЕРАТИТ – див.: Виразка рогівки пов-
зуча.

ГІПОПІТУЇТАРИЗМ – синдром, що розвиваєть-
ся внаслідок недостатності функції гіпофізу або гі по та-
ламуса зі зменшенням або зупинкою продукції тропних 
гормонів передньої частки та антидіуретичного гормо-
ну.

ГІПОПІТУЇТАРИЗМ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ – див.: 
Шихена синдром.

ГІПОПЛАЗІЯ – вада розвитку, що проявляється не-
дорозвитком тканини, орґану, частини тіла або цілого 
орґанізму.

ГІПОПЛАСТИЧНОСТІ ЛІВОЇ ЧАСТИНИ СЕР-
ЦЯ СИНДРОМ – симптомокомплекс із групи вродже-
них вад, що характеризується гіпоплазією чи атрезією 
лівого шлуночка та аорти або мітрального клапана чи 
їх обох та гіпоплазії висхідної частини дуги аорти; 
клінічно проявляється вираженим ціанозом, серцевою 
недостатністю, дистрес-синдромом; смерть у ранньо-
му віці.

ГІПОПРОКОНВЕРТИНЕМІЯ – родинно-спадко-
ва (успадкування за рецесивним типом) форма гемо-
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раґічного діатезу, яка зумовлена дефіцитом проконвер-
тину (фактора VІІ); проявляється тільки в гомозиґотних 
носіїв ґена, у гетерозиґотних носіїв Г. виявляється тіль-
ки лише при лабораторному дослідженні (деяким по-
довженням протромбінового часу та зменшенням вміс-
ту VІІ фактора).

ГІПОПРОТЕЇНЕМІЯ – зниження вмісту білка в си-
роватці крові.

ГІПОПРОТРОМБІНЕМІЯ – зниження вмісту про-
тром біну в крові.

ГІПОРЕФЛЕКСІЯ – зниження рефлексів (в основ-
ному, спінальних).

ГІПОСАЛЕМІЯ – зниження осмотично го тиску 
крові; розвивається внаслідок низь   кої концентрації іонів 
натрію та калію.

ГІПОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – 1) зниження чутливос-
ті орґанізму до алерґену; 2) комплекс профілактичних 
заходів, що знижують чутливість орґанізму до алерґену 
шляхом попередження або гальмування імунолоґічних 
механізмів сенси білізації.

ГІПОСИМПАТИКОТОНІЯ – зниження функціо-
нальної активності симпатичного відділу веґетативної 
нервової системи.

ГІПОСМІЯ – знижена чутливість нюхового аналі-
затора.

ГІПОСПАДІЯ – вроджена вада сечовипускального 
каналу, яка проявляється тим, що його зовнішній отвір 
відкривається в ділянці вінцевої борозни, на нижній по-
верхні статевого члена, у калитці або промежині.

ГІПОСПАДІЯ ЖІНОЧА – вроджена вада задньої 
стінки сечовипускального каналу і передньої стінки піх-
ви, внаслідок чого зовнішній отвір сечовипускального 
каналу відкривається в порожнину піхви.

ГІПОСПЛЕНІЯ – понижена функція селезінки.
ГІПОСТАЗ – застій крові в нижчерозміщених ділян-

ках тіла та окремих орґанах.
ГІПОСТАТУРА – затримка росту і ваги тіла в дітей 

раннього віку; угодованість і турґор шкіри в задовіль-
ному стані.

ГІПОСТЕНУРІЯ – виділення сечі з постійно низь-
кою питомою вагою.

ГІПОТАЛАМІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що розвивається при ураженні гіпоталамічної ді-
лянки і проявляється веґетативними, ендокринними, об-
мінними та трофічними розладами.

ГІПОТАЛАМІЧНИЙ СИНДРОМ ПЕРІОДУ СТА-
ТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ – див.: Диспітуїтаризм пубер-
татно-юнацький.

ГІПОТАЛАМІЧНІ НЕЙРОГОРМОНИ – гормони, 
що виділяються гіпоталамусом у портальні судини аде-
ногіпофіза та стимулюють або пригнічують секрецію 
тропних гормонів гіпофіза.

ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНА СИСТЕМА – 
функціональний комплекс, що реґулює веґетативні 
функції орґанізму; складається з гіпоталамічної ділян-
ки проміжного мозку та гіпофіза.

ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНИЙ ПУЧОК – су-
купність нервових волокон, що забезпечують зв’язок 

між гіпоталамусом та гіпофізом.
ГІПОТАЛАМО-ТАЛАМІЧНІ ШЛЯХИ – система 

нервових зв’язків між гіпоталамусом та розміщеними 
вище відділами ц. н. с., які здійснюються через зоро-
вий горб.

ГІПОТАЛАМОТОМІЯ – хірурґічне руйнування ок-
ремих ядер гіпоталамуса.

ГІПОТАЛАМУС (HYPOTHALA MUS) – відділ 
проміжного мозку, який розміщений донизу від тала-
муса під гіпоталамічною борозною і являє собою скуп-
чення нервових клітин з численними аферентними та 
еферентними зв’язками.

ГІПОТЕНАР (HYPOTHENAR) – підвищення на 
ліктьовому краю долоні.

ГІПОТЕНАРНОГО МОЛОТКА СИНДРОМ – 
травматична аневризма ліктьової артерії в ділянці підви-
щення на ліктьовому краю долоні (гіпотенара) в осіб, 
які систематично використовують гіпотенар для биття 
чи штовхання.

ГІПОТЕНЗИВНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що є проявом стійкого зниження внутрішньочереп-
ного тиску: різкий головний біль стискуючого характеру, 
який підсилюється при підніманні голови і зменшуєть-
ся при її опусканні, нудота, блювання, виражені обо-
лонкові симптоми, подразливість, загальна слаб кість, 
сонливість.

ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
знижують артеріальний тиск.

ГІПОТЕНЗІЯ – знижений тиск усередині порож-
нистих утворень орґанізму.

ГІПОТЕНЗІЯ АРТЕРІАЛЬНА – знижений ар-
теріальний тиск.

ГІПОТЕРМЕСТЕЗІЯ – знижена чутливість до теп-
лових і холодових подразників.

ГІПОТЕРМІЯ – стан орґанізму, що характеризуєть-
ся зниженням температури тіла нижче нормальних зна-
чень. 

ГІПОТЕРМІЯ ШТУЧНА – штучне охолодження 
тіла з метою зниження інтенсивності метаболічних про-
цесів в орґанізмі та підвищення стійкості до гіпоксії і 
травми.

ГІПОТЕРМІЯ КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНА – охолод-
ження головного мозку через зовнішні покриви голо-
ви.

ГІПОТИМІЯ – знижений настрій зі зменшенням 
ру хової та психічної активності. Розумові процеси 
уповільнені й утруднені. Спостерігається різко вираже-
не зниження настрою, що проявляється тугою з тяжки-
ми і болісними відчуттями в ділянці грудей, інколи - жи-
вота. При цьому характерне зниження самооцінки, що 
досягає ступеня марення самознищення або самозвину-
вачення. Майбутнє втрачає сенс. Часто у свідомості до-
мінують лише окремі думки про свою неповноцінність, 
безперспективність життя, про здійснені помилки - де-
пресивний моноідеїзм.

ГІПОТИРЕОЗ – синдром, що характеризується 
стійким зниженням функції щитоподібної залози; ос-
новним у патоґенезі Г. є зниження біосинтезу та змен-
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шення секреції йодвмістних гормонів щитоподібної за-
лози – тироксину і трийодтироніну; клінічна картина ха-
рактеризується нер вово-психічними розладами, набря-
ками обличчя, кінцівок та тулуба, брадикардією.

ГІПОТИРЕОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Кретинізм.
ГІПОТИРЕОЇДИЗМ – див.: Гіпотиреоз.
ГІПОТОНІЧНИЙ – такий, що стосується гіпотонії 

або характеризується гіпотонією.
ГІПОТОНІЧНІ КРОВОТЕЧІ – маткові кровотечі, 

які виникають внаслідок зниження тонусу міометрія.
ГІПОТОНІЧНІ РОЗЧИНИ – розчини, осмотичний 

тиск яких нижчий за осмотичний тиск рідин орґанізму.
ГІПОТОНІЧНО-ГІПЕРКІНЕТИЧНИЙ СИНД-

РОМ – див.: Гіперкінетично-гіпотонічний синдром.
ГІПОТОНІЯ – патолоґічне зниження напруження 

м’язів, що проявляється зменшенням їх опору розтяг-
ненню, звуженням діапазону адаптаційних коливань 
тонусу і порушенням функції тих орґанів та систем, у 
м’язах яких спостерігається Г.

ГІПОТОНІЯ М’ЯЗОВА – зниження м’язового то-
нусу.

ГІПОТОНІЯ СВІДОМОСТІ – наростаюча недо-
статність рівня свідомої психічної діяльності.

ГІПОТОНІЯ ШТУЧНА – метод спрямованої дії на 
кровообіг з метою зниження артеріального тиску на не-
тривалий час.

ГІПОТРЕПСІЯ – див.: Гіпотрофія.
ГІПОТРИХІЯ – див.: Гіпотрихоз.
ГІПОТРИХОЗ – недостатній розвиток волосся в ді-

лянках, що відповідно до статевої і расової належності, 
як правило, мають волосяний покрив.

ГІПОТРОФІЯ – хронічні розлади харчування в ді-
тей, що характеризуються виснаженням різного ступеня 
вираженості; залежно від вираженості схуднення розріз-
няють три ступеня Г. – І ступінь (легка), ІІ ступінь (се-
редньої тяжкості) і ІІІ ступінь (тяжка).

ГІПОФАЛАНҐІЯ – вроджене зменшення порівняно 
з нормою числа фаланґ на пальцях кистей або ступень.

ГІПОФАРИНҐОСКОПІЯ – дослідження глотки 
шляхом огляду її гортанної частини за допомогою ла-
рингоскопа або гортанного дзеркала.

ГІПОФАРИНКС (HYPOPHARYNX) – нижня, або 
гортанна, частина глотки, розміщена від рівня верхньо-
го краю надгортанника до стравоходу.

ГІПОФІБРИНОҐЕНЕМІЯ – зни жений вміст фіб ри-
но ґену в сироватці крові.

ГІПОФІЗ (HYPOPHYSIS) – залоза внутрішньої се-
креції, що виробляє ряд пептидних гормонів, які реґулю-
ють функ цію ендокринних залоз; пов’язана з гіпоталаміч-
ною ділянкою головного мозку в єдину гіпоталамо-гіпо-
фізарну систему; у Г. розрізняють дві частки, що мають 
різний розвиток, будову і функцію: передню, дистальну, 
або аденогіпофіз, і задню, або нейрогіпофіз.

ГІПОФІЗЕКТОМІЯ – оперативне видалення (руй-
нування) гіпофіза.

ГІПОФІЗИТ – запалення гіпофіза.
ГІПОФОРІЯ – вид гетерофорії; характеризується 

тенденцією до відхилення ока донизу.

ГІПОФОСФАТАЗІЯ – спадкова (успадкування за 
аутосомно-рецесивним типом) хвороба, що характери-
зується низьким вмістом лужної фосфатази в сироватці 
крові, аномаліями скелета внаслідок порушення про-
цесів закостеніння.

ГІПОФОСФАТЕМІЯ – знижений вміст неорґаніч-
них сполук фосфору в сироватці крові (нижче 0,65 
ммоль/л); Г. розвивається внаслідок недостатнього 
надходження фосфору в орґанізм з їжею, зниження ре-
абсорбції в нирках або посиленого виділення фосфору 
через травний канал; Г. може також виникати при гіпо-
каліємії, гапомаґніємії, метаболічному ацидозі, гіпер-
паратиреоїдизмі, алкоголізмі; клінічно Г. проявляєть-
ся слабкістю, подразливістю, анорексією, диспептич-
ними розладами, парестезіями, розвитком міопатії й 
атаксії, порушенням функції печінки та серця; спос-
терігаються гемоліз, лейко- і тромбоцитопенія, зни-
ження аґрегації тромбоцитів, схильність до інфекцій, 
остеомаляція.

ГІПОФОСФАТУРІЯ – зниження виділення фос-
фору з сечею.

ГІПОФРЕНІЯ – різні форми слабоумства або оліґо-
френії.

ГІПОФУНКЦІЯ – послаблення діяльності орґанів, 
фізіолоґічних систем та тканин орґанізму.

ГІПОХІЛІЯ – знижене виділення будь-якого трав-
ного соку.

ГІПОХЛОРГІДРІЯ – знижений вміст соляної кис лоти 
в шлунковому соку; розвивається внаслідок струк турно-
функціональних змін залозистого апарату шлунка.

ГІПОХЛОРЕМІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що розвивається внаслідок зниження вміс-
ту хлоридів у крові; Г. с. може розвиватися при блю-
ванні, втраті шлункового вмісту через ґастростому чи 
шлунковий зонд, що призводить до посиленої втрати 
Cl; спричинюється застосуванням сечогінних засобів, 
безсольовою дієтою, зниженням реабсорбції Na+ в нир-
ках, що супроводжується збільшенням виведення Cl; 
характеризується поступовим розвитком немотивова-
ної втоми і в’ялості, спраги і оліґоурії, появою частого 
малого пульсу, артеріальної гіпотензії, поверх невого 
частого дихання, адинамії, фібрилярних посмикувань 
м’язів.

ГІПОХЛОРЕМІЯ – знижений вміст хлоридів у си-
роватці крові (менше 95 ммоль/л).

ГІПОХЛОРУРІЯ – знижене виділення хлоридів з 
сечею.

ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЧНІ ЗАСОБИ – див.: Ан-
ти холестеринемічні засоби.

ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ – знижений вміст хо-
лестерину в крові (у дорослих – менше 120 мг%).

ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ ІДІОПАТИЧНА РО-
ДИННА – вроджена хвороба, що характеризується гі-
похолестеринемією.

ГІПОХОЛІЯ – недостатнє надходження жовчі у два-
надцятипалу кишку.

ГІПОХОНДРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при штри-
ховому подразненні шкіри в ділянці п’ятого – шостого 
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міжребер’я спостерігається скорочення верхньої части-
ни прямого м’яза живота; фізіолоґіч ний рефлекс.

ГІПОХРОМАЗІЯ – ступінь забарвлення еритро-
цитів, зумовлений пониженим насиченням їх гемоґлобі-
ном, що визначається візуально та шляхом вирахування 
кольорового показника.

ГІПОХРОМІЯ – див.: Гіпохромазія.
ГІППЕЛЯ – ЛІНДАУ (E. HIPPEL – A. V. LINDAU) 

ХВОРОБА – спадкове захворювання (успадкування пе-
реважно за аутосомно-домінантним типом), яке харак-
теризується розвитком анґіоматозних, анґіоретикулома-
тозних та кістозних утворень у сітківці ока, у ц.н.с. та 
внутрішніх орґанах.

ГІППОКРАТА НІГОТЬ – своєрідна деформація 
нігтів, при якій нігтьові пластинки в середній частині 
стають більш широкими і опуклими, а бокові та задні 
валики підняті.

ГІППОКРАТА ОБЛИЧЧЯ – зміни рис обличчя при 
тяжких захворюваннях орґанів черевної порожнини: 
байдужий вираз, загострені риси, втягнуті щоки, запалі 
очі, шкіра блідо-сірого кольору з землистим відтінком, 
покрита крапельками поту.

ГІППОКРАТА ЧОРНА ХВОРОБА – див.: Мелена.
ГІППОКРАТА ШУМ ПЛЕСКОТУ – спостерігаєть-

ся при одночасній наявності рідини і ґазу в порожнині 
плеври або в іншій порівняно великій патолоґічній по-
рожнині в орґанах грудної клітки; при швидкій зміні 
розміщення тіла або струшуванні тулуба хворого чути 
шум плескоту.

ГІПСІ- (грец. hypsi – зверху, нагорі) – частина склад-
них слів, яка означає «високий».

ГІПСІСТАФІЛІЯ – високе вузьке під небіння; ано-
малія розвитку.

ГІПСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь піднімання та 
перебування на висоті.

ГІПУС – ритмічне нападоподібне звуження обох зі-
ниць тривалістю в кілька секунд, яке не залежить від 
зовнішнього впливу.

ГІРГОЛАВА (С. С. ГИРГОЛАВ) ДИСЕМІНОВА-
НИЙ НЕКРОЗ – початкова фаза ґанґрени: внаслідок 
тяжкого відмороження з’являються ділянки некрозу, що 
розсіяні в тканинах.

ГІРГОЛАВА (С. С. ГИРГОЛАВ) СИМПТОМ – 
підсилення пульсації стегнової артерії під пупартовою 
зв’язкою; ознака внутрішньосуглобового перелому ший-
ки стегнової кістки.

ГІРКОКАШТАН ЗВИЧАЙНИЙ (AES CULUS 
HIP PO CASTANUM L.) – дерево з густою кроною, 
до 30 м заввишки. Листки супротивні, пальчасті, зуб-
часті. Квітки білі або рожеві, зібрані на верхівках гі-
лок у грона. Плід – зелена тристулкова коробочка 
близько 6 см завдовжки, вкрита гачкуватими шипа-
ми, з однією насіниною діаметром 2–3 см, покрита 
блискучою шкіркою з сірою плямою на основі. Цві-
те в травні, плоди дозрівають у вересні–жовтні. Дія: 
протизапальна, протисудомна, знеболююча, антико-
аґулююча.

ГІРСУТИЗМ – надмірне оволосіння в жінок; прояв-
ляється появою вусів та бороди, а також ростом волосся 
на тулубі і кінцівках.

ГІРСЬКА ХВОРОБА – патолоґічний стан, який 
розвивається в людей та окремих видів тварин в умо-
вах високо гір’я внаслідок падіння парціального тиску 
атмосферних ґазів, головним чином, кисню.

Г. Х. ГОСТРА – Г. х., яка виникає при швидкому пе-
реході людини у високо гір ний район; тяжкість клініч-
них проявів (задишка, серцебиття, слабкість, утома, 
сонливість, головний біль, метеоризм, нудота, блюван-
ня; часто – носові кровотечі) наростає стрімко; на ви-
соті 5000 м наслідком Г. х. г. може бути втрата свідо-
мості.

Г. Х. ПІДГОСТРА – Г. х., при якій хворобливі про-
яви проґресують повільно і зберігаються відносно три-
валий час (більше 7 – 10 днів).

Г. Х. ХРОНІЧНА – у механізмі розвитку Г. х. х. ви-
рішальне значення належить легеневій гіпертензії та пе-
ревантаженню правих відділів серця; захворювання роз-
вивається поступово і проявляється зменшенням працез-
датності, подразливістю, зниженням волі; з часом мож-
ливі галюцинації, маніакальні та параноїдні стани, світ-
лобоязнь, напади амаврозу і втрата слуху; об’єктивно 
виявляється ціаноз, обличчя має вишнево-ціанотичне 
забарвлення; часто – «барабанні пальці»; пульс частий, 
межі серця перкуторно розширені вправо; вислуховуєть-
ся акцент і розщеплення ІІ тону.

ГІРУДИНОЗ – хвороба, що викликається дією 
п’явок і супроводжується кровотечами, головними бо-
лями, анемією; зараження п’явками відбувається при 
питті води із природних водойм, де живуть паразити; в 
орґанізмі людини паразити можуть оселитися в порож-
нинах носа, зіва, у носоглотці, гортані, трахеї, страво-
ході, в уретрі, у піхві, у кон’юнктиві ока; п’явки виділя-
ють секрет шийних або головних залоз – гірудин, що є 
сильним антикоаґулянтом; крім того секрет шийних за-
лоз містить гістаміноподібну речовину.

ГІРУДОТЕРАПІЯ – лікування за допомогою п’я вок.
ГІРЧАК ЗМІЇНИЙ (POLYGONUM BISTORTA 

L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини греч-
кових, заввишки 30 – 100 см. Кореневище товсте, 
трохи сплюснуте, змієвидно зігнуте, у вигляді рако-
вої шийки, на розрізі червоно-буре. Стебло зубчасте, 
негіллясте. Прикореневі листки з довгими крилати-
ми черешками, знизу сіруваті, стеблові – з розтруба-
ми. Всі листки загострені. Су цвіття – густий колос 
на верхівці стебла, що складається з рожевих квіток. 
Плід – тригранний горішок. Цвіте з кінця травня до 
середини липня. Росте на вологих луках, заболочених 
берегах озер, у вологих лісових чагарниках. Дія: про-
тизапальна, в’яжуча, протимікробна, кровоспинна та 
заспокійлива.

ГІРЧАК ПЕРЦЕВИЙ (POLYGONUM HYDROPI-
PER L.) – однорічна трав’яниста рослина з родини греч-
кових, заввишки близько 70 см. Стебло прямостояче, 
гіллясте, вузлувато-членисте. Листки блискучі, час-
то з залозистими крапками або з чорними плямами, за 
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формою довгастоланцетовидні, до обох країв звужені. 
Квітки дрібні, зеленувато-рожевого або білувато-роже-
вого кольору, сидять на дуже коротких ніжках, по кілька 
штук разом, у вигляді клубочків, зібраних у тонкі, пере-
ривчасті, часто повислі китиці. Цвіте Г. п. з кінця червня 
по вересень. Росте на берегах річок, поблизу ставків і 
по канавах – часто суцільними масивами. Дія: кровос-
пинна, знеболююча, заспокійлива, протизапальна та ан-
тисептична.

ГІРЧАК ПОЧЕЧУЙНИЙ (POLYGO NUM  PERSI-
CA RIA) – однорічна трав’я  ниста рослина з роди-
ни гречкових. Стебло пряме, червонувате, заввишки 
20–60 см. Листки ланцетовидні, чергові, яскраво-зе-
лені, нижні – на черешках, довгасто-загострені, ціло-
краї, з червоно-бурою плямою. Квітки дрібні, рожеві, 
зібрані на верхівці стебла і гілок у густі китиці. Росте, 
як бур’ян, на вологих місцях, по берегах річок, іноді в 
гаях. Дія: сечогінна, легка послаблююча, кровоспинна, 
протизапальна, знеболююча, протимікробна, судино-
звужуюча, підвищуюча зсідання крові, тонізуюча м’язи 
матки і кишок.

ГІРЧИЧНИКИ – прямокутні листки паперу, покриті 
шаром знежиреного порошка насіння чорної (Brassica 
nigra) або сарептської (Brassica juncea) гірчиці; застосо-
вують з метою рефлекторної терапії.

ГІРША (O. HIRSCH) ТРІАДА – поєднання дис-
функції гіпофіза, розширення або руйнування турецько-
го сідла та бітемпоральної геміанопсії; може бути про-
явом хромофобної аденоми гіпофіза.

ГІРШПРУНҐА (H. HIRSCHPRUNG) ХВОРОБА – 
вроджена відсутність ґанґліїв внутрішньостінкових не-
рвових сплетень у будь-якій частині товстої кишки, що 
призводить до повного виключення цієї частини з пе-
ристальтики, розширення і атонії вище розміщених від-
ділів кишки; клінічно проявляється запорами, частко-
вою кишковою непрохідністю, ознаками хронічної ін-
токсикації.

ГІСА (W. HIS) КУТ – кут між стінками стравохо-
ду та шлунка.

ГІССА (PH. H. HISS) СЕРЕДОВИЩА – живильні 
диференційно-діаґностичні середовища, що застосову-
ються в мікробіолоґії.

ГІСТ- (гістіо-, гісто-; грец. histos – тканина) – частина 
складних слів, яка зазначає належність до тканини.

ГІСТАМІН – С5Н9N3; біоґенний, фізіолоґічно ак-
тивний амін; більша частина Г. синтезується в кліти-
нах орґанізму шляхом декарбоксилювання гістидину 
тканинною гістидиндекарбоксилазою (ендоґенний Г.); 
частина Г. утворюється в кишечнику під впливом бак-
теріальної гістидиндекарбоксилази (екзоґенний Г.); Г. є 
гуморальним посередником у секреції слизу, фермен-
тів травлення і соляної кислоти; вивчена роль Г. в реґу-
ляції мікроциркуляції та підтримки гомеостазу; Г. бе-
ре участь у передачі нервового імпульсу, у здійсненні 
алерґічних реакцій; є дані про його участь у реґуляції 
процесів росту.

ГІСТАМІНОВА ПРОБА – метод до слідження кис-
лотоутворюючої функції шлунка.

ГІСТАМІНОПЕКСІЯ – один із механізмів інакти-
вації гістаміну; полягає в зв’язуванні Г. білками сиро-
ватки крові.

ГІСТЕР- (гістеро-; грец. hystera – матка) – частина 
складних слів, яка зазначає належність до матки.

ГІСТЕРЕКТОМІЯ – оперативне видалення матки.
ГІСТЕРОҐРАФИ – прилади для вимірювання і 

реєстрації функціональних показників, що характери-
зують скорочувальну діяльність матки.

ГІСТЕРОҐРАФІЯ – див.: Метросальпінґоґрафія.
ГІСТЕРОДИНАМОҐРАФИ – див.: Гістероґрафи.
ГІСТЕРОКІМОҐРАФИ – див.: Гістероґрафи.
ГІСТЕРОПЕКСІЯ – хірурґічні операціії, метою 

яких є фіксація патолоґічно рухомої матки.
ГІСТЕРОПТОЗ – опущення матки; шийка матки 

опущена нижче лінії, що з’єднує сідничі ості.
ГІСТЕРОРАФІЯ – хірурґічне зшивання стінок мат-

ки.
ГІСТЕРОРЕКСИС – розрив матки.
ГІСТЕРОСАЛЬПІНҐОҐРАФ – апарат для введення 

рентґеноконтрастної речовини в порожнину матки.
ГІСТЕРОСАЛЬПІНҐОҐРАФІЯ – див.: Метросаль-

пінґоґрафія.
ГІСТЕРОСКОП – ендоскоп, що застосовується для 

огляду внутрішньої поверхні матки.
ГІСТЕРОСКОПІЯ – огляд порожнини матки з до-

помогою оптичного приладу.
ГІСТЕРОТОКОҐРАФІЯ – метод ре єстрації скоро-

чувальної діяльності мат ки під час пологів із застосу-
ванням гістероґрафа.

ГІСТЕРОТОМІЯ – розтин стінки матки з метою 
проникнення в її порожнину.

ГІСТЕРОТОНОМЕТРОҐРАФ  – прилад для 
вимірювання і ґрафічної реєстрації змін тиску в порож-
нині матки.

ГІСТЕРОТУБАТОР – апарат для введення в порож-
нину матки і маткових труб лікарських рідин та ґазів.

ГІСТЕРОФОР – пристрій для підтримання матки 
при її випадінні.

ГІСТЕРОЦЕЛЕ – зміщення матки в грижовий мі-
шок; матка (у більш рідких випадках тіло і шийка мат-
ки, а також придатки матки) складають вміст грижового 
мішка; частіше всього Г. спостерігається при паховій, 
стегновій грижі та при грижі білої лінії живота.

ГІСТИДИН – С6Н9N3O2; β-імідазоліл-a-амінопро-
піонова кислота; гетероциклічна амінокислота, що міс-
титься майже у всіх білках.

ГІСТИДИН – АМІАК-ЛІАЗА – фермент, що ката-
лізує дезамінування L-гістидину з утворенням урокані-
нової кислоти і аміаку; належить до класу ліаз.

ГІСТИДИНДЕКАРБОКСИЛАЗА – фермент, що 
каталізує декарбоксилювання L-гістидину з утворен-
ням гістаміну і двоокису вуглецю; належить до кла-
су ліаз.

ГІСТИДИНЕМІЯ – спадкове захворювання (ус-
падковується за аутосомно-рецесивним типом), яке 
зумовлене порушенням обміну гістидину; виникає 
внаслідок дефіциту ферменту гістидази (гіс тидин-
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аміак-ліази); спостерігається накопичення в орґанізмі 
у великих кількостях гістидину, імідазолпіровиноград-
ної, імідазолоцтової та імідазолмолочної кислот, що 
призводить до токсичного ураження ц. н. с.; клініч-
но проявляється відставанням у розумовому розвит-
ку, розладом координації рухів, судомами, порушен-
ням мовлення.

ГІСТИДИНУРІЯ – наявність гістидину в сечі. 
ГІСТІОЦИТИ – клітини пухкої сполучної ткани-

ни, що мають загальне з кровотворними клітинами по-
ходження; від різняються високою фаґоцитарною здат-
ністю.

ГІСТІОЦИТОЗ Х – назва групи захворювань, що 
супроводжуються ендоґенними порушеннями мета-
болізму та накопиченням у гістіоцитах продуктів по-
рушеного обміну; до групи Г. належать: гострий сис-
темний проґресуючий Г. (хвороба Леттерера – Сіве), 
хро нічний системний проґресуючий Г. (хвороба Хен-
да – Шюллера – Крісчена) та еозинофільна ґранульо-
ма.

ГІСТІОЦИТОЗ ЗЛОЯКІСНИЙ – Г., що належить 
до групи гострих лейкемій; пухлинні розростання ма-
ють системний характер і складаються з клітин моноци-
тарного походження – атипових гістіоцитів, серед яких 
поряд з елементами без ознак фаґоцитозу, як правило, 
містяться клітини, що фаґоцитують еритроцити та інші 
частинки; Г. з. зустрічається переважно в дорослих; ха-
рактеризується гострим початком, високою гарячкою, 
часто ґенералізованим збільшенням лімфатичних вуз-
лів, гепатоспленомеґалією, ураженням шкіри у вигляді 
папульозних висипів.

ГІСТІОЦИТОЗ ЛІПОЇДНИЙ – див.: Німана – Пі-
ка хвороба.

ГІСТІОЦИТОЗ ХРОНІЧНИЙ СИСТЕМНИЙ 
ПРОҐРЕСУЮЧИЙ – див.: Хенда – Шюллера – Крісче-
на хвороба.

ГІСТІОЦИТОМА – див.: Дерматофіброма. 
ГІСТО-ГЕМАТИЧНИЙ БАР’ЄР – механізми, що 

реґулюють обмін між внутрішнім середовищем орґаніз-
му – кров’ю і безпосереднім поживним середовищем 
орґанів і тканин – тканинною або позатканинною рі-
диною; пристосованість Г.-г. б. до умов зовнішнього і 
внутрішнього середовища є однією із важливих умов 
підтримання гомеостазу, стійкості фізіолоґічних функ-
цій, запобігання інфекціям, інтоксикаціям тощо.

ГІСТОҐЕНЕЗ – сукупність процесів, що породжу-
ють утворення тканин у тварин і людини і зумовлюють 
їхню специфічність у різних орґанах; в основі Г. лежить 
диференціація та інтеґрація тканин, що починається під 
час зародкового розвитку.

ГІСТОЛІЗ – руйнування тканин гідро літичними 
ферментами тканинного чи бактеріального походжен-
ня; розрізняють фізіолоґічний і патолоґічний Г.

ГІСТОЛОҐІЧНА НОМЕНКЛАТУРА – науково об-
ґрунтований систематичний перелік термінів, що засто-
совуються в гістолоґії.

ГІСТОЛОҐІЧНА ТЕХНІКА – комплекс методів 
підготовки біолоґічних об’єктів для мікроскопії. Г. 

т. включає: взяття матеріалу, фіксацію, зневоднення, 
вміщення в пластичну масу, виготовлення тонких зрізів 
та монтування їх на предметному склі, забарвлення або 
спе ціальну обробку зрізів, мікроскопію.

ГІСТОЛОҐІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – ме-
тоди, що застосовуються для вивчення будови і функції 
клітин та тканин рослинних і тваринних орґанізмів у 
нормі, при патолоґії та в експерименті.

ГІСТОЛОҐІЯ – наука про розвиток, мікроскопічну 
будову, життєдіяльність тканин тварин та людини.

Г. ЕВОЛЮЦІЙНА – напрям у Г., що вивчає законо-
мірності розвитку тканин у процесі філоґенезу.

Г. ЕКОЛОҐІЧНА – напрям у Г., що вивчає особ-
ливості розвитку та будови тканин у зв’язку з впливом 
умов проживання й адаптацією до зовнішнього сере-
довища.

Г. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – напрям у Г., що вив чає 
зміни тканин у результаті експериментальних впливів.

Г. ЗАГАЛЬНА – напрям у Г., що вивчає загальні за-
кономірності розвитку, будови та функції тканин.

Г. НОРМАЛЬНА – напрям у Г., що вивчає структу-
ру і властивості незмінених тканин здорового орґаніз-
му.

Г. ОПИСОВА – напрям у Г., основним методом яко-
го є опис будови тканин.

Г. ПАТОЛОҐІЧНА – див.: Гістопатолоґія.
Г. ПОРІВНЯЛЬНА – напрям у Г., основним мето-

дом якого є порівняння розвитку, будови та функцій тка-
нин у різних тварин.

ГІСТОНИ – білки хромосом, що стабілізують вто-
ринну структуру ДНК, структуру хроматину та хромо-
сом, беруть участь у реґуляції синтезу нуклеїнових кис-
лот; у хромосомах Г. зв’язані з ДНК; відрізняються висо-
ким вмістом арґініну і лізину та не містять триптофану.

ГІСТОПАТОЛОҐІЯ – розділ патолоґіч ної анатомії, 
що вивчає структурні зміни тканин на клітинному та 
ультраструктурному рівнях при патолоґічних процесах 
та захворюваннях.

ГІСТОПЛАЗМОЗ – хронічний системний, пере-
важно ендемічний мікоз, збудник Г. – Histoplasma 
capsulatum; зараження людей, а також тварин відбу-
вається аероґенним шляхом – вдихання пилу із спора-
ми гістоплазми; механізм розвитку Г. визначається влас-
тивістю гістоплазми вибірково уражати ретикулоендоте-
ліальну систему і розмножуватися всередині клітин, 
викликаючи їх руйнування, що при гематоґенному по-
ширенні зумовлює утворення вогнищ некрозу в різних 
орґанах і тканинах; інкубаційний період триває 1–2 тиж-
ні, інколи більше; розрізняють три основні форми Г.: 
первинна гостра форма проявляється підвищенням тем-
ператури, кашлем, нездужанням; проґресуюча вторинна 
дисемінована форма розвивається внаслідок гематоґен-
ного розповсюдження збудника із легень і проявляється 
лімфаденопатією, збільшенням печінки та селезінки, ін-
коли – виразкуванням ротової порожнини та шлунково-
кишкового тракту; в печінці спостерігаються ґранульо-
ми з внутрішньоклітинним розміщенням гриба; з часом 
розвивається кальцифікація печінки; зустрічається рід-
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кісно, часто з тяжким перебігом з смертельним результа-
том; хронічна кавернозна форма характеризується ура-
женнями легень, які не відрізняються від кавернозного 
туберкульозу; клінічно проявляється наростаючою за-
дишкою, кашлем та проґресуючою дихальною недостат-
ністю; діаґностика ґрунтується на виявленні Histoplasma 
capsulatum при посівах мокроти, крові, сечі, матеріалу 
із виразок ротової порожнини, біоптатів лімфатичних 
вузлів, кісткового мозку та печінки.

ГІСТОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – ґрунтується на дослід-
женні поглинання рент ґенівських променів структура-
ми мікрооб’єктів; широко застосовується в до слідженні 
орґанічних кристалів.

ГІСТОТОПОҐРАФІЧНІ ЗРІЗИ – гіс толоґічні зрі-
зи, що виконуються через увесь орґан або ділянки ті-
ла з метою вивчення їх гістотопоґрафії в нормі або при 
патолоґії.

ГІСТОТОПОҐРАФІЯ – взаємне розміщення в ме-
жах орґана різних гістолоґічних структур.

ГІСТОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – ме-
тоди вивчення хімічних властивостей тканин та вияв-
лення особливостей обміну речовин у тканинних струк-
турах.

ГІСТОХІМІЯ – розділ гістолоґії (гістопатолоґії), що 
вивчає хімічні властивості тканин.

ГІСТОШИЗОТРОПНІ ЗАСОБИ – протималярійні 
засоби, що спричинюють загибель безстатевих тканин-
них форм збудників малярії.

ГІТІОЛІКУВАННЯ – див.: Глинолікування.
ГІТЦІҐА (E. HITZIG) СИМПТОМ – відчуття хрус-

коту у вусі; ознака ураження лицьового нерва в ділян-
ці між місцем відходження барабанної струни і місцем 
відходження стременного нерва.

ГІФЕДОНІЯ – зниження гостроти любопристраст-
них відчуттів при статевому акті.

ГІФЕМА – крововилив у передню камеру ока.
ГЛЕЧИКИ ЖОВТІ (NUPHAR LU TEUM L.) – ба-

гаторічна трав’яниста водяна рослина з повзучим ко-
реневищем, що досягає 3–4 м завдовжки, і плаваю-
чими листками. Листки великі, серцевидно-овальної 
форми, з довгими черешками. Квітки великі, жовті, 
поодинокі, з п’ятьма жовтими, знизу зеленими, ча-
шолистками і численними жовтими пелюст ками. Пло-
ди за формою нагадують глечики – гладенькі, дещо 
ослизнені при дозріванні. Росте в стоячих, з повіль-
ним відтоком водах, озерах, ставках, річках тощо. Дія: 
протимікробна, сперматоцидна; згубно впливають на 
трихомонади; кореневища і корені мають протиза-
пальну, знеболюючу, в’яжучу, сечогінну і жовчогін-
ну дію.

ГЛИНА БІЛА – силікат алюмінію з домішкою силі-
катів маґнію і кальцію; має обволікаючі і адсорбуючі 
властивості.

ГЛИНОЛІКУВАННЯ – метод теплового лікування, 
при якому використовують нагріті глини.

ГЛИНЯСТІ МУЛИ – мінеральні тонкодисперсні 
осади сучасних або стародавніх водойм з незначним 
вмістом орґанічних речовин і відсутністю суль фідів за-

ліза, з низькими колоїдальністю і вологоємністю; засто-
совуються як лікувальні грязі.

ГЛІАДИН – простий білок, що міститься поряд з 
ґлютеліном в ендоспермі насіння пшениці, жита та де-
яких дикоростучих злаків; враховується при визначенні 
харчової цінності культурних злаків.

ГЛІД КОЛЮЧИЙ (GRATAEGUS OXVACAN-
THA) – кущова рослина або невелике дерево з родини 
розових з колючими червонувато-коричневими гілка-
ми. Колючки короткі (до 2 см завдовжки), гострі, міцні. 
Листки чергові, оберненояйцеподібні: зверху – темно-
зелені, блискучі, зісподу – світліші, з восковим нальо-
том, лопаті їх надрізанопилчасті. Суцвіття щиткоподіб-
ні, з трьох – п’яти голочок, які містять по 10–18 квіток. 
Плід криваво-червоний, ягодоподібний, з борошнистим 
м’якушем, діаметром 8–10 мм, з 3–4 кісточками. Цвіте 
глід у травні – липні, плодоносить у серпні. Дія: спаз-
молітична, анґіотонічна, сечогінна.

ГЛОТКА (PHARYNX) – початкова частина травної 
трубки, яка розміщена між порожниною рота і страво-
ходом; одночасно є частиною дихальної трубки, сполу-
чаючи порожнину носа з гортанню; Г. ділиться на три 
частини: верхня – носова частина, або носоглотка, се-
редня – ротова частина – ротоглотка і нижня – гортан-
на частина, або гортаноглотка; стінка Г. складається із 
слизової, підслизової, м’язової і зовнішньої адвентицій-
ної оболонок.

ГЛОТКОВИЙ РЕФЛЕКС – при механічному под-
разненні слизової оболонки задньої стінки глотки спос-
терігається скорочення м’язів глотки і гортані з виник-
ненням блювання та кашлю; фізіолоґічний рефлекс.

ГЛОТКОВОЇ ЗАДНЬОЇ ДІЛЯНКИ СИНДРОМ – 
див.: Вілларе синдром.

ГЛОТОҐРАФ – прилад для дослідження вібрації го-
лосових зв’язок.

ГЛОТОҐРАФІЯ – метод дослідження вібрації голо-
сових зв’язок за допомогою глотоґрафа. 

ГЛУХА КРОПИВА БІЛА (LAMIUM ALBUM 
L.) – багаторічна рослина з родини губоцвітих. Росте 
на засмічених тінистих місцях, поблизу огорож і жи-
тел, по берегах річок, подекуди в лісах між чагарни-
ками. Стебло пряме, заввишки 30–60 см, майже голе, 
вгорі вкрите тоненькими волосинками. Листки довгас-
то-серцевидні, загострені, зморшкуваті, нагадують лис-
тки кропиви дводомної, але не жалять. Квітки вели-
кі, розміщені пів кільцями в пазухах листків. Віночок 
двогу бий, білий або блідо-жовтий, ззовні волохатий. 
Цвіте з травня до осені. Дія: проти запальна, кровос-
пинна, заспокійлива.

ГЛУХИЙ 1) який нічого не чує або недочуває; 
2) який нечітко чується; приглушений (про звуки); без-
гучний; 3) про звуки мовлення – утворюється без вібра-
ції голосових складок.

ГЛУХОНІМОТА – вроджена або набута в ранньо-
му дитинстві глухота, яка поєднується з неможливістю 
опанувати словесне мовлення без спеціальних прийомів 
навчання або з втратою мовлення, що част ково розвину-
лась до моменту втрати слуху.
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ГЛУХОТА – повна втрата або найбільш різкий 
ступінь ураження слуху, при якому зберігаються залиш-
ки слуху, що дозволяють сприймати дуже гучні немовні 
звуки або добре знайомі слова, які вимовляються голо-
сно біля вуха; розрізняють неповну і повну Г.;

Г. ЗАВИТКОВА – форма перцептивної Г.; спричи-
нюється ураженням одного спірального орґану або в 
поєднанні з ураженням вищерозміщених нервових слу-
хових шляхів; причиною Г. з. може бути гнійний лабі-
ринтит – тимпаноґенний або менінґоґенний; менінґоґен-
ний лабіринтит, як правило, буває двобічним і виникає 
у дитячому віці, викликаючи не тільки Г., але й глухоні-
моту.

Г. ІСТЕРИЧНА – форма центральної Г.; частіше спо-
стерігається у молодих жінок з істеричними реакціями у 
важких життєвих ситуаціях.

Г. КЕСОННА – Г., зумовлена ґазовою емболією за-
виткової галузки лабіринтної артерії, яка може розвива-
тися при кесонній хворобі.

Г. КІРКОВА – Г., зумовлена ураженням нейронів 
слухової зони кори головного мозку.

Г. КОНДУКТИВНА – Г., зумовлена ураженням еле-
ментів звукопровідної системи – зовнішнє вухо, бара-
банна перетинка, слухові кісточки, отвори лабіринту, 
перилімфа, ендолімфа та базилярна пластинка.

ГЛУХОТА КОНТУЗІЙНА – форма центральної Г.; 
розвивається внаслідок охоронного гальмування в корі 
головного мозку при сильному акустичному подразнен-
ні; у внутрішньому вусі спостерігаються крововиливи та 
руйнування рецепторних клітин.

Г. ЛАБІРИНТНА – див.: Г. перифе рійна.
Г. НЕЙРОСЕНСОРНА – див.: Г. перцептивна.
Г. ПЕРИФЕРІЙНА – Г., зумовлена ураженням ла-

біринту внутрішнього вуха.
Г. ПЕРЦЕПТИВНА – Г., зумовлена ураженням зву-

косприймаючої системи; Г. п. поділяють на периферич-
ну (завиткова або кохлеарна, лабіринтна) та центральну 
(ретролабіринтна).

Г. ПРОҐРЕСУЮЧА – Г., при якій спостерігається 
постійне незворотнє погіршення слуху.

Г. ПРОФЕСІЙНА – Г., зумовлена дією шкідливих 
виробничих факторів; у розвитку професійної Г. виді-
ляють дві стадії: перша – функціональні зміни (адапта-
ція та втома слухового апарату), друга – орґанічні зміни 
(стійке зниження слуху); стійка професійна Г. характе-
ризується різким порушенням сприйняття звуків висо-
кої частоти – на аудіоґрамі спостерігається характерний 
“зубець” в ділянці частоти 4000 гц.

Г. ПСИХОҐЕННА – Г., яка розвивається внаслідок пси-
хічної травми і не супроводжується змінами орґану слуху.

Г. РЕТРОЛАБІРИНТНА – див.: Г. центральна.
Г. ЦЕНТРАЛЬНА – Г., зумовлена ураженням про-

відних нервових шляхів, ядер і клітин слухової зони ко-
ри головного мозку; найбільш часто Г. ц. спричинюється 
пухлинами, арахноїдитами, крововиливами.

ГНИЛЬНА ІНФЕКЦІЯ – 1) тяжке ін фекційне ус-
кладнення ран, яке характеризується некрозом тканин, 

що повільно поширюється з наступним гнильним роз-
падом; 2) захворювання, що викликаються гнильною 
мікрофлорою.

ГНИТТЯ – процес розкладу орґанічних речовин, які 
містять азот (головним чином, білків), під дією мікро-
орґанізмів; внаслідок Г. зі складних орґанічних речовин 
(відмерлих тварин і рослин, різних покидьків) утворю-
ються прості мінеральні сполуки, що їх використовують 
живі орґанізми для синтезу орґанічних речовин; у процесі 
розкладу орґанічних залишків склад гнильних мікробів 
змінюється відповідно до змін поживного середовища; в 
результаті білкова молекула послідовно розщеплюється 
на пептони, поліпептиди, амінокислоти, які, підлягаючи 
дезамінуванню, звільняють аміак; Г. супроводжується ут-
воренням отруйних речовин та речовин з неприєм ним за-
пахом; найбільше значення для медицини має проблема 
попередження процесів Г. в ранах.

ГНІЙ – каламутний ексудат жовтувато-зеленуватого 
кольору, непостійної консистенції; складається з гній-
ної сироватки, що містить альбуміни і ґлобуліни, з лей-
коцитів, що частково розпалися, з клітин тканини, що 
загинули в процесі запалення та життєдіяльності пато-
ґенних мікроорґанізмів.

ГНІЙНА ІНФЕКЦІЯ – запальний процес різної ло-
калізації і характеру, викликаний гноєтворною мікроб-
ною флорою.

ГНІЙНИЙ – такий, що містить гній або складаєть-
ся із гною.

ГНІЙНО-РЕЗОРБТИВНА ГАРЯЧКА – синдром, 
зумовлений всмоктуванням токсичних продуктів роз-
паду тканин при гнійному запаленні; ступінь тяжкості 
Г.-р. г. відповідає вираженості і поширеності нагнійного 
процесу; основним клі нічним проявом Г.-р. г. є темпера-
турна реакція; при тривалому перебігу спостерігають-
ся зміни внутрішніх орґанів (інтерстиційний гепатит, 
коліт, спленомеґалія, інтерстиційний нефрит, атрофія 
залоз внутрішньої секреції – надниркових залоз, щито-
видної залози, в легенях – часто пневмонії, інфаркти, 
абсцеси).

ГНОЄТВОРНІ БАКТЕРІЇ – збудники ряду інфек-
цій, що мають здатність ви кли кати локальний або ґене-
ралізований гнійно-запальний процес; до Г. б. належать 
стафілококи, стрептококи, кишкова паличка, ґонококи, 
пневмококи, синьо гнійна паличка та ін.

ГОВЕЛА – ЕВАНСА (W. HOWEL–EVANS) СИН-
Д РОМ – симптомокомплекс, який характеризується по-
єднанням дифузної долонно-підошовної кератодермії, 
що розвивається між 5 і 15 роками життя, та раком стра-
воходу в подальшому.

ГОВОРОВА – ҐОДЕЛЬЄ ( Я. И. ГОВОРОВ – CH. 
P. GO DELIER) СИМПТОМ – тремтіння або відхилен-
ня висунутого язика вбік; ознака стадії розпалу висип-
ного тифу.

«ГОДИННИКОВІ СКЕЛЬЦЯ» – див.: Гіппокра-
та ніготь.

ГОЛІННЯ СИМПТОМ – під час голін ня при пово-
роті голови з одночасним її закиданням назад спостері-

 ГЛУХОТА – ГОЛІННЯ СИМПТОМ
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гається раптове випадіння бритви із рук хворого, що го-
литься; ознака тимчасового порушення мозкового кро-
вообігу в басейні внутрішньої сонної артерії. 

ГОЛКИ МЕДИЧНІ – колючі інструменти для ви-
конання різних діаґностичних і лікувальних прийомів: 
зшивання тканин під час хірурґічних операцій, приви-
вок, голкотерапії, вливань, відсмоктування рідин.

ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ – див.: Голкоуколю-
вання.

ГОЛКОУКОЛЮВАННЯ – один із методів реф-
лекторної терапії, що полягає в дії на функції орґаніз-
му з лікувальною метою різних за силою, характером 
і тривалістю подразнень, що викликаються в певних 
точкових зонах, які розміщені в шкірі і підлягаючих 
тканинах голови, обличчя, тулуба і кінцівок. Загаль-
на кількість точок, розміщених по всій поверхні шкі-
ри, сягає 693.

ГОЛКОТЕРАПІЯ – див.: Голкоуколювання.
ГОЛКОТРИМАЧ – затискач для утримання 

хірурґічних голок при накладенні шва.
ГОЛОАКАРДІЙ – див.: Акардій.
ГОЛОАКАРДІЯ – див.: Акардія.
ГОЛОВА (CAPUT) – верхня частина тіла людини, 

обмежена лінією, яка проходить через основу нижньої 
щелепи, задній край її галузки, верхівку соскоподібно-
го відростка, зовнішній потиличний виступ і далі через 
аналогічні анатомічні утворення іншого боку.

«ГОЛОВА МЕДУЗИ» – розширення підшкірних вен 
передньої черевної стінки зі змієподібним галузкуван-
ням навколо пупка; ознака портальної гіпертензії.

«ГОЛОВИ КОБРИ» СИМПТОМ – при екскретор-
ній уроґрафії виявляється овальне розширення кінцево-
го відділу сечоводу, яке за своєю формою нагадує голо-
ву кобри; ознака ахалазії сечовода, інколи спотерігаєть-
ся при уретероцеле.

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ – біль у різних ділянках череп-
ної коробки, відчуття якого пов’язане з подразненням 
рецепторного апарату або волокон чутливих нервів і 
провідників больової чутливості; больову чутливість 
мають усі тканини черепа, але особливо екстрацереб-
ральні артерії, апоневроз, скроневі та потиличні м’язи, 
їхні фасції; Г.Б. може виникати при подразненні, роз-
тягненні або стискуванні будь-яких тканин, що мають 
больові рецептори; до них належать всі зовнішні пок-
риви черепа, всі оболонки мозку, V, IX та X черепні не-
рви, верхні шийні корінці; великі внутрішньочерепні 
венозні синуси, великі артерії біля основи черепа або 
у твердій мозковій оболонці, сама тверда мозкова обо-
лонка, що вистилає основу черепа; Г.Б. також може ви-
никати внаслідок спазму або розширення кровоносних 
судин, що призводить до подразнення нервових закін-
чень в їх стінках.

Г.Б. КЛАСТЕРНИЙ – Г.б. виникають переважно в 
чоловіків; тривають біля години, мають пароксизмаль-
ний характер, однобічні, інтенсивні, розповсюджуються 
на око, скроню, шию, лице; проявляються ознаки вазо-
дилатації: інфраорбітальний набряк, виділення із носа, 
сльозотеча з боку болей; з боку болей також спостері-

гається звуження зіниці, ін’єкція склер, розширення су-
дин лиця, болючість при пальпації загальної та зовніш-
ньої сонних артерій.

Г.Б. ПРИ АБСЦЕСАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – 
Г.б. виражений слабо або сильно, локалізований чи ґене-
ралізований; розвиваються геміпарез, що повільно про-
ґресує, судомні напади, порушення зору, афазія, блюван-
ня, зміни психіки; спостерігається також набряк дисків 
зорових нервів, зміни полів зору, ознаки місцевого або 
віддаленого вогнища інфекції; температура підвищена 
не завжди, можлива брадикардія.

Г.Б. ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ – роз-
вивається при вираженому підвищенні артеріального 
тиску; як правило, має пульсуючий, нападоподібний ха-
рактер, локалізується у ділянці потилиці чи тім’я; спос-
терігаються зміни очного дна, кардіальні симптоми, на-
бряки.

Г. Б. ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПОТЕНЗІЇ – Г. б., 
основою патоґенезу якого є зниження тонусу артерій зі 
збільшенням амплітуди їх пульсації.

Г. Б. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗІ МОЗКОВИХ СУ-
ДИН – Г. б., що виникає внаслідок недостатнього кро-
вопостачання та ішемії чутливих до болю внутрішньо-
черепних структур.

Г.Б. ПРИ ГЕМАТОМІ СУБДУРАЛЬНІЙ – як пра-
вило, виникає після травми; спостерігаються порушення 
свідомості; Г.Б. виражений слабо або сильно; локалізо-
ваний або ґенералізований геміпарез, що повільно про-
ґресує, судомні напади, порушення зору, афазія, блю-
вання, зміни психіки.

Г.Б. ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОЧЕЙ (ґлауко-
ма, ірит, перенапруження зору) – розвиваються при 
підвищенні внутрішньоочного тиску, ураженні райдуж-
ної оболонки, порушенні рефракції; Г.б. локалізується 
в лобній супраорбітальній ділянці, помірний або ін-
тенсивний, часто погіршення виникає після зорового 
навантаження; спостерігається також біль в очному 
яблуці.

Г.Б. ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ 
РОТА (зубів, язика, глотки) – Г.б. однобічний або 
двобічний, різної інтенсивності, непостійний; спостері-
гається біль у щелепі, порожнині рота, глотки.

Г.Б. ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПРИДАТКОВИХ 
ПАЗУХ НОСА – Г.б. локалізується в лобній ділянці, 
має тупий характер, інколи інтенсивний; як правило, 
сильніше виражений вранці; підсилюється в холодну 
сиру погоду; також спостерігається порушення носового 
дихання, потовщення слизової оболонки, блючість при 
пальпації зони ураженої пазухи.

Г.Б. ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЕДНЬОГО 
ВУХА (середній отит, мастоїдит) – Г.б. локалізуєть-
ся в ділянці скроні, має однобічний, переміжний, ко-
лючий характер; розвивається зниження слуху, шум у 
вусі, гноєтеча із вуха, загальна слабкість, гарячка; поча-
ток гострий; спостерігається болючість у ділянці соско-
подібного відростка, барабанна перетинка з боку болю 
гіперемована, застійна або втягнута; у дітей можуть ви-
никати менінґеальні симптоми.

 ГОЛКИ МЕДИЧНІ – ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЕДНЬОГО ВУХА
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ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ УРА-
ЖЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – Г. б., що викли-
кається безпосереднім по дразненням оболонок запаль-
ними ін фільт ратами, ураженням мозкових судин, під-
вищенням внутрішньомозкового тиску.

Г.Б. ПРИ КОНВЕРСІЙНІЙ ІСТЕРІЇ ТА ТРИ-
ВОЖНИХ СТАНАХ – Г.б. локалізується в обох скро-
нях, постійний, ґенералізований, має стискуючий харак-
тер; перебіг погіршується при емоційних реакціях; Г.б. 
спостерігається щоденно, упродовж дня.

Г.Б. ПРИ МЕНІНҐІТІ ГОСТРОМУ – розвитку Г.б. 
передують болі в горлі, респіраторна інфекція; Г.б. ін-
тенсивний, ґенералізований, постійний, іррадіює в шию; 
спостерігається слабкість, пропасниця, блювання; поть-
марення свідомості, підвищена збудливість, риґідність 
потиличних м’язів, позитивний симптом Керніга.

Г.Б. ПРИ МЕТАСТАЗАХ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХ-
ЛИН – Г.Б. локалізований; спостерігаються також оз-
наки об’ємного утворення у ділянці голови, ураження 
черепних нервів, прояви первинної пухлини або мета-
стазів в інших ділянках тіла.

Г.Б. ПРИ МІҐРЕНІ – розвитку Г.б. передують змі-
ни настрою, втрата апетиту, мерехтлива скотома, інко-
ли геміпарез; спочатку біль локалізується в одному оці 
або навколо нього; з часом розповсюджується на одну 
чи обидві половини голови; має пульсуючий характер; 
спостерігається також втрата апетиту, нудота та блю-
вання; подібні напади періодично повторюються упро-
довж певного часу; у період між нападами патолоґія не 
виявляється. 

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ПРИ М’ЯЗОВОМУ НАПРУ-
ЖЕННІ – Г.б. локалізується в лобно-потиличній ділян-
ці або ґенералізований, непостійний, помірний за інтен-
сивністю; спостерігається відчуття стягування або на-
пруження.

Г. Б. ПРИ ОБ’ЄМНИХ ПРОЦЕСАХ МОЗКУ – 1) у 
разі локального болю – Г. б., що виникає як результат 
подразнення чутливих волокон черепних нервів, а та-
кож місцевих змін у кістках черепа; 2) загальний Г. б., 
пов’язаний з підвищенням чи зниженням внутрішньо-
черепного тиску; Г.б. виражений незначно або сильно, 
локалізований чи ґенералізований, переміжний; спос-
терігаються повільно проґресуючий геміпарез, судомні 
напади, порушення зору, афазія, блювання, зміни психі-
ки, набряк дисків зорових нервів, зміни полів зору.

Г.Б. ПРИ ПОДРАЗНЕННІ МОЗКОВИХ ОБОЛО-
НОК (хронічний менінґіт, сифіліс, туберкульоз, крип-
тококоз, саркоїдоз, злоякісні пухлини) – в анамнезі 
відповідне захворювання; Г.б. має тупий характер, по-
мірний або інтенсивний, ґенералізований чи локалізо-
ваний у ділянці тім’я; спостерігається помірна гаряч-
ка; менінґеальні симптоми менш виражені у порівнянні 
з гострими формами подразнення мозкових оболонок; 
розвиваються паралічі черепних нервів, делірій або по-
тьмарення свідомості.

Г.Б. ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СИНДРО-
МІ – в анамнезі травма, подразливість, безсоння, по-
рушення концентрації уваги, погана переносимість ал-

коголю; запаморочення, яке підсилюється при зміні по-
ложення голови; Г.б. локалізуються в місці травми або 
ґенералізовані, різної частоти, тривалості та інтенсив-
ності; підсилюються при емоційних реакціях.

Г.Б. ПРИ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИХ КРОВОВИ-
ЛИ ВАХ – розвитку Г.б. передують болі в оці або нав-
коло нього, може бути птоз; Г.б. появляється раптово, 
має інтенсивний характер, постійний; спостерігаються 
також сонливість або кома, риґідність шийних м’язів, 
позитивний симптом Керніга, рефлекс Бабінського з 
обох боків, параліч III черепного нерва, підвищений 
артеріальний тиск.

Г.Б. ПРИ УШКОДЖЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ ЧУТ-
ЛИВИХ НЕРВІВ ГОЛОВИ – Г.б. ірадіює за ходом не-
рвів; спостерігається також болючість нерва при паль-
пації, інколи шкірна гіпералґезія в зоні інервації

Г.Б. ПРИ ХВОРОБІ ПЕДЖЕТА – розвитку Г.б. пе-
редує збільшення розмірів черепа, болі в спині, кінців-
ках; Г.б. помірний, пекучий, постійний або переміжний, 
локалізований чи ґенералізований; спостерігається та-
кож болючість кісток черепа при пальпаціїї, зміни фор-
ми черепа, прояви компресії базальних відділів головно-
го мозку та черепних нервів.

Г.Б. ПРИ ХРОНІЧНИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ (отру-
єння свинцем, миш’яком, СО; алкоголізм; уремія) – 
в анамнезі дія відповідних токсичних речовин, інші 
клінічні прояви, що викликані тими ж етіолоґічними 
факторами; Г.б. помірний, ґенералізований, пульсую-
чий, постійний.

ГОЛОВНИЙ ІНДЕКС – кількісний показник фор-
ми голови; визначається як відношення поперечного діа-
метра голови до поздовжнього.

ГОЛОВНИЙ МОЗОК (ENCEP HA LON) – перед-
ній відділ (центральний орґан) ц. н. с. хребетних, що 
реґулює взаємовідношення орґанізму з оточуючим се-
редовищем, керує поведінковими реакціями та функ-
ціями орґанізму; розміщений у порожнині черепа і скла-
дається з кінцевого, або великого, мозку та мозкового 
стовбура.

ГОЛОД (як фізіолоґічне явище) – сукупність суб’єк-
тив них відчуттів і переживань, які зумовлені недостат-
нім над ходженням до орґанізму харчових речовин або 
різким порушенням їх за с воєння.

ГОЛОДИСФРЕНІЯ – ендоґенний психоз з глибо-
кою дезінтеґрацією психічної діяльності під час нападів; 
має ремісуючий перебіг.

ГОЛОДНА ХВОРОБА – див.: Дистрофія алімен-
тарна.

ГОЛОДНИЙ НАБРЯК – див.: Дистрофія алімен-
тарна.

ГОЛОДУВАННЯ – стан орґанізму при повній від-
сутності або недостатньому надходженні харчових ре-
човин, а також при різкому порушенні їх складу чи їх 
засвоєння.

Г. АБСОЛЮТНЕ – Г. за повної від сутності їжі та 
води.

Г. БІЛКОВЕ – Г. при тривалій нестачі білків у їжі, 
що призводить до від’ємного азотистого балансу.
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ГОЛОДУВАННЯ ВОДНЕ – Г. при нестачі води в 
ра ціоні, значних втратах води внаслідок проносу, блю-
вання, потіння, що призводить до від’ємного водного 
балансу.

Г. ВУГЛЕВОДНЕ – Г. при нестачі вуглеводів в їжі; 
може розвиватися при деяких порушеннях обміну.

Г. ЖИРОВЕ – Г. за тривалої відсутності або неста-
чі жирів у їжі.

Г. ЛІКУВАЛЬНЕ – Г. за повної від сутності їжі, але 
із вживанням води; здійс нюється з лікувальною метою 
в умовах стаціонару. 

Г. МІНЕРАЛЬНЕ – Г. за тривалої відсутності або 
нестачі в їжі необхідних орґанізмові мінеральних ре-
човин.

Г. НЕПОВНЕ – Г. при недостаньому надходженні 
їжі, що не покриває енерґетичні та пластичні потреби 
орґанізму; при тривалому Г. н. розвиваються порушен-
ня функцій орґанізму, обміну речовин, в т. ч. водного 
обміну.

Г. ПОВНЕ – Г. за повної відсутності їжі, але з ужи-
ванням води; життя орґанізму при Г. п. підтримується 
за рахунок утилізації в процесах обміну і вироблення 
енерґії з запасів поживного матеріалу (головним чином, 
жиру) та продуктів, що вивільняються при поступовій 
атрофії частини власних тканин і структур орґанізму.

Г. СВІТЛОВЕ – див.: Ультрафіолетова недостат-
ність.

Г. СОНЯЧНЕ – див.: Ультрафіолетова недостатність.
ГОЛОКРИНОВІ ЗАЛОЗИ – залози, секреція яких 

відбувається в результаті специфічних перетворень та 
загибелі залозистих клітин.

ГОЛОС (лат. vox – голос) сукупність різних за ви-
сотою, силою і тембром звуків, які утворюються люди-
ною за допомогою голосового апарату.

ГОЛОС КАВЕРНОЗНИЙ – різновид пекторилок-
вії, який проявляється порожнистими звуками, що ви-
слуховуються над порожниною легень, коли пацієнт го-
ворить.

ГОЛОС БЕЗЗВУЧНИЙ – близьке до шепоту мов-
лення зі збереженою артикуляцією; ознака вираженої 
депресії.

ГОЛОС ЄВНУХОПОДІБНИЙ – високий голос з 
фальцетом у чоловіка; нагадує голос євнуха або жінки.

ГОЛОСОВЕ ТРЕМТІННЯ – вібрація грудної кліт-
ки, що викликається коливаннями голосових зв’язок, які 
передаються через повітряний стовп трахеї та бронхів; 
залежить від здатності легень і грудної клітки резону-
вати і проводити звук.

ГОЛОСОВИЙ АПАРАТ – анатомічні орґани та їх 
системи, які беруть участь у голосоутворенні; основним 
із них є гортань а також бронхіальне дерево, діа фраґма, 
глотка, носова порожнина з навколоносовими пазухами, 
ротова порожнина та ін.

ГОЛОТОПІЯ – місцерозташування в тілі будь-якої 
його частини чи орґана.

ГОЛТ – ОРАМА (M. C. HOLT – S. ORAM) СИНД-
РОМ – спадковий симптомокомплекс, який проявляєть-
ся ураженням серця, зазвичай з дефектом міжпередсер-

дної чи міжшлуночкової перегородки, яка поєднується 
з вадами скелету (коротке передпліччя та гіпоплазія ве-
ликих пальців руки).

ГОЛУБА ХВОРОБА – див.: Тиф висипний бразиль-
ський.

ГОЛУБИХ ПЕЛЮШОК СИНД  РОМ – див.: Синіх 
пелюшок синдром.

ГОЛУБИХ СКЛЕР СИМПТОМ – сірувато-голу-
бий колір склер очних яблук, що виникає при стоншенні 
склер; ознака синдрому Ван Дер Хуве, поліцитемії ди-
семінованого лентикулярного дерматофіброзу та ін.

ГОЛЬТЦА (F. L. HOLTZ) РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні інтерорецепторів черевної порожнини спостері-
гається зменшення частоти серцевих скорочень (інко-
ли – зупинка серця).

ГОЛЬТЦА (F. L. HOLTZ) СИМПТОМ – при захво-
рюваннях або травмах орґанів черевної порожнини спос-
терігається зменшення частоти серцевих скорочень.

ГОМАНСА (J. HOMANS) СИМПТОМ – при паль-
пації та максимальному тильному згинанні ступень 
спостерігається болючість литкових м’язів; рання озна-
ка тромбофлебіту глибоких вен гомілки.

ГОМЕО- (гомо-; грец. homoios – схожий; homos – 
один і той же, однаковий, такий же самий) – частина 
складних слів, яка означає «схожість», «однаковість», 
«однорідність».

ГОМЕОПАТІЯ – система лікування, що базується 
на застосуванні малих доз речовини, яка спричинює у 
великих дозах у здорових людей явища, схожі з ознака-
ми хвороби, що підлягає лікуванню.

ГОМЕОСТАЗ – відносна динамічна постійність 
внутрішнього середовища (крові, лімфи, тканинної ріди-
ни) та стійкість основних фізіолоґічних функ цій орґаніз-
му людини і тварин.

ГОМІЛКА (CRUS) – частина нижньої кінцівки, яка 
обмежена колінним і гомілковоступневим суглобами.

ГОМІЛКИ ФЕНОМЕН – див.: Фуа – Тевенара фе-
номен гомілки.

ГОМІЛКОВОСТУПНЕВИЙ – такий, що стосуєть-
ся кісток гомілки та ступні.

ГОМІЛОПАТІЯ – психоґенні психічні захворюван-
ня, пов’язані з порушенням нормальних стосунків між 
хворим та оточуючими.

ГОМІЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь спілкування 
з людьми.

ГОМІНІДИ – родина ссавців ряду приматів; охоп-
лює давніх і сучасних людей.

ГОМІНІЗАЦІЯ – процес еволюційного розвитку 
предка людини з числа вищих приматів у людину су-
часного вигляду.

ГОМІЦИДОМАНІЯ – нав’язливий потяг до 
убивства.

ГОМОАЛЕЛІЗМ – існування ґена у двох або біль-
ше формах (алелях), що яв ляють собою видозміни його 
однакових ділянок; для Г. характерна відсутність реком-
бінацій ґенів між гомоалелями.

ГОМОҐАМЕТИ – ґамети з однаковими статевими 
хромосомами.
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ГОМОҐАМЕТНІСТЬ – ґенетична рів ноцінність ґа-
мет жіночої або чоловічої статі за типом статевої хро-
мосоми, яку має ґамета даної статі.

ГОМОҐАМІЯ – 1) передавання особинами чоло вічої 
і жіночої статей однакових комбінацій ґенів; 2) застарі-
лий ґенетичний термін, яким позначали добір подібних 
пар для схрещування.

ГОМОҐЕНАТ – суспензія подрібненої тканини тва-
рини чи рослини в розчині.

ГОМОҐЕНІЗАТОР – апарат для одержання одно-
рідних, дрібнодисперсних сумішей, а також емульсій 
високої дисперсності.

ГОМОҐЕНІЗАЦІЯ – надання однорідної структу-
ри металам, сплавам, сполукам, розчинам або емуль-
сіям способом механічної, хімічної чи температурної 
дії на них.

ГОМОҐЕННИЙ – такий, що виявляє однакові влас-
ти вості.

ГОМОҐЕННІ СИСТЕМИ – однорідні фізико-хі міч -
ні системи, які складаються із однієї фази і не мають по-
верхневого поділу.

ГОМОДИНАМІЯ – схожість орґанів або їхніх частин, 
розміщених послідовно по поздовжній осі тіла тварин.

ГОМОДОНТІЯ – однотипність будови, форми і роз-
мірів усіх зубів.

ГОМОЕРОТИЗМ – див.: Гомосексуалізм.
ГОМОЗИҐОТНІСТЬ – стан спадкового апарату 

будь-якого орґанізму, при якому його гомолоґічні хро-
мосоми несуть в однаковому стані певний ґен (алель); 
Г. виникає внаслідок злиття однакових за ґенним або 
структурним складом ґамет.

ГОМОЙОТЕРМНІ ТВАРИНИ – тварини з віднос-
но постійною температурою тіла.

ГОМОЛОҐІЧНА ХВОРОБА – симптомокомплекс, 
що розвивається в реципієн та з пригніченою або пос-
лабленою імунолоґічною реактивністю у відповідь на 
трансплантацію компетентних алоґенних клітин.

ГОМОЛОҐІЧНІ ОРҐАНИ – орґани різних рослин 
або тварин, що відповідають один одному за будовою 
незалежно від функції, яку вони виконують, розвива-
ються із схожих зачатків і мають спільне походження.

ГОМОЛОҐІЯ – подібність орґанів за планом будови 
та за походженням у різних рослин і тварин.

ГОМОМЕРІЯ – зумовленість фенотипового проя-
ву ознаки кількома ґенами, кожний з яких має кількісно 
однаковий ефект.

ГОМОНОМІЯ – розміщення подібних частин 
орґанізму навколо його поперечної осі або вздовж осі 
окремого орґана.

ГОМОНОМНИЙ СИМПТОМ – психопатолоґіч-
не явище, яке схоже з деякими проявами нормальної 
психічної діяльності.

ГОМОПЛАСТИКА – див.: Алопластика.
ГОМОСЕКСУАЛІЗМ – статеве збочення, яке про-

являється сексуальним потягом до осіб своєї статі.
ГОМОСИНАПСИС – див.: Гомосиндез.
ГОМОСИНДЕЗ – процес контактування ідентичних 

ділянок двох гомолоґічних хромосом у мейозі.

ГОМОТЕРМНІ ТВАРИНИ – див.: Гомойотермні 
тварини.

ГОМОТИПІЯ – подібність у будові орґанів, що си-
метрично розміщені по боках тіла (напр., права і ліва 
рука).

ГОМОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – див.: Алотрансплан-
тація.

ГОМОЦИСТИНУРІЯ – спадкова (успадкування ау-
тосомно-рецесивне) хвороба, зумовлена порушенням 
обміну метіоніну; характеризується ураженням сполуч-
ної тканини, нервової, кісткової, м’язової і серцево-су-
динної систем; в основі захворювання лежить блокуван-
ня перетворення гомоцистеїну в цистатіонін, пов’язане 
зі спадковою недостатністю ферменту L-сериндегідроґе-
нази (цистатіонінсинтетази); внаслідок цього в тканинах 
накопичується надлишок метіоніну і гомоцистину, змен-
шується концентрація цистатіоніну і цистину в крові 
та сечі.

ГОРБИК – 1) в анатомії і ембріолоґії – невеликий 
виступ на кістці, а також в ц.н.с.; 2) в патолоґічній ана-
томії – вогнищеві, у вигляді вузликів, розростання клі-
тин; 3) в дерматолоґії – один із первинних проліфера-
тивних елементів шкірних висипів.

ГОРБИСТИЙ – такий, що покритий горбами, нерів-
ний; такий, що має шорст кі опуклості.

ГОРВИЦЯ – ХЕҐАРА (М. И. ГОРВИЦ – А. HE-
GAR) ОЗНАКА – ознака вагітності: при дворучному 
дослідженні виявляється розм’якшення в ділянці пере-
шийка матки. 

ГОРИНЕВСЬКОГО (В. В. ГОРИНЕВСКИЙ) СИМ-
П ТОМ – хворий у позиції лежачи на спині не може під-
няти витягнуту ногу, а підтягує її до тулуба; ознака пе-
релому верхньої гілки лобкової кістки.

ГОРИЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ADONIS VERNALIS 
L.) – багаторічна рослина з родини жовтецевих, ви-
сотою до 35 см; має круглі, майже голі стебла. Лист-
ки стеблові, прикореневі. Нижні – у вигляді плівчастих 
лусок, що поступово переходять у сидячі, багаторазо-
во розсічені, з вузькими частками. Квітки на верхів-
ках стебла та гілок – одиничні, великі, яскраво-жовті, 
з п’ятилистими опушеними чашечками. Плід – суха сі-
ро-зелена сім’янка. Кореневище вертикальне, коротке, в 
діаметрі 3,5 см, темно-бурого кольору. Рослина отруйна. 
Цвіте з квітня, плодоносить у травні-червні. Росте в лісо-
степовій і степовій зонах. Дія: кар діотонічна, сечогін на, 
заспокійлива та знеболююча.

ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ (JUGLANS REGIA L.) – ве-
лике дерево з родини горіхових. Кора Г. в. чорно-сіра 
або бура, листки чергові, непарнопірчасті, квітки дріб-
ні, зеленкуваті, одностатеві, плоди – кулясті кістянки з 
м’ясистим оплоднем. Дія: в’яжуча, збудна, кровоочисна, 
протицинготна, глистогінна.

ГОРЛОВА ЖАБА – див.: Анґіна горлова.
ГОРМЕТОНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Гормето-

нія.
ГОРМЕТОНІЯ – своєрідні короткі напади сильно-

го тонічного спазму м’язів у початковій стадії розвит-
ку парезів і паралічів кінцівок при великих ураженнях 
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півкуль або верхніх відділів стовбура головного мозку, 
частіше – у коматозному стані.

ГОРМОНАЛЬНА РЕҐУЛЯЦІЯ – регулююча дія 
різних гормонів на життє діяльність орґанізму або його 
окремих систем.

ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ – лікарські засоби, 
що являють собою природні гормони або синтетичні ре-
човини, які мають гормоноподібну біолоґічну дію.

ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНІ ПУХЛИНИ – пухли-
ни залоз внутрішньої секреції, які виділяють надмірну 
кількість гормонів або гормонально-активних продук-
тів їх біосинтезу.

ГОРМОНИ (грец. hormaein – приводити в рух, 
підганяти) – специфічні біолоґічно активні речовини, 
що їх виділяють ендо кринні залози; найважливіші біо-
лоґічні регулятори обміну речовин та функцій людини.

ГОРМОНИ ТКАНИННІ – біолоґічно активні ре-
човини, що утворюються різними клітинами; беруть 
участь у реґуляції різних функцій орґанізму та дифе-
ренціації клітин.

ГОРМОНИ ТРАВНІ – біолоґічно активні поліпеп-
тиди, що реґулюють виділення травних секретів; ут-
ворюються в слизовій оболонці шлунково-кишкового 
тракту.

ГОРМОНОПОЕЗ – процес утворення гормонів в 
ендокринних залозах.

ГОРМОНОТЕРАПІЯ – застосування гормонів або 
синтетичних гормональних препаратів з лікувальною 
метою.

Г. БЛОКУЮЧА – див.: Г. гальмівна.
Г. ГАЛЬМІВНА – Г., що застосовується при абсо-

лютній або відносній гіперфункції ендокринної зало-
зи, а також у комплексі лікування гормональнозалежних 
пухлин; базується на гальмуванні функції залоз внут-
рішньої секреції шляхом уведення гормонів цих самих 
залоз або їх синтетичних аналогів чи гормонів, що про-
тилежно діють на орґани і тканини.

Г. ЗАМІННА – Г., що застосовується при випадін-
ні або частковій недостатності функції будь-якої залози 
внутрішньої секреції; базується на компенсації функції 
залоз внутрішньої секреції шляхом уведення гормонів 
цих самих залоз або їх синтетичних аналогів.

Г. СТИМУЛЮЮЧА – Г., що застосовується при не-
обхідності підвищити недостатню функцію будь-якої 
ендокринної залози; базується на стимуляції функ цій 
залоз внутрішньої секреції, головним чином, шляхом 
уведення тропних гормонів гіпофіза.

ГОРНЕРА (J. F. HORNER) СИНДРОМ – див.: Бер-
нара – Горнера синдром.

ГОРНЕРА – БЕРНАРА (J. F. HORNER – C. BER-
NARD) – див.: Бернара – Горнера синдром.

ГОРОБИНА ЗВИЧАЙНА (SORBUS AUCUPARIA 
L.) – дерево з родини розових, заввишки 5–15 м. Кора 
гладенька, сіра. Гілки пухнасті, бруньки повстянисті, 
чорнувато-фіолетового кольору, конусовидні. Листки 
чергові, непарно пірчасті. Квітки дрібні, білі, запашні, 
зібрані в густі щитки. Плід ягодоподібний, дрібний, со-
ковитий, кулястий, блискучий, оранжево-червоний, на 

смак гіркий, терпкий, після заморожування – приємний, 
гіркувато-кислий. Росте Г. з. на сонячних галявинах, на 
узліссі, на скелястих і кам’янистих схилах, крутих бе-
регах річок, у дрібнолистяних і хвойних лісах, у пере-
длісках і чагарниках. Дія: сечогінна (салуретична), жо-
вчогінна, кровоспинна, в’яжуча.

ГОРОБИНА ЧОРНОПЛОДА (ARO NIA MELA-
NO CAR PA) – невисокий кущ 1,5–2 м заввишки, з мно-
жинними гіллястими паґонами. Листки подібні до виш-
невих, трохи блискучіші. Квітки п’ятипелюсткові, білі 
або рожеві. Цвіте у травні-червні. Плоди зібрані в гро-
на, соковиті, чорні, з сизим нальотом, від 6 до 16 мм у 
діаметрі, достигають наприкінці літа – на початку осені, 
кисло-солодкі на смак, терпкуваті. Ягоди Г. ч. є концент-
ратом вітаміну Р (500 мг%) і тому їх рекомендують при 
атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, ґломерулонефриті, 
тиреотоксикозі, при гемораґічному діатезі, кровотечах 
різного походження.

ГОРОДЕЦЬКОГО (В. К. ГОРОДЕЦКИЙ) МЕТО-
ДИ – методи кількісного і якісного визначення ґлюко-
зи в крові та сечі, які базуються на окисленні ґлюкози 
киснем повітря в присутності ферменту ґлюкозоокси-
дази.

ГОРОПТЕР – сукупність точок простору, зображен-
ня яких при точній бінокулярній фіксації проектуються 
на ідентичних місцях сітківок обох очей.

ГОРТАНЬ (LARYNX) – верхній відділ дихаль-
ної системи, що є одночасно орґаном голосоутворен-
ня; складається з хрящів, з’єднаних рухомо зв’язками 
і м’язами; порожнина Г. вистелена зсередини слизо-
вою оболонкою; Г. проводить повітря з глотки в тра-
хею (при вдихові) і назад; закриває вхід до трахеї при 
ковтанні.

«ГОРЩИКА ТРІСНУТОГО» СИМПТОМ – при 
перкусії черепа виникає звук, що нагадує звук при пос-
тукуванні по глиняному посуду, який має тріщину; оз-
нака підвищеного внутрішньочерепного тиску.

ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ – розміщення з метою обсте-
ження і лікування в стаціонарні лікувально-профілак-
тичні установи хворих, уражених, постраждалих при 
нещасних випадках, породіль та осіб, що мають потре-
бу в медичній реабілітації.

ГОСПІТАЛІЗМ – комплекс шкідливих впливів лі-
карняних умов, що діють на хворого при тривалому пе-
ребуванні в стаціонарі.

ГОСПІТАЛІЗМ ХІРУРҐІЧНИЙ – збільшення час-
тоти внутрішньогоспітальної хірурґічної інфекції вна-
слідок забруднення хірурґічного стаціонару патоґенною 
мікрофлорою.

ГОСПІТАЛЬ – медична установа, призначена для 
стаціонарного лікування уражених і хворих військово-
службовців, а також військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку.

ГОСПІТАЛЬНА ҐАНҐРЕНА – тяжкий виразково-
некротичний процес, що ускладнював у доантисептич-
ний період перебіг операційних ран.

ГОСПІТАЛЬНИЙ – такий, що стосується лікарні; 
лікарняний.
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ГОСПІТАЛЮ САССУН (SASSOON HOSPITAL) 
СИНДРОМ – інфекційне захворювання, що спричи-
нюється грибком Rhizopus nigricans; проявляється ви-
раженою поліурією, спрагою, анорексією, слабкістю, 
втомою; ураження нирок не спостерігається; проґноз 
несприятливий.

ГОСТРИЙ ЖИВІТ – клінічний симптомокомплекс, 
який розвивається при пошкодженнях і гострих захво-
рюваннях орґанів черевної порожнини і заочеревин-
ного простору. Виникнення Г. ж. можуть викликати: 
1) пошкодження орґанів черевної порожнини і заоче-
ревинного простору, які ділять на закриті і відкриті; 
2) запальні захворювання, у тому числі і перитоніт; 
3) перфорація порожнистого орґана; 4) внутрішні кро-
вотечі в просвіт шлунково-кишкового тракту, у черев-
ну порожнину і заочеревинний простір; 5) непрохід-
ність кишечника; 6) гострі порушення мезентеріально-
го кровообігу; 7) запальні процеси в придатках матки, 
позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, перекрут 
ніжки пухлини або кісти яєчника, некроз міоматозного 
вузла матки або пухлини яєчника; 8) ряд захворювань 
серцево-судинної, дихальної та інших систем; деякі ін-
фекційні захворювання; 9) у дітей – пологова травма, 
вроджена і набута непрохідність кишечника, перфора-
ція кишки та ін.

ГОСТРОТА ЗОРУ – міра здатності ока виявляти, 
розрізняти і пізнавати об’єкти на оточуючому фоні.

ГОФФА (A. HOFFA) ХВОРОБА – ліпоматозне пе-
ре родження жирової тканини колінного суглоба; пере-
важно хворіють жінки 20–40 років; розвиток Г. х. зу-
мовлений хронічною травматизацією жирових складок 
колінного суглоба; пошкоджуються крилоподібні склад-
ки суглоба; проявляється Г. х. болями, наявністю випоту 
і обмеженням рухів у суглобі.

ГОФФМАНА (E. HOFFMANN) АБСЦЕДУЮЧИЙ 
ПІДРИВАЮЧИЙ ФО ЛІ КУЛІТ І ПЕРИФОЛІКУЛІТ 
ГОЛОВИ – хронічна глибока піодермія шкіри голови 
(головним чином, обличчя), яка характеризується роз-
витком глибоких запальних вузлів, що сполучаються 
між собою фістулоподібними ходами.

ГОФФМАНА (J.H. HOFFMANN) МІОПАТІЯ – 
варіант ювенільної форми міопатії Ерба, характерною 
ознакою якої є доброякісний перебіг.

ГОФФМАНА (J. H. HOFFMANN) РЕФЛЕКС – 
при щипкоподібному подразненні нігтьової фаланґи ІІІ 
пальця з одночасною фіксацією його середньої фаланґи 
спостерігається згинання і приведення І пальця кисті та 
згинання решти пальців; ознака ураження пірамід ного 
шляху.

ГОФФМАНА (J. H. HOFFMANN) СИМПТОМ – 
при подразненні ґальванічним струмом спостерігаєть-
ся підвищена збудливість чутливих нервів; ознака те-
танії.

ГРАВІЛАТ МІСЬКИЙ (GEUM UR BANUM L.) – ба-
гаторічна рослина з родини розоцвітих. Стебло пряме, 
порожнисте, малогіллясте, шорстко-волохате, заввишки 
60 см. Листки м’яковолосисті; прикореневі – великопір-
часті, стеблові – сидячі, трироздільнолопатеві. Квітки – 

на довгих квітконіжках, п’ятипелюсткові, жовті. Насін-
ня має гачки, якими чіп ляється до одягу. Кореневище 
багатоголове, червонуватого кольору, за смаком і запа-
хом нагадує гвоздику. Цвіте в червні– серпні. Дія: від-
харкувальна, протизапальна, знеболююча, жовчогінна, 
протиблювотна, заспокійлива.

ГРАМОФОНА СИМПТОМ – вид мовленнєвої сте-
реотипії, пов’язаний з втраченим або зниженим розумін-
ням чужої мови; проявляється постійним повторенням 
хворим одних і тих самих оповідань (спонтанно або у 
відповідь на звертання).

ГРЕЙСЕРА (А. Е. ГРЕЙСЕР) СИМПТОМ – хво-
рий не здатний тривало стежити за предметом, що ру-
хається, втрачає його з поля зору, установлюючи погляд 
на будь-яку нерухому точку в просторі; можлива озна-
ка неврастенії.

ГРЕКОВА (И. И. ГРЕКОВ) СИМПТОМ – рання оз-
нака прориву виразки шлунка або дванадцятипалої киш-
ки: уповільнення пульсу відразу ж після прориву.

ГРЕЧКА ПОСІВНА (FAGOPYRUM SAGITTA-
TUM GILIB.) – злакова сільськогосподарська культу-
ра, що являє собою трав’янисту рослину, 20–70 см за-
ввишки. Стебло голе, пряме, у верхній частині гілляс-
те, червонуватого кольору або зелене. Листки чергові, 
трикутні або яйцевидні, з серцевидною або стрілко-
видною основою, на верхівці загострені; нижні – дов-
гочерешкові, верхні – сидячі, з розтрубами. Квітки за-
пашні, зібрані в щитковидні грона. Приквітки рожеві, 
червоні або білі, п’ятироздільні, з яйцевидними част-
ками. Плід – тригранний коричневий горішок. Рослина 
медоносна. Цвіте в липні, дозріває в серпні. Дія: квітки 
мають пом’якшувальну і відхаркувальну дію; квітки і 
листки зменшують порозність кровоносних судин.

ГРИБИ (FUNGI, MYCETES АБО MYCOPHY-
TA) – група нижчих безхлорофільних рослин; відо-
мо до 100 тис. видів, поширених на всій земній кулі; 
Г. живляться готовими орґанічними сполуками, які 
дістають осмотично з субстрату (сапрофіти) або з 
живих орґанізмів – рослин, тварин та людини (пара-
зити), спричиняючи в них ряд небезпечних захворю-
вань; веґетативне тіло Г. – міцелій, або грибниця, які 
являють собою систему ниток або гіф, які галузяться 
і розміщені в субстраті (ґрунті, рослинних залишках, 
деревині, живих рослинах чи тваринах і т.п.), на якому 
ростуть; над поверхнею субстрату в більшості Г. роз-
міщені лише плодові тіла, які мають різну консистен-
цію, забарвлення, форму: шляпки на ніжках, кірочки, 
плівки та ін.; вони також складаються із гіф, які щіль-
но переплетені між собою; серед Г. розрізняють їстів-
ні, отруйні та умовно їстівні Г.; всі дикорослі їстівні 
Г. за особливостями своєї будови поділяються на три 
групи: трубчасті, пластинчасті та сумчасті Г.; за хар-
човою цінністю Г. поділяють на чотири катеґорії; жи-
вильна цінність Г. пов’язана з наявністю білків, жи-
рів, вуглеводів та комплексу біолоґічно активних речо-
вин – ферментів, вітамінів, а також мінеральних солей 
та мікроелементів, необхідних для нормального обміну 
речовин в орґанізмі.
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ГРИБИ ОТРУЙНІ – гриби, що містять отруйні або 
сильно подразнюючі речовини, які спричинюють от-
руєння; в Україні виявлено 80 видів грибів, що є по-
тенційно отруйними; згідно класифікації А. І. Локай 
(1968), яка ґрунтується на однотипових клінічних про-
явах, зумовлених системно-орґанною тропністю отру-
ти, розрізняють 3 групи Г. о.: 1) Г. о., які містять ток-
сини ґастроентеротропної дії (опеньок несправжній, 
печериця отруйна, рядовка отруйна тощо); 2) Г. о., які 
містять токсини нейровеґетотропної дії (мухомор чер-
воний, мухомор пантерний, іноцибе Патуйяра тощо); 3) 
Г. о., які містять токсини гепатонефротропної дії (бліда 
поганка, сморжі звичайні, гриб-парасолька коричнево-
червоний, гриб-парасолька коричнево-вишневий, па-
вутинник оранжево-червоний тощо); останнім часом 
зростає кількість отруєнь їстівними грибами, що міс-
тять еколоґічні токсини.

ГРИБКИ ПАРАЗИТИЧНІ – мікроорґанізми, що на-
лежать до безхлорофільних найнижчих рослин – грибів, 
які є факультативними або облігатними паразитами ви-
щих рослин, риб, рептилій, птахів і ссавців; захворю-
вання, що спричинюються Г. п. називаються грибкови-
ми за хворюваннями (мікозами).

ГРИБКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІ РИ – уражен-
ня шкіри і підшкірної тканини, що спричинюються па-
тоґенними і умовно патоґенними грибками; Г. з. ш. поді-
ляються на: кератомікози, трихомікози, епідермомікози 
і глибокі грибкові захворювання.

ГРИБОПОДІБНИЙ МІКОЗ – див.: Мікоз грибо-
подібний.

ГРИГОР’ЄВА – РАПОПОРТА (П.С. ГРИ  ГОРЬ-
ЕВ – М. М. РАПОПОРТ) РЕАКЦІЯ – модифікація 
реакції зв’язування комплементу при серодіаґностиці 
сифілісу.

ГРИЖА (HERNIA)– випинання внутрішнього орґа-
ну або його частини через отвори в анатомічних утво-
реннях під шкіру, у міжм’язові простори або внутрішні 
порожнини.

Г. БІЛОЇ ЛІНІЇ ЖИВОТА – Г. живота, що виходить 
через через щілину в білій лінії живота; розрізняють три 
типи Г. білої лінії живота: 1) надпупкову; 2) навколопуп-
кову; 3) підпупкову.

Г. БОКОВА ЖИВОТА – Г., що виникає в ділянці 
піхви прямого м’язу по півмісяцевій лінії; розрізняють 
три види бокової Г. живота: 1) Г. піхви прямого м’яза; 
2) Г. півмісяцевої лінії; 3) вроджені Г. внаслідок зупин-
ки розвитку черевної стінки.

Г. ДІАФРАҐМАЛЬНА – зміщення черевних орґанів 
у грудну порожнину через дефект або слабку зону Д. 
Характерна наявність грижових воріт, грижового мішка 
і грижового вмісту. При від сутності грижового мішка Г. 
називають несправжньою, а якщо він є – справж ньою; 
у цих випадках грижовий мішок покритий знизу паріє-
тальною очеревиною, а зверху – парієтальною плеврою. 
Всі Г. д. поділяють на травматичні і нетравматичні.

Г. ЖИВОТА – вихід із черевної порожнини внут-
рішніх орґанів разом парі єтальною очеревиною, що їх 
покриває, через слабкі місця черевної стінки під шкіру 

або в інші тканини і порожнини, а також вихід внут-
рішніх орґанів у патолоґічно утворені порожнини оче-
ревини.

Г. ЗАТУЛЬНА – Г., що виходить через затульний ка-
нал; розрізняють три форми Г. з.: 1) інтерстиційну, що 
розміщена в затульному каналі; 2) задньо гребенясту, що 
лежить під гребенястим м’язом; 3) передньогребеняс-
ту – розташовану між гребенястим і привідним м’язами 
стегна під широкою фасцією.

Г. МЕЧОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА – Г., при якій 
випинання нутрощів (сальника) або тільки передчерев-
ної лі поми відбувається через отвір у мечоподібному 
відростку.

Г. ПАХОВА – Г. живота, що виходить через зовніш-
нє кільце пахового каналу.

Г. ПАХОВА КОСА – пахова Г., що виходить через 
бокову пахову ямку.

Г. ПАХОВА ПРЯМА – пахова Г., що виходить через 
медіальну пахову ямку.

Г. ПОПЕРЕКОВА – Г., що появляється на задній 
і боковій стінках живота; виходить через щілини між 
м’язами і кістками поперекової ділянки на місці про-
ходження судин та нервів, через поперековий трикутник 
Пті і проміжок Ґринфельта – Лесгафта.

Г. ПРОМЕЖИННА – Г., що виходить через сечоста-
теву діафраґму або між волокнами m. levator ani, або 
між ним та іншими м’язами промежини; розрізняють 
передні і задні Г. п.

Г. ПУПКОВА – Г. живота, що виходить через роз-
ширене пупкове кільце.

Г. СІДНИЧНА – Г., що виходить на задню поверхню 
тазу через великий або малий сідничний отвір; розріз-
няють три види сідничних Г.: 1) Г., що виходить над 
грушоподібним м’язом; 2) Г., що виходить під грушо-
подібним м’язом; 3) Г., що виходить через малий сід-
ничний отвір.

Г. СТЕГНОВА – Г. живота, що виходить через стег-
новий канал.

Г. СТЕГНОВА М’ЯЗОВО-ЛАКУНАРНА – стегно-
ва Г., що проходить через м’язову лакуну.

Г. СТЕГНОВА СУДИННО-ЛАКУНАРНА – стег-
нова Г., що виходить через судинну лакуну.

Г. ТРАВМАТИЧНА – Г., що виникає в результаті ту-
пої травми або на місці рубців після поранень; розріз-
няють п’ять різновидів Г. т.: 1) післяопераційні; 2) на 
місці дефекту черевної стінки в результаті вогнепаль-
ного поранення; 3) Г. по ходу введеного тампона; 4) Г. 
внаслідок атрофії м’язів; 5) Г. внаслідок поступового 
розтягнення рубця.

Г. МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА – міжхребцеві дис-
ки, які розділяють хребці, є хрящоподібними утворення-
ми, що складаються із зовнішнього фіброзного кільця і 
внутрішнього пульпозного ядра; на фоні деґенератив-
них змін, спонтанно або внаслідок травми, виникає ви-
пинання (протрузія) або пролапс (прорив пульпозного 
ядра через фіброзне кільце) на попереково-крижовому 
рівні; як правило, пульпозне ядро зміщується в екстра-
дуральний простір у задньо-боковому або задньому на-
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прямку; грижі поперекового відділу найчастіше приз-
водять до ураження корінців L5 i S1; при цьому тяжка 
радикулопатія L5 супроводжується парезом великого-
мілкових і малогомілкових м’язів з розвитком звисаючої 
ступні та порушенням чутливості на передній поверхні 
гомілки і тилі ступні; радикулопатія S1 призводить до 
парезу медіального литкового м’яза з порушенням підо-
шовного згинання ступні, випадінням ахіллового реф-
лексу та сенсорним порушенням на задньо-боковій по-
верхні гомілки і ступні; у шийному відділі найчастіше 
уражаються корінці С6 і С7; при радикулопатії С6 болі 
локалізуються в надпліччі і часто розповсюджуються у 
великий палець, а при радикулопатії С7 в плечі, лопатці, 
пахвовій ділянці; у відповідних міотомах розвиваються 
парези та випадають сухожилкові рефлекси; при уражен-
ні С6 більше уражається двоголовий м’яз, а при ураженні 
С7 – триголовий; у цих зонах спостерігаються парестезії 
та зниження чутливості; клінічна картина проявляється 
болем у зоні ураженого корінця, який може розвивати-
ся поступово, або бути інтенсивним з самого початку; в 
зоні корінцевої інервації можуть спостерігатися парес-
тезії та заніміння, зниження або випадіння глибоких су-
хожилкових рефлексів; у м’язах, що інервуються ура-
женим корінцем, з часом розвиваються слабкість, гіпо-
тонія, атрофія; задня протрузія диска може викликати 
компресію спинного мозку або кінського хвоста, особ-
ливо при вузькому хребтовому каналі; компресія спинно-
го мозку на шийному рівні може призвести до розвитку 
нижнього спастичного парапарезу; стиснення кінського 
хвоста часто спричинює тазові розлади – затримку або 
нетримання сечі.

ГРИЖА ПУЛЬПОЗНОГО ЯДРА – див.: Грижа між-
хребцевого диска. 

ГРИЖОВИХ  ВОРІТ  СИМПТОМ  – ознака 
діафраґмаль ної грижі, частіше грижі стравохідного от-
вору: розміщення частини рентґенівської тіні шлунка 
над діафраґмою.

ГРИМАСУВАННЯ – міміка, що не відповідає внут-
рішнім переживанням і зовнішнім обставинам.

ГРИЦИКИ ЗВИЧАЙНІ (CAPSELLA BURSA-
PASTORIS MEDIC.) – однорічна трав’яниста рослина 
з родини хрестоцвітих. Стебло прямостояче, заввишки 
15–40 см. Нижні листки зібрані в розетку, довгасті, з 
трикутними гострими частками, стеблові сидячі. Цвіте 
з травня до жовтня. Квітки білі, дрібні, в китицях. Пло-
ди невеликі, трикутні. Дія: гемостатична, гіпотензивна, 
жовчогінна.

ГРІЛКИ – посудини, заповнені гарячою рідиною, 
різні нагріті предмети або спе ціальні нагрівальні при-
строї, що застосовуються для загальної або місцевої дії 
на орґанізм хворого з лікувальною метою або як пред-
мети медичного догляду. 

ГРОНОПОДІБНИЙ – такий, що розгалужується з 
вузлоподібними розширеннями на кінцях галузок, нага-
дує вино ґрадне гроно.

ГРУДИ (PECTUS) – верхня частина тулуба; межа Г. 
зверху проходить по верхньому краю рукоятки грудни-
ни, ключицях і далі по умовній лінії, що йде від акро-

міально-ключичних суглобів до верхівки остистого від-
ростка VІІ шийного хребця; нижньою межею є лінія, що 
проведена від мечоподібного відростка по реберним ду-
гам до Х ребра, по передніх кінцях ХІ і ХІІ ребер і далі 
по нижньому краю ХІІ ребер до остистого відростка ХІІ 
грудного хребця.

ГРУДИ КИЛЬОПОДІБНІ – див.: Грудна клітка ки-
льоподібна.

ГРУДИ КУРИНІ – див.: Грудна клітка кильоподіб-
на.

ГРУДИННІ ЛІНІЇ – умовні вертикальні лінії, що 
проходять на передній поверхні грудної клітки по пра-
вому і лівому краю груднини.

ГРУДНА ДИТИНА – дитина від моменту народжен-
ня до кінця першого року життя.

ГРУДНА КЛІТКА (THORAX) – кістково-м’язова 
основа верхньої частини тулуба; кісткова Г. к. має фор-
му сплющеного спереду назад зрізаного конуса, основа 
якого звернена донизу; утворена попереду – грудниною, 
спереду, з боків і ззаду – 12 парами ребер та їх хрящів, 
позаду – хребтом; Г. к. має два отвори: верхню і нижню 
апертури; Г. к. бере участь у здійсненні зовнішнього ди-
хання, а також у кровотворенні (кістковий мозок Г. к.).

Г. К. АСТЕНІЧНА – довга і вузька Г. к. з похилим 
розміщенням ребер та гострим підгруднинним кутом.

Г. К. БОЧКОПОДІБНА – див.: Грудна клітка ем-
фізематозна.

Г. К. ГІПЕРСТЕНІЧНА – коротка і широка Г. к. з 
горизонтальним розміщенням ребер та тупим підгруд-
нинним кутом.

Г. К. ЕМФІЗЕМАТОЗНА – розширена Г. к. з гори-
зонтально розміщеними ребрами, збільшеними міжре-
берними проміжками, тупим підгруднинним кутом.

Г. К. КИЛЬОПОДІБНА – Г. к. з виступаючою впе-
ред грудниною і западінням ребер по її краях; дугоподіб-
не ви кривлення груднини може бути гострим і похилим; 
значно збільшений передньо-задній розмір Г. к.

Г. К. КІФОТИЧНА – укорочена Г. к. з випинанням 
груднини вперед, зближеними ребрами, збільшеним пе-
редньо-заднім розміром. 

Г. К. ЛОРДОТИЧНА – Г. к. з випинанням перед-
ньої стінки, сплощенням з боків та вигином хребта до-
переду.

Г. К. ЛІЙКУВАТА – Г. к., в якій розвивається втяг-
нення груднини, що нагадує по формі лійку; спостері-
гається зменшення відстані між грудниною і хребтом, 
інколи до повного їх стикання; деформація завжди почи-
нається нижче рукоятки груднини і закінчується ребер-
ними дугами; часто вона поширюється на всю хрящову 
частину ребер до соскової лінії.

Г. К. ПАРАЛІТИЧНА – деформована Г. к., форма 
деформації якої зумовлена локалізацією паралізованих 
м’язів.

Г. К. ПЛОСКА – Г. к., яка є наслідком нерівномір-
ного її розвитку і зменшення до певної міри передньо-
заднього роз міру; спостерігається астенічна конститу-
ція, зниження розвитку м’язової системи тулуба та кін-
цівок.
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ГРУДНА КЛІТКА РАХІТИЧНА – Г. к., для якої 
характерні вузлуваті потовщення в місці з’єднання 
ребер з хрящами.

ГРУДНА ПРОТОКА (DUCTUS THO RACICUS) – 
лімфатичний колектор, по якому лімфа відтікає від ниж-
ніх кінцівок, таза, стінок і орґанів черевної порожнини, 
лівої половини грудей і розміщених у ній орґанів, а та-
кож лівої половини голови та шиї, верхньої лівої кінців-
ки і впадає в кут злиття лівих підключичної і внутріш-
ньої яремної вен; інколи Г. п. впадає в кінцеву частину 
внутрішньої яремної або підключичної вени.

ГРУДНЕ МОЛОКО – секрет молочних залоз жін-
ки.

ГРУДНИНА (STERNUM) – плоска кіст ка, що ра-
зом з ребрами та грудними хребцями входить до складу 
грудної клітки; з’єднується з ключицями і з хрящами 7 
пар верхніх ребер; у дорослого склада ється з трьох від-
ділів (зверху вниз): рукоятки, тіла і мечоподібного від-
ростка.

ГРУДНИННО-КЛЮЧИЧНО-СОСКОВИДНІ ДІ-
ЛЯНКИ – ділянки шиї, що відповідають межам пра-
вого і лівого груднинно-ключично-соскоподібного 
м’язів.

ГРУДНИННО-РЕБЕРНИЙ ТРИКУТНИК – три-
кутна щілина між грудниною і реберною частиною 
діафраґми.

ГРУДНОГО ВИХОДУ СИНДРОМ – див.: Гіпераб-
дукції синдром.

ГРУДНОГО ВІДДІЛУ СПИННОГО МОЗКУ СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
ураженні спинного мозку на рівні ІІ-ХІІ грудних сеґ-
ментів; характеризується поєднанням нижньої цент-
ральної параплеґії й параанестезії з веґетативними по-
рушеннями нижче рівня ураження і розладами функцій 
тазових орґанів.

ГРУНДІМУНІТЕТ – стан імунітету після первинної 
імунізації, що забезпечує високий імунолоґічний ефект 
у відповідь на повторне введення відповідного антиґену; 
імунолоґічний ефект проявляється потужною і швидкою 
продукцією відпо відних специфічних антитіл, що може 
бути використаним для екстренної про філактики деяких 
захворювань.

ГРУПИ КРОВІ – таксони крові за її природними 
імунолоґічними ознаками, що дозволяє об’єднати людей 
у відповідні групи за схожістю антиґенів їх крові.

ГРУПОСПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ – специфічні 
вуглецьвмісні сполуки, що визначають групову належ-
ність крові, різних секретів і тканин орґанізму людини 
і тварин.

ГРУШІ СИМПТОМ – утворення на шкірі і (або) 
слизових оболонках пухирів грушоподібної форми; оз-
нака звичайної пухирчатки.

ГРЯЗЕІНДУКТОТЕРМІЯ – лікування комплек-
сною дією на орґанізм грязевої аплікації та змінного 
маґнітного поля високої частоти.

ГРЯЗЕІНДУКТОФОРЕЗ – лікування комплексною 
дією грязевої аплікації, лікарського електрофорезу та 
змінного маґнітного поля високої частоти.

ГРЯЗЕЛІКАРНЯ – лікувально-про філактична ус-
танова для виконання процедур з застосуванням ліку-
вальних грязей.

ГРЯЗЕЛІКУВАННЯ – метод теплового лікування, 
при якому на орґанізм хворого діють лікувальними гря-
зями різних типів.

ГРЯЗІ ЛІКУВАЛЬНІ – природні утворення, які 
складаються з води, мінеральних і орґанічних речовин; 
являють собою однорідну, тонкодисперну пластичну ма-
су, що характеризується певними тепловими властивос-
тями, внаслідок чого їх застосовують у нагрітому виг-
ляді з лікувальною метою.

Г. Л. ГІДРОТЕРМАЛЬНІ – напів рідкі глинясті Г. 
л., що утворюються в місцях активної вулканічної діяль-
ності в результаті вилуговування і розкладення вулканіч-
них порід високотемпературними ґазопаровими струме-
нями, що міс тять вуглекислий ґаз і сірководень. 

Г. Л. МАТЕРИКОВІ – сульфідні мулові Г., що яв-
ляють собою мулові відкладення солоних озер матери-
кового походження; характеризуються різним вмістом 
сульфідів, переважно високою мінералізацією і досить 
різноманітним іонним складом грязевого розчину.

Г. Л. ОЗЕРНО-ДЖЕРЕЛЬНІ – сульфідні мулові 
Г., що являють собою відкладення солоних водойм, які 
живляться підземними мінеральними водами; характе-
ризуються різною мінералізацією грязевого розчину, різ-
номанітним іонним складом.

Г. Л. ПРИМОРСЬКІ – сульфідні мулові Г., що яв-
ляють собою відкладення приморських озер, які ут-
ворилися внаслідок відокремлення від моря заток або 
затоплення гирла балок, які впадають у море (лима-
ни); характеризуються най вищим вмістом сульфідів 
і, як правило, високою мінералізацією грязевого роз-
чину.

Г. Л. СУЛЬФІДНІ МУЛОВІ – орґано-мінеральні 
тонкодисперсні мулові відкладення солоних водойм зі 
значним переважанням мінеральних компонентів; міс-
тять різну кількість сульфідів; залежно від вмісту суль-
фідів поділяються на слабосульфідні, сульфідні і силь-
носульфідні; залежно від мінералізації грязевого роз-
чину – на низькомінералізовані, високомінералізовані і 
дуже високомінералізовані.

Г. ТОРФОВІ – утворення боліт, що складаються в 
основному з орґанічних речовин та рослинних залиш-
ків, які розклалися; накопичуються в результаті відми-
рання вищих рослин і неповного їх розкладання при 
надмірному зволожуванні і нестачі кисню; являють со-
бою густу, пластичну масу від бурого до чорного коль-
ору; залежно від величини мінералізації поділяються на 
прісноводні і мінералізовані.

ГУБА ЗАЯЧА – див.: Хейлосхизис.
ГУБАРЄВА (А. П. ГУБАРЕВ) СИМПТОМ – над-

мірна рухливість матки на І місяці вагітності; ознака 
вагітності. 

ГУБАРЄВА – ҐАУССА (А. П. ГУБАРЕВ – C. J. GA-
USS) СИМПТОМ – легка рухливість шийки матки у 
всіх напрямах, яка не передається тілу матки; рання оз-
нака вагітності.
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ГУБЕРГРІЦА (М. М. ГУБЕРГРИЦ) СИМПТОМ – 
болючість, яка виникає при натискуванні в точці, що 
розміщена на 6 см вище пупка, на лінії, яка з’єднує його 
з лівою пахвовою ямкою; ознака запалення хвоста під-
шлункової залози.

ГУБИ РОТА (LABIA ORIS) – анатомічні утвори в 
людини та тварин; верхня Г. обмежена основою рота, 
ротовою щілиною і носогубними борознами, нижня Г. – 
ротовою щілиною і губопідборідною борозною; верхня 
Г. і нижня Г., з’єднуючись спайками в ділянці кутів ро-
та, утворюють ротову щілину.

ГУБИ СИМПТОМ – відшарування обвапнованого 
окіс тя і його зміщення під гострим кутом до довжини 
кістки на межі з пухлинним вузлом, що спостерігаєть-
ся при рентґенолоґічному дослідженні; ознака остеоґен-
ної саркоми.

ГУБНІ РЕФЛЕКСИ – при штриховому подразнен-
ні губ або постукуванні молоточком навколо кутів губ 
спостерігаються рефлекси орального автоматизму.

ГУБОПІДБОРІДНИЙ РЕФЛЕКС – при подразнен-
ні слизової оболонки губ спостерігається скорочення 
м’язів підборіддя; рефлекс орального автоматизму.

ГУВЕРА (CH. F. HOOVER) СИМПТОМ – див.: 
Ґрассе – Ґосселя – Гувера симптом.

ГУГНЯВІСТЬ – патолоґічна зміна тембру голосу 
та перекручена вимова звуків мови, що зумовлено по-
рушенням нормальної участі носової порожнини в про-
цесах звуковимовляння і голосоутворення.

Г. ВІДКРИТА – під час вимови всіх звуків мови 
повітря проходить не тільки через рот, але й через ніс.

Г. ЗАКРИТА – під час вимови всіх звуків мови 
повітря проходить тільки через рот, що має місце і при 
вимовлянні носових звуків («м» і «н»).

ГУДОВЕРНІҐА (K. HUDOVERNIG) СИМП-
ТОМ – при натискуванні на поверхневі больові точки 
спостерігається уповільнення пульсу; ознака ураження 
внутрішніх орґанів.

ГУМІЗОЛЬ – препарат з морської лікувальної гря зі; 
біоґенний стимулятор.

ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ – група речовин, що ут-
ворюються в ґрунті з відмерлих рослинних і тваринних 
орґанізмів внаслідок біолоґічних і біохімічних перетво-
рень в умовах обмеженого доступу повітря.

ГУМОР АЛКОГОЛІКІВ – плоскі, цинічні дотепи, 
які часто спрямовані на самого себе; ознака хронічно-
го алкого лізму.

ГУМОРАЛЬНА ПАТОЛОҐІЯ – теорія, відповідно до 
якої розвиток хвороб залежить від ненормального стану 
рідких середовищ орґанізму, крові та тканинної рідини.

ГУМОРАЛЬНА РЕҐУЛЯЦІЯ – координація фізіо-
лоґічних функцій орґанізму людини і тварин через рідкі 
середовища (кров, лімфу, тканинну рідину); чин никами 
Г. р. є активні продукти обміну речовин, а також гор-
мони.

ГУМОРАЛЬНИЙ – такий, що стосується (належить 
до) рідких внутрішніх середовищ орґанізму.

ГУМОРАЛЬНІ ФАКТОРИ – біолоґічно активні ре-
човини, що утворюються в різних орґанах і тканинах і 

діють на орґанізм опосередковано через його рідкі се-
редовища.

ГУНДУ – прояв вторинного періоду фрамбезії; ха-
рактеризується розвитком на обличчі з обох боків носа 
(інколи однобічно) кісткових екзостозів.

ГУНТЕРА (C. H. HUNTER) СИНДРОМ – спадко-
вий (успадковується за рецесивним, зчепленим з Х-хро-
мосомою типом) вид мукополісахаридозу; характери-
зується підвищеною екскрецією дерматансульфату і ге-
парансульфату, кістковими деформаціями, оліґофренією, 
приглухуватістю, змінами на очному дні.

ГУНТЕРІВСЬКИЙ (W. HUNTER) ҐЛОСИТ – 
див.: Гунтерівський язик. 

ГУНТЕРІВСЬКИЙ (W. HUNTER) ЯЗИК – язик, що 
має яскраво-червоне забарвлення і глянцевидну поверхню; 
ознака дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кис лоти. 

ГУРВІЦА СИМПТОМ – біль у поперековій ділянці 
й стегнах при підніманні однієї або обох рук; ознака сим-
фізиту; може спостерігатися після пологів або аборту.

ГУРЕВИЧА (Н. И. ГУРЕВИЧ) СИМПТОМ – 
при натискуванні ребром долоні на ділянку правого 
підребер’я під силюються болі в правій здухвинній ді-
лян ці; ознака хронічного апендициту.

ГУРЕВИЧА ( М. О. ГУРЕВИЧ) СИНДРОМ – 
схильність до падіння назад при конверґенції очей і пог-
ляді вгору і до падіння вперед при диверґенції й погляді 
вниз; ознака струсу головного мозку або стенозування 
судин вертебробазилярної системи.

ГУРЕВИЧА – МАННА (М. О. ГУРЕВИЧ – J. 
D. MANN) СИМПТОМ – підсилення головних болей 
при відкриванні очей і руху очних яблук; часто поєд-
нується з запамороченням, шумом у вухах і нудотою; 
ознака струсу головного мозку.

ГУРЛЕРА (G. HURLER) СИНДРОМ – спадковий 
(успадковується за аутосомно-домінантним типом) вид му-
кополісахаридозу, який зумовлений дефіцитом L-ідуроні-
дази; починається після першого року життя; характери-
зується підвищеною екскрецією дерматансульфату і гепа-
рансульфату, різкими деформаціями скелета, гепатоспле-
номеґалією, тяжкою оліґофренією, помутнінням рогівки, 
хроніч ною бронхопневмонією; смерть, як правило, спри-
чинюється респіраторною інфекцією та паралічем серця.

ГУРЛЕРА (G. HURLER) ПІЗНІЙ СИНДРОМ – 
див.: Шейє хвороба. 

ГУРЛЕРА – ПФАУНДЛЕРА – ГУНТЕРА (G. HUR-
LER – M. PFAUNDLER – C. HUNTER) ХВОРОБА – 
див.: Ґарґоїлізм.

ГУРЛЕРА – ШЕЙЄ (G. HURLER – H. G. SCHEIE) 
СИНДРОМ – див.: Шейє хвороба.

ГУСЄВА СИМПТОМ – при вигинанні тулуба на-
зад і ліворуч в позиції стоячи з піднятими вгору руками 
з’являються болі в правій здухвинній ділянці; ознака 
хронічного апендициту. 

Г’ЮЗА – СТОВІНА (J. P. HUGHES – P. G. I. STO-
VIN) СИНДРОМ – тромбоз периферійних вен та ле-
геневих артерій, який клінічно проявляється кашлем, 
кровохарканням, головним болем, гарячкою, набряком 
диска зорового нерва. 

 ГУБЕРГРІЦА СИМПТОМ – Г’ЮЗА – СТОВІНА СИНДРОМ
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ҐґҐґ
ҐАДІМІ – ПАРТІНҐТОНА – ХАНТЕРА (H. GHA-

DIMI – M. W. PAR TING TON – A. T. HUNTER) СИН-
ДРОМ – комплекс вроджених аномалій: низький зріст, 
затримка розвитку мовлення; характерна емоційна ла-
більність, голубі очі, світле волосся; гіпергістидинемія, 
гіпергістидинурія, виділення з сечею різ них метаболітів 
гістидину в підвищених кількостях; можливе аутосом-
но-рецесивне успадкування

ҐАЗИ – речовини, аґрегатний стан яких характери-
зується тим, що відстань між молекулами, у порівняні з 
їх розмірами, настільки значні, що молекули не зв’язані 
або слабо зв’язані силами міжмолекулярної взаємодії і 
рухаються вільно, заповнюючи весь відведений їм про-
стір.

ҐАЗОАНАЛІЗАТОРИ – прилади для вимірюван-
ня концентрації ґазу в ґазовій суміші; залежно від при-
нципу дії, Ґ. по діляють на механічні (об’ємні і мано-
метричні), акустичні (звукові і ультразвукові), теплові 
(термокондуктометричні і термохімічні), маґнітні (тер-
момаґнітні, маґнітотермокондуктометричні, маґнітоме-
ханічні), електрохімічні, іонізаційні, оптичні (абсорб-
ційні й емісійні) і мас-спектрометричні.

ҐАЗОВИЙ АНАЛІЗ – якісне і кількісне визначення 
ґазових компонентів у ґазових, пароподібних, рідких і 
твердих сумішах.

ҐАЗОНАСИЧЕНІСТЬ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ – 
загальний вміст ґазів у мінеральній воді.

ҐАЗООБМІН – сукупність процесів обміну ґазів 
між орґанізмом людини або тварини і оточуючим сере-
довищем; у процесі Ґ. орґанізм засвоює кисень з навко-
лишнього середовища і виділяє в нього вуглекислий ґаз, 
а також незначну кількість інших ґазоподібних речовин 
та водяну пару.

ҐАЙЄ – ВЕРНІКЕ (C. J. A. GAYET – K. WER-
NICKE) АЛКОГОЛЬНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ – го-
стрий алкогольний психоз, що проявляється станом ог-
лушення і професійним або муситуючим делірієм, які 
поєднуються з соматичними та невролоґічними пору-
шеннями.

ҐАЙСБЕКА (F. GAISBOCK) ГІПЕРТОНІЯ – див.: 
Ґайсбека синдром.

ҐАЙСБЕКА (F. GAISBOCK) СИНДРОМ – рідкіс-
на форма поліцитемії з гіпертонією як домінуючою оз-
накою.

ҐАЙЯРА (F. L. GAILLARD) СИМПТОМ – зміщен-
ня серця вправо, що виявляється як при перкусії, так і 
при рент ґеноскопії грудної клітки; ознака правобічних 

плевральних, плевроперикардіальних зрощень або фіб-
розу правої легені.

ҐАЛАКТ- (ґалактоз-; грец. gala, galaktos – молоко) – 
частина складних слів, яка означає «молоко», «молоч-
ний».

ҐАЛАКТАНИ – полісахариди, молекули яких побу-
довані переважно із залишків D- або L-ґалактози.

ҐАЛАКТОЗА – С6Н12О6; моносахарид із групи гексоз; 
молекулярна вага 180,16; характеризується наявністю D- і 
L-ізомерів; існує в циклічній і ациклічній формах. 

ҐАЛАКТОЗАМІН – орґанічна сполука, що нале-
жить до групи аміноцукрів; входить до складу хондрої-
тинсірчаної кислоти, яка є компонентом сполучної тка-
нини.

ҐАЛАКТОЗЕМІЯ – спадкове захворювання, зумо-
влене порушенням синтезу ґалактозо-1-фосфатуриди-
лилтрансферази; морфолоґічні зміни найбільш типові 
в печінці (жирова дис трофія, цироз, навколочасточко-
вий некроз) і в ц. н. с. (набряк мозку, здуття ядер оліґо-
дендроґлії у великих півкулях і мозочку); перші прояви 
Ґ. (блювання, втрата ваги, жовтяниця) спостерігаються 
після народження, коли дитина починає отримувати мо-
локо; з часом розвиваються диспепсичні розлади, про-
ґресуюча гепатомеґалія, асцит, катаракта, арефлексія, за-
тримка психомоторного розвитку; асимптоматична фор-
ма Г. може спостерігатися у дітей із родин, в яких були 
хворі на Г.; зазначені діти розвиваються нормально, але 
в них спостерігається відраза до молока і вони часто 
відмовляються від грудей; при тяжкій формі Г. смерть 
наступає через кілька місяців після народження; най-
більш достовірними методами діаґностики є визначення 
низької активності ґалактозо-1-фосфатуридилилтранс-
ферази в еритроцитах та тканинах орґанізму, ідентифі-
кація ґалактози.

ҐАЛАКТОЗИДАЗИ – ферменти, що належать до 
класу гідролаз, підкласу ґлікозидаз; відщеплюють ґа-
лактозу від різних субстратів – оліґосахаридів, полі-
сахаридів і ґлікокон’юґатів; Ґ. розщеплюють також син-
тетичні субстрати, що містять ґалактозу; Г. поділяються 
на α-Ґ і β-Ґ.

α-ҐАЛАКТОЗИДАЗА – каталізує гідроліз α-D-ґа-
лактозидів з утворенням D-ґалактози; порушення син-
тезу α-Ґ. призводить до розвитку дифузної анґіокерато-
ми тулуба.

β-ҐАЛАКТОЗИДАЗА – каталізує розщеплення лак-
този в травному тракті на ґалактозу і ґлюкозу; порушен-
ня синтезу β-Ґ. лежить в основі спадкової непереноси-
мості молока. 

ҐАЛАКТОЗОЕПІМЕРАЗИ НЕДОСТАТНІСТЬ – 
спадкове порушення метаболізму, яке спричинюється 
зниженням активності уридиндифосфат-ґалактозо-4-
епімерази, що призводить до накопичення в уражених 
клітинах ґалактозо-4-фосфату, який утворюється із ури-
диндифосфат-ґалактози внаслідок дії пірофосфорилази; 
ураження може обмежуватися тільки еритроцитами, не 
зумовлюючи при цьому виражених клінічних проявів, 
або проявлятися ґенералізованю формою, яка клінічно 
не відрізняється від проявів ґалактоземії.
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ҐАЛАКТОЗУРІЯ – наявність ґалактози в сечі.
ҐАЛАКТОМЕТИЛОЗА – див.: Фукоза.
ҐАЛАКТОРЕЯ – мимовільне витікання молока із 

сосків молочних залоз у перервах між годуванням дити-
ни або витікання молока із соска іншої молочної залози 
в період годування; спостерігається при підвищеній не-
рвовій збудливості жінки, що годує.

ҐАЛАКТОСІАЛІДОЗ – успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом; виникає внаслідок дефіциту од-
ночасно сіалідази та β-ґалактозидази; клінічно майже 
не відрізняється від сіалідозу, типу ΙΙ; розрізняють врод-
жені, інфантильні та ювенільні форми.

ҐАЛАКТОСІАЛІДОЗ ҐОЛЬДБЕРҐА (M. F. GOLD-
BERG) – див.: Ґалактосіалідоз.

ҐАЛАКТОСТАЗ – застій молока в молочних зало-
зах жінок, що годують грудьми.

ҐАЛАКТОФОРИТ – запалення проток молочних 
залоз.

ҐАЛАКТОФОРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження молочних проток молочної залози після штучно-
го контрастування.

ҐАЛАКТОЦЕЛЕ – кіста молочної залози, що розви-
вається внаслідок закупорювання молочних проток під 
час лактації, або розвивається як ускладнення маститу.

ҐАЛАКТУРІЯ – див.: Хілурія.
ҐАЛЕАНТРОПІЯ – марення, при якому хворий пе-

реконаний, що він перетворився на кішку.
ҐАЛЕАЦЦІ (R. GALEAZZI) ПЕРЕЛОМ – перелом 

променевої кістки на межі середньої і дистальної трети-
ни; одночасно спостерігається вивих або підвивих голо-
вки ліктьової кістки. 

ҐАЛЕАЦЦІ (R. GALEAZZI) СИМПТОМ – у хво-
рого, що стоїть, вигинається спина внаслідок укорочен-
ня однієї ноги; ознака вродженої патолоґії кульшового 
суглоба.

ҐАЛЕНОВІ ПРЕПАРАТИ (C. Galenus – римський 
лікар, класик античної медицини) – лікарські засоби, які 
отримують шляхом механічної або фізико-хімічної об-
робки рослинної або тваринної сировини і максимальної 
витяжки діючих інґредієнтів від основної маси баласт-
них речовин; Ґ. п. являють собою настоянки, екстракти, 
лініменти, гірчичники, масла, сиропи, мила, пластирі, 
медичні води і спирти.

ҐАЛЕОФІЛІЯ – див.: Айлурофілія.
ҐАЛЕОФОБІЯ – див.: Айлурофобія.
ҐАЛЛА (W. W. GULL) ХВОРОБА – див.: Гіпо ти-

реоз.
ҐАЛЛАВАРДЕНА (L.B. GALLA VAR DIN) СИНД-

РОМ – форма суправентрикулярної пароксизмальної 
тахікардії; характеризується тим, що перед початком па-
роксизму і після його закінчення спостерігаються часті 
екстрасистоли, які виходять з того ж вогнища автома-
тизму, що й тахікардія.

ҐАЛЛІЙ – Ga; хімічний елемент ІІІ групи періодич-
ної системи елементів Менделєєва; атомна маса – 69,72; 
має два стабільні – 69Ga i 71Ga та радіоактивні коротко-
живучі ізотопи з масовими числами від 63 до 76.

ҐАЛЛІ-МАЙНІНІ (С. GALLI-MAINI NI) РЕАК-
ЦІЯ – базується на виявленні стимулюючої дії хоріоніч-
ного ґонадотро піну, що з’являється в сечі вагітних жінок 
у ранні строки вагітності; при введенні сечі, що містить 
хоріонічний ґонадо тропін, самцям жаб у них збільшу-
ються тестикули, активізується сперматоґенез; застосо-
вується для: 1) діаґностики ранніх строків вагітності; 2) 
проведення диференційної діаґностики між вагітністю 
і пухлиною матки; 3) діаґностики пухиревого занеска і 
хоріонепітеліоми.

ҐАЛЬВАН(О)- (за ім’ям італійського лікаря L. 
Galvani) – частина складних слів, яка означає «такий, 
що відноситься до застосування постійного (ґальваніч-
ного) струму, до ґальванізації».

ҐАЛЬВАНІЗАЦІЯ – застосування з лікувальною 
метою ґальванічного електричного струму невисокої 
напруги (30 – 80 в) і невеликої сили (до 50 ма).

ҐАЛЬВАНОГРЯЗЕЛІКУВАННЯ – метод лікуван-
ня з комплексним застосуванням ґальванізації та дії на 
орґанізм нагрітої лікувальної грязі.

ҐАЛЬВАНОДІАТЕРМІЯ – метод лікування з комп-
лексним застосуванням ґальванізації та діатермії.

ҐАЛЬВАНОЗІНИЧНИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні ґальванічним струмом, коли анод розміщують над 
оком або в скроневій ділянці, а катод – на задній повер-
хні шиї, спостерігається звуження зіниць.

ҐАЛЬВАНОІНДУКТОТЕРМІЯ – метод лікуван-
ня з комплексним застосуванням ґальванізації і дії на 
орґанізм хворого змінного маґнітного поля високої час-
тоти.

ҐАЛЬВАНОІОНОТЕРАПІЯ – див.: Електрофорез 
лікарський.

ҐАЛЬВАНОКАУСТИКА – метод припікання жи-
вих тканин за допомогою спеціальних наконечників, які 
розжарюються електричним струмом, що в них прохо-
дить.

ҐАЛЬВАНОКАУТЕР – металевий наконечник, че-
рез який проходить електричний струм, для припікання 
тканин орґанізму.

ҐАЛЬВАНОМЕТР – прилад для вимірювання неве-
ликого електричного струму, напруги і кількості елект-
рики.

ҐАЛЬВАНОПАЛЬПАЦІЯ – метод електродіаґ-
ностики захворювань внут рішніх орґанів і перифе-
ричної нервової системи шляхом визначення больо-
вої чутливості, вазомоторної реакції й електроопору 
ділянок шкіри при подразненні ґальванічним стру-
мом.

ҐАЛЬВАНОПУНКТУРА – див.: Електропунктура.
ГАЛЬВАНОПУПІЛОМОТОРНИЙ РЕФЛЕКС – 

див.: Гальванозіничний рефлекс.
ҐАЛЬВАНОТАКСИС – переміщення рухомих од-

ноклітинних орґанізмів від повідно до орієнтації пос-
тійного електричного струму, що пропускається через 
оточуюче їх середовище.

ҐАЛЬВАНОТЕРАПІЯ – метод лікування, в основі 
якого лежить ґальванізація.

ҐАЛЬВАНОТЕРМІЯ – див.: Ґальванокаустика.
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ҐАМАЗОРИКЕТСІОЗ – загальна назва хвороб, які 
спричинюються рикетсіями, що переносяться ґамазо-
вими кліщами.

ҐАМБРИНІЗМ (Gambrinus – ім’я легендарного 
фламандського короля) – алкоголізм, що розвивається 
внаслідок надмірного вживання пива. 

ҐАМЕТИ (грец. gametē – дружина) – спеціалізо-
вані статеві клітини в орґанізмів, що розмножують-
ся статевим шляхом, які при злитті в процесі заплід-
нення забезпечують передачу і об’єд нання ґенної про-
ґрами батьківських особин для розвитку ознак нового 
орґанізму.

ҐАМЕТИЧНА ВАДА – загальна назва аномалій роз-
витку, які зумовлені структурно-функціональними пору-
шеннями ґамет, що виникають під впливом будь-якого 
зовнішнього фактора. 

ҐАМЕТОҐЕНЕЗ – процес утворення і розвитку ста-
тевих клітин.

ҐАМЕТОҐЕНЕТИЧНА ВАДА – загальна назва ано-
малій розвитку, що розвиваються внаслідок порушення 
розвитку ґамет.

ҐАМЕТОПАТІЇ – група вроджених за хворювань, 
розвиток яких зумовлений змінами ґенетичного матеріа-
лу в процесі дозрівання статевих клітин або під час за-
пліднення і на перших стадіях дроблення заплідненої 
яйцеклітини.

ҐАМЕТОЦИТ – загальна назва недифереційова-
них статевих клітин, з яких у процесі мейозу виника-
ють зрілі статеві клітини – ґамети.

ҐАММА-АПАРАТИ – стаціонарні апарати для про-
меневої терапії й експериментального опромінення; ос-
новним елементом Г.-а. є радіаційна головка з джерелом 
ґамма-випромінювання.

ҐАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ – електромаґнітне 
випромінювання, яке утворюється при радіоактивному 
розпаді та при ядерних реакціях.

 ҐАММА-ҐЛОБУЛІНИ – фракція імуноґлобулінів 
плазми крові, що містить більшість антитіл; має най-
меншу електрофоретичну рухомість.

ҐАММАҐЛОБУЛІНОПРОФІЛАКТИКА – специ-
фічна профілактика інфек ційних захворювань шляхом 
введення імуноґлобулінів спрямованої дії.

ҐАММА-ЕКВІВАЛЕНТ – кількість радію (у мг), 
яка за ідентичних умов вимірювання утворює таку саму 
потужність експозиційної дози ґамма-випромінювання, 
як і даний радіоактивний препарат.

ҐАММА-ЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – метод діаґностики 
захворювань головного мозку; базується на виявленні за 
допомогою радіометричних приладів накопичення по-
передньо введених радіоактивних ізотопів.

ҐАММА-ІНГІБІТОР – термостабільний мукопро-
теїд, який входить до складу ґамма-ґлобулінової фрак-
ції сироватки крові й послаблює активність ортомік-
совірусів.

ҐАММА-КАРДІОҐРАМА – ґрафічне зображення 
сер ця, яке отримують при ґамма-кардіоґрафії.

ҐАММА-КАРДІОҐРАФІЯ – метод до слідження сер-
цевої діяльності шляхом сканування серця.

ҐАММА-МОТОНЕЙРОН – нейрон передніх ро-
гів спинного мозку, що іннервує інтрафузальні м’язові 
волокна.

ҐАММА-РИТМ – синусоїдні коливання сумарного 
потенціалу головного мозку з частотою 31 – 70 гц і ам-
плітудою до 25 мкв.

ҐАММА-ТЕРАПІЯ – вид променевої терапії, який 
базується на використанні ґамма-випромінювання.

ҐАММЕЛА (J. A. GAMMEL) ЕРИТЕМА – міґрую-
ча на шкірі тулуба еритема, яка швидко поширюється по 
периферії; належить до параонколоґічних дерматозів.

ҐАМОНИ – речовини, що їх виділяють статеві клі-
тини; специфічно діючи на ґамети своєї та протилежної 
статі, контролюють запліднення і сприяють йому.

ҐАМОНТИ – статеві форми збудників малярії.
ҐАМОТРОПНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 

пошкоджують статеві форми збудників малярії (ґамон-
ти) або викликають їх загибель.

ҐАМСТОРПА (I. GAMSTORP) СИНДРОМ – спад-
кові (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
нападоподібні в’ялі паралічі з гіперкаліємією; напади 
провокуються голоданням, охолодженням, а також пе-
роральним введенням калію.

ҐАМСТОРПА – ВОЛЬФАРТА (I. GAM STORP – 
G. WOHLFART) СИНДРОМ – спадковий (успадку ван-
ня за аутосомно-домінантним типом) нервово-м’язовий 
симптомокомплекс: міокімія, нейроміотонія, м’язова ат-
рофія, гіпергідроз.

ҐАНҐЛІЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення одного 
або кількох вузлів симпатичного стовбура з руйнуван-
ням їхніх сполучнотканинних галузок у шийному, груд-
ному або поперековому відділах на одному або обох бо-
ках тіла; мета операції – переривання симпатичної ін-
нервації відповідної ділянки; розрізняють Ґ. преґанґліо-
нарну і постґанґліонарну.

ҐАНҐЛІЇ – скупчення нервових клітин, оточених 
сполучною тканиною і клітинами ґлії й розміщених по 
ходу периферичних нервів. Розрізняють Ґ. веґетативної 
і соматичної нервової системи. Ґ. веґетативної нервової 
системи поділяються на симпатичні та парасимпатичні 
і містять тіла постґанґліонарних нейронів. Ґ. соматичної 
нервової системи являють собою спинномозкові вузли і 
Ґ. чутливих і змішаних черепних нервів, що містять тіла 
чутливих нейронів і дають початок чутливим порціям 
спинномозкових та черепних нервів.

ҐАНҐЛІЙ – кістозне утворення в перисиновіальній 
тканині суглобової капсули або сухожилкової піхви. 
Розвивається внаслідок деґенеративно-дистрофічного 
процесу; являє собою багатокамерну або однокамерну 
кісту; стінка кісти складається із сполучної фіброзної 
тканини; вмістом є драглеподібна речовина зі значною 
кількістю муцину. Локалізація Ґ. – ділянка тилу проме-
нево-зап’ястного суглоба між сухожилками згиначів, 
рідше – на долоні біля зап’ястка або по лінії п’ястково-
фаланґових сполучень, у ділянці колінного суглоба, щи-
колоток, тилу ступні.

ҐАНҐЛІОБЛАСТОМА – див.: Ґанґліо нейроблас-
тома.
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ҐАНҐЛІОБЛОКАТОРИ – див.: Ґанґліо  блокуючі за-
соби.

ҐАНҐЛІОБЛОКУЮЧІ ЗАСОБИ – лікарські речо-
вини, які пригнічують міжнейронну передачу збуджен-
ня у веґетативних ґанґліях; Ґ. з. блокують н-холіноре-
цептивні структури симпатичних і парасимпатичних 
ґанґліїв, каротидного клубочка і мозкової речовини над-
ниркових залоз.

ҐАНҐЛІОҐЛІОМА – доброякісна пухлина, що скла-
дається з ґанґліозних клітин і пухлинних ґліальних клі-
тин; належить до групи нейрональних пухлин; Ґ. ц. н. с. 
відносять до новоутворів типу гамартом.

ҐАНҐЛІОҐЛІОМА АНАПЛАСТИЧНА – ґанґліо-
ґліо ма з ділянками анаплазії.

ҐАНҐЛІОЗИДИ – клас складних ґліко ліпідів, які 
містяться переважно в ґан ґліозних клітинах нервової 
тканини (в основному в плазматичних мембранах). Біо-
лоґічне значення Ґ. визначається їх участю в міжклітин-
них контактах, а також тим, що вони є своєрідними ре-
цепторами для токсинів.

ҐАНҐЛІОЛІТИКИ – див.: Ґанґліоблокуючі засоби.
ҐАНҐЛІОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Ґанґліоблокую-

чі засоби.
ҐАНҐЛІОМА – див.: Ґанґліоневрома.
ҐАНҐЛІОНАРНА НЕВРОМА – див.: Ґанґліонев-

рома.
ҐАНҐЛІОНАРНІ РЕЧОВИНИ – ре чо вини, які ді ють 

переважно на синаптичну передачу нервових імпульсів 
у веґетативних ґанґліях; до Ґ. р. належать ґанґліости-
мулюючі і ґанґліоблокуючі засоби.

ҐАНҐЛІОНЕВРИТ – одночасне ураження симпа-
тичних нервових вузлів і периферичних нервів.

ҐАНҐЛІОНЕВРОМА – доброякісна пухлина пе-
риферійної і центральної нервових систем із елементів 
симпатичних нервових гангліїв; росте повільно, скла-
дається з ґанґліозних клітин, групи яких розділені пух-
кими тяжами ґліальної строми; Ґ. ц. н. с. відносять до 
новоутворів типу гамартом; клінічна симптоматика Ґ. 
складається із загальномозкових та вогнищевих симп-
томів відповідно до локалізації пухлини.

ҐАНҐЛІОНЕВРОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Ґанґліо-
нейробластома.

ҐАНҐЛІОНЕЙРОБЛАСТОМА – злоякісний варі-
ант ґанґліозноклітинних пухлин нервової системи. За-
лежно від мік роскопічної будови розрізняють Ґ.: а) які 
містять переважно структури ґан ґліо  невроми, але з вог-
нищами клітин типу нейробластів; б) які складаються 
із полі морфних ґанґліозних клітин різного ступеня ди-
ференціації.

ҐАНҐЛІОНІТ – запальне ураження симпатичного 
нервового вузла.

ҐАНҐЛІОПЛЕҐІЧНІ ЗАСОБИ – див.: Ганґліобло-
ку ючі засоби.

ҐАНҐЛІОРАДИКУЛІТ – поєднання ураження сим-
па тичних нервових вузлів і сеґментарних корінців спин-
ного мозку.

ҐАНҐЛІОСТИМУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ – засоби, які 
збуджують н-холінореактивні структури ґанґліїв, а та-

кож синокаротидної зони і мозкової речовини наднир-
кових залоз.

ҐАНҐЛІОЦИТОМА – див.: Ґанґліоневрома.
ҐАНҐОЛЬФА (L. GANGOLPHE) СИМПТОМ – 

випіт у черевній порожнині, який виявляється при паль-
цевому ректальному дослідженні або шляхом перкусії 
черевної порожнини; можлива ознака защемленої гри-
жі.

ҐАНҐРЕНА – некроз тканин, які стикаються з зов-
нішнім середовищем (повітря, бактерії). Ґ. розвивається 
при іше мії тканин у результаті гострого порушення кро-
вообігу; внаслідок дії фермен тів, при обмінних розла-
дах; при місцевій дії на тканини бактерій та їх токсинів, 
високої або низької температури.

Ґ. ВОЛОГА – виникає при неможливості виси-
хання уражених тканин; зустрічається в основному 
у внутрішніх орґанах з високим вмістом вологи, а та-
кож на кінцівках – при швидкому змертвінні в умо-
вах набряку і венозного повнокрів’я, що сприяє роз-
витку гнильної інфек ції; у некротизованих тканинах 
спосте рігається гнильний розпад і розплавлення про-
теолітичними ферментами, продукти якого, надходя-
чи в кров хворого, викликають тяжку інтоксикацію 
орґанізму.

Ґ. ДІАБЕТИЧНА – волога Ґ., що розвивається при 
цукровому діабеті внаслідок ураження судин та глибо-
ких порушень вуглеводного обміну і кислотно-лужної 
рівноваги.

Ґ. ІНФЕКЦІЙНА – Ґ., що розвива ється під дією мік-
робних токсинів.

Ґ. МАРАНТИЧНА – див.: Ґ. стареча.
Ґ. НЕЙРОТРОФІЧНА – Г., що роз ви вається внаслі-

док порушень трофічної іннервації.
Ґ. СТАРЕЧА – Ґ., що виникає внаслідок місцевих 

і загальних атеросклеротичних порушень кровообігу і 
нервової трофіки в старечому віці.

Ґ. СУХА – зустрічається на обмежених ділянках шкі-
ри та на дистальних відділах кінцівок; характеризуєть-
ся коаґуляційним некрозом цитоплазми клітин, каріолі-
зисом, розпадом еритроцитів, лейкоцитів, фібриноїд-
ною дистрофією волокнистих структур або їх повною 
де струкцією; під впливом сухого повітря тканини втра-
чають вологу, висихають, зморщуються, стають щіль-
ними, мумі фікуються.

Ґ. ТЕРМІЧНА – Ґ., що виникає вна слідок опіку або 
відмороження ІІІ і IV ступеня.

Ґ. ТРАВМАТИЧНА – Ґ., що виникає при механічній 
травмі внаслідок широкого розміжчення тканин.

Ґ. ЦИРКУЛЯТОРНА – Ґ., що розвивається внаслі-
док розладів периферійного кровообігу.

Ґ. ХІМІЧНА – Ґ., що розвивається вна слідок місце-
вого впливу міцних кислот, лугів та деяких інших хіміч-
них речовин.

Ґ. ШКІРИ АЛЕРҐІЧНА – Ґ. шкіри, що виникає 
внаслідок алерґічного васкуліту.

Ґ. ШКІРИ ВІСМУТОВА – Ґ. шкіри, що виникає в 
місці ін’єкції масляним зависом солей вісмуту; в основі 
розвитку Ґ. лежить тромбоз судин.
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ҐАНҐРЕНА ШКІРИ ТОКСИЧНА – Ґ. шкіри, що 
виникає внаслідок токсичного впливу фосфору, свинцю, 
ерґотину та інших отрут загальної дії.

Ґ. ГОСПІТАЛЬНА – ускладнення перебігу раново-
го процесу в хірурґічних установах до введення анти-
септики; проявляється тяжким виразково-некротичним 
процесом.

Ґ. СПОНТАННА – див.: Енд артеріїт облітерую-
чий.

Ґ. ЮВЕНІЛЬНА – див.: Ендарте ріїт об літеруючий.
ҐАНДІ – ҐАМНИ (CH. GANDY – C. GAM NA) СИ-

ДЕРОФІБРОЗНІ ВУЗЛИКИ – ділянки сполучної тка-
нини з наявністю сидерофаґів, що виникають на міс-
ці крововиливів у селезінці при портальній гіпертензії 
внаслідок розриву трабекулярних артерій.

ҐАНЗЕРА (S. GANSER) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс істеричного сутінкового розладу свідомості 
з переважанням у клінічній картині неправильних від-
повідей на прості запитання; найчастіше зустрічається 
у в’язнів, які симулюють психоз.

ҐАНОБЛАСТ – див.: Амелобласт.
ҐАННА (R. M. GUNN) СИМПТОМ – при широко-

му відкриванні рота одночасно широко розплющують-
ся очі; ознака вродженого птозу, інколи – перенесеного 
енцефаліту.

ҐАННА (R. M. GUNN) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій: неповний птоз повіки, при жуван-
ні вона під німається синхронно до рухів щелепи.

ҐАННА – САЛЮСА (R. M. GUNN – SALUS) СИМ-
П ТОМ – ознака судинної гіпертонії: на очному дні виз-
начають склероз судин сітківки і «феномен перехрес-
тя», що виникає від втиснення артерії в місці її пере-
хрестя з розширеною веною; розрізняють 3 ступені: І 
ступінь – розширення вени з обох боків перехрестя; 
ІІ ступінь – утворення здуття в ділянці перехрестя; ІІІ 
ступінь – зникнення вени в місці перехрестя, внаслідок 
того, що вона робить вигин, заглиблюючись у тканину 
сітківки.

ҐАРА (GARA) СИМПТОМ (1) – при пальпації виз-
начаються болючі точки з обох боків нижче пупка; озна-
ка попереково-крижового радикуліту.

ҐАРА (GARA) СИМПТОМ (2) – болючість при 
пальпації поперечних відростків LІV – V хребців.

ҐАРҐОЇЛІЗМ – захворювання, зумовлене тяжкою 
спадковою патолоґією сполучної тканини, що прояв-
ляється комплексним ураженням кістково-суглобової 
системи, очей, внутрішніх орґанів і нервової системи.

ҐАРДНЕРА (E. J. GARDNER) СИНДРОМ (1) – 
спадковий (успадковується за аутосомно-домінантним 
типом) симптомокомплекс, який характеризується на-
явністю трьох симптомів: 1) родинний дифузний полі-
поз прямої та ободової кишок; 2) остеоми плоских і 
трубчастих кісток; особливо часто зустрічаються осте-
оми кісток лицьового черепа, які викликають деформа-
цію і спотворення обличчя, зміщення зубів; 3) пухли-
ни м’яких тканин, серед яких особливо часто спостері-
гається епітеліальна кіста, поверхнево розміщена ліпо-
ма і фіброма. 

ҐАРДНЕРА (H. L. GARDNER) СИНДРОМ (2) – го-
стрий десквамативний (виразковий) кольпіт.

ҐАРДНЕРА – ДАЙМОНДА (F. H. GARD NER – L. 
K. DIAMOND) СИНДРОМ – спонтанні інтерміту ючі ге-
мораґії різної локалізації; виражений ґінекотро пізм.

ҐАРДНЕРА – ТЕРНЕРА (W. J. GARD NER – O.  TUR-
NER) СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) двобічна нейринома слухоста тич-
ного нерва (n. statoacusticus); проявляється до 30 ро ків 
шумом у вухах та порушенням рівноваги; розлади слуху 
проґресують і протягом 5 – 10 років призводять до пов-
ної глухоти; звичайно, спостерігаються ознаки порушен-
ня функцій V, VІ, VІІ, ІХ, і Х пар черепних нервів.

ҐАРЕЛЯ (J. GAREL) СИМПТОМ – під час про-
свічування електричною лампочкою гайморових пазух 
при їх запаленні хворий не сприймає світла; ознака гай-
мориту. 

ҐАРЛЕНДА (G. M. GARLAND) ТРИКУТНИК – ді-
лянка поверхні грудей, над якою при підтисненні легень 
плевральним ексудатом вислуховується ясний перкутор-
ний звук; Г. т. обмежений хребтом, верхньою межею ту-
пості над ексудатом та перпендикуляром до хребта, про-
веденим з найвищої точки верхньої межі тупості.

ҐАРРЕ (C. GARRE) ОСТЕОМІЄЛІТ – первин-
но-хронічний діафізарний остео мієліт з переважанням 
склеротичних змін кістки.

ҐАРСЕНА (R. GARSIN) СИНДРОМ – синдром, 
що розвивається при пухлинах основи черепа; спостері-
гається однобічне множинне ураження черепних нервів 
без ознак підвищення внутрішньо черепного тиску і про-
відникових порушень; страждають усі функції черепно-
мозкових нервів (рухові, чутливі, веґетативні) за пери-
феричним типом.

ҐАРСІЇ – СОДЖЕРСА (J. GARCIA – SOGERS) 
СИМПТОМ – рентґенолоґічна ознака пухиря ехіноко-
ка легень, що лопнув: після спадіння пухиря спостері-
гаються своєрідні тіні його стінки і оболонки, що нага-
дують плаваючі лілею або лід.

ҐАРТНЕРА (H. T. GARTNER) КАНАЛ – протока, 
яка розташована в брижі маткової труби поблизу її лій-
ки; залишок мезонефральної протоки.

ҐАСПЕРІНІ (M. GASPERINI) СИНДРОМ – аль-
тернуючий синдром при ураженні передньої частини 
ромбоподібної ямки: параліч слухового, лицьового, від-
відного і трійчастого нервів на боці вогнища ураження; 
однобічна глухота, інколи ністаґм, контрлатеральні роз-
лади чутливості шкіри кінцівок

ҐАССЕРА (C. GASSER) СИНДРОМ – доброякіс-
на токсико-алерґічна гостра еритробластопенія; зуст-
річається тільки в дітей до 14 років; проявляється ви-
раженою анемією; у крові – минущий аретикулоцитоз, 
лейкопенія, еозинофілія; у кістковому мозку – минуща 
еритробластопенія, інтактний лейкоцито- і тромбо цито-
поез, ґіґантські еритробласти; у період кризи – ретику-
лоцитопенія, ґіґант ські форми нейтрофільних лейко-
цитів, еозинофілія.

ҐАССЕРА (C. GASSER) ХВОРОБА – хвороба ни-
рок, що характеризується гемолітичною анемією, тром-
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боцитопенією та гострою нирковою недостатністю; 
частіше спостерігається в дітей до 1 року життя; пере-
біг гострий, проґноз для життя несприятливий.

ҐАССЕРА – КАРРЕРА (C. GASSER – J. KARRER) 
СИНДРОМ – набута тяжка гемолітична анемія з утво-
ренням включень в еритроцитах; звичайно, зустрічаєть-
ся в дітей, що передчасно народилися.

ҐАССЕРА – КАРРЕРА (C. GASSER – J. KARRER) 
ХВОРОБА – див.: Ґассера хвороба.

ҐАССЕРОВОГО (J. L. GASSER) ВУЗЛА СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при ура-
женні ганглію трій час того нерва; ха рактеризується поєд-
нан ням болів, розладів чутливості та герпетичних виси-
пів у ділянці іннервації трійчастого нерва. 

ҐАСТО (H. GASTAUT) СИНДРОМ – синдром, 
який ускладнює перебіг поліомієліту (звичайно, в ди-
тячому віці); спостерігається поєднання геміплеґії з ло-
кальними судомами та – інколи – з великими епілептич-
ними нападами.

ҐАСТР- (ґастро-; грец. gastēr, gasteros, gastros – шлу-
нок) – частина складних слів, яка зазначає належність 
до шлунка.

ҐАСТРАЛҐІЯ – біль у надчеревній ділянці живота, 
зумовлений захворюваннями шлунка.

ҐАСТРАЛҐІЯ НЕРВОВА – біль у надчеревній ді-
лянці живота, який спостерігається при неврозах та не 
пов’язаний з патолоґією шлунка.

ҐАСТРЕЇ ТЕОРІЯ – теорія, згідно з якою всі бага-
токлітинні тварини походять від одного спільного пред-
ка – гіпотетичного орґанізму – ґастреї; сформулю вав 
Г. т. Е. Геккель.

ҐАСТРЕКТАЗІЯ – розширення порожнини шлун-
ка; спостерігається при стенозі воротаря або дванадця-
типалої кишки.

ҐАСТРЕКТОМІЯ – хірурґічна операція повного ви-
далення шлунка.

ҐАСТРИКСИН – протеолітичний фермент шлунко-
вого соку; максимальну активність проявляє при рН, що 
дорівнює 3,0 – 3,2.

ҐАСТРИН – гормон, який виробляється слизовою 
оболонкою, переважно антрального відділу, шлунка; 
Г. через кров стимулює діяльність шлункових залоз, 
продукцію ферментів у підшлунковій залозі і деякою 
мірою підсилює виділення панкреатичного соку і бікар-
бонатів.

ҐАСТРИТ – ураження слизової оболонки шлунка з 
переважно запальними змінами при гострому розвит-
ку процесу і з явищами дисреґенерації, структурної пе-
ребудови з проґресуючою атрофією її при хронічному 
перебігу.

Ґ. АЗОТЕМІЧНИЙ – форма елімінаційного Ґ.; зу-
мовлений токсичною дією сечовини та сечової кислоти 
при хронічній нирковій недостатності.

Ґ. АЛІМЕНТАРНИЙ – Ґ., що розвивається при по-
рушеннях харчування та при недостатності жувально-
го апарату.

Ґ. АЛКОГОЛЬНИЙ – Ґ., який розвивається при зло-
вживанні алкоголем.

Ґ. АНАЦИДНИЙ – хронічний Ґ., що супроводжуєть-
ся відсутністю вільної соляної кислоти в шлунковому 
сокові.

Ґ. АТРОФІЧНИЙ – хронічний Ґ., який проявляєть-
ся стоншенням слизової оболонки, зменшенням чис-
ла головних і додаткових ґландулоцитів, поглибленням 
шлункових ямочок, які часто мають штопороподібний 
вигляд, гіперплазією додаткових ґландулоцитів.

Ґ. АТРОФІЧНИЙ ГІПЕРПЛАСТИЧНИЙ – див.: 
Ґ. поліпозний.

Ґ. АХІЛІЧНИЙ – хронічний Ґ. з відсутністю соляної 
кислоти і пепсину в шлунковому вмісті.

Ґ. БАНАЛЬНИЙ – див.: Ґ. гострий.
Ґ. ВИДІЛЬНИЙ – див.: Ґ. елімінаційний.
Ґ. ВИРАЗКОВИЙ – див.: Ґ. ерозивний.
Ґ. ДИФТЕРИТИЧНИЙ – див.: Ґ. фібринозний.
Ґ. ЕЛІМІНАЦІЙНИЙ – Ґ., що викликається дією 

токсичних продуктів обміну, які виділяються через сли-
зову оболонку.

Ґ. ЕРОЗИВНИЙ – Ґ. (частіше хроніч ний), який ха-
рактеризується гострими та хронічними ерозіями сли-
зової оболонки шлунка і (нерідко) проявляється шлун-
ково-кишковою кровотечею.

Ґ. КАТАРАЛЬНИЙ – гострий Ґ., при якому спос-
терігаються катаральна гіперемія, дистрофічні і не-
кробіотичні зміни епітелію; слизова оболонка інфіль-
трована лейкоцитами, що розміщені також між кліти-
нами епітелію; причинами Г. к. є погрішності в харчу-
ванні, харчові токсикоінфекції, подразлива дія деяких 
ліків.

Ґ. КОРОЗІЙНИЙ – гострий Ґ. з некротично-запаль-
ними змінами в стінці шлунка; розвивається при пот-
раплянні в шлунок концентрованих кислот, лугів, солей 
тяжких металів або концентрованого спирту.

Ґ. НЕКРОТИЧНИЙ – див.: Ґ. коро зійний.
Ґ. НЕРВОВО-РЕФЛЕКТОРНИЙ – хронічний Ґ., 

який розвивається внаслідок порушень нервово-реф-
лекторної реґуляції шлунка.

Ґ. ПОЛІПОЗНИЙ – хронічний Ґ., який супровод-
жується розростанням епі телію слизової оболонки 
шлунка у вигляді поліпів; звичайно, розвивається на 
фоні атрофічного ґастриту з гістамінрефрактерною 
ахлоргідрією.

Ґ. ПРОСТИЙ – див.: Ґ. гострий.
Ґ. РИҐІДНИЙ – форма хронічного Ґ.; переважно 

уражається вихідний відділ шлунка, який внаслідок гі-
пертрофічних змін, набряку, спастичного скорочення 
м’язів деформується, перетворюючись на трубоподіб-
ний канал з щільними риґідними стінками; проявляєть-
ся диспепсією і ахлоргідрією.

Ґ. СУБАЦИДНИЙ – хронічний Ґ., який супровод-
жується зниженням секреторної функції шлунка.

Ґ. ТОКСИКО-ХІМІЧНИЙ – див.: Ґ. корозійний.
Ґ. ФІБРИНОЗНИЙ – гострий Ґ., який характери-

зується дифтеритичним запаленням слизової оболон-
ки; розвивається при отруєннях сулемою, кислотами, а 
також при тяжких інфекційних захворюваннях.
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ҐАСТРИТ ФЛЕҐМОНОЗНИЙ – гострий Ґ., при 
якому спостерігається дифузна лейкоцитарна інфіль-
трація всіх оболонок стінки шлунка, але, головним чи-
ном, – підслизової основи.

Ґ. ХРОНІЧНИЙ – Ґ. з тривалим перебігом; харак-
теризується процесами структурної перебудови (атро-
фія, склероз, метаплазія, дисплазія) слизової оболонки 
шлунка; функція кислотоутворення при Г. х. порушуєть-
ся раніше і частіше, ніж ферментоутворююча і екскре-
торна.

ҐАСТРОБІОПСІЯ – біопсія тканини шлунка; зви-
чайно, виконується з допомогою ґастроскопа або біоп-
сійного зонда.

ҐАСТРОҐАСТРИН – див.: Ґастрин.
ҐАСТРОҐАСТРОСТОМІЯ – хірурґічне формуван-

ня сполучення між відділами шлунка.
ҐАСТРОГЕПАТОЕНТЕРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 

порушення функції пе чін ки, зумовлене розвитком ґастро-
енте риту.

ҐАСТРОҐРАФ – прилад для ґрафічної реєстрації 
діяльності шлунка.

ҐАСТРОҐРАФІЯ – методи ґрафічної реєстрації різ-
них функцій шлунка: моторної, секреторної, евакуатор-
ної та ін.

ҐАСТРОДИСКОЇДОЗ – гельмінтоз із групи трема-
тодозів, який зустрічається в країнах Південно-Схід-
ної Азії; збудник – трематода Gastrodiscoides hominis. 
Зараження людей і тварин відбувається при проковту-
ванні збудників з водою і при застосуванні в їжу во-
дяних рослин. Г. протікає при явищах тифліту, енте-
роколіту.

ҐАСТРОДУОДЕНІТ – запалення слизової оболонки 
шлунка і дванадцятипалої кишки.

ҐАСТРОДУОДЕНОПЛАСТИКА – хірурґічна замі-
на сеґментом тонкої кишки шлунка і початкового відді-
лу дванадцятипалої кишки.

ҐАСТРОДУОДЕНОСКОП – медичний ендоскоп 
для огляду внутрішньої поверхні шлунка та дванадця-
типалої кишки.

ҐАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ – огляд за допомогою 
ендоскопа внутрішньої поверхні шлунка та дванадцяти-
палої кишки.

ҐАСТРОДУОДЕНОСТОМІЯ – операція створен-
ня штучного сполучення між шлунком та дванадцяти-
палою кишкою.

ҐАСТРОДУОДЕНОФІБРОСКОП – див.: Ґастро-
дуо дено скоп.

ҐАСТРОЕЗОФАҐОАНАСТОМОЗ – сполучен-
ня між шлунком та стравоходом, створене хірурґічним 
способом.

ҐАСТРОЕЗОФАҐОСТОМІЯ – хірурґічне створен-
ня сполучення між шлунком та стравоходом.

ҐАСТРОЕНТЕРИТ – запалення слизових оболонок 
шлунка і тонкої кишки.

ҐАСТРОЕНТЕРИТ ВІРУСНИЙ – див.: Діарея ві-
русна (1).

ҐАСТРОЕНТЕРИТ ВІРУСНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ – 
див.: Діарея вірусна (1).

ҐАСТРОЕНТЕРИТ ГОСТРИЙ ІН ФЕК ЦІЙНИЙ 
НЕБАКТЕРІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ – див.: Діарея вірус-
на (1).

ҐАСТРОЕНТЕРОКОЛІТ – гостре запальне захво-
рювання всього шлунково-киш кового тракту з пере-
важним ураженням тонкої або товстої кишок чи їх від-
ділів.

ҐАСТРОЕНТЕРОЛОҐ – лікар-фахівець з ґастро-
ентеролоґії.

ҐАСТРОЕНТЕРОЛОҐІЯ – розділ науки про внут-
рішні захворювання, що вивчає етіолоґію, патоґенез 
і клінічні форми хвороб орґанів травної системи, пе-
реважно неінфекційної природи, та розробляє методи 
діаґностики, лікування і профілактики цих захворю-
вань.

ҐАСТРОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґіч не створення 
сполучення між шлунком та тонкою кишкою.

ҐАСТРОЄЮНОДУОДЕНОПЛАСТИКА – хірурґіч-
не заміщення шлунка і всієї дванадцятипалої кишки сеґ-
ментом порожньої кишки.

ҐАСТРОЄЮНОПЛАСТИКА – хірурґічне утворен-
ня додаткового резервуару із сеґмента порожньої кишки 
між куксою шлунка (або абдомінальним відділом стра-
воходу) і дванадцятипалою кишкою.

ҐАСТРОЄЮНОСТОМІЯ – див.: Ґастроентеро сто-
мія.

ҐАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИЙ – такий, що одно-
часно стосується (належить до) шлунка і кишечника; 
шлунково-кишковий.

ҐАСТРОКАРДІАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
сто сується (належить до) шлунка і серця; шлунково-
серцевий.

ҐАСТРОКАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс порушень діяльності серця (зміни темпу, рит-
му, біль у грудях, задишка, зміни на ЕКГ), які спостері-
гаються після їжі, особливо при переповненні шлунка 
та високому стоянні діафраґми.

ҐАСТРОЛІНҐВАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні рецепторів слизової оболонки шлунка спостері-
гається зміна секреторної функції слизової оболонки 
язика.

ҐАСТРОЛОҐІЯ – розділ ґастроентеролоґії, який вив-
чає хвороби шлунка і розробляє методи їх діаґностики, 
профілактики та лікування.

ҐАСТРОМАЛЯЦІЯ – розм’якшення стінки шлунка 
внаслідок запалення, порушення кровообігу або труп-
ного аутолізу.

ҐАСТРОМУКОПРОТЕЇД – біолоґічно активна ре-
човина, яка зв’язує вітамін В12 і сприяє його адсорбції 
кишковою стін кою; секретується додатковими клітина-
ми вихідної частини залоз дна і тіла шлунка.

ҐАСТРОН – біолоґічно активна речовина, яка є ан-
таґоністом ґастрину; секретується слизовою оболонкою 
пілоричного відділу шлунка.

ҐАСТРОПАТІЯ – загальне визначення захворювань 
шлунка.

ҐАСТРОПЕКСІЯ – хірурґічне підшивання шлунка 
до передньої або задньої черевної стінки.
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ҐАСТРОПЛАСТИКА – хірурґічне заміщення час-
тини шлунка сеґментом кишки.

ҐАСТРОПЛЕҐІЯ – параліч шлунка внаслідок ура-
ження нервово-м’язового апарату його стінки; часто ус-
кладнюється гострим розширенням шлунка.

ҐАСТРОПЛІКАЦІЯ – хірурґічне обшивання стінки 
шлунка з метою зменшення його об’єму.

ҐАСТРОПТОЗ – патолоґічне опущення шлунка; 
залежно від розташування великої кривизни шлун-
ка розрізняють три ступені Г.: при розміщенні вели-
кої кривизни на 2–3 см вище linea biiliaca – перший 
ступінь, на рівні цієї лінії – другий ступінь, нижче неї – 
третій ступінь.

ҐАСТРОРАҐІЯ – шлункова кровотеча.
ҐАСТРОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Ґастроскану ван ня.
ҐАСТРОСКАНУВАННЯ – радіоізотопне скануван-

ня порожнини шлунка.
ҐАСТРОСКОП – медичний ендоскоп, призначений 

для огляду порожнини і внутрішньої поверхні шлунка та 
виконання діаґностичних і лікувальних ма ніпуляцій.

ҐАСТРОСКОПІЯ – метод дослідження внутрішньої 
поверхні шлунка за допомогою ґастроскопа.

ҐАСТРОСПАЗМ – тетанічне скорочення м’язів стін-
ки шлунка внаслідок порушення його рухової функ ції.

ҐАСТРОСТОМІЯ – операція утворення штучної 
зовнішньої нориці шлунка.

ГАСТРОТОМІЯ – хірурґічний розтин просвіту 
шлунка.

ҐАСТРОЦЕКАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при розтягнен-
ні стінки шлунка спосте рігається прискорення евакуації 
вмісту сліпої кишки; вісцеровісцеральний рефлекс.

ҐАСТРУЛА – одна із стадій зародкового розвит-
ку багатоклітинних орґанізмів; зародок на стадії Ґ. має 
двошарову стінку і порожнину (ґастроцель), яка сполу-
чається із зовнішнім середовищем за допомогою пер-
винного рота.

ҐАСТРУЛЯЦІЯ – процес перетворення одношаро-
вого зародка – бластули – у двошаровий (у безхребет-
них) або спочатку – у двошаровий, а потім – у триша-
ровий (у хребетних) – ґаструлу.

ҐАТОФІЛІЯ – див.: Айлурофілія.
ҐАТОФОБІЯ – див.: Айлурофобія.
ҐАУССА (K. GAUSS) СИМПТОМ – зменшення 

кількості серцевих скорочень плода до 120 за хвилину 
і менше; ознака загрози асфіксії плода під час полого-
вої діяльності.

ҐАУСТАДА (V. GAUSTAD) СИНДРОМ – комп-
лекс симптомів переміжної печінкової недостатності 
при хронічному алкоголізмі; ознаки цирозу печінки, 
портальна гіпертензія, кардіомеґалія; зміни особистості, 
розлади свідомості, які характерні для хронічного алко-
голізму, рухові розлади.

ҐВІСТА (G. GUIST) СИМПТОМ – при офтальмо-
скопії виявляється розширення та штопороподібна зви-
вистість венул, розміщених навколо жовтої плями сіт-
ківки; ознака гіпертонічної ретинопатії.

ҐЕЙҐЕЛЯ (R. GEIGEL) РЕФЛЕКС – скорочення 
м’язів на рівні пахової зв’язки при ударі молоточком по 

внутрішній поверхні стегна; фізіолоґічний рефлекс у жі-
нок.

ҐЕМІННА (L. GOEMINNE) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових множинних дисплазій: вроджена кри-
вошия, що зумовлена укороченим груднино-ключично-
соскоподібним м’язом, вторинна плаґіоцефалія (асимет-
рія обличчя та черепа); множинні келоїди, переважно 
на грудях і плечах, які спонтанно утворюються під час 
настання статевої зрілості; піґментні родимі плями на 
обличчі та спині; одно- або двобічний крипторхізм; час-
то гіпо- або аплазія яєчок; однобічна гіпо- або аплазія 
нирки; андротропізм.

ҐЕММЕЛА (J. A. GAMMEL) СИНДРОМ – пара-
неопластичний симптомокомплекс: еритемодесквама-
тивний міґруючий дерматоз, що розвивається за кілька 
місяців до появи ознак злоякісної пухлини різної ло-
калізації.

ҐЕН – одиниця структурної і функціональної спад-
ковості; являє собою від різок молекули ДНК, у деяких 
вірусів – РНК.

ҐЕНЕАЛОГІЧНИЙ МЕТОД – складання і аналіз 
родоводу з метою встановлення закономірностей спад-
кової передачі нормальних і патолоґічних ознак.

ҐЕНЕАЛОГІЯ – 1) визначення родинних зв’язків між 
індивідуумами в межах одного покоління або в ряді по-
колінь; 2) сукупність відомостей про батьків і більш відда-
лених предків конкретної особини чи групи особин.

ҐЕНЕЗ – (у біолоґії) походження будь-якої структу-
ри в онтоґенезі або філоґенезі.

ҐЕНЕРАЛІЗАЦІЯ – 1) у фізіолоґії – поширення 
збудження в ц. н. с. людини і тварин; 2) в патолоґії – по-
ширення патолоґічного процесу в орґанізмі (або орґані) 
із обмеженого патолоґічного вогнища.

ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – (про патолоґічний процес) 
такий, що поширився в орґанізмі.

ҐЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – сукупність усіх 
одиниць спостереження, яка являє собою явище, що 
вивчається.

ҐЕНЕРАЦІЯ – див.: Покоління.
ҐЕНЕРУВАТИ – виробляти, збуджувати, продуку-

вати тощо.
ҐЕНЕТИКА – біолоґічна наука, яка вивчає явища 

спадковості і мінливості в живій природі.
Ґ. БІОХІМІЧНА – розділ Ґ., що вивчає особливості 

ґенетичного контролю над біохімічними процесами.
Ґ. ЕВОЛЮЦІЙНА – розділ Ґ., що вивчає роль ме-

ханізмів спадковості та спадкової мінливості в проце-
сах видоутворення.

Ґ. КОСМІЧНА – розділ Ґ., що вивчає вплив факторів 
космічного середовища на спадковість.

Ґ. ЛЮДИНИ – розділ Ґ., що вивчає явища спадко-
вості та мінливості в людини.

Ґ. МЕДИЧНА – див.: Медична ґенетика.
Ґ. МОЛЕКУЛЯРНА – розділ Ґ., який на субклітин-

ному, молекулярному рівні вивчає матеріальні основи 
спадковості та мінливості живих істот. Основним за-
вданням Г. м. є дослідження природи і будови ґена, мо-
лекулярних механізмів передавання ґенетичної інформа-
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ції та мутаційного процесу, а також вирішення проблем 
спрямованих мутацій, рекомбінації ґенів, репарації уш-
коджень ґенетичного матеріалу та розробка методів ґе-
нетичної інженерії.

ҐЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙНА – розділ Ґ., що вив-
чає ґенотипічну будову популяцій, закономірності їх 
змін у часі та в просторі.

Ґ. РАДІАЦІЙНА – розділ Ґ., що вивчає дію іонізую-
чих випромінювань на спадковість.

Ґ. РОЗВИТКУ – розділ Ґ., що вивчає закономірності 
реалізації ґенетичної інформації в онтоґенезі.

Ґ. СОМАТИЧНИХ КЛІТИН – розділ Ґ., що вивчає 
закономірності спадковості та мінливості соматичної 
клітини.

Ґ. ФІЗІОЛОҐІЧНА – див.: Ґ. розвитку.
ҐЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ – див.: Ґенна інже-

нерія.
ҐЕНЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, що за-

кладена в спадкових структурах орґанізму і одержана 
від предків у вигляді сукупності ґенів; інформація про 
склад, будову і характер обміну речовин, які входять до 
складу орґанізмів, і про пов’язані з ними функції.

ҐЕНЕТИЧНА КАРТА – див.: Хромосомна карта.
ҐЕНЕТИЧНА КОНСТИТУЦІЯ – див.: Ґенотип.
ҐЕНЕТИЧНА МАТРИЦЯ – нуклеїнова кислота або 

штучний полінуклеотид, що визначає порядок з’єднання 
нуклеотидів під час синтезу дезоксирибонуклеїнової 
кислоти, рибонуклеїнової кислоти або амінокислот у 
процесі синтезу білка.

ҐЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ – перенесення 
ґенетичної інформації від одного штаму бактерій (або 
від одного орґанізму) до іншого штаму (або орґанізму) 
за допомогою виділених препаратів ДНК.

ҐЕНЕТИЧНИЙ – такий, що вказує на походження, 
розвиток.

ҐЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ – сукупність методів вив-
чення спадкових властивостей орґанізмів.

ҐЕНЕТИЧНИЙ БАЛАНС – поєднання ґенів, хро-
мосом і ґеномів у зиґоті, які забезпечують нормальний 
індивідуальний розвиток та життєздатність.

ҐЕНЕТИЧНИЙ ДРЕЙФ – зміни ґенетичної струк-
тури популяції, які викликані випадковими причинами 
і не спричиняють ґенотипового пристосування до се-
редовища.

ҐЕНЕТИЧНИЙ КОД – система запису спадкової ін-
формації в молекулах нуклеїнових кислот тварин, рос-
лин, бактерій і вірусів шляхом чергування послідовності 
нуклеотидів.

ҐЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ – зумовленість 
біохімічних, фізіолоґічних або морфоґенетичних про-
цесів ґенотипом особини.

ҐЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ – співіснування 
в межах популяції двох або кількох різних спадкових 
форм, що перебувають у динамічній рівновазі протягом 
кількох і навіть багатьох поколінь.

ҐЕНЕТИЧНИЙ ФОН – сукупність ґенів, які впли-
вають на виявлення дії певного ґена у фенотипі (будові 
і функ ціях орґанізму).

ҐЕН-ІНГІБІТОР – ґен, що пригнічує прояви інших 
неалельних ґенів.

ҐЕНІТАЛЬНА ФАЗА – остання фаза формуван-
ня лібідо, в якій отримання сексуального задоволення 
пов’язане з ґеніталіями.

ҐЕНІТАЛЬНИЙ – такий, що стосується статевих 
орґанів.

ҐЕНІТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який характеризується утворенням вираз-
ки ґеніталій; може спостерігатися при сифілісі, м’якому 
шанкрі, венеричній лімфоґранульомі, пахвинній ґрану-
льомі, простому герпесі і, травмі.

ҐЕНІТОАНОРЕКТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що характеризується одночасним ура-
женням жіночих статевих орґанів, прямої кишки і 
заднього проходу.

ҐЕНІТОҐРАФІЯ – рентґеноґрафія сім’явивідної і сі-
м’я викидаючої проток, ампули і сім’яних міхурців після 
введення в них контрастної речовини.

ҐЕНІТОУРЕТЕРОҐРАФІЯ – поєднання ґенітоґра-
фії й уретероґрафії; одночасна рентґеноґрафія сім’яви-
відної і сім’явикидаючої проток, сім’яних міхурців та 
передміхурової частини сечовипускального каналу.

ҐЕНІТОУРОҐРАФІЯ – поєднання ґені тоґрафії й 
уре тероцистоґрафії; од н о  часна рентґеноґрафія сім’я-
вивідної і сім’явикидаючої проток, сім’яних мі хурців, 
сечового міхура та сечовипускального каналу.

ҐЕНІТОЦИСТОҐРАФІЯ – поєднання ґенітоґрафії 
і цистоґрафії; одночасна рентґеноґрафія сім’явивідної 
і сім’явикидаючої проток, сім’яних міхурців і сечово-
го міхура.

ҐЕН-МОДИФІКАТОР – ґен, що підсилює або пос-
лаблює дію головного ґена і неалельний йому.

ҐЕН-МУТАТОР – ґен, що підвищує частоту мута-
цій інших ґенів.

ҐЕННА ІНЖЕНЕРІЯ – напрям досліджень у мо-
лекулярній біолоґії та ґенетиці, метою яких є отриман-
ня (за допомогою цілеспрямованого маніпулювання з 
фраґментами нуклеїнових кислот) орґанізмів з новими 
властивостями, у тому числі і з такими, які не зустріча-
ються в природі.

ҐЕННИЙ КОМПЛЕКС – група ґенів, яка збері-
гається при схрещуваннях як одне ціле і визначає роз-
виток даної ознаки.

ҐЕНОҐЕОҐРАФІЯ – напрям досліджень у проміж-
ній між ґенетикою і біоґео ґрафією галузі; основним за-
вданням Г. є встановлення ґеоґрафічного поширення і, 
за можливості, частот алелів, які визначають головні оз-
наки і властивості в межах усього або частини ареалу 
до сліджуваного виду орґанізмів; проведення ґеноґеоґра-
фічних робіт можливе ли ше з тими видами, в яких в ек-
спериментально-ґенетичних дослідженнях встановлено 
зв’язок між досліджуваними ознаками і ґенами.

ҐЕНО ДЕ МЮССІ (N. F. O. GUENEAU DE MUS-
SY) ТОЧКА – больова точка, розташована між про-
екціями на шкіру ніжок правого груднино-ключично-
соско подібного м’яза; ознака ураження жовчного мі-
хура. 
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ҐЕНОДЕРМАТОЗИ – спадкові захворювання шкі-
ри; виділені такі групи спадкових патолоґічних процесів 
і аномалій шкіри та її придатків: фізіолоґічні аномалії, 
метаболічні дефекти, порушення розвитку еластичної 
тканини, дискератози, ектодермальні дисплазії, аномалії 
придатків шкіри і т. ін.

ҐЕНОКОПІЯ – схожі зміни однієї й тієї самої озна-
ки під впливом різних неалельних ґенів.

ҐЕНОМ – сукупність ґенів, що локалізуються в хро-
мосомах одинарного (гаплоїдного) набору хромосом да-
ного орґанізму; у статевих клітинах (ґаметах) диплоїд-
них, а також у клітинах гаплоїдних орґанізмів є один Г.; 
у соматичних клітинах диплоїдних орґанізмів – два Г., із 
збільшенням плоїдності клітин зростає число Г.

ҐЕНОТЕРАПІЯ – розділ медичної ґенетики, який 
розробляє можливості лікування спадкових захворю-
вань шляхом виправлення ґенетичних дефектів.

ҐЕНОТИП – сукупність ґенів, що локалізовані в 
хромосомах і в цитоплазматичних структурах зиґоти, 
що самовідтворюються.

ҐЕНОТИПОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ – див.: Ґенетич-
ний фон.

ҐЕНОФОНД – сукупність ґенів, що складають пев-
ну популяцію.

ҐЕНОЦИД – винищення окремих груп населення за 
расовими, національними, релігійними мотивами.

ҐЕН-ПІДСИЛЮВАЧ – ґен-модифікатор, дія якого 
спрямована на підсилення прояву іншого ґена

ҐЕНСЛЕНА (F. J. GAENSLEN) СИМПТОМ – оз-
нака попереково-крижового радикуліту; у хворого, що 
лежить на столі, одна нога зігнута в кульшовому і колін-
ному суглобах, а інша нога звисає через край столу; 
якщо натиснути на стегно ноги, що вільно звисає, хво-
рий відчуває біль.

ҐЕН-СУПРЕСОР – ґен, який пригнічує прояв неа-
лельного мутантного ґена, внас лідок чого фенотип осо-
бини не змінюється.

ҐЕНУЇННИЙ – належний до вроджених захворю-
вань і аномалій розвитку орґанізму.

ҐЕО- (грец. gē – земля) – частина складних слів, яка 
зазначає належність до землі.

ҐЕОБІОНТ – окремо взятий орґанізм, що в процесі 
еволюції пристосувався до проживання в ґрунті.

ҐЕОГЕЛЬМІНТИ – паразитичні черви, що розвива-
ються в оточуючому середовищі без участі проміжних 
та додаткових носіїв; до Г., головним чином, належать 
нематоди: аскариди, анкілостоми, гострики, волосого-
ловці та ін.

ҐЕОГЕЛЬМІНТОЗИ – гельмінтози, що спричиню-
ються ґеогельмінтами.

ҐЕОҐРАФІЧНА ПАТОЛОҐІЯ – розділ медицини та 
біолоґії, що вивчає патолоґію людини, тварин та рослин 
у зв’язку з ґеоґрафічними факторами.

ҐЕОҐРАФІЯ – система природничих і суспільних 
наук, що вивчають природні та виробничі територіаль-
ні комплекси та їхні компоненти.

ҐЕОҐРАФІЯ МЕДИЧНА – система медико-ґеоґра-
фічних і медико-біолоґічних наук, що вивчають вплив 

на стан здоров’я населення природних та соціальних 
факторів певних територій.

ҐЕОМАҐНЕТИЗМ – розділ ґеофізики, що вивчає 
розподіл у просторі та зміни в часі маґнітного поля Зем-
лі, а також пов’язані з ним ґеофізичні процеси в Землі 
та в її маґнітосфері.

ҐЕОМЕРИДА – сукупність орґанізмів, що населя-
ють Землю.

ҐЕОТРИХОЗ – захворювання слизових оболонок 
рота, бронхів, легень, піхви і кишечника, що спри-
чинюються дріжд жо подібними орґанізмами роду 
Geotrichum.

ҐЕОТРОПІЗМ – здатність орґанів рослин набувати 
певного розташування під впливом земного тяжіння; Г. 
зумовлює вертикальне розташування осьових орґанів 
рослин.

ҐЕОФАҐІЯ – потяг до поїдання землі.
ҐЕОФІЗИКА – комплекс наук, що вивчають внут-

рішню будову Землі, її фізичні властивості та процеси, 
які відбуваються в її оболонках.

ҐЕОФІЛІЯ – здатність деяких багато річних трав’я-
нистих рослин зберігати бруньки відновлення і запасні 
поживні речовини в ґрунті.

ҐЕОХІМІЧНА ЕКОЛОҐІЯ – розділ біоґеохімії і 
еколоґії, що вивчає взаємодію орґанізмів з ґеохімічним 
середовищем у біосфері.

ҐЕОХІМІЧНА ПРОВІНЦІЯ – ділянка земної кори 
з підвищеним або пониженим вмістом у гірничих поро-
дах одного або кількох хімічних елементів.

ҐЕОХІМІЯ – наука, що вивчає хімічний склад Зем лі, 
поширеність у ній хімічних елементів та їхніх стабіль-
них ізотопів, закономірності розподілу хімічних елемен-
тів у різних ґеосферах, закони поведінки, поєднання та 
міґрації елементів у природних процесах.

ҐЕРБАЗІ (M. GERBASI) АНЕМІЯ – хвороба, яка 
за своїми клінічними проявами нагадує перніціозну 
анемію, але не пов’язана з недостатністю ґастрому-
копротеїну; розвивається в дітей грудного віку; з часом 
спостерігається спонтанне одужання.

ҐЕРЕНА (M. E. GUERIN) КАРЦИНОМА – штам 
малодиференційованого раку щурів для перевивання; 
отриманий з спонтанної аденокарциноми матки щурів.

ҐЕРЕНА – ШТЕРНА (J. R. GUERIN – STERN) 
СИНДРОМ – комбінація множинних вроджених ано-
малій і дисплазії суглобів: анкілоз, переважно великих 
суглобів; множинна гіпо- або аплазія м’язів; суглоби, 
звичайно, фіксовані в позиції флексії або екстензії, пе-
редпліччя – у позиції пронації, плечі ротовані назовні; 
загальний остеопороз, аплазія або гіпоплазія надколін-
ка; кінцівки вкорочені; вивих або підвивих кульшового 
суглоба; часто спостерігаються дисплазія нижніх ще-
леп, «вовча паща», «заяча губа», вроджені вади серця, 
аномалія хребта, телеанґіектазії, гіпоґонадизм, клино- 
або камптодактилія; розумовий розвиток часто нормаль-
ний.

ҐЕРІ- (ґеро-, ґеронто-; грец. gerōn, gerontos – ста-
рий) – частина складних слів, яка означає «старість», 
«старіння».
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ҐЕРІАТР – лікар-фахівець, що надає медичну допо-
могу хворим літнього та старечого віку.

ҐЕРІАТРИЧНА ДОПОМОГА – система соціаль-
них та лікувально-профілактичних заходів, які здійсню-
ються установами соціального забезпечення та охорони 
здоров’я щодо осіб літнього і старечого віку.

ҐЕРІАТРИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що ре-
ґу люють і стимулюють функції старіючого орґанізму, 
підвищуючи його адаптаційні можливості. 

ҐЕРІАТРІЯ – розділ клінічної медицини, що вивчає 
особливості захворювань у людей літнього та старечо-
го віку, розробляє методи їх лікування і профілактики 
та виявляє можливості впливу на процес передчасно-
го ста ріння.

ҐЕРМІНАТИВНА АПЛАЗІЯ – синдром, зумовле-
ний вродженою відсутністю зародкових клітин; основ-
ними ознаками Г. а. є: малі розміри яєчок; нормальні 
розміри статевого члена, калитки та задовільний розви-
ток чоловічих вторинних статевих ознак; нормальний 
фізичний статус; азооспермія; відсутність в анамнезі дії 
будь-яких пошкоджуючих факторів, що могли б стати 
причиною загибелі статевих клітин.

ҐЕРМІНАТИВНИЙ – 1) такий, що стосується за-
чаття; 2) зародковий.

ҐЕРМІНОМА – див.: Дисґермінома.
ҐЕРОГІҐІЄНА – розділ ґеронтолоґії, що вивчає 

вплив умов життя на процес старіння людини, розроб-
ляє заходи, спрямовані на попередження патолоґічного 
старіння, і створює умови для забезпечення населенню 
тривалого, діє здатного, здорового життя.

ҐЕРОДЕРМІЯ – патолоґічна атрофія шкіри, яка на-
гадує зовнішнім виглядом старечу шкіру.

ҐЕРОДЕРМІЯ ДИТЯЧА – див.: Ґіл форда хвороба.
ҐЕРОДІЄТИКА – розділ дієтолоґії, що вивчає ха-

рактер харчування осіб літнього і старечого віку та 
розробляє основи раціонального харчування і методи 
його орґанізації для цієї групи населення.

ҐЕРОНТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає закономірності 
старіння живих орґаніз мів, у тому числі людини.

ҐЕРОНТОМОРФОЗ – еволюція шляхом змін, що 
виникають на пізніх стадіях розвитку орґанізму.

ҐЕРОНТОФІЛІЯ – статева ненормальність, яка про-
являється в сексуальному потягу до осіб старечого віку.

ҐЕРОНТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь зустрічі з 
особами старечого віку.

ҐЕРСТМАНА (J. GERSTMANN) СИНДРОМ – 
комплекс симптомів, що спостерігається у хворих з 
пошкодженням кутової звивини тім’яної частки: втрата 
здатності читати при збереженні зору (оптична алексія); 
втрата здатності писати при збереженні здатності руки 
до рухів (аґрафія); акалькулія, розлади орієнтування в 
просторі та у власному тілі. 

ҐЕРСТМАНА – СТРАУССЛЕРА (J. GERST MANN – 
E. STRAUSSLER) СИНДРОМ – див.: Ґерстмана – Стра-
ус слера – Шейнкера синдром.

ҐЕРСТМАНА – СТРАУССЛЕРА – ШЕЙНКЕРА 
(J. GERST MANN – E. STRAUSSLER – I. SCHEIN-
KER) СИНДРОМ – група пріонових захворювань з 

аутосомно-домінантним типом успадкування, які спри-
чинюються різними мутаціями ґена білкового пріону, 
мають спільні характеристики пізнавальних і моторних 
розладів та наявність багатополюсних амілоїдних бля-
шок у головному мозку; при атаксичній формі спостері-
гається проґресуюча мозочкова атаксія і деменція; при 
кінцево-мозочковій формі має місце дизартрія, демен-
ція, риґідність, тремор і гіперрефлексія; при синдромі з 
нейрофібрилярними вузликами проґресуюча коротко-
часна втрата пам’яті та незграбність.

ҐЕРТНЕРА (G. GARTNER) СИМПТОМ – спос-
терігається пряма залежність між висотою підняття ру-
ки, щоб спались поверхневі вени, і тиском у правому 
передсерді; показник рівня тиску в правому передсер-
ді.

ҐЕРХАРДТА (C. A. GERHARDT) СИМПТОМ (1) – 
ознака тромбозу внутрішньочерепних синусів: на бо-
ці ураження яремна вена при пальпації здається менше 
наповненою.

ҐЕРХАРДТА (C. A. GERHARDT) СИМП ТОМ (2) – 
ознака аневризми аорти: відсутність рухів гортані під 
час задишки.

ҐЕРХАРДТА (C. A. GERHARDT) СИМПТОМ (3) – 
ознака легеневої каверни: при довгастій формі каверни, 
яка містить рідину, легеневий звук змінюється залежно 
від пози, в якій перебуває тіло.

ҐЕРХАРДТА (C. A. GERHARDT) СИНД РОМ – 
симптомокомплекс паралічу голосових зв’язок різно-
го ґенезу.

ҐЕРШУНІ (R. GERSUNY) СИМПТОМ – пальпа-
ція калової псевдопухлини залишає на ній стійкі вгинан-
ня, при послабленні тиску відчувається як стінка кишки 
відходить від калових мас; диференційно-діаґностична 
ознака калової псевдопухлини.

ҐЕСТАҐЕНИ – див.: Ґестаґенні засоби.
ҐЕСТАҐЕННІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що міс-

тять гормон жовтого тіла проґестерон або його синте-
тичні аналоги.

ҐЕСТАЦІЙНИЙ – такий, що стосується вагітності 
або зумовлений нею.

ҐЕЯ – ВЕЛЛСА R. J. (HAY – R. S. WELLS) СИНД-
РОМ – успадковується за аутосомно-домінантним ти-
пом; характеризується ектодермальною дисплазією, ан-
кілоблефароном з ниткоподібними зрощеннями, щіли-
ною губи і піднебіння, гіподонтією, кератодермією до-
лонь і підошов, частковим ангідрозом, рідким жорстким 
волоссям та інколи отолоґічними дефектами. 

Ґ’ЄССІНҐА (L. R. GJESSING) СИНДРОМ – спад-
кові (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) по-
рушення обміну тирозину; у клінічній картині доміну-
ють симптоми цирозу печінки.

ҐЗЕЛЯ – ЕРДХЕЙМА (O. GSELL – J. ERD HEIM) 
СИНДРОМ – некроз середнього шару стінки аорти з 
наступним розшаруванням інтими і утворенням анев-
ризми; проявляється сильними болями в грудній кліт-
ці, запамороченням, діастолічним шумом над аортою; 
може розвиватися у хворих сифілісом, атеро склерозом 
або туберкульозом.
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ҐІБСОНА (Q. H. GIBSON) СИНДРОМ – спадкова 
метгемоґлобінемія (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом); в основі Ґ. с. лежить дефіцит діафораз, 
які входять до групи відновних ензимів еритроцитів; 
при народженні або упродовж перших місяців життя 
з’являється загальний сіруватий або брудно-коричне-
вий ціаноз; у крові – еритроцитоз, підвищена кількість 
гемоґлобіну, невиражені ретикульоз і лейкоцитоз; у кіс-
тковому мозку – підсилений гемопоез; часто спостері-
гається мікроцефалія, слабоумство, порушення психо-
моторики, косоокість, катаракта, іридоцикліти. 

ҐІҐАНТ- (ґіґанто-; gigas, gigantos – ґіґант, велетень) – 
частина складних слів, яка означає «ґіґантський», «ве-
летенський».

ҐІҐАНТ – велетень; людина незвично високого зрос-
ту, що зумовлене надмірною продукцією соматотропно-
го гормону гіпофіза. 

ҐІҐАНТИЗМ – клінічний синдром, що проявляєть-
ся надмірним, відносно пропорційним або непропор-
ційним зростом; розвивається внаслідок гіперпродукції 
соматотропного гормону при аденомі гіпофізу та інших 
ендокринних захворюваннях, спричинених порушенням 
функції гіпоталамо-гіпофізарної системи.

ҐІҐАНТИЗМ ЯСЕН – див.: Фіброма тоз ґінґіваль-
ний спадковий.

ҐІҐАНТОКЛІТИННА ДОБРОЯКІСНА ЕПІФІ-
ЗАРНА ПУХЛИНА – див.: Хондробластома.

ҐІҐАНТОКЛІТИННА ОБВАПНОВАНА ПУХЛИ-
НА – див.: Хондробластома.

ҐІҐАНТОКЛІТИННА ПУХЛИНА КІСТКИ – со-
літарна пухлина остеоґенної природи, що складається 
в основному із клітин двох типів. Переважають незнач-
но витягнуті клітинні елементи з округлим або оваль-
ним ядром, серед яких більш або менш рівномірно роз-
міщені багатоядерні ґіґантські клітини. Частіше Г. п. к. 
локалізується в дистальному відділі стегнової кістки, 
проксимальному відділі великогомілкової, дистальному 
відділі променевої кісток, з меншою частотою зустрі-
чається в інших відділах скелета. Пухлина розвивається 
в молодих людей та в осіб середнього віку. Серед хво-
рих переважають жінки. Г. п. к. росте порівняно повіль-
но, але інколи, наприклад, у період вагітності, ріст пух-
лини може значно прискоритися. Більшість сучасних 
авторів схильні розглядати всі ґіґантоклітинні пухлини 
кісток потенційно злоякісними.

ҐІҐАНТОКЛІТИННА ХРЯЩОУТ ВОРЮЮЧА 
ПУХ ЛИНА – див.: Хондро бластома.

ҐІ – ГЕРТЕРА – ГЕЙБНЕРА (S. J. GEE – CH. A. HER-
TER – O. J. L. HEUBNER) ХВО РО БА – див.: Целіакія.

ҐІЗЕ (GUISEZ) СИМПТОМ – ознака хронічного 
тонзиліту: гіперемія передніх піднебінних дужок.

ҐІЙЄНА (G. GUILLAIN) СИМПТОМ – при стис-
куванні чотириголового м’яза або щипкоподібному 
подразненні шкіри ноги спостерігається згинання та 
підтягування до черева іншої ноги; менінґеальний сим-
птом.

ҐІЙЄНА (G. GUILLAIN) СИНДРОМ – оливопон-
тоцеребелярна атрофія зі змінами в спинному мозку; 

проявляється проґресуючими мозочковими симптома-
ми з сухожилковою арефлексією.

ҐІЙЄНА – АЛАЖУАНІНА (G. GUIL LAIN – TH. ALA-
JOUANINE) СИМПТОМ – при ударі молоточком по 
лобковому симфізу спостерігається приведення стегон 
і скорочення м’язів перед ньої черевної стінки; ознака 
розсіяного склерозу.

ҐІЙЄНА – АЛАЖУАНІНА – МАТЬЄ (G. GUIL-
LAIN – TH. ALAJOUANI NE – A. MATHIEU) СИНД-
РОМ – нев ролоґічний симптомокомплекс, що про-
являється геміпарезом без контрактур і позитивно-
го рефлекса Бабінського, хо рео атетотичними рухами, 
геміпаресте зіями, розладами відчуття стану тіла, геміа-
синерґією, інтенційним тремтінням, адіадохокінезом, 
скроневою однобічною геміанопсією.

ҐІЙЄНА – БАРРЕ (G. GUILLAIN – M.J. BARRE) 
СИНДРОМ – різновид полірадикулоневриту з відносно 
добро якісним перебігом, руховими розладами і зникнен-
ням сухожилкових рефлексів.

ҐІЙЄНА – ЛІБЕРА (G. GUILLAIN – LIBERT) СИМ-
П ТОМ – деформація і зменшення надключичної ямки; 
ознака периферичного паралічу переднього зубчасто-
го м’яза.

ҐІЙЄНА – СЕЗА – ДЕ БЛОНДЕНА – ВАЛЬТЕРА 
(G. GUILLAIN – S. SEZE – DE BLONDIN – WALTER) 
СИНДРОМ – ураження малогомілкового нерва в осіб, 
що тривалий час перебувають у зігнутому стані або си-
дять заклавши ногу на ногу.

ҐІЙЄНА – ТАОНА (G. GUILLAIN – L.A. THAON) 
СИНДРОМ – поєднання спинної сухотки з проґресую-
чим паралічем.

ҐІЛЛЕСПІ (F. D. GILLEPIE) СИНДРОМ – успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом; характери-
зується аніридією, мозочковою атаксією та оліґофре-
нією.

ҐІЛКРІСТА ( TH. G. GILCHRIST) БЛАСТОМІ-
КОЗ – системний хронічний мікоз, переважно з папі-
ломатозно-виразковими ураженнями шкіри, а також з 
ураженням легень та інших внутрішніх орґанів. Збуд-
ником Ґ. б. є Вlastomyces dermatitidis; має вигляд круг-
лих, рідкісніше овальних дріжджоподібних клітин діа-
метром 15 або 3 – 5 мкм, з товстою двоконтурною обо-
лонкою і однією дочірньою брунькою. Зараження від-
бувається при вдиханні спор з пилом. Первинний фо-
кус (абсцес, хронічне запалення, яке супроводжується 
ґіґантоклітинною реакцією, з некрозом у центрі і спо-
лучною тканиною на периферії) локалізується в леге-
нях. Шкіра і внутрішні орґани уражаються вторинно, 
гематоґенним шляхом. Первинний Ґ. б. шкіри зустрі-
чається рідко; на місці проникнення грибка утворюєть-
ся шанкроподібна виразка з реґіонарним лімфадені-
том.

ҐІЛЛЕСПІ (R. D. GILLESPIE) ПРОСТА ДЕМЕН-
ЦІЯ – проґресуюче слабоумство без інших порушень 
вищих кіркових функцій і невролоґічних розладів; роз-
вивається у віці 45 – 60 років. 

ҐІЛФОРДА (S. H. GUILFORD) СИНДРОМ – по-
рушення розвитку зовнішньої зародкової оболонки: 
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повний ангідроз, гіпотрихоз, гіпо- або анодонтія, від-
сутність нюху і смаку; інколи спостерігається сідло-
подібний ніс, атрофічний риніт.

ҐІЛФОРДА (H. GILFORD) ХВОРО БА – хвороба, 
що проявляється непропорційною карликовістю і про-
ґерією; етіолоґія невідома.

ҐІМНАСТИКА – система спеціально підібраних 
фізичних вправ і методичних прийомів, що застосову-
ються для зміц нення здоров’я, гармонійного фізичного 
розвитку.

ҐІМНАСТИКА КОРИГУЮЧА – система спеціаль-
них фізичних вправ ґімнастичного характеру, що засто-
совуються переважно в дітей та підлітків з метою вип-
равлення дефектів постави і викривлень хребта; вид лі-
кувальної ґімнастики.

ҐІН- (ґінко-, ґіно-; грец. gynē – жінка) – частина 
складних слів, яка означає «жіночий», «такий, що на-
лежить до жінки».

ҐІНАНДРИ – жінки, які відзначаються чоловічи-
ми вторинними статевими ознаками (заріст на обличчі, 
вузький таз тощо).

ҐІНАНДРИЗМ – див.: Ґінандрія.
ҐІНАНДРІЯ – стан, при якому в орґанізмі є тільки 

жіночі статеві залози; форма несправжнього ґермафро-
дитизму.

ҐІНАНДРОМОРФІЗМ – поєднання в особини різ-
ностатевого виду чоловічих та жіночих ознак.

ҐІНАТРЕЗІЯ – зарощення статевого каналу в од-
ному із його відділів; розрізняють вроджені та набуті 
Ґ.; вроджені Ґ. виникають внаслідок внутрішньоутроб-
ної інфекції або вад розвитку статевого каналу; набуті 
Ґ. розвиваються в результаті травм, запальних процесів, 
застосування припікальних засобів, радіоактивних пре-
паратів.

ҐІНҐІВ- (ґінґіво-; лат. gingiva – ясна) – частина 
складних слів, яка зазначає належність до ясен.

ҐІНҐІВЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання ясневих 
сосочків або ясневого краю.

ҐІНҐІВІТ – запалення слизової оболонки ясен; мор-
фолоґічно розрізняють катаральну, виразково-некротич-
ну, гіпер трофічну і атрофічну форми; за характером пе-
ребігу – гострий і хронічний Ґ.; залежно від поширенос-
ті – локалізовану та ґенералізовану форми.

ҐІНҐІВОСТОМАТИТ – поєднане запалення сли-
зової оболонки ясен та інших ділянок ротової порож-
нини

ҐІНҐІВОТОМІЯ – оперативний розтин ясен.
ҐІНЕКОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження внут-

рішніх статевих орґанів жінки із застосуванням подвій-
ного контрастування – за допомогою ґазу, що вводиться 
в черевну порожнину, та контрастної речовини, яка вво-
диться в порожнину матки.

ҐІНЕКОЛОҐІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – сукупність 
методів дослідження, за допомогою яких визначається 
анатомо-функціональний стан статевої сфери та харак-
тер захворювання статевих орґанів жінки.

ҐІНЕКОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, що 
вивчає анатомо-фізіолоґічні особливості жіночого 

орґанізму, хвороби статевої системи жінки, їх лікуван-
ня і профілактику.

ҐІНЕКОМАНІЯ – див.: Ґінекофілія.
ҐІНЕКОМАСТІЯ – збільшення молочних залоз у 

чоловіків, яке розвивається внаслідок гіперплазії зало-
зистих ходів і сполучної тканини.

ҐІНЕКОФІЛІЯ – нестримне прагнення чоловіка до 
статевих контактів з новими жінками.

ҐІНЕКОФОБІЯ – нав’язлива боязнь жінок.
ҐІНОСФІЗІЯ – жіноча форма тазу в чоловіків.
ҐІНОФОБІЯ – див.: Ґінекофобія.
ҐІРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення звивини го-

ловного мозку.
ҐІРКЕ (E. GIERKE) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґеноз 

І типу.
ҐІРКЕ – ВАН-КРЕВЕЛЬДА (E. GIER KE – S. VAN 

CREVELD) СИНДРОМ – див.: Ґлікоґеноз І типу.
ҐІФФОРДА (H. GIFFORD) СИМПТОМ – внаслі-

док підвищення тонусу м’яза, що піднімає повіку, спос-
терігається утруднення вивертання верхньої повіки; оз-
нака тиреотоксикозу. 

ҐЛАБЕЛА – краніометрична точка; найбільш вису-
нута вперед точка лобної кістки між верхніми краями 
очних ямок.

ҐЛАБЕЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі молоточ-
ком по ділянці надпере нісся спостерігається скорочен-
ня колового м’яза ока; фізіолоґічний рефлекс у новона-
роджених.

ҐЛАЗҐОУ (W. C. GLASGOW) СИМПТОМ – сис-
толічний шум на плечовій артерії; можлива ознака ла-
тентної аневризми аорти.

ҐЛАНДУЛОЦИТ – секреторна клітина залози, яка 
виробляє секрет.

ҐЛАНДУЛЯРНИЙ – такий, що стосується залози; 
залозистий.

 ҐЛАНУМАНА – РИНАКЕРА СИНДРОМ – див.: 
Аґаммаґлобулінемія.

ҐЛАНЦМАНА (E. GLANZMANN) ТРОМБАСТЕ-
НІЯ – спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом, інколи – домінантним типом) слабкість тромбоци-
тарної системи з явищами гемораґічного діатезу; в основі 
Ґ. т. лежить дефіцит ґліцеральдегід-3-фосфатдегідроґенази 
і піруваткінази в тромбоцитах; спостерігаються кровови-
ливи в шкіру і слизові оболонки, кровотечі із носа та ясен; 
тромбоцити різної величини: спостерігаються мікро- і мак-
роформи; порушення ретракції кров’яного зсідка; на тром-
боеластоґрамі знижена еластичність тромба.

ҐЛАНЦМАНА – ЗАЛАНДА (E. GLAN  ZMANN – 
S. SALAND) СИНДРОМ – пізній прояв злоякісного 
перебігу дифтерії: на 35–50-й день захворювання роз-
вивається колапс зі слабкістю і блюванням; ознаки ура-
ження серця, судинної недостатності; часто – зупинка 
серця, параліч діафраґми і дихальних м’язів.

ҐЛАНЦМАНА – НЕГЕЛІ (E. GLANZ MANN – O. NA-
EGELI) ХВОРОБА – див.: Ґланцмана тромбастенія.

ҐЛАНЦМАНА – РІНІКЕРА (E. GLAN ZMANN – 
P. RINIKER) СИНДРОМ – див.: Аґаммаґлобулінемія 
лімфопенічна.
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ҐЛАССА (G. GLASS) МЕТОД – спосіб кількісно-
го визначення ґастромукопротеїну в шлунковому со-
ку.

ҐЛАУКОМА – захворювання очей, основним про-
явом якого є підвищення внутрішньоочного тиску з на-
ступним розвитком трофічних розладів у сітківці та в 
дискові зорового нерва, що призводить до зниження зо-
рових функцій.

Ґ. АБСОЛЮТНА – Ґ., при якій зорові функції ціл-
ком втрачені; заключна стадія Ґ.

Ґ. ВРОДЖЕНА – Ґ., що виникла внаслідок вродже-
ного недорозвитку шляхів відтоку водянистої вологи.

Ґ. ВТОРИННА – Ґ., при якій підвищення внутріш-
ньоочного тиску розвивається внаслідок іншого захво-
рювання.

Ґ. ЗАСТІЙНА – Ґ., при якій поряд з симптомами, що 
характерні для простої Ґ., спостерігаються зміни перед-
нього відрізка ока (дрібна передня камера, набряк ро-
гівки, зниження її чутливості, тенденція до розширен-
ня зіниці, перенаповнення передніх війчастих судин та 
ін.), що проявляється затуманюванням зору, райдужни-
ми колами навколо джерел світла, нерізкими болями в 
ділянці ока та скроні.

Ґ. КОМПЕНСОВАНА – Ґ., при якій внутрішньооч-
ний тиск (при вимірюванні тонометром Маклакова ва-
гою 10 г) не перевищує 28 мм рт. ст.; при лікуванні на-
ступає нормалізація внутрішньоочного тиску та стабілі-
зація зорових функцій.

Ґ. НЕКОМПЕНСОВАНА – Ґ., при якій внутрішньо-
очний тиск (при вимірюванні тонометром Маклакова 
вагою 10 г) на фоні лікування перевищує 35 мм рт. ст. з 
розмахом добових коливань більшим 10 мм рт. ст.

Ґ. ПЕРВИННА – Ґ., що розвивається без будь-якого 
зв’язку з іншими захворюваннями.

Ґ. ПРОСТА – Ґ., що характеризується трьома ос-
новними симптомами: підвищенням внутрішньоочно-
го тиску, зниженням зорових функцій (у першу чергу 
звуженням поля зору), екскавацією (патолоґічне за-
глиблення) диска зорового нерва; другий і третій сим-
птоми є наслідком першого і розвиваються пізніше.

Ґ. СУБКОМПЕНСОВАНА – Ґ., при якій внутріш-
ньоочний тиск (при вимірюванні тонометром Маклакова 
вагою 10 г) на фоні лікування дорівнює 28–35 мм рт. ст. 
з розмахом добових коливань у межах 5–10 мм рт. ст.

Ґ. ТЕРМІНАЛЬНА – див.: Ґ. абсолютна.
Ґ. ЦИКЛІЧНА – див.: Познера – Шлоссмана син-

дром.
ҐЛАУКОМОЦИКЛІЧНИХ КРИЗІВ СИНДРОМ – 

див.: Познера – Шлоссмана синдром.
ҐЛЕНАРА (F. GLENARD) СИНДРОМ – опущення 

внутрішніх орґанів внаслідок слабкості сполучної тка-
нини.

ҐЛЕНОЇДАЛЬНИЙ – такий, що стосується сугло-
бової ямки.

ҐЛІКА СИНДРОМ – бульбарний альтернуючий син-
дром; характеризується симптомами ураження лицьо-
вого нерва, блукаючого нерва, очної гілки трійчастого 
нерва і зорового нерва на боці вогнища, а на протилеж-

ному боці розвивається геміплеґія в результаті уражен-
ня пірамідного шляху.

ҐЛІК- (ґліко-, ґлюк-, ґлюко-; грец. glykys – солод-
кий) – частина складних слів, яка означає «солодкий», 
«цукор», «ґлюкоза».

ҐЛІКЕМІЧНА КРИВА – крива, що показує зміни 
концентрації ґлюкози в крові після цукрового наванта-
ження.

ҐЛІКЕМІЯ – вміст ґлюкози в крові.
ҐЛІКОҐЕВЗІЯ – виникнення солодкого смаку в роті 

без відповідного подразника; спостерігається при діа-
беті, ураженні трійчастого і лицьового нервів.

ҐЛІКОҐЕН – високомолекулярний полі сахарид, ос-
новний запасний вуглевод орґанізму людини і тварин, 
побудований із залишків α-D-ґлюкози (С6Н10О5)n; міс-
титься у всіх орґанах і тканинах людини та тварин, у 
найбільшій кількості – у печінці (до 20 %) і м’язах (до 
4 %).

ҐЛІКОҐЕНЕЗ – біосинтез ґлікоґену в орґанізмі.
ҐЛІКОҐЕНОВА КИСЛОТА – див.: Ґлюконова кис-

лота.
ҐЛІКОҐЕНОВА ПРОБА – посмертне визначення 

вмісту ґлікоґену в печінці; ґлікоґен завжди міститься в 
печінці у випадках смерті, що швидко наступила і від-
сутній при тривалій аґонії; судово-медичний метод оцін-
ки швидкості розвитку смерті.

ҐЛІКОҐЕНОЗИ – група спадкових ензимопатій, що 
виникають внаслідок дефіциту ферментів, які каталізу-
ють процеси розпаду або синтезу ґлікоґену, і характери-
зуються надмірним його накопиченням у різних орґанах 
та тканинах.

Ґ. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – див.: Ґлікоґеноз ІІ типу.
Ґ. ГЕПАТОНЕФРОМЕҐАЛЬНИЙ – див.: Ґлікоґе-

ноз І типу.
Ґ. ДИФУЗНИЙ З ЦИРОЗОМ ПЕ ЧІН КИ – див.: 

Ґлікоґеноз ІV типу.
Ґ. КОМБІНОВАНИЙ – Ґ., що характеризується од-

ночасною недостатністю кількох ферментів.
Ґ. НЕФРОМЕҐАЛІЧНИЙ – див.: Ґлікоґеноз І ти-

пу.
Ґ. І ТИПУ – Г., пов’язаний з дефіцитом активності 

ґлюкозо-6-фосфатази печінки та нирок; успадковуєть-
ся за аутосомно-рецесивним типом; характеризується 
збільшенням розмірів печінки і нирок, кахексією, су-
домами, комою; спостерігається гіпоґлікемія, кетоз, гі-
перлактацидемія, гіперліпемія, підвищення в крові не-
естерифікованих жирних кислот, ґлікоґену, холестери-
ну, сечової кислоти, порушення ниркового кліренсу для 
різних речовин.

Ґ. ІІ ТИПУ – Ґ., що розвивається внаслідок дефіци-
ту кислої α-1,4-ґлюкозидази; успадкування аутосомно-
рецесивне, спостерігається зв’язок з частотою розвит-
ку ендокардіального фіброеластозу; характеризується 
розвитком серцевої недостатності, адинамії, м’язової 
гіпотонії, затримкою росту, розладами функцій ц. н. с.; 
у сироватці крові – підвищений вміст сечової кислоти, 
ґлутамін-щавлево-оцтової трансамінази і альдолази; у 
м’язах, печінці, лейкоцитах – дефіцит кислої (лізосо-
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мальної) α-1,4-ґлюкозидази, вміст ґлікоґену в печінці – 
12%, у м’язах – 10%.

ҐЛІКОҐЕНОЗ ІІІ ТИПУ – Ґ., що викликається пов-
ною або частковою відсутністю активності аміло-1,6-
ґлюкозидази і (або) оліґо-1,4-1,4-трансґлюкозидази; 
спостерігається гепатомеґалія з перших місяців життя, 
м’язова гіпотонія, гіпертрофія окремих м’язових груп, 
гіпертрофія міокарду, порушення серцевої провідності 
і кровообігу; при біохімічних дослідженнях спостері-
гається гіпоґлікемія натще, кетоз, ліпемія, підвищен-
ня рівня ґлікоґену в еритроцитах; проґноз, як правило, 
сприятливий.

Ґ. ІV ТИПУ – Ґ., що викликається відсутністю αD-
1,4-ґлюкан,6-α-ґлюкозилтрансферази; хвороба прояв-
ляється з перших років життя і характеризується гепа-
тоспленомеґалією, розвитком цирозу печінки, жовтяни-
цею, гіпоґлікемією; проґноз несприятливий: хворі, як 
правило, помирають упродовж першого року життя.

Ґ. V ТИПУ – Ґ., що розвивається вна слідок дефіциту 
м’язової фосфорилази; успадкування аутосомно-реце-
сивне; у перші десять днів життя розвиваються м’язова 
слабкість, м’язові судоми, тахікардія, які проґресують; 
з’являється транзиторна міоґлобінурія; проґноз для жит-
тя несприятливий, одужання неможливе.

Ґ. VІ ТИПУ – Ґ., що викликається недостатністю 
фосфорилази в печінці; успадкування аутосомно-реце-
сивне; характеризується значною гепатомеґалією внаслі-
док ґлікоґенної інфільтрації гепатоцитів, затримкою 
росту, «ляльковим обличчям», гіперліпемією, гіперґлі-
кемією (після внутрішньовенного введення ґалактози), 
підвищенням вмісту ґлікоґену в еритроцитах.

Ґ. VІІ ТИПУ – Ґ., що розвивається внаслідок дефі-
циту фосфоґлюкомутази в печінці і (або) м’язах; прояв-
ляється гепатомеґалією та міопатією.

Ґ. VІІІ ТИПУ – Ґ., що викликається внаслідок дефі-
циту або повної відсутності активності фосфофруктокі-
нази в м’язах; проявляється м’язовою слабкістю, вто-
мою і відсутністю гіперлактацидемії після фізичного 
навантаження; проґноз сприятливий.

Ґ. ІХ ТИПУ – Ґ., що розвивається внаслідок дефі-
циту кінази фосфорилази; успадковується за рецесив-
ним, пов’язаним зі статтю типом; проявляється гепато-
меґалією.

ҐЛІКОҐЕНОЛІЗ – ферментативний розпад ґлікоґе-
ну в тканинах в анаеробних умовах.

ҐЛІКОЗИДАЗИ – ферменти, що ката лізують гід-
ролітичне розщеплення ефір них зв’язків у ґлікозидах; 
належать до групи гідролаз.

ҐЛІКОЗИДИ – речовини, молекули яких складають-
ся з вуглеводу і речовини невуглецевої природи (аґлю-
кону); Ґ. – кристалічні речовини, найчастіше гіркі на 
смак, зі специфічним запахом; містяться в тваринних і 
особливо в рослинних орґанізмах, де перетворюються 
за участю ферментів – ґлікозидаз; відіграють важливу 
роль у процесах обміну речовин в орґанізмі.

ҐЛІКОЗИДОЗИ – спадкові хвороби, які виникають 
внаслідок недостатності того чи іншого ферменту, що 
належить до групи ґлікозидаз; розрізняють чотири ос-

новні ознаки Ґ.: захворювання є хворобою накопичен-
ня; сполуки, що накопичуються, завжди локалізовані 
в лізосомах; ці сполуки можуть бути гомоґенними або 
гетероґенними, залежно від специфічності ферменту, 
що відсутній; при Ґ. спостерігається дефект тільки за 
одним ферментом.

ҐЛІКОЗУРІЯ – виділення ґлюкози з сечею.
Ґ. АЛІМЕНТАРНА – Ґ., яка виникає внаслідок спо-

живання надмірних кількостей вуглеводів з їжею; при Ґ. 
а. вміст ґлюкози в сечі, звичайно, незначний.

Ґ. ГІПОФІЗАРНА – Ґ., яка спостерігається при пух-
линах гіпофіза, які супроводжуються підсиленням ін-
креції соматотропного і адренокортикотропного гор-
монів.

Ґ. ДІАБЕТИЧНА – Ґ., яка є резуль татом значного 
підвищення концентрації ґлюкози в крові внаслідок аб-
солютної або відносної інсулярної недостатності.

Ґ. НЕРВОВА – див.: Ґ. рефлекторна.
Ґ НИРКОВА – Ґ., яка виникає при нормальній кон-

центрації ґлюкози в крові внаслідок порушення функ-
ції ферментативних систем, що забезпечують зворотне 
всмоктування ґлюкози із первинної сечі в ниркових ка-
нальцях.

Ґ. ПЕЧІНКОВА – Ґ., яка виникає внаслідок функ-
ціональної нездатності печін ки реґулювати гомеостаз 
ґлюкози в крові.

Ґ. РЕФЛЕКТОРНА – Ґ., яка виникає внаслідок пе-
ренапруження підкоркових центрів, які реґулюють вуг-
леводний обмін, що може спостерігатися при емоційних 
та стресових станах орґанізму.

Ґ. ЦЕНТРАЛЬНА – див.: Ґ. рефлекторна.
ҐЛІКОКОЛ – див.: Ґліцин.
ҐЛІКОЛІЗ – складний ферментативний процес ан-

аеробного негідролітичного розщеплення вуглеводів 
у тваринних орґанізмах; в орґанізмах Ґ. піддається пе-
реважно ґлюкоза; Ґ. супроводжується реґенерацією аде-
нозинтрифосфорної кислоти (АТФ) і закінчується ут-
воренням молочної кислоти; Ґ. має велике значення 
для тканин, що ростуть, для скорочення м’язових клі-
тин: забезпечує в них нагромадження енерґії при від-
сутності кисню; АТФ, що утворюється при Ґ., містить 
енерґію, яка звільняється при її розщепленні і вико-
ристовується орґанізмом у процесі його життєдіяль-
ності.

ҐЛІКОЛІЗ АЕРОБНИЙ – Ґ., що проходить у при-
сутності кисню, але без його участі.

ҐЛІКОЛІПІДИ – ліпіди, що містять у складі моле-
кули цукор; відіграють важливу роль у функціонуванні 
біолоґічних мембран; відомі три основні групи Ґ.: цереб-
розиди, сульфатиди і ґанґліозиди.

ҐЛІКОЛІПІДОЗИ – ґлікозидози, в основі яких ле-
жить порушення розпаду вуглеводних компонентів ґлі-
коліпідів.

ҐЛІКОНЕОҐЕНЕЗ – утворення ґлюкози і ґлікоґену 
із молочної кислоти.

ҐЛІКОНЕОҐЕНІЯ – див.: Ґліконеоґенез.
ҐЛІКОПРОТЕЇДИ – складні білки, що містять вуг-

леводи; вміст вуглеводів у Ґ. коливається від часток про-
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цента до 80 %; за амінокислотним складом усі Ґ. поділя-
ють на дві групи: 1) Ґ., що мають звичайний набір аміно-
кислот і незначну кількість вуглеводів (3–40 %); 2) Ґ., що 
мають специфічний набір амінокислот і високий вміст 
вуглеводів (60–80 %); Ґ. є майже в усіх тканинах люди-
ни, тварин і рослин, а також у мікроорґанізмах.

ҐЛІКОПРОТЕЇДОЗИ – ґлікозидози, в основі яких 
лежить порушення розпаду ґлікопротеїдів.

ҐЛІКОСФІНҐОЛІПІДИ – див.: Ґліколіпіди.
ҐЛІКОЦЕРЕБРОЗИДИ – складні сполуки, моле-

кула яких складається із вуглеводної і ліпідної частин; 
залишок цукру в молекулі сполучений ґлікозильним 
зв’язком з первинною гідроксильною групою сфінґо-
зину.

ҐЛІКОЦІАМІН – С3Н7О2N3, ґуанидин оцтова кисло-
та; проміжний продукт у ланцюгу перетворень орнити-
ну на креатин; в орґанізмі людини і тварин Ґ. утворюєть-
ся в нирках і в підшлунковій залозі з арґініну та ґліци-
ну внаслідок реакції переамідування, яка каталізується 
ферментом ґліцин-амідино трансферазою.

ҐЛІКУРІЯ – див.: Ґлікозурія.
ҐЛІО- (грец. glia – клей) – частина складних слів, 

яка зазначає належність до нейроґлії.
ҐЛІОАРХІТЕКТОНІКА – 1) загальна будова і про-

сторові співвідношення елементів нейроґлії; 2) відповід-
ний розділ науки.

ҐЛІОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, що скла-
дає 15–25 % усіх внутрішньочерепних пухлин; локалі-
зується в півкулях мозку, рідко – у мозочку і надзвичай-
но рідко – у спинному мозку; походить Ґ. з астроцитів; 
рідше – з оліґодендроґлії або епендими; мікроскопічно 
Ґ. складається із низькодиференційованих дрібних ок-
руглих або веретеноподібних клітин з гіперхромним яд-
ром, великою кількістю мітозів, у тому числі патолоґіч-
них; клінічно Ґ. характеризується швидким перебігом; 
переважають тяжкі загальномозкові симптоми; проґноз 
несприятливий.

Ґ. ҐІҐАНТОКЛІТИННА – варі ант Ґ.; відрізняється 
наявністю великої кількості ґіґантських і багатоядер-
них клітин.

Ґ. З САРКОМАТОЗНИМ КОМПОНЕНТОМ – 
варіант Ґ., в якому саркома тозний компонент виникає 
при злоякісній трансформації судинних елементів.

Ґ. ІЗОМОРФНА – різновид злоякісної ґліоми, який 
характеризується морфолоґічним ізоморфізмом (одно-
рідністю) пухлинних клітин.

Ґ. МУЛЬТИФОРМНА – див.: Ґліо бластома.
ҐЛІОҐЕНЕЗ – розвиток і формування нейроґлії.
ҐЛІОЗ – розростання астроцитарної ґлії з продук-

цією ґліозних волокон у головному або спинному моз-
ку.

Ґ. АНІЗОМОРФНИЙ – Ґ., що характеризується ха-
отичним розміщенням ґліозних волокон.

Ґ. ВОЛОКНИСТИЙ – Ґ., для якого характерне 
більш виражене утворення ґліальних волокон у порів-
нянні з клітинними елементами ґлії.

Ґ. ДИФУЗНИЙ – Ґ., що спостерігається на значних 
ділянках головного і спинного мозку.

Ґ. ІЗОМОРФНИЙ – Ґ., що характеризується віднос-
но правильним розміщенням ґліозних волокон, які не 
порушують загальну структуру певної ділянки мозко-
вої тканини.

Ґ. МАРҐІНАЛЬНИЙ – Ґ. з переважною локаліза-
цією в підоболонкових ділянках мозку.

Ґ. ПЕРИВАСКУЛЯРНИЙ – Ґ. з переважною ло-
калізацією навколо уражених (запалення, склероз) су-
дин.

Ґ. СУБЕПЕНДИМАЛЬНИЙ – Ґ. з переважною ло-
калізацією в ділянках мозку, що розміщені під епенди-
мою.

ҐЛІОКСИЛОВА КИСЛОТА – НСО–СООН; най-
простіша альдегідокислота; в орґанізмі людини та тва-
рин бере активну участь в амінокислотному обміні.

ҐЛІОМА – пухлина ц. н. с., яка розвивається із клі-
тин різних видів ґлії.

Ґ. ЕПЕНДИМАЛЬНА – див.: Епендимома.
Ґ. САРКОМАТОЗНА – див.: Медулоблас тома.
ҐЛІОМАТОЗ – проґресуюче розростанння макро-

ґлії, що викликає атрофію та загибель нервової ткани-
ни.

ҐЛІОРЕТИКУЛУМ – проміжна тканина ц. н.с., що 
утворює сіткоподібний каркас для нейронів.

ҐЛІОСАРКОМА – див.: Ґліобластома з саркоматоз-
ним компонентом.

ҐЛІОЦИТИ – клітинні елементи нейроґлії.
ҐЛІЦЕРАЛЬДЕГІД – див.: Ґліцери новий альдегід.
ҐЛІЦЕРИН – СН2ОН – СНОН – СН2ОН; триатом-

ний спирт; Ґ. є біолоґічним субстратом для багатьох 
ферментативних реакцій, що відбуваються в тваринних 
та рослинних орґанізмах і в мікроорґанізмах; важлива 
складова частина рослинних та тваринних жирів та ін-
ших ліпідів.

ҐЛІЦЕРИНОВИЙ АЛЬДЕГІД – С3Н6О3, 2,3-діок-
сипропіоновий альдегід, найпростіша оптично активна 
альдоза; фосфат ґліцеринового альдегіду є одим із про-
міжних продуктів процесу ґліколізу та бродіння; ґліце-
риновий альдегід, фосфоґліцериновий альдегід та фос-
фопохідне відповідне ґліцериновому альдегіду кетози 
фосфодіоксіацетон є продуктами ферментативних реак-
цій, що каталізуються двома альдолазами, які містяться 
в тканинах тварин і людини.

ҐЛІЦЕРОФОСФАТ – проміжний продукт обміну 
жирів та вуглеводів, що являє собою ефір ґліцерину і 
фосфорної кислоти.

ҐЛІЦИН – СН2(NН2)СООН, амінооцтова кислота; 
входить до складу більшості білків.

ҐЛІЦИНЕМІЯ – спадкова хвороба (успадкуван-
ня аутосомно-рецесивне), зумовлена порушеннями 
амінокислотного обміну, що супроводжується підви-
щеною концентрацією ґліцину в крові та надмірним 
виділенням його з сечею; розвиток Ґ. пов’язують з 
відсутністю або недостатністю ґліциноксидази, яка 
каталізує перетворення ґліцину в ґліоксилову кисло-
ту з утворенням NH3 і Н2О2; розрізняють такі варіан-
ти Ґ.: первинна Ґ. з ґліцинурією і кетозом; первинна 
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Ґ. з ґліцинурією без кетозу з оксалурією і без окса-
лурії.

ҐЛІЦИНЕМІЯ ПЕРВИННА З ҐЛІЦИНУРІЄЮ І 
КЕТОЗОМ – Ґ., яка проявляється в перші години після 
народження стійким блюванням, дегідратацією, кетоа-
цидозом, розладами дихання, можливі явища летарґії; 
протягом наступних 6–8 місяців спостерігається про-
ґресуюча затримка розумового розвитку, остеопороз, 
роз ви вається нейтропенія, тромбоцитопенія, пурпура, 
гі по ґа м ма ґлобулінемія, схиль ність до інтеркурентних 
захворювань.

Ґ. ПЕРВИННА З ҐЛІЦИНУРІЄЮ БЕЗ КЕТОЗУ – 
Ґ., при якій спостерігаються часті судомні напади, за-
тримка розумового розвитку, спастична параплеґія, гі-
пертонус, сонливість; патоґномонічним симптомом для 
даного варіанта Ґ. є гіпооксалурія.

ҐЛІЦИНОЗ – див.: Ґліцинемія. 
ҐЛІЦИНУРІЯ – форма порушення обміну речовин, 

яка супроводжується підвищеною екскрецією ґліцину з 
сечею; Ґ. може бути спадковою і набутою – пререналь-
ною та ренальною.

ҐЛІЯ – див.: Невроґлія.
ҐЛОБУЛІНИ – поширена в природі група тварин-

них і рослинних білків; біль шість Ґ. – прості білки, роз-
чинні в слабких розчинах нейтральних солей, розбав-
лених кислотах, лугах; нерозчинні у воді; молекулярна 
маса Ґ. – від кількох тисяч до мільйона і більше; Ґ. вхо-
дять до складу цитоплазми, плазми крові і лімфи (лю-
дини і вищих тварин), визначаючи буферні та імунні 
властивості.

ҐЛОБУЛІНУРІЯ – виділення з сечею ґлобулінів; оз-
нака амілоїдного нефрозу, гострого нефриту.

ҐЛОБУЛЯРНІ БІЛКИ – кристалічні білки, в яких 
форма молекули наближається до кулі; добре розчинні 
у воді і слабких розчинах солей; значна кількість Ґ. б. 
ферментативно активні.

ҐЛОМАНҐІОМА – див.: Ґломусна пухлина.
ҐЛОМЕРОЦИТОМА – див.: Ґломусна пухлина.
ҐЛОМЕРУЛ- (ґломеруло-; лат. glomerulus, зменшу-

вальний від glomus – клубок) – частина складних слів, 
яка зазначає належність до ниркового клубочка. 

ҐЛОМЕРУЛІТ – запалення ниркового клубочка.
ҐЛОМЕРУЛОНЕФРИТ – імунолоґічно-запальне за-

хворювання нирок з переважним ураженням клубочків; 
у клубочках розрізняють такі зміни: мінімальні, мембра-
нозні, проліферативні (інтра- і екстракапілярні), ексуда-
тивні (інтра- і екстракапілярні), мембранозно-проліфе-
ративні, фібропластичні.

Ґ. ГІПЕРТОНІЧНИЙ – хронічний Ґ., основним 
клінічним проявом якого є артеріальна гіпертензія.

Ґ. КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ ПЕРСИСТУЮЧИЙ – 
див.: Ґ. мембранозно-проліферативний.

Ґ. ГОСТРИЙ – Ґ. з відносно швидким перебігом; 
клінічно проявляється тріадою симптомів – набряками, 
гіпертензією та гематурією.

Ґ. ГОСТРИЙ ДИФУЗНИЙ ПРОЛІФЕРАТИВ-
НИЙ – патоморфолоґічна форма гострого Ґ., яка харак-

теризується збільшенням числа, розмірів мезанґіальних 
і ендотеліальних клітин, що призводить до звуження ка-
пілярів клубочка, внаслідок розширення та набряку ін-
теркапілярного простору.

Ґ. ГОСТРИЙ ЕКСУДАТИВНИЙ – патоморфолоґіч-
на форма гострого Ґ.; може зустрічатися в чистому виг-
ляді в поєднанні з гострим проліферативним Ґ., усклад-
нювати хронічний мембранозний Ґ. і діабетичний ґло-
мерулосклероз; характерна наявність сеґментоядерних 
ней трофільних ґранулоцитів у просвіті капілярів клу-
бочків, у боуменовому просторі, у всіх ґломерулярних 
лімфатичних судинах.

Ґ. ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ – патоморфолоґіч-
на форма гострого Ґ.;  характеризується вузлоподібними 
змінами архітектоніки клубочка в результаті гострого 
фібриноїдного некрозу його капілярів, проліферацією 
ендотелію і епітелію, фокальними тромбозами, поши-
ренням некрозу та проліферації на боуменовий простір 
і капсулу; еритроцити, сироватка і фібрин, які витісня-
ються в боуменовий простір, разом з проліферуючими 
вісцеральними і парієтальними епітеліальними кліти-
нами, а також з моноцитами і лімфоцитами утворюють 
«півмісяці».

Ґ. ЕКСТРАМЕМБРАНОЗНИЙ – див.: Ґ. мембра-
нозний.

Ґ. ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Ґ. підгострий.
Ґ. ЛАТЕНТНИЙ – хронічний Ґ., єдиним клінічним 

проявом якого є протеїн урія або гематурія.
Ґ. ЛОБУЛЯРНИЙ – форма мембранозно-проліфе-

ративного Ґ.; характеризується проліферацією мезанґіо-
цитів у межах часточки, що супроводжується її раннім 
склерозом і гіалінозом.

Ґ. МЕЗАНҐІОПРОЛІФЕРАТИВНИЙ – див.: Ґ. мем-
бранозно-проліферативний.

Ґ. МЕМБРАНОЗНИЙ – патоморфолоґічний тип 
хронічного Ґ., який характеризується дифузним потов-
щенням стінок капілярів клубочків внаслідок новоут-
ворення подоцитами речовини в базальній мембрані у 
відповідь на відкладання субепітеліально в стінці ка-
пілярів імунних комплексів (мембранозна трансформа-
ція – вирости мембрани в бік подоцитів між відкладен-
нями імунних комплексів); проліферація клітин клу-
бочків (мезанґіоцитів) відсутня або помірно знижена.

Ґ. МЕМБРАНОЗНО-ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ – па-
томорфолоґічний тип хронічного Г.; зміни в нирках 
пов’язані з проліферацією мезанґіальних клітин та ін-
терпозицією мезанґію; розрізняють такі форми Ґ. м.-п.: 
мембранозно-проліферативний Г. з субендотеліальними 
або щільними депозитами, лобулярний Г. , IgA-ґломеру-
лопатія (хвороба Берже).

Г. МЕМБРАНОЗНО-ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ З СУБ-
ЕНДОТЕЛІАЛЬНИМИ ДЕПОЗИТАМИ – форма Г. 
мембранозно-проліферативного; характеризується гі-
перплазією клітин мезанґію, розщепленням базальних 
мембран ґломерулярних капілярів, субендотеліальними 
депозитами (містять велику кількість імуноґлобулінів, 
ранні фракції комплементу, пропердин), гіпокомплемен-
темією.
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ҐЛОМЕРУЛОНЕФРИТ МЕМБРАНОЗНО-ПРО-
ЛІФЕРАТИВНИЙ З ЩІЛЬ НИМИ ДЕПОЗИТА-
МИ – форма мембранозно-проліферативного Г.; харак-
теризується незначно ви раженою гіперплазією мезанґію, 
стовщенням стінок капілярів, яке зумовлене електрон-
но-щільними депозитами (міс тять велику кількість С’3 
фракції комплементу, кількість якої в сироватці крові 
знижена, імуноґлобуліни в депозитах відсутні).

Ґ. НЕФРОТИЧНИЙ – хронічний Ґ., основними 
клінічними проявами якого є масивні набряки, протеї-
нурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперхолестери-
немія; кров’яний тиск нормальний або знижений.

Ґ. ПЕРВИННО-ХРОНІЧНИЙ – хронічний Ґ., роз-
виток якого не пов’язаний з гострим Ґ.; характерний 
тривалий латентний перебіг.

Ґ. ПЕРИМЕМБРАНОЗНИЙ – див.: Ґ. мембра-
нозний.

Ґ. ПІДГОСТРИЙ – перехідна форма між гострим 
і хронічним Ґ.; у боуменових просторах – «півмісяці» 
або сеґментарні скупчення проліферуючих кров’яних і 
епітеліальних клітин; клінічно характеризується відсут-
ністю латентного періоду та ремісій, набряками, гіпер-
тензією, протеїнурією, серцевою недостатністю; приз-
водить до ниркової недостатності в терміни від 6 міся-
ців до 2 років.

Ґ. ПОСТЕКЛАМПТИЧНИЙ – Ґ. (гострий або 
хронічний), що розвивається в кінці еклампсії.

Ґ. ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ ІНТРАКАПІЛЯРНИЙ 
ВОГНИЩЕВИЙ – див.: Ґ. лобулярний.

Ґ. СКЛЕРОТИЧНИЙ – кінцева еволютивна форма 
проліферативного, мембранозного і мембранозно-про-
ліферативного Ґ.; у результаті проліферації мезанґіо-
цитів, гіперпродукції мембраноподібної речовини та 
інтерпозиції мезанґію, що призводить до облітерації 
просвіту капілярів, розвивається склероз і гіаліноз клу-
бочків; епітелій канальців – з ди строфічними і субатро-
фічними змінами, судини і строма нирки склерозовані; 
деякі клубочки повністю замінюються сполучною тка-
ниною.

Ґ. ФІБРОПЛАСТИЧНИЙ – див.: Ґ. склеротичний.
Ґ. ХРОНІЧНИЙ – Ґ., що характеризується тривалим 

перебігом та поліморфізмом клінічних проявів – набря-
ками, підвищеним артеріальним тиском, протеїнурією 
та іншими змінами сечі, гіпо протеїнемією, гіперхолес-
теринемією, ознаками ниркової недостатності.

Ґ. ХРОНІЧНИЙ З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРО-
МОМ – див.: Ґ. нефротичний. 

Ґ. ШВИДКОПРОҐРЕСУЮЧИЙ – див.: Ґ. підго-
стрий.

ҐЛОМЕРУЛОНЕФРИТ РОДИННИЙ З ГЛУХО-
ТОЮ – див.: Альпорта синдром.

IGA-ҐЛОМЕРУЛОПАТІЯ – див.: Берже хвороба.
ҐЛОМЕРУЛОПАТІЯ МЕМБРАНОЗНА ДИФУЗ-

НА – див.: Ґломерулонефрит мембранозний.
ҐЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ ДІАБЕТИЧНИЙ – од-

не із найбільш частих і тяжких ускладнень цукрового 
діабету; виділені три основні патоморфолоґічні форми 
ураження: вузликова, дифузна ексудативна і змішана; 

клінічно проявляється протеїнурією, артеріальною гі-
пертензією, набряками.

Ґ. Д. ВУЗЛИКОВИЙ – Ґ., що характеризується на-
явністю в клубочках еозинофільних утворень, які зай-
мають частину або весь клубочок, по периферії якого в 
останньому випадку розміщені збережені стиснуті капі-
лярні петлі; одночасно спостерігається розширення та 
утворення аневризм капілярів клубочків, потовщення 
їхніх базальних мембран.

Ґ. Д. ДИФУЗНИЙ – Ґ., що виражається в однорід-
ному розширенні й ущільненні мезанґію з утягненням 
у процес базальних мембран капілярів, які різко потов-
щені; мембраноподібні структури, що утворюються в 
мезанґії, не зливаються в суцільні маси, і утворення вуз-
ликів не відбувається; базальні мембрани капі лярних пе-
тель клубочків потовщені, їхня структура зникає.

Ґ. Д. ЕКСУДАТИВНИЙ – Ґ., що характеризується 
так званими «фібриноїдними шапочками», які являють 
собою відкладення PAS-позитивного матеріалу між ен-
дотелієм і базальною мембраною капілярів.

Ґ. Д ЗМІШАНИЙ – Ґ., що характеризується поєд-
нанням типових вузликів з дифузним ущільненням ме-
занґію та потовщенням базальних мембран клубочків.

ҐЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ ІНТЕРКА ПІЛЯРНИЙ – 
див.: Ґломерулосклероз діабетичний.

ҐЛОМУС – різні за будовою та походженням ана-
томічні утворення, що міс тять судинні клубочки; 
розрізняють дві групи Ґ.: 1) особливий вид артеріо-ве-
нозних анастомозів, що мають надзвичайно багатий 
нервовий апарат, який включає нервові волокна і мно-
жинні нервові закінчення; зустрічається, головним чи-
ном, у шкірі, сполучнотканинних і слизових оболон-
ках, у стінках судин та орґанів; виділяють також куп-
риковий і ворсин час тий Ґ.; 2) Ґ. розвиваються із загаль-
них зачатків з веґетативними ґанґліями, належать до 
параґанґліїв і об’єднуються в хромафінну (адренало-
ву) систему.

ҐЛОМУС-АНҐІОМА – див.: Ґломусна пухлина.
ҐЛОМУСНА ПУХЛИНА – доброякісна пухлина, 

яка складається з ацидофільних, епітеліоїдних, круг-
лих клітин однакового розміру з великими овальними 
ядрами; клітини, звичайно, тісно пов’язані з судинни-
ми структурами різного розміру і часто змішуються з 
гладком’язовою тканиною; виникає частіше у літніх лю-
дей незалежно від статі; локалізується на кистях і ступ-
нях, переважно на пальцях, частіше в зоні нігтьового 
ложа.

ҐЛОС- (ґлосо-; грец. glossa – язик) – частина склад-
них слів, яка зазначає належність до язика.

ҐЛОСАЛҐІЯ – симптомокомлекс, що проявляється 
жаром, поколюванням, свербежем язика та іншими па-
рестезіями; може супроводити захворювання травної 
системи (ґастрит, виразкову хворобу, холецистит, коліт, 
глистову інвазію); Г. спостерігається при перніціоз-
ній анемії, пізньому хлорозі, розладі функції статевих 
орґанів, функ ціональних і орґанічних ураженнях веґе-
тативної та ц. н. с.

ҐЛОСИТ – запалення язика.



270  ҐЛОСИТ АТРОФІЧНИЙ – ҐЛЮКОЗА

ҐЛОСИТ АТРОФІЧНИЙ – Ґ., для якого характерна 
атрофія всіх видів сосочків слизової оболонки язика; ін-
коли спостерігається зменшення розмірів язика.

Ґ. БЛАСТОМІКОТИЧНИЙ – ураження язика гриб-
ками роду Candida albicans та ін.; відповідає проявам 
поверхневого бластомікозу на інших ділянках слизової 
оболонки порожнини рота, ґеніталій і шкіри; спостері-
гається гіперемія слизової оболонки язика, а інколи – 
утворення щільного сірого нальоту, що покриває всю 
поверхню язика; проявляється болючістю під час при-
йому їжі, сухістю в роті.

Ґ. ҐУМОЗНИЙ – Ґ., що характеризується появою об-
межених інфільтратів з утворенням ґум; ознака третин-
ного сифілісу.

Ґ. ДЕСКВАМАТИВНИЙ – Ґ., при якому клінічно 
на різних ділянках язика спочатку з’являються білуваті 
вогнища набряклого епітелію, потім центральна частина 
їх злущується з утворенням рожево-червоних плям, які 
оточені обідком епітелію, що відшаровується; розрізня-
ють міґруючу і фіксовану форми Ґ. д., виділяючи в пер-
шій із них поверхневий та ерозивно-виразковий варіан-
ти.

Ґ. ДРІЖДЖОВИЙ – див.: Ґ. бластомікотичний.
Ґ. ЕКСФОЛІАТИВНИЙ – див.: Ґ. десквамативний.
Ґ. ІНДУРАТИВНИЙ – див.: Ґ. інтерстиціальний.
Ґ. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – Ґ., що розви ва єть ся в тре-

тинному періоді сифі лісу; проявляється дифузною ін-
фільтрацією язика з наступним розвитком сполучної 
тканини, що призводить до нерів но мірної горбистості 
язика, спочатку збільшення, а потім зменшення його 
розмірів.

Ґ. КАНДИДАМІКОТИЧНИЙ – див.: Ґ. бластомі-
котичний.

Ґ. ЛЕПРОЗНИЙ – Ґ., що характеризується утворен-
ням інфільтратів, ґранульом (лепром), ерозій, виразок, 
що міс тять збудника лепри.

Ґ. МІҐРУЮЧИЙ – див.: Ґ. десквамативний.
Ґ. ПЕЛАҐРИЧНИЙ – атрофічний Ґ., що розвиваєть-

ся внаслідок недостатності нікотинової кислоти.
Ґ. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – див.: Ґ. інтерстиціальний.
Ґ. РОМБОПОДІБНИЙ СЕРЕДИННИЙ – розви-

вається частіше у віці 20– 30 років; характерною озна-
кою Ґ. р. с. є поява чітко обмеженої ділянки ураження 
попереду від валикоподібних сосочків по серединній 
лінії язика; вогнище ураження має овальну або ромбо-
видну форму, нормальний чи синюшно-червоний колір; 
виділені три клінічні форми (ста дії) Ґ. р. с.: гладенька, 
бородавчаста і папіломатозна (можуть переходити од-
на в одну).

ҐЛОСОДИНІЯ – див.: Ґлосалґія.
ҐЛОСОЛАЛІЯ – 1) порушення артикуляції внаслі-

док патолоґічних змін язика; 2) порушення мовлення в 
психічно хворих у вигляді численних неолоґізмів, не-
правильної побудови речень, від чого вона стає незро-
зумілою

ҐЛОСОПЛЕҐІЯ – параліч м’язів язика.
ҐЛОСОПТОЗ – вроджений недорозвиток та запа-

діння язика.

ҐЛУТАМАТ НАТРІЮ – Na OOCCH2 CH2CH (NH2) 
COOH, L-моноґлутамат натрію; речовина, що викорис-
товується для поліпшення смаку і запаху їжі.

ҐЛУТАМІН – Н2NCO · CH2 · CH(NH2) · COOH, мо-
ноамід ґлутамінової кислоти; є продуктом знешкоджен-
ня аміаку в орґанізмі; утворюється внаслідок амідування 
ґлутамінової кислоти; входить до складу білків; відіграє 
важливу роль в азотистому обміні речовин, транспортує 
аміак в орґанізмі до місць детоксикації (переважно до 
нирок і печінки).

ҐЛУТАМІНОВА КИСЛОТА – НООС · СН2 СН2 · 
СН(NH2) · СООН; входить до складу білків і важливих 
низькомолекулярних сполук; кристалічна речовина, роз-
чинна у воді; утворюється в орґанізмі шляхом амінуван-
ня α-кетоґлутарової кислоти з продуктів обміну вугле-
водів, жирів та при розщепленні білків; відіграє важли-
ву роль у процесі обміну речовин, особливо в азотис-
тому обміні.

ҐЛУТАМІНСИНТЕТАЗА – фермент, що каталізує 
в присутності АТФ утворення L-ґлутаміну з L-ґлутамі-
нової кислоти і аміаку.

ҐЛУТАТІОН – орґанічна сполука; γ-ґлутамініл-
цистеїніл-ґліцин; утворюється з трьох амінокислот: ґлу-
тамінової, цистеїну і ґліцину; утворюється в усіх живих 
орґанізмах; має важливе значення в окислювально-від-
новних процесах у зв’язку зі здатністю сульфгідрильної 
групи (-SH) цистеїну вступати у зворотні реакції; Ґ. ак-
тивізує дію протеолітичних ферментів.

ҐЛУТЕНІНИ – див.: Ґлютеліни.
ҐЛУТИН – див.: Желатин.
ҐЛЮКАҐОН – білково-пептидний гормон, що бе-

ре участь у підтримці вуглеводного обміну; Ґ. секре-
тується альфа-клітинами острівців підшлункової зало-
зи; є фізіолоґічним антаґоністом ін су  ліну; біолоґічна 
дія Ґ. в орґанізмі: 1) активна участь у процесі гомео ста-
зу ґлюкози; 2) стимуляція секреції інсуліну, 3) ліполітич-
на дія.

ҐЛЮКАҐОНОМА – пухлина, що розвивається із 
альфа-клітин підшлункової залози, синтезує ґлюкаґон; 
при гістолоґічному дослідженні виявляється солідна 
аденома, рідше трабекулярна або аденоматозна аде-
нома; клінічно спостерігається синдром Маллісона: 
з’являються гіперґлікемічні стани, розвивається карти-
на діабету, анемія, ґлосит, стоматит, кутовий хейліт, бле-
фарит; характерна міґруюча некротична еритема.

ҐЛЮКАҐОНОМИ СИНДРОМ – див.: Ґлюкаґоно-
ма.

ҐЛЮКОАМІНОФОСФАТДІАБЕТ – див.: де Тоні – 
Дебре – Фанконі синдром.

ҐЛЮКОЗА – С6Н12О6, вуглевод групи моносаха-
ридів; молекулярна маса 180,16, кристали безбарвні, со-
лодкі на смак, добре розчинні у воді; у вільному стані є 
в усіх орґанізмах; у зв’язаному – є складовою частиною 
сахарози, клітковини, крохмалю, ґлікоґену, ґлікозидів; 
важлива поживна речовина для всіх орґанізмів, посідає 
центральне місце у вуглеводному обміні; постійним 
джерелом Ґ. в орґанізмі є ґлікоґен; в орґанізмі Ґ. є вихід-
ним продуктом для біосинтезу інших цукрів – фруктози, 
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ґалактози, ксилоли, аміноцукрів, ґлюкуронової кислоти 
та інших сполук; метаболізм Ґ. здійснюється через фос-
форнокислі ефіри та нуклеозиддифосфатцукри.

ҐЛЮКОЗАМІН – С6Н13О5N; аміно цукор, похідне 
ґлюкози; Г. входить до складу багатьох полісахаридів, 
що міс тяться в тканинах хребетних тварин та люди-
ни.

ҐЛЮКОЗИДАЗИ – група ферментів, що належать 
до класу гідролаз; гідролізують ґлюкозидний зв’язок у 
молекулах простих ґлюкозидів, оліґо- і полісахаридів.

ҐЛЮКОЗИДИ – ґлікозиди, в яких аґлікон з’єднаний 
із залишком ґлюкози.

ҐЛЮКОЗУРІЯ – див.: Ґлікозурія.
ҐЛЮКОКОРТИКОЇДИ – див.: Ґлюкокортикоїдні 

гормони.
ҐЛЮКОКОРТИКОЇДНІ ГОРМОНИ – гормони 

ко ри надниркових залоз, що діють на вуглеводний та 
білковий обмін при відносно менш вираженій дії на вод-
но-сольовий обмін.

ҐЛЮКОНОВА КИСЛОТА – СН2ОН – (СНОН)4 – 
СООН; продукт ферментативного окислення ґлюкози 
ґлюкозооксидазою.

ҐЛЮКОРЕЦЕПТОРИ – рецептори, чутливі до змін 
концентрації ґлюкози в крові.

ҐЛЮКУРОНІДИ – ґлікозиди β-D-ґлюкуронової 
кислоти; утворюються в процесі дезінтоксикації лі-
карських, отруйних, чужорідних сполук та деяких ме-
таболітів в орґанізмі людини і тварин.

ҐЛЮТЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується сідничної 
ділянки, сідничний.

ҐЛЮТЕАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Сідничний ре-
флекс.

ҐЛЮТЕЛІНИ – прості білки, що є білками злаків; 
внаслідок значної поживної цінності відіграють важли-
ву роль у харчуванні людини.

ҐЛЮТЕН – білок, що міститься в ендоспермі пше-
ниці.

ҐЛЮТЕНОВА ЕНТЕРОПАТІЯ – див.: Ґлютено-
ва хвороба.

ҐЛЮТЕНОВА ХВОРОБА – хвороба, викликана не-
переносимістю однієї із основних частин білка злакових 
рослин – ґлютену; провідне патоґенетичне значення має 
дефіцит специфічного ферменту з групи пептидаз – амі-
нопептидази, що міститься в кишковому соку і розщеп-
лює ґліадин до водно-розчинної пептидної фракції, ця 
пептидна фракція, зберігаючи пошкоджуючу дію ґліа-
дину, викликає Ґ. х.; для клінічної картини Ґ. х. харак-
терні стійкі проноси з поліфекалією, стеаторея, мете-
оризм; при проґресуванні хвороби – розлади обмінних 
процесів, зумовлені порушеннями всмоктування в ки-
шечнику.

ҐЛЮТЕНЧУТЛИВА ЦЕЛІАКІЯ – див.: Ґлютено-
ва хвороба.

ҐЛЯЗЕРА (GLASER) СИНДРОМ – атипова не-
вралґія лицьового нерва, яка проявляється однобічни-
ми болями в обличчі з нападоподібними симптомами 
збудження симпатичної нервової системи (нежить, сльо-
зотеча, слинотеча).

ҐМЕЛІНА (L. GMELIN) ПРОБА – якісна реакція 
на білірубін; базується на окисленні білірубіну азотис-
тою кислотою до білівердину.

ҐНАТІОН (GNATHION)– найнижча точка нижньої 
щелепи в медіанній площині; краніометрична точка.

ҐНАТО- (грец. gnathos – щелепа) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до щелепи. 

ҐНАТОДИНАМОМЕТРІЯ – вимірювання сили 
жувального тиску, що виникає при стискуванні зубів 
внаслідок скорочення жувальних м’язів.

ҐНАТОСТОМОЗ – гельмінтоз, що спри чинюється 
паразитуванням у різних орґанах та тканинах лю-
дини личинок та – інколи – статевозрілих нематод 
Gnathos toma spinigerum Owen i Gnathostoma hispidum 
Fedschenko; люди можуть заразитися при питті незне-
зараженої води із відкритих водойм або вживанні в їжу 
сирої риби, що інвазована личинками; інкубаційний 
період біля 3–4 тижнів; через стінку шлунка личинки 
міґрують у печінку, а потім в підшкірну клітковину, ле-
гені, мозок, очі та інші орґани; клі нічно Г. проявляється 
лінійним дерматитом або інтермітуючими набряками 
обличчя, грудей, живота, кінцівок; описані легеневий 
та абдомінальний синдроми; уражаються легені, голо-
вний мозок, очі.

ҐНОСЕОЛОҐІЯ – вчення про сутність і закономір-
ності пізнання, теорія піз нання.

ҐНОТОБІОЛОҐІЯ – галузь експериментальної біо-
лоґії та медицини, що займається одержанням та виро-
щуванням лабораторних тварин, в орґанізмі яких відсут-
ні мікроорґанізми, гельмінти, членистоногі тощо.

ҐНУДІ (GNUDI) РЕФЛЕКС – у хворого, що лежить, 
з підтримуваною дослідником ступнею, при постукуван-
ні молоточком по сухожилку заднього великогомілко-
вого м’яза біля внутрішнього виростка спостерігається 
розгинання, приведення та ротація ступні до середини; 
ознака ураження пірамідного шляху

ҐОВЕРСА (W. R. GOWERS) СИМПТОМ (1) – по-
ява болей по ходу сідничного нерва під час тильного 
згинання ступні при витягнутій нозі; ознака невриту сід-
ничного або загального малогоміл кового нервів.

ҐОВЕРСА (W. R. GOWERS) СИМПТОМ (2) – оз-
нака ураження лицьового нерва: при вивертанні ниж-
ньої губи м’язи обличчя на боці ураження не скорочу-
ються.

ҐОВЕРСА ((W. R. GOWERS) СИМПТОМ (3) – па-
радоксальне розширення зіниці при освітленні; ознака 
третинного сифілісу.

ҐОВЕРСА (W. R. GOWERS) СИНДРОМ (1) – різ-
новид спадкової міопатії; успадкування за аутосомно-
домінантним типом; спостерігається м’язова дистрофія, 
яка починається у вигляді парезу й атрофії розгиначів 
та дрібних м’язів дистальних відділів кінцівок і поши-
рюється в проксимальному напрямі; перші симптоми 
захворювання з’являються в віці 30–60 років. 

ҐОВЕРСА (W. R. GOWERS) СИНДРОМ (2) – кри-
зи блукаючого нерва, що спостерігаються при епілепсії 
або міґрені: раптовий біль в епіґастральній ділянці, ут-
руднення дихання, блідість, холодний піт, страх смер-
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ті; приступ продовжується 10–20 хвилин і закінчується 
блюванням та сильним проносом; припускається, що Г. 
с. зумовлюється раптовим подразненням гілок блукаю-
чого нерва в ділянці каротидного синуса.

ҐОВЕРСА (W. R. GOWERS) СИНДРОМ (3) – 
тонічні судоми у дітей зі спастичною геміплеґією.

ВАН ҐОҐА (V. VAN GOGH) СИНДРОМ – пси-
хопатолоґічний симптомокомплекс, що частіше спос-
терігається при шизофренії: хворі з уявною хворобою, 
а також без будь-якої мотивації оперують самі себе або 
вимагають, щоб лікарі виконували їм різні операції.

ҐОДЖА (GOGGIA) СИМПТОМ – по дразнення 
двоголового м’яза плеча при натискуванні або щипком 
викликає міс цеве скорочення окремих м’язових воло-
кон, а не всього м’яза, як це спостерігається у здорової 
людини; ознака три валої виснажливої хвороби.

ҐОДОНА (C. GODON) ФЕНОМЕН – після утво-
рення дефекту зубної дуги, що призводить до грубих 
деформацій оклюзійної поверхні, спостерігається змі-
щення зубів у різних напрямках.

ҐОДТФРЕДСЕНА (E. GODTFRED SEN) СИНД-
РОМ – див.: Офтальмоневралґічний однобічний син-
дром.

ҐОДФРІДА – ПРІКА – КАРОЛА – ПРАККЕНА (E. 
G. GODFRIED – J. J. G. PRICK – W. L. L. CA ROL – J. 
R. PRAKKEN) СИНДРОМ – спадкове (успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом) поєднання нейрофіб-
роматозу з atrophodermia vermiculata і вродженими ва-
дами серця.

ҐОЙЄРА – РЕЙНОЛЬДСА – БЕРКА – БЕРКХОЛЬ-
ДЕ РА (R. A. GOYER – J. REY NOLDS – J. BURKE – 
P.M. BURK HOLDER) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
аномалій: вроджене ниркове захворювання (полі кістоз, 
ґломерулонефрит); глухота, іхтіоз; у сечі – гематурія, 
протеїнурія, значно підвищений вміст проліну.

ҐОЛДЕНА (W. W. GOLDEN) СИМПТОМ – блі-
дість шийки матки; ознака трубної вагітності.

ҐОЛДЕНА – КАНТОРА (R. GOL DEN – J. L. RAN-
TOR) СИНДРОМ – рентґенолоґічний симптомокомп-
лекс у хворих з стеатореєю: розширення та сеґментація 
тонкої кишки; розширення та подовження товстої кишки; 
слабке наповнення жовчного міхура; слизова оболонка 
кишечника з грубими і глибокими складками; дис-, гіпо- 
або гіперкінезія кишечника, сеґментація, застій, здуття.

ҐОЛДШТЕЙНА (H. I. GOLDSTEIN) СИМП-
ТОМ – велика відстань між І і ІІ пальцями ступні; оз-
нака кретинізму і хвороби Дауна.

ҐОЛДШТЕЙНА (K. GOLDSTEIN) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що спостерігається при запаленні або 
травмі мозочка: статичні та динамічні розлади рівнова-
ги, адіадохокінез, гіперметрія, меґалоґрафія, брадилалія; 
зменшення відчуття ваги, інтенційне тремтіння, мозоч-
кова каталепсія, хореєформні гіпер кінези; внаслідок роз-
слаблення м’язів збільшена амплітуда рухів у суглобах.

ҐОЛЬДБЕРҐА (M. F. GOLDBERG) СИНДРОМ 
(1) – комплекс спадкових (успадкування аутосомно-ре-
цесивне) аномалій: карликовий зріст, ознаки ґарґої лізму, 

затримка розумового розвитку, помутніння рогівки, 
вишнево-червоний колір жовтої плями на очному дні, 
дефіцит β-ґалактозидази в шкірі, множинні дизостози, 
поступова втрата слуху.

ҐОЛЬДБЕРҐА (M. F. GOLDBERG) СИНДРОМ 
(2) – див.: Ґалактосіалідоз.

ҐОЛЬДБЕРҐА – МАКСУЕЛЛА (M. B. GOLD-
BERG – A. F. MAXWELL) СИНДРОМ – спадковий 
чоловічий псевдогермафродитизм; зовнішні ґеніталії – 
жіночі, з короткою сліпою піхвою, внутрішні – чолові-
чого типу, з паховими або черевними яєчками, що міс-
тять у підвищеній кількості клітини Лейдиґа, а також 
інфантильні сім’яні канальці; стать, визначена за хро-
мосомами – чоловіча, психічна структура – жіноча; зов-
нішній вигляд жіночий; первинна аменорея, відсутнє во-
лосся під пахвами і на лобку.

ҐОЛЬДБЛАТА (H. GOLDBLATT) СИН Д РОМ – 
злоякісна гіпертонія з одно- або двобічною вазоґенною 
ішемією нирок.

ҐОЛЬДЕНГАРА (M. GOLDENHAR) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування аутосомно-реце-
сивне) аномалій, переважно очей і вух: мікрофтальмія, 
вроджена катаракта; преаурикулярні потовщення і фіс-
тули; аномалії вушної раковини (аплазія, дисплазія, гі-
перплазія, асиметрія, транспозиція); часто атрезія зов-
нішнього слухового проходу; однобічна гіпоплазія об-
личчя; аномалії розміщення зубів, макростомія; «анти-
монголоїдне» розміщення очних щілин; аномалії ребер 
і хребців; епібульбарні дермоїдні або ліпоїддермоїдні 
кістоми; за тримка розумового розвитку. 

ҐОЛЬДЖІ (C. GOLGI) МЕТОД – спосіб, що засто-
совується в гістолоґічних дослідженнях, головним чи-
ном, для виявлення нервових клітин та їх від ростків, 
при якому об’єкт спочатку обробляють розчином біхро-
мату калію, а потім розчином солі срібла (або сулеми).

ҐОЛЬДФЛАМА (S. GOLDFLAM) СИМПТОМ – 
біль і слабкість у кінцівці при активних рухах; ознака 
облітеруючого ендартеріїту і анґіосклерозу.

ҐОЛЬДФЛАМА – БРАҐАРДА (S. GOLD FLAM – A. 
BRAGARD) СИМПТОМ – при згинанні в кульшово-
му суглобі ноги, випрямленої в колінному суглобі, і од-
ночасному тильному згинанні ступні виникає біль; оз-
нака ішіасу.

ҐОЛЬТЦА – ҐОРЛІНА (R.W. GOLTZ – R. J. GOR-
LIN) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування 
домінантне) множинних екто- і мезодермальних ано-
малій: множинні обмежені червоно-коричневі вогнища 
тонкої шкіри з втягненнями; множинні папілярні ут-
ворення, особливо виражені на губах; різного ступеня 
дис- і гіпоплазія нігтів; гіпопластичне, слаборозвинуте 
оволосіння; ністаґм, конверґуюча косоокість, колобоми 
райдужної оболонки, анізокорія, піґментне перероджен-
ня сітківки, атрофія зорового нерва; розщеплений язик; 
полідактилія, гіподактилія, гіпоплазія великих пальців, 
синдактилія; мікро- або брахіцефалія; карликовий зріст; 
звичайно, дебільність або ембіцильність; інколи хлоро-
донтія, гіподонтія, передчасне випадіння зубів; вроджені 
вади серця, пупкові грижі.
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ҐОМБО (F. A. A. GOMBAULT) НЕВРИТ – неврит, 
в основі якого лежить розпад мієлінової оболонки на 
обмежених ділянках нервового волокна при відносній 
збереженості осьового циліндра.

ҐОМОРІ (G. GOMORI) МЕТОДИ – гістохімічні 
методи виявлення ферментів, які базуються на вико-
ристанні іонів металів захоплюючих аґентів.

ҐОНА (A. GHON) ВОГНИЩЕ – петрифіковане (об-
вапноване) первинне туберкульозне вогнище.

ҐОНАДИ – орґани, в яких утворюються статеві клі-
тини.

ҐОНАДОТОКСИЧНІСТЬ – властивість чинити ток-
сичну дію на ґонади.

ҐОНАДОТРОПІНИ – див.: Ґонадо тропні гормони.
ҐОНАДОТРОПНІ ГОРМОНИ – біолоґічно актив-

ні речовини, що секретуються передньою часткою гіпо-
фіза і стимулюють функцію статевих залоз; до Г. г. на-
лежать фолікулостимулюючий (ФСГ), лютеїнізуючий 
(ЛГ), лютео тропний (ЛТГ).

ҐОНАДОТРОПНІСТЬ – властивість речовини чи-
нити дію на ґонади.

ҐОНАРТРОЗ – артроз колінних суглобів.
ҐОНҐІЛОНЕМАТОЗ – гельмінтоз із групи немато-

дозів, збудником якого є Gongylonema pulchrum Molin; 
люди заражаються Г. при випадковому проковтуванні ко-
мах – проміжних хазяїв або при питті зараженої личинка-
ми води із від критих водойм; у людини ґонґілонеми ло-
калізуються на слизовій оболонці ротової порожнини, де 
утворюються невеликі папули; хворі скаржаться на свер-
біж, біль у зубах, у горлі, утруднення руху язиком і при 
ковтанні; на слизовій оболонці ротової порожнини спос-
терігаються садна, оточені зоною гіперемії, зигзагоподіб-
ні ходи; спостерігається також підвищене виділення сли-
ни, інколи з кров’ю, явища стоматиту та фаринґіту.

ҐОНЕМІЯ – див.: Ґонококемія.
ҐОНІО- (грец. gōnia – кут) – частина складних слів, 

яка зазначає належність до кута. 
ҐОНІОГЕМОРАҐІЯ – крововилив у ділянку рай-

дужно-рогівкового кута ока.
ҐОНІОМЕТРІЯ – вимірювання дво гранних кутів 

з допомогою кутоміра; у медицині застосовується для 
вимірювання амплітуди руху суглобів кінцівок.

ҐОНІОН (GONION) – краніометрична точка, роз-
міщена на зовнішньому краю кута нижньої щелепи.

ҐОНІОПУНКТУРА – хірурґічна операція перфо-
рації зовнішніх оболонок ока в ділянці райдужно-ро-
гівкового кута.

ҐОНІОСИНЕХІЇ – спайки в райдужно-рогівковому 
куті ока між коренем райдужки та рогівкою.

ҐОНІОСКОПІЯ – метод візуального дослідження 
райдужно-рогівкового кута передньої камери ока.

ҐОНІОТОМІЯ – хірурґічна операція розтинання 
зрощень у ділянці райдужно-рогівкового кута.

ҐОНІТ – запалення колінного суглоба.
ҐОН(О)-1 (грец. gonos – народження, родина, зароджен-

ня, сперма, покоління, нащадки) – частина складних слів, 
яка означає «такий, що стосується народження, розмно-
ження, статі, сперми», «такий, що стосується ґонокока».

ҐОН(О)-2
 (грец. gony – коліно) – частина складних 

слів, що означає належність до коліна.
ҐОНОБЛЕНОРЕЯ – бленорея, що ви кликана ґоно-

коками.
ҐОНОКОК – аероб або факультативний анаероб; ґрам-

від’ємний диплокок, що має форму кавових зерен.
ҐОНОКОКЕМІЯ – наявність ґонококів у крові.
ҐОНОПІЄМІЯ – форма ґонококового сепсису, при 

якому ґонококи переносяться кров’ю в різні орґани і 
тканини, ви кликаючи утворення метастазів.

ҐОНОРЕЯ – венерична хвороба людини з переваж-
ним ураженням слизових оболонок сечостатевих шля хів, 
яка спричинюється ґонококом (Neisseria gonor rhoeae).

ҐОНОСЕПТИЦЕМІЯ – форма ґонококового сепси-
су, яка характеризується тяжким загальним станом при 
відсутності метастазів.

ҐОНОТОКСИН – ендотоксин ґонокока; спричинює у 
людини запальні реакції та явища загальної інтоксикації.

ҐОНОЦИТОМА – див.: Дисґермінома.
ҐОПАЛАНА (C. GOPALAN) СИНДРОМ – відчут-

тя жару в обох ступнях, яке, звичайно, спостерігається 
вночі в теплому ліжку; самопочуття покращується при 
охолодженні ніг над ковдрою або при зануренні ніг у 
холодну воду; ноги потіють, м’язи ступнів напружені; 
інколи спостерігаються парестезії, розлади чутливості, 
ністаґм, атаксія, ретробульбарний неврит; Г. с. може бу-
ти проявом різних патолоґічних станів (цукровий діабет, 
вузликовий періартеріїт, хвороби печінки, неповноцінне 
харчування, особливо дефіцит вітамінів групи В, над-
мірне вживання алкоголю).

ҐОРДАНА – ОВЕРСТРИТА (G.S. GOR  DAN – E. 
W. OVERSTREET) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
(успадкування аутосомно-рецесивне) ендо кринних ано-
малій: гіпо- або аплазія яєчників; гіпо- або аплазія груд-
них залоз, піхви і матки; первинна аменорея, остеопо-
роз, вірилізація (гіпертрофія клітора, гірсутизм); збіль-
шення виділення ґонадо тропінів з сечею; шийні літальні 
перетинки (птериґії); карликовий зріст; часто спостері-
гаються аномалії серця і судин.

ҐОРДОНА (A. GORDON) СИМПТОМ (1) – при 
підніманні руки хворий мимовільно випрямляє і розво-
дить пальці; можлива ознака геміпарезу.

ҐОРДОНА (A. GORDON) СИМПТОМ (2) – при 
викликанні колінного рефлексу спостерігається більш 
тривале, ніж у здорового, розгинання колінного сугло-
ба; можлива ознака малої хореї.

ҐОРДОНА (A. GORDON) СИМПТОМ (3) – при 
стискуванні литкових м’язів відбувається рефлектор-
не згинання І пальця або віялоподібне розміщення всіх 
пальців ступні; ознака ураження пірамід ного шляху.

ҐОРДОНА (A. GORDON) СИНДРОМ – тип псев-
догіпоальдостеронізму з артеріальною гіпертензією і 
гіперкаліємією, але без втрати солей; вважається, що 
виникає внаслідок надмірно підвищеної норми погли-
нання хлориду нирковими канальцями.

ҐОРЕМА (L. W. GORHAM) СИНДРОМ – різновид 
проґресуючого остео лізу: після травми кісткова тканина 
концентрично розсмоктується, починаючи з місця трав-
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ми до повного зникнення частини або всієї кістки; спос-
терігається переважно в кістках кінцівок, інші частини 
скелета не уражаються; перебіг повільний; патолоґічний 
процес закінчується спонтанно.

ҐОРЛІНА (R. J. GORLIN) СИНД РОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій: краніофаціальний дизостоз, гіперт-
рихоз, незарощення боталової протоки, мікро фтальм, 
косе розміщення очних щілин, рецидивуючий кератит, 
виразки рогівки, гіпоплазія великих соромітних губ.

ҐОРЛІНА – ҐОЛЬТЦА (R. J. GORLIN – R. W. GOLTZ) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) аномалій: різні аномалії 
ребер, кіфосколіоз; множинні кісти щелеп зі схильніс-
тю до маліґнізації; множинні, частково піґментовані 
базально-клітинні епітеліоми; інколи спостерігаються 
фіброми яєчників; аґенезія мозолистого тіла.

ҐОРЛІНА – КОУЕНА (R. J. GORLIN – M. M. CO-
HEN) СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій: мно-
жинні, різного характеру зміни кісток (гіперостоз, гі пер-
, гі по- або аплазія, дислокація, синостоз та ін.); асимет-
рія грудної клітки, «курячі груди»; ґірсутизм; гіпоплазія 
зовнішніх статевих орґанів, крипторхізм; малорухомість 
ліктьових, кульшових, колінних, гомілковоступневих і 
променевозап’яст кових суглобів; арахно- і камптодактилія 
рук, клинодактилія ніг; гіпоплазія м’язів кінцівок; надорбі-
тальний гіперостоз, гіпертелоризм, широка спинка носа, гі-
пертрихоз лоба, мікроґенія; приглухуватість, зумовлена ано-
маліями середньо го вуха; первинна легенева гіпертензія.

ҐОТТРОНА (H. A. GOTTRON) СИНДРОМ (1) – фор-
ма папіломатозу: на шкірі спостерігається стій ке вираз-
кування з верукозною гіпертрофією і гі перкератозом; із 
глибоких крипт виділяється гній.

ҐОТТРОНА (H. A. GOTTRON) СИНДРОМ (2) – 
комплекс спадкових (ус падкування аутосомно-реце-
сивне) шкір но-підшкірних аномалій: атрофія шкіри 
акральних частин тіла, зникнення під шкірної жиро-
вої тканини в цих місцях; шкіра нагадує шкіру ста-
рих; перші ознаки можуть проявитися протягом пер-
ших років життя, інколи – тільки в дорослому віці; 
проґноз сприятливий.

ҐОТТРОНА – ГУДЕЛО (H. A. GOT TRON – HU-
DELO) СИНДРОМ – форма спадкових (успадкування ау-
тосомно-домінантне) кератодермій: симетричний вираже-
ний гіперкератоз на фоні еритеми з вибірковою локаліза-
цією на розгинальних поверхнях кистей, ліктів, колін; ін-
коли на обличчі – утворення везикул; гіпертрихоз, лупа.

ҐОТТФРІДА – РАППОРТА (E.L. GOT TFRIED – 
M. M. RAPPORT) МЕТОД – спектрофотометричний 
метод визначення плазмалоґенів у сироватці крові, який 
базується на зміні оптичної щільності розчину після ре-
акції з йодом.

ҐОШЕ (PH. CH. GAUCHER) КЛІТИНИ – округ-
лі, великі (діам. 40–80 мкм) клітини з невеликим ядром, 
яке часто розміщене ексцентрично, та з широкою зоною 
фібрилярної, посмугованої світло-сірої цитоплазми; ха-
рактерна наявність ліпідних цитосом – утворення у виг-
ляді накопичення трубочок, що містять ґлюкоцеребрози-

ди; зустрічаються, головним чином, у селезінці, печінці 
і кістковому мозку при хворобі Ґоше.

ҐОШЕ (PH. CH. E. GAUCHER) ХВОРОБА – спад-
кова хвороба (успадкування аутосомно-рецесивне), що 
характеризується накопиченням ґлюкоцереброзидів у 
клітинах системи фаґоцитуючих мононуклеарів; розви-
ток Г. х. зумовлений дефіцитом гідролітичного фермен-
ту ґлюкоцереброзидази – β-ґлюкозидази. 

ҐРАВІРЕЦЕПЦІЯ – сприймання ґравітаційного по ля 
за допомогою вестибулярного апарату, а також пропріо- 
та інтерорецепторів.

ҐРАВІЦА (P. A. GRAWITZ) СИНДРОМ – тріада 
симптомів: біль, у животі промацується пухлина, гема-
турія; спостерігається у хворих з гіпернефромою.

ҐРАДАЦІЯ – (у біолоґії) висхідний ступінчастий 
розвиток від простого до склад ного в процесі еволю-
ції.

ҐРАДЕНІҐО (G. GRADENIGO) СИНДРОМ – син-
дром, що виникає внаслідок розвитку гнійного процесу 
в ділянці верхівки піраміди; проявляється поєднанням 
гнійного (частіше гострого) запалення середнього вуха з 
парезом або паралічем відвідного нерва, болями по ходу 
трійчастого нерва, а також приглухува тістю, яка зумо-
влена одночасним ураженням звукопровідної та звуко-
сприймаючої систем.

ҐРАДИНА – див.: Халазіон.
ҐРАДІЄНТ – міра зростання або спадання в просторі 

якоїсь фізичної величини на одиницю довжини.
ҐРАДІЄНТ ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – якісна або кількіс-

на характеристика поступової зміни будь-якого фізіо-
лоґічного показника в часі або у просторі.

ҐРАДУАЛЬНА ВІДПОВІДЬ – ступінь реакції збуд-
ливої тканини, що є прямо пропорційним силі подраз-
ника.

ҐРАДУС – 1) одиниця виміру кутів і дуг; 2) одини-
ця виміру температури; 3) одиниця виміру вмісту алко-
голю в напої.

ҐРАДУЮВАННЯ – встановлення значення якоїсь 
міри; ділення шкали вимірювального приладу на оди-
ниці вимірювання.

ҐРАМА (H. CH. J. GRAM) МЕТОД – диференцій-
не забарвлення бактерій; суть методу полягає в тому, 
що при слаболужній реакції бактерії забарвлюються ос-
новними барвниками (ґенціанвіолет, кристалвіолет, ме-
тилвіолет).

ҐРАМА (H. CH. J. GRAM) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (можливе успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом) аномалій: поєднання деформуючого ар-
трозу колінних суглобів, артеріальної гіпертензії, хво-
робливого ожиріння і клімактеричної кератодермії.

ҐРАМ-ІОН – маса іонів даного виду в ґрамах, що 
чисельно дорівнює формульній масі іону.

ҐРАНУЛ- (ґрануло-; лат. granulum, зменшувальне від 
granum – зерно) – частина складних слів, яка означає 
«зернистість утворень, структур».

ҐРАНУЛИ – 1) щільні, частіше тимчасові внутріш-
ньоклітинні включення; 2) тверді лікарські форми, що 
мають ви гляд однорідних частинок (крупинок, зерня-
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ток) округлої, циліндричної або неправильної форми 
розміром 0,2–0,3 мм.

ҐРАНУЛОБЛАСТ – клітина, з якої у процесі дифе-
ренціації розвивається ґранулоцит.

ҐРАНУЛОБЛАСТОМА – див.: Медулобластома.
ҐРАНУЛОПОЕЗ – процес утворення ґранул у клі-

тинах.
ҐРАНУЛОФТИЗ – див.: Аґранулоцитоз.
ҐРАНУЛОЦИТ – див.: Лейкоцит зернистий.
Ґ. АЦИДОФІЛЬНИЙ – див.: Ґ. еозинофільний.
Ґ. БАЗОФІЛЬНИЙ – лейкоцити – округлої форми діа-

метром 8–10 мкм; цитоплазма набуває рожево-фіолетового 
кольору і містить значну кількість великих зерен розміром 
від 0,8 до 1 мкм, які забарвлюються базофільними барвни-
ками в темно-фіолетовий або чорно-синій колір; ядро має 
сеґментоподібну форму; у нормі кількість Ґ. б. становить 
0–1 % від усіх лейкоцитів, або 0–65 в 1 мкл крові.

 Ґ. ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – лейкоцити округлої форми, 
діаметром 12–15 мкм; цитоплазма при забарвленні незнач-
но базо фільна з великою кількістю великих не однорідних 
зерен яскраво-рожевого ко льо ру; ядро складається із 2 (ін-
коли 3–4) округлих сеґментів, з’єднаних перемичкою; у 
нормі вміст еозинофільних ґранулоцитів становить 0,5–
5% від усіх лейкоцитів, або 20–300 в 1 мкл крові.

 Ґ. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ – лейкоцити округлої фор-
ми, діаметром біля 12 мкм; у цитоплазмі однієї клітини 
міститься до 250 ґранул, із них більшість (до 80%) скла-
дають довгасті вторинні ґранули; ядро за формою може 
бути круглим, бобо подібним, витягнутим у вигляді па-
лички, згорнутим, як спіраль, або складатися із кількох 
сеґментів, з’єднаних тонкими перемичками, що зале-
жить від ступеня зрілості клітини; у нормі кіль кість зрі-
лих нейтрофілів становить 48–78 % від загальної кіль-
кості лейкоцитів або 2040–5800 в 1 мкл крові.

ҐРАНУЛОЦИТАРНИЙ РЕЗЕРВ – сукупність зрі-
лих ґранулоцитів, що депоновані в кістковомозкових си-
нусах та в капілярах різних орґанів.

ҐРАНУЛОЦИТОЗ – збільшення вмісту ґранулоцитів 
у крові.

ҐРАНУЛОЦИТОПЕНІЯ – зменшення вмісту ґрану-
лоцитів у периферійній крові.

ҐРАНУЛОЦИТОПОЕЗ – процес утворення ґрану-
лоцитів.

ҐРАНУЛЬОЗ – потовщення зернистого шару епі-
дермісу.

ҐРАНУЛЬОЗ НОСА ЧЕРВОНИЙ – хронічний де-
рматоз, що розвивається в дитячому віці внаслідок по-
рушення реґуляції секреції потових залоз; характери-
зується появою на фоні місцевого гі пергідрозу і ціанозу 
дрібних рожевуватих папул.

ҐРАНУЛЬОЗОКЛІТИННА ПУХЛИНА – пухли-
на яєчника, яка виникла із строми статевого тяжа; нале-
жить до естроґенпродукуючих пухлин; спостерігається 
високий рівень естроґенів у крові, сечі і в самій пухлині, 
порушення менструального циклу в молодому віці, мат-
кові кровотечі у жінок у постмено паузі.

ҐРАНУЛЬОМА (GRANULOMA) – обмежене вог-
нище продуктивного або альтеративно-продуктивного 

запалення, що є морфолоґічним проявом різних пато-
лоґічних процесів.

Ґ. АЗБЕСТОВА – Ґ., що утворюється при азбестозі; 
переважно локалізується на шкірі рук та ніг; викли-
кається кристалами азбесту; проявляється папіломою з 
ґранульомою чужорідного тіла.

Ґ. АКТИНОМІКОТИЧНА – див.: Актиномікотич-
на ґранульома.

Ґ. АСПЕРҐІЛЬОЗНА – Ґ., що утворюється при леге-
невому асперґільозі; схожа з туберкульозним горбиком; 
переважно локалізується в легенях і бронхах.

Ґ. БЕРИЛІОЗНА – Ґ., що утворюється при бериліозі 
в легенях і в лімфатичних вузлах; складається переваж-
но з гістіоцитів, епітеліоїдних клітин; характерна наяв-
ність конхоїдальних тілець.

Ґ. БРУЦЕЛЬОЗНА – Ґ., що утворюється при бруце-
льозі; складається з епітеліоїдних, ґіґантських і плазма-
тичних клітин; локалізується, головним чином, у лім-
фатичних вузлах.

Ґ. ҐІҐАНТОКЛІТИННА – Ґ., що містить ґіґантські 
клітини чужорідних тіл.

Ґ. ЗУБНА – Ґ., що виникає в результаті хронічного 
запалення при інфікуванні періодонту з каналу зуба; ло-
калізується в тканинах, що оточують корінь зуба, спая-
на з верхівкою кореня зуба; складається із ґрануляційної 
тканини, яка оточена фіброзною капсулою.

Ґ. ІНФЕКЦІЙНА – Ґ., що утворюється при інфек-
ційних захворюваннях; часто розвивається не в місці 
інокуляції збудника, а в місці фіксації комплексу анти-
ґен-антитіло з активованим комплементом.

Ґ. КАНДИДОМІКОТИЧНА – Ґ., що утворюється 
при кандидозі навколо колоній грибка в слизових обо-
лонках, шкірі, орґанах відчуттів, внутрішніх орґанах; 
при затяжному перебігу характерні вузлики з фіброб-
ластів з домішкою ґіґантських клітин.

Ґ. КІСТОПОДІБНА – див.: Ґ. зубна. 
Ґ. МАКРОФАҐАЛЬНА – див.: Ґ. черевнотифозна.
Ґ. ПЕРІАПІКАЛЬНА – див.: Ґ. зубна.
Г. ПРИКОРЕНЕВА – див.: Г. зубна.
Ґ. СИФІЛІТИЧНА – безболісна напівкуляста Ґ., що 

є проявом третинного сифілісу.
Ґ. ЧЕРЕВНОТИФОЗНА – Ґ., утворена черевноти-

фозними клітинами (проліферуючі ретикулярні кліти-
ни) з внутрішньоклітинним розміщенням бактерій і ядер 
клітин, що загинули; переважно локалізується в кістко-
вому мозку, кишечнику, внутрішніх орґанах.

Ґ. ЧУЖОРІДНОГО ТІЛА – ґіґанто клітинна Ґ., що 
утворюється навколо чужорідного тіла.

Ґ. ВЕНЕРИЧНА – хро нічне інфекційне захворю-
вання, що належить до групи венеричних захворювань; 
збудник Ґ. в. – Donovania granulo ma tis; зараження відбу-
вається, головним чином, статевим шляхом, інколи по-
бутовим; інкубаційний період Ґ. в. – від кількох днів до 
3 місяців; у місці проникнення збудника спостерігаєть-
ся ґранульоматозний інфільтрат із гістіоцитів і плазма-
тичних клітин, лімфоцитів мало; зустрічаються неве-
ликі абсцеси з сеґментоядерних лейкоцитів; усередині 
макрофаґів, а також позаклітинно виявляються тільця 
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Донована; розрізняють виразкову, квітучу, некротичну, 
склерозу ючу форми Г. в.

ҐРАНУЛЬОМА ЕОЗИНОФІЛЬНА – хвороба, в ос-
нові якої лежить розвиток у кістках або шкірі пухлино-
подібного інфільтрату, що складається з гістіоцитів та 
еозинофілів.

Ґ. ЗЛОЯКІСНА – див.: Веґенера ґранульоматоз.
Ґ. ІНТУБАЦІЙНА – ґранульома го ло сової зв’язки 

гортані; розвивається внаслідок по шко дження слизової 
оболонки інтубаційною трубкою.

Ґ. КІЛЬЦЕПОДІБНА – хронічне за пальне захворю-
вання шкіри неясної етіолоґії; характеризується вузли-
ковими кільцеподібно розміщеними висипаннями.

Ґ. НОСА ЗЛОЯКІС НА – форма ґранульоматозу 
Веґенера, що починається з розвитку некротично-ви-
разкових уражень носа.

Ґ. ОБЛИЧЧЯ – добро якісний запальний обмежений 
інфільтрат у дермі, що містить велику кількість еозино-
філів; перебіг захворювання хронічний.

Ґ. ПІОҐЕННА – пухлиноподібне за пальне судинне ут-
ворення шкіри; виникає на місці трав ми шкіри і являє со-
бою м’яке, на ніжці, пухлиноподібне утворення червоного 
або коричневого кольору від 0,5 до 2 см в діаметрі; перебіг 
захворювання хронічний; суб’єк тивні відчуття відсутні.

Ґ. ТРОПІЧНА – див.: Фрамбезія.
Ґ. ФУНҐОЇДНА – див.: Мікоз грибовидний.
ҐРАНУЛЬОМАТОЗ(И) – захворювання або стани 

різних етіолоґії та патоґенезу, що характеризуються ут-
воренням ґранульом в орґанах і тканинах.

ҐРАНУЛЬОМАТОЗ ЛІПОЇДНИЙ – див.: Хенда – 
Шюллера – Крісчена хвороба. 

ҐРАНУЛЬОМАТОЗ НЕІНФЕКЦІЙНИЙ НЕКРО-
ТИЧНИЙ – див.: Веґенера ґранульоматоз.

ҐРАНУЛЬОМАТОЗНА ХВОРОБА – див.: Крона 
хвороба.

ҐРАНУЛЯЦІЇ АРАХНОЇДАЛЬНІ – див.: Арахної-
дальні ґрануляції.

ҐРАНУЛЯЦІЇ ПАВУТИННОЇ ОБОЛОНКИ – див.: 
Арахноїдальні ґрануляції.

ҐРАНУЛЯЦІЙНА ТКАНИНА – сполучна тканина, 
що утворюється під час загоювання тканинних дефектів 
шляхом вторинного натягу; на ранніх етапах розвитку 
Г. т. складається переважно із аморф ної речовини, що 
містить кислі мукополісахариди; в ній розміщені в не-
значній кількості фібробласти, гістіоцити, тучні кліти-
ни, нейтрофільні і еозинофільні лейкоцити, клітини лім-
фоїдного ряду, або полібласти; загальна дина міка роз-
витку Г. т. полягає в поступовому зменшенні кількості 
аморфної речовини, інтенсивній проліферації клітинних 
елементів і судин, число яких у подальшому, з нарос-
танням маси колаґенових волокон і формування рубця, 
знижується.

ҐРАНУЛЯЦІЙНИЙ ВАЛ – ґрануляційна тканина, що 
утворюється на межі між некротичною і життєздатною 
тканиною а також між тканиною та чужорідним тілом.

ҐРАНУЛЯЦІЯ – див.: Ґрануляційна тканина.
ҐРАНШЕ (J. J. GRANCHER) ХВОРОБА – див.: 

Дено пневмонія.

ҐРАССЕ (J. GRASSET) СИМПТОМ (1) – ознака 
крововиливу в мозок: на паралізованому боці спостері-
гається контрактура груднино-ключично-соско подібного 
м’яза.

ҐРАССЕ (J. GRASSET) СИМПТОМ (2) – ознака 
орґанічної геміплеґії: неможливість у лежачому стані 
підняти одночасно обидві нижні кінцівки (окремо здо-
рова нога піднімається вільно, а хвора незначно).

ҐРАССЕ (J. GRASSET) СИМПТОМ (3) – ознака 
істеричних паралічів і контрактур кінцівок: синій на-
бряк – опухання і болючість шкіри, яка похолонула і на-
була при цьому кольору від синюватого до чорного.

ҐРАССЕ (J. GRASSET) СИНДРОМ – альтерную-
чий симптомокомплекс, що може спостерігатися при 
ураженні стовбура мозку: контрлатеральний параліч 
кінцівок, гомолатеральний параліч ли цьо вого нерва за 
периферійним типом і параліч відвідного нерва, фікса-
ція погляду в бік вогнища.

ҐРАССЕ – БИХОВСЬКОГО (J. GRAS SET – Z. 
BYCHOWSKI) СИМПТОМ – неможливість у позиції 
лежачи на спині зберегти в піднятому стані випрямле-
ну уражену ногу при підніманні здорової ноги; ознака 
центрального парезу нижньої кінцівки.

ҐРАССЕ – ҐОССЕЛЯ – ГУВЕРА (J. GRAS   SET – A. 
GAUSSEL – CH.F. HO OVER) СИМПТОМ – при спро-
бі хворого в позиції лежачи на спині підняти уражену 
ногу спостерігається підсилення тиску здорової ноги на 
підкладену під неї руку дослідника; ознака центрально-
го геміпарезу або геміплеґії.

ҐРАУГАНА (M. GRAUHAN) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових аномалій: дисфаланґія (полідактилія, 
частіше – гексадактилія), хейлопалатошизис; аномалії 
нирок, сечового міхура і ґеніталій (звичайно, утворення 
щілин); Г. с. зустрічається рідко.

ҐРАФОЛОҐІЯ – вивчення почерку з погляду його 
зв’язку з характером і психічним станом людини.

ҐРАФОМАНІЯ – хворобливий потяг до безплідно-
го письменництва.

ҐРАФОСПАЗМ – судома, яка виникає в пальцях при 
кожній спробі писати.

ҐРАФОФОБІЯ – нав’язлива боязнь писати.
ҐРАЦІА (A. GRATIA) МЕТОД – спосіб титруван-

ня бактеріофаґа шляхом підрахунку кількості неґатив-
них колоній, що утворилися на щільному живильному 
середовищі.

ҐРЕҐҐА (N. A. GREGG) СИНДРОМ – комплекс 
вроджених аномалій: мікроцефалія, розлади ц. н. с. (екс-
трапірамідні симптоми, затримка розумового розвитку, 
тонічні і клонічні судоми); вроджена катаракта, аномалії 
сітківки, атрофія зорового нерва, мікрофтальм, ністаґм; 
глухота внаслідок порушення розвитку внутрішньо-
го вуха, різноманітні порушення розвитку середнього і 
зовнішньо го вуха; вроджені вади серця; аномалії нирок, 
крипторхізм, гіпостадія, клишоногість; гіпоплазія зубної 
емалі, запізніле прорізування зубів, зубний карієс; може 
спостерігатися в новонароджених, матері яких протягом 
перших 3 місяців вагітності хворіли краснухою.
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ҐРЕЙВСА (R. J. GRAVES) ХВОРО БА – див.: Зоб 
дифузний токсичний.

ҐРЕЙҐА (D. M. GREIG) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування аутосомно-домінантне) аномалій: гі-
пертелоризм, широка спинка носа, мікроцефалія, брахіце-
фалія, малий зріст, крипторхізм; клишоногість, клинодак-
тилія (не завжди); пупкова грижа (не завжди); аномалії ще-
леп і зубів (не завжди); часто спостерігається оліґофренія, 
піґментна дистрофія очного дна і судомні напади.

ГРЕЙНДЖЕРА (A. GRANGER) СИМПТОМ – 
якщо на рентґеноґрамі черепа дитини у віці до 2 років 
виявляється передня стінка латерального синуса, це мо-
же свідчити про деструктивний процес у соскоподібно-
му відростку.

ҐРЕЙТЕРА (A. GREITHER) СИНДРОМ – різно-
вид спадкового (успадкування аутосомно-домінантне) 
дискератотичного дерматозу: лейкокератоз губ; кератоз 
обох поверхонь долоней і ступнів; ороговілі папули на 
ногах; пойкілодермія обличчя і кінцівок.

ҐРЕМБЕРА (L. GRIMBERT) МЕ ТОД – якісний 
метод визначення білірубіну; базується на окисленні 
білірубіну в білівердин (піґмент зеленого кольору) та 
інші жовчеві піґменти різного забарвлення.

ҐРЕМБЕРА – ВИНОГРАДОВОЇ (L. GRIMBERT – 
И. Л. ВИНОГРАДОВА) МЕТОД – якісне визначення 
вмісту сечовини в сироватці крові і сечі; метод базуєть-
ся на гідролізі сечовини гіпобромітом натрію в лужно-
му середовищі, що супроводжується утворенням ґазо-
подібного азоту.

ҐРЕМБЕРА – МОРЕЛЯ (L. GRIM BERT – CH. MO-
REL) МЕТОД – кількісний метод визначення загальної 
кислотності сечі; базується на титруванні декальцино-
ваної сечі 0,1 Н розчином їдкого натру.

ҐРЕНБЛАТА – СТРАНДБЕРҐА (E. E. GRЕN BLAT – 
J. V. STRANDBERG) СИНДРОМ – поєднання анґіоїдних 
прожилок в сітківці та еластичної псевдоксантоми шкіри.

ҐРЕТЕРА (K. GRATER) ФОРМА ШИЗОФРЕ НІЇ – 
латентна форма шизофренії, що ускладнена алкоголіз-
мом; починається з білої гарячки, після закінчення якої 
появляється марення переслідування зі змінами особи, 
характерними для шизофренії.

ҐРЕФЕ (А. F. W. E. GRAEFE) СИМПТОМ (1) – у 
разі сильного відведення очей зіниці через деякий час 
звужуються і на світло не реаґують; ознака сифілі тичного 
або вродженого паралічу м’язів райдужної оболонки.

ҐРЕФЕ (А. F. W. E. GRAEFE) СИМПТОМ (2) – 
при переведенні погляду зверху вниз верхня повіка спо-
чатку дещо відстає, а потім доганяє оболонку очного 
яблука; при цьому появляється смуга склери між вер-
хньою повікою і райдужною оболонкою; ознака тирео-
токсичного екзофтальма.

ҐРЕФЕ (А. F. W. E. GRAEFE) СИНДРОМ – двобіч-
ний параліч м’язів ока внаслідок деґенерації моторних 
нервових клітин.

ҐРЕФЕ – ШЕҐРЕНА (A. F. W. E. GRAE FE – T. SJO-
G REN) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкуван-
ня аутосомно-рецесивне) аномалій: оліґофренія, спино-

церебральна атаксія, глухота і піґментний ретиніт; інко-
ли спостерігається малий зріст, мікроцефалія, аномалії 
ступнів, кіфоз.

ҐРЕЯ (TH. C. GRAY) СИМП ТОМ (1) – біль у пра-
вому плечі; можлива ознака апендициту.

ҐРЕЯ (TH. C. GRAY) СИМПТОМ (2) – підвищена 
чутливість на 2,5 см донизу і справа від пупка; ознака 
апендициту.

ҐРЕЯ (Р. GRAY) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що розвивається у немовлят внаслідок інтоксикації ле-
воміцетином: колапс, зміна нереґулярного дихання за-
тримкою дихання, проґресуючий загальний ціаноз; гі-
потермія; збільшення живота; явища непрохідності ки-
шечника, анорексія.

ҐРЕЯ – ТЕРНЕРА (TH. C. GRAY – G. G. TUR NER) 
СИМПТОМ – наявність обмежених ділянок ціанозу на 
бокових поверхнях живота; ознака гострого панкреатиту.

ҐРИП – вірусна хвороба, для якої характерні го-
стрий початок, нетривалий перебіг з явищами загальної 
інтоксикації, ураженням слизової оболонки дихальних 
шляхів; збудники Ґ. – пневмотропні РНК-вмісні віруси 
трьох антиґенно відокремлених серолоґічних типів А 
(А1, А2), В і С – належать до родини Orthomyxo viridae; 
джерелом збудників інфекції при Ґ. є тільки хвора люди-
на з клінічно вираженою або стертою формою хвороби.

ҐРИП БАЛКАНСЬКИЙ – див.: Ку-гарячка.
ҐРИП КИШКОВИЙ – див.: Діарея вірусна (2).
ҐРІҐНОЛО (A.GRIGNOLO) СИНДРОМ – сполу-

чення анкілозуючого спондилоартриту з очними симп-
томами.

ҐРІҐО (A. GRIGAUT) МЕТОД – кількісний коло-
риметричний метод визначення холестерину в сироват-
ці крові; базується на вимірюванні оптичної щільності 
забарвлення хлороформної витяжки із сироватки крові, 
що проявляється під дією оцтового ангідриду і сірча-
ної кислоти.

ҐРІЗЕЛЯ (P. GRISEL) ХВОРОБА – хвороба, що 
характеризується стійкою контрактурою навколохребет-
них м’язів, які прикріплюються до атланта, внаслідок 
запалення задньоглоткових лімфатичних вузлів; прояв-
ляється вимушеним нахилом голови в один бік і пово-
ротом у протилежний бік.

ҐРІЗІНҐЕРА (W. GRIESINGER) СИМПТОМ – 
припухлість у ділянці соскоподібного відростка; озна-
ка тромбозу поперечного синуса.

ҐРІЗІНҐЕРА – КУССМАУЛЯ (W. GRIE SINGER – 
A. KUSSMAUL) ПУЛЬС – високий і швидкий пульс; 
ознака недостатності аортального клапана, незарощення 
артеріальної протоки та наявності інших великих шун-
тів між лівими і правими відділами серця.

ҐРІЗОЛЛЯ (A. GRISOLLE) СИМПТОМ – ознака 
для диференційної діаґностики між кіром і натуральною 
віспою: якщо хворому на кір розтягнути ділянку шкіри, 
елементи висипу (папули) не пальпуються; при нату-
ральній віспі папула на розтягненій шкірі пальпується.

ҐРІНА (CH.L.GREENE) СИМП ТОМ – зміщення 
межі серця при диханні, що визначається за допомогою 
перкусії; ознака ексудативного плевриту. 
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ҐРІНБЛАТА – ГАРТМАНА (I. GRE EN BLATT – 
S. HARTMAN) МЕТОД – кількісне визначення вміс-
ту кальцію в біолоґічних рідинах; ґрунтується на влас-
тивості комплексоутворюючих сполук утворювати з 
кальцієм розчинну безбарв ну сполуку – комплексо-
нат або, так звану, внутрішньокомплексну сполуку 
(хелат).

ҐРІНСПЕНА – ФОННЕЗЮ (E.M. GRE ENSPAN – 
V. FONNESU) МЕТОД – кількісне визначення муко-
протеїдів сироватки крові; метод базується на розчинен-
ні мукопротеїдів у хлорній кислоті з наступним осад-
женням їх фосфорно-вольфрамовою кислотою. 

ҐРІНФІЛДА (J. G. GREENFIELD) ХВОРОБА – 
спадкове захворювання нервової системи; успадкування 
аутосомно-рецесивне; в основі патоґенезу лежить врод-
жений дефіцит активності ензиму цереброзидсульфата-
зи (арилсульфатази А); проявляється в ранньому дитячо-
му віці судомами, гіперкінезами, проґресуючими паралі-
чами і деменцією; у плазмі крові та в цереброспінальній 
рідині підвищена кількість сульфідів, різко підвищена 
екскреція сульфідів з сечею; Ґ. х. є різновидом метахро-
матичної лейкодистрофії.

ҐРІСЕЛЛІ (P. GRISCELLI) СИНДРОМ – успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом; характеризуєть-
ся гіпомеланозом, частою гнійною інфекцією, гепато-
спленомеґалією, нейтро- і тромбоцитопенією та мож-
ливим імунодефіцитом. 

ҐРОБА (M. GROB) СИНДРОМ – комп лекс вродже-
них аномалій: широка спинка носа з плоским кінчиком; 
недорозвиток або повна відсутність язика; розщеплена 
верхня губа; аномалії розміщення зубів, брахі-, клино-
дактилія; епікантус; слабке оволосіння голови; розумо-
ва відсталість.

ҐРОККО (P. GROCCO) СИМПТОМ – розширен-
ня притуплення печінки при перкусії вліво від linea 
mediana posterior; ознака збільшення печінки.

ҐРОККО – РАУХФУСА (P. GROC CO – К. А. РА-
УХФУС) СИМПТОМ – при перкусії ззаду спостері-
гається притуплення у вигляді трикутника; ознака ексу-
дативного плевриту.

ҐРОНБЛАД – СТРАНДБЕРҐА (E. E. GRO EN-
BLAD – J. V. STRAND BERG) СИНДРОМ – спадкове 
захворювання еластичних волокон з шкірними, очними 
та серцево-судинними симптомами; шкіра:симетрична 
еластична псевдоксантома, яка локалізується переважно 
в пахвових ямках, у ліктьових і підколінних ямках, у па-
ху; з часом розвивається атрофія шкіри; очі: смугастість 
очного дна, що нагадує судинну сітку, хоріоретинальні 
зміни, ексудативний ретиніт; серцево-судинна система: 
розлади кровообігу в судинах мозку, серця, кінцівок з 
церебральними інфарктами, явищами стенокардії; часто 
спостерігаються телеанґіектазії, ендокринні та психіч-
ні порушення.

ҐРОССЕ (GROSSE) СИМПТОМ – хвора, що си-
дить, піднімає обидві ноги; більш уражена нога швидко 
опускається; ознака хореї вагітних.

ҐРОССМАНА (M. GROSSMAN) СИМ П ТОМ – 
при стискуванні V пальця ноги у хворого, що лежить на 

спині, спостерігається мимовільне розгинання І пальця 
тієї ж ноги; ознака ураження пірамідного шляху.

ҐРОТТА (J. W. GROTT) СИМПТОМ – наявність 
«поясу» атрофії підшкірної жи ро вої тканини в ділянці 
проекції під шлункової залози на передню черевну стін-
ку; ознака хронічного панкреатиту.

ҐРУБЕРА (G. B. GRUBER) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування аутосомно-рецесивне) ано-
малій: гіпертелоризм, широка спинка носа, неглибокі 
очні ямки, полі- або синдактилія; інколи – менінґоцеле, 
менінґоцистоцеле або менінґомієлоцистоцеле; витріш-
куватість, гіпоспадія, епіспадія, ектопія сечового міхура, 
кістоми печінки, нирок, підшлункової залози і яєчників. 

ҐРУНЕРА – БЕРТОЛОТТІ (GRU NER – D. BERTO-
LOTTI) СИНДРОМ – комплекс невролоґічних і оф-
тальмолоґічних симптомів: порушення вертикальних 
рухів очей; зіниці на світло не реаґують або реаґують 
слабко; двоїння в очах, парез блокоподібного і окорухо-
вого нервів, геміанопсія, геміанестезія і геміплеґія; Г.- 
Б. с. спостерігається у хворих з запаленням, порушен-
ням кровообігу, пухлиною або вродженими аномаліями 
в мезенцефально-епіфізарній ділян ці, які поєднуються з 
розривом, закупоркою або анґіоневротичним набряком 
артерії судинного сплетення.

ҐРЮНВАЛЬДА (GRUNWALD) СИМПТОМ – ек-
хімози навколо пупка; можлива ознака гострого панк-
реатиту.

ҐУАНІДИН – СН5N3; фізіолоґічно активна сполука, 
що відіграє важливу роль у процесі обміну речовин в 
орґанізмі людини і тварин.

ҐУАНІЛДИҐЛІЦИН – див.: Ґлікоціамін.
ҐУАНІЛОВА КИСЛОТА – ґуанозинфосфорна кис-

лота; складається з ґуаніну і фосфорної кислоти; вхо-
дить до складу нуклеїнових кислот; міститься в орґанах 
і тканинах людини та тварин також і у вільному стані.

ҐУАНІН – С5Н5ON5; 2-аміно-6-оксипурин; пуринова 
основа; у складі нуклеїнових кислот і нуклеотидів дуже 
поширений у клітинах тварин і рослин 

ҐУБЛЕРА (A. GUBLER) СИМПТОМ – припухан-
ня зап’ястка; можлива ознака сатурнізму.

ҐУДА (R. A. GOOD) СИНДРОМ – характеризуєть-
ся одночасним розвитком тимоми, частіше, веретенопо-
дібної, із змішаною імунолоґічною недостатністю, еози-
нопенією, інколи – панцитопенією та анемією зміша-
ного гемолітико-апластичного ґенезу; спостерігається 
зниження стійкості до гноєтворної та опортуністичної 
інфекцій; інколи розвивається шкірно-м’язовий канди-
дамікоз, тяжка міастенія чи поліміозит.

ҐУДДЕНА (B. A. GUDDEN) СИМПТОМ – в’яла 
реакція (або відсутність ре акції) зіниць на світло піс-
ля вживання ал коголю при низькій толерантності до ал-
коголю; ознака хронічного алкоголізму.

ҐУДЕЛА (W. GOODELL) СИМПТОМ – шийка 
матки м’якої консистенції з синюшним відтінком; оз-
нака вагітності

ҐУДПАСЧЕРА (E. W. GOODPAS TURE) СИНД-
РОМ – поєднання легеневого гемосидерозу з ґломеру-
лонефритом.
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ҐУЖЕРО  –  БЛЮМА  (H.  E .  GOU GEROT – 
P. BLUM) СИНДРОМ – гемосидероз шкіри, зумовле-
ний капіляритом нижніх кінцівок; характеризується ви-
сипами поліморфного характеру, які симетрично роз-
міщені на гомілках, стегнах і сідницях. 

ҐУЖЕРО – ДЮПЕРРА (Н. Е. GOU GEROT – DU-
PER RAT) ТРИСИМПТОМНИЙ СИНДРОМ – захво-
рювання, що проявляється трьома характерними ознака-
ми: вузлики, еритематозні та пурпурозні плями; захво-
рювання не завжди проявляється тріадою симптомів, 
можуть спостерігатися два або тільки один із них. Ви-
сипи локалізуються переважно на шкірі нижніх кінці-
вок, а також на сідницях. У патоґенезі важливе значен-
ня надається підвищеній чутливості до бактеріальних 
алерґенів. Розрізняють 4 морфолоґічних стадії: розши-
рення капілярів дерми, набряк і вихід із капілярів фор-
менних елементів крові, тромбоз капілярів, розвиток 
ґрануляційної тканини.

ҐУЖЕРО – ЕЛЬЯШЕВА (H. E. GOU GEROT – 
ЭЛЬЯШЕВ) СИНДРОМ – папульозне запалення губ: 
без видимої причини в товщі нижньої губи з’являється 
маленький неболючий вузлик, який може зникнути без 
будь-якого втру чання.

ГУЖЕРО – КАРТО (H. E. GOU GEROT – A. CAR-
TEA UD) СИНДРОМ – клінічна картина кількох груп па-
піломатозу: точкового папіломатозу, зливного сіткоподіб-
ного папіломатозу і зливного вогнищевого папіломатозу.

ҐУЖЕРО – ХЕЙЛІ – ХЕЙЛІ (H. E. GOU GEROT – 
H. HAILEY – H. HAI LEY) ХВОРОБА – спадковий бу-
льозний дерматоз, що характеризується внутрішньоепі-
дермальною локалізацією пухирів.

ҐУЖЕРО – ШЕҐРЕНА (H. E. GOU GEROT – 
H. S. C. SJOGREN) СИНДРОМ – системне аутоімун-
не захворювання, в основі якого лежить поєднана недо-
статність залоз зовнішньої секреції: слинних, слізних, 
потових, сальних та ін., що зумовлено їх лімфоїдною 
інфільтрацією.

ҐУЛІ (B. F. GOULEY) СИНДРОМ – комплекс симп-
томів злипливого перикардиту з наступною констрик-
цією легеневої артерії: розширення меж серця, особливо 
в третьому міжребер’ї; систолічна пульсація в другому 
і третьому між ребер’ях зліва з наступним діастоліч ним 
втягненням; при аускультації – систоліч ний шум над ле-
геневою артерією.

ҐУЛЬДА (G. M. GOULD) СИМПТОМ – ознака де-
ґенеративних змін сітківки: при руйнуванні периферій-
ного відділу сітківки хворі ходять з опущеною головою, 
щоб зображення потрапило на непошкоджену частину 
сіт ківки.

ДІ ҐУЛЬЄЛЬМО (G. DI GUGLI EL MO) ХВОРО-
БА – лейкозоподібний еритробластоз у дорослих зі зло-
якісним перебігом; у ранній стадії в кістковому мозку 
переважають еритробласти і нормобласти, пізніше, як 
правило, мієло бласти; супроводжується явищами нор-
мохромної або гіперхромної анемії, часто – наростаю-
чою лейкопенією і тромбоцитопенією.

ҐУМА – хронічний інфільтрат, що має вигляд вузла; 
схильний до розпаду та виразкування.

ҐУМА СИФІЛІТИЧНА – див.: Ґранульома сифілі-
тична. 

ҐУННА (R. M. GUNN) СИМПТОМ – однобічне 
або двобічне мимовільне піднімання верхньої повіки 
при відкриванні рота; спостерігається при вродженому 
і набутому птозі.

ҐУННЕРІВСЬКА (G. L. GUNNER) ВИРАЗКА – 
виразка сечового міхура, що виникає при інтерстицій-
ному циститі.

ҐУТМАНА (P. GUTTMANN) СИМПТОМ – про-
слуховується своєрідне дзижчання над щитоподібною 
залозою; можлива ознака дифузного токсичного зобу.

ҐУТМАНА – ГУТМАНА (E. B. GUT MAN – A. B. GUT-
MAN) МЕТОД – кількісний метод визначення актив-
ності лужної фосфатази в сироватці крові; базується на 
ферментативному гідролізі двонатрієвого монофеніл-
фосфату і колориметричному визначенні утворювано-
го фенолу.

ҐУТМАНА – ФРЕЙДЕНТАЛЯ (E.B. GUTMANN – 
FREUDENTHAL) СИНДРОМ – шкірні прояви амілої-
дозу: на зовнішніх поверхнях гомілок виникають твер-
дої консистенції папули, що сильно сверблять; зникають 
або зменшуються протягом тижнів або місяців.

ҐУТЬЄРЕЗА (R. GUTIERREZ) СИНДРОМ – ком-
плекс симптомів, що можуть спостерігатися у хворих з 
підковоподібною ниркою: біль у пупковій ділянці, під 
грудьми, диспептичні явища, хронічні запори; гематурія 
і протеїнурія.

ҐЮЙОНА (F. J. C. GUYON) СИМПТОМ – пато-
лоґічна рухливість збільшеної нирки; можлива ознака 
пухлини печінки.

ҐЮНТЕРА (H. GUNTHER) СИНДРОМ (1) – про-
яви міоґлобінурії у хворих міозитом.

ҐЮНТЕРА (H. GUNTHER) СИНДРОМ (2) – сим-
птомокомплекс папілярного некрозу нирок, що може 
спостерігатися у хворих інтерстиційним бактеріальним 
нефритом (пієлонефритом) та інтерстиційним небак-
теріальним (медикаментозним) нефритом; для клініч-
ної картини характерні біль і макрогематурія.

ҐЮНТЕРА (H. GUNTHER) СИНДРОМ (3) – спад-
кова (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
еритропоетична порфірія; в основі Г. с. лежить дефі-
цит уропорфіриноґен-ІІІ-косинтетази в еритробластах, 
внаслідок чого з порфобіліноґену за рахунок дропопор-
фірину ІІІ під час еритропоезу утворюється велика кіль-
кість дропорфірину І; спостерігається висока чутливість 
до сонячного проміння, бульозний епідермоліз, виразки 
з наступним утворенням піґментованих рубців, атрофія 
кінцевих фаланґ пальців, алопеція, гіпертрихоз, дистро-
фія нігтів; еритродонтія, анемія, гепато спленомеґалія, 
гіперпіґментація.

ҐЮНТЦА (Е. GUNTZ) СИМПТОМ – при випадін-
ні міжхребцевого диска спостерігається згладженість 
поперекового лордозу.

ҐЮНЦБУРҐА (GUNZBURG) СИМПТОМ – ло-
калізоване бурчання між жовчним міхуром і ворота-
рем шлунка; можлива ознака виразки дванадцятипа-
лої кишки. 
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ДдДд
ДАБІНА – ДЖОНСОНА (I. N. DU BIN – F. B. JOHN-

SON) СИНДРОМ – форма конституційної гі  пер бі ліру-
бінемії; успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом; клінічні прояви зумовлені ґенним дефектом, що 
проявляється в нездатності печінки екскретувати певні 
речовини, переважно зв’язаний білірубін та інші піґ-
менти; хвороба, звичайно, розвивається в дитинстві; 
спостерігається рецидивуюча жовтяниця без свербе-
жу, печінка незначно збільшена, колір калу нормаль-
ний; гіпербілірубінемія; під час жовтяниці – білірубі-
нурія.

ДАБІНА – ШПРІНЦА (I. N. DUBIN – H. SPRINZ) 
СИНДРОМ – див: Дабіна – Джонсона синдром.

ДАВИДЕНКОВА (С. Н. ДАВИДЕНКОВ) ГОРМЕ-
ТОНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Горметонія.

ДАВІДСОНА (H. DAVIDSOHN) СИМПТОМ – 
зменшення освітленості зіниці, якщо джерело світла 
розташоване в порожнині рота хворого; ознака пухли-
ни гайморової пазухи або гаймориту. 

ДАДЛІ – КЛІНҐЕНШТЕЙНА (H. D. DUDLEY – P. 
KLINGENSTEIN) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спостерігається у хворих з пухлиною порожньої 
кишки: біль і відчуття тиску під грудьми, нудота, чорне 
випорожнення без наявності кривавого блювання, чер-
гування проносів з запорами.

ДАЙМОНДА – БЛЕКФЕНА (L.K. DI   AMOND – 
K. D. BLACKFAN) СИНДРОМ – вроджена хронічна 
апластична анемія: розвивається в перші роки життя; 
нормоцитарна, повільно проґресуюча нормо- або гіпер-
хромна анемія; в кістковому мозку – гіпопластичний 
еритропоез, лімфоцитоз, часто поєднується з порушен-
ням розвитку статевих орґанів, затримкою розумового 
та фізичного розвитку.

ДАЙКА – ЯНҐА (S. C. DYKE – F. G. YOUNG) ВРОД-
ЖЕНА ГЕМО ЛІТИЧНА АНЕМІЯ – макроцитарна ге-
молітична анемія зі зниженою осмотичною резистент-
ністю еритроцитів. Хворіють переважно люди після 30 
ро ків. Характеризується гемолітичною анемією з гіпер-
білірубінемією; осмотична резистентність еритроцитів 
значно знижена; макроцитемія, помірна гіперхромія, ре-
тикулоцитоз; у кістковому мозку – підсилений еритро-
поез; збільшена селезінка.

ДАКСЬКИЙ РОЗЧИН – розчин, який застосовуєть-
ся для компенсації втрат води та солей при холері, хар-
чових токсикоінфекціях і гострій дизентерії, які суп-
роводжуються зневоднюванням та порушенням елек-
тролітного обміну; Д. р. містить в 1 л апіроґенної води 
5 г NaCl, 4 г NaHCO3, та 1 г KCl.

ДАКНОМАНІЯ – нав’язливий потяг кусати оточу-
ючих.

ДАКРІ- (дакріо-; грец. dakryon – сльоза) – частина 
складних слів, яка означає «такий, що відноситься до 
сліз», «слізний».

ДАКРІОАДЕНІТ – запалення слізної залози; спри-
чинюється переважно ендоґенною інфекцією; розріз-
няють гострий і хронічний Д.; у ділянці слізної зало-
зи (зовнішня третина верхньої повіки) спостерігається 
сильний біль, набряк, почервоніння шкіри; очна щілина 
звужена, набуває S-подібної форми, витягнута по гори-
зонталі; зміщення очного яблука зумовлює двоїння; на-
бряк поширюється на скроневу ділянку лиця; у подаль-
шому очна щілина може зовсім закритись; реґіонарні 
лімфатичні вузли збільшуються; перебіг захворювання, 
як правило, доброякісний, у деяких випадках може роз-
винутися флеґмона.

ДАКРІОКАНАЛІКУЛІТ – див.: Каналікуліт (1).
ДАКРІОПС – ретенційна кіста, що розвивається в 

слізній залозі або в її вивідній протоці.
ДАКРІОСТЕНОЗ – звуження носослізної протоки; 

може бути вродженою аномалією або зумовлюватися 
інфекцією; вроджена непрохідність протоки, як прави-
ло, проявляється у віці від 3 до 12 тижнів безперервною 
сльозотечею (епіфора) в одному оці, інколи в обох очах; 
більш пізні прояви та відсутність гнійного ексудату при 
вродженій непрохідності відрізняють її від кон’юнктивіту 
новонароджених, який спричинюється бактеріальною ін-
фекцією або закапуванням азотнокислого срібла; у до-
рослих стеноз носослізної протоки з розвитком епіфо-
ри може спричинюватися запаленням, яке зумовлюється 
хронічною інфекцією в носі або гострим чи хронічним 
кон’юнктивітом; Д. також може спостерігатися при пере-
ломах носа та кісток лиця, які спричинюють механічну 
обструкцію носослізної протоки.

ДАКРІОЦИСТЕКТОМІЯ – оперативне видалення 
слізного мішка.

ДАКРІОЦИСТИТ – запалення слізного мішка; роз різ-
няють гострий, хронічний та Д. новонароджених; частіше 
Д. спричинюється непрохідністю носослізної протоки; 
у дітей раннього віку Д. ускладнює перебіг вродженого 
дакріостенозу; у дорослих непрохідність спричинюєть-
ся травмами носа, викривленням носової перегородки, 
гіпертрофічним ринітом, поліпами слизової оболонки, 
гіпертрофією нижньої носової раковини; при гострому 
Д. спостерігається біль, почервоніння та набряк у ділян-
ці слізного мішка, безперервна сльозотеча, блефарит, 
кон’юнктивіт, гарячка та лейкоцитоз; при хронічному Д. 
єдиним симптомом частіше буває незначне збільшення 
слізного мішка; при натискуванні на слізний мішок мо-
же виділятися гній; слізний мішок може збільшуватися 
внаслідок накопичення секрету, утворюючи мукоцеле ве-
ликих розмірів; при повторних гострих інфекціях слізний 
мішок та оточуючі тканини ущільнюються і мають чер-
воне або коричневе забарвлення.

ДАКРІОЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження сльозовивідних шля хів з застосуванням контрас-
тної речовини.
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ДАКРІОЦИСТОЕТМОЇДОСТОМІЯ – оперативне 
формування сполучення між слізним мішком та порож-
ниною носа з видаленням частини лабіринту ґратчастої 
кістки, яка перешкоджає утворенню анастомозу.

ДАКРІОЦИСТОРИНОСТОМІЯ – оперативне фор-
мування сполучення між слізним мішком та порожни-
ною носа.

ДАКРІУРІЯ – мимовільне сечовиділення під час іс-
теричного нападу.

ДАКТИЛ- (дактило-; грец. daktylos – палець) – час-
тина складних слів, яка зазначає належність до паль-
ців.

ДАКТИЛАЛҐІЯ – біль у пальцях.
ДАКТИЛІТ – запалення фаланґ пальців кисті, яке 

проявляється потовщенням та деструкцією кістки, при-
пухлістю, болючістю при рухах, інколи – з утворенням 
нориць; має туберкульозну етіолоґію.

ДАКТИЛОҐРАФІЯ – 1) письмо пальцем на будь-
якій зручній для письма площині – допоміжний засіб 
зносин з глухим або сліпо-глухим співрозмовником; 
2) техніка письма на друкарській машинці. 

ДАКТИЛОҐРИПОЗ – вроджене викривлення паль-
ців кисті або ступні.

ДАКТИЛОДИНІЯ – див.: Дактилалґія. 
ДАКТИЛОЛІЗ СПОНТАННИЙ – див.: Аньюм.
ДАКТИЛОЛОҐІЯ – ручна азбука, яка відтворює 

слова умовними знаками, зображуваними пальцями 
рук; спосіб спілкування глухонімих за допомогою руч-
ної азбуки.

ДАКТИЛОМЕҐАЛІЯ – вада розвитку, що прояв-
ляється надмірно великими розмірами пальців рук та 
(або) ніг.

ДАКТИЛОСКОПІЯ – розділ криміналістики, що 
вивчає будову шкірних узорів пальців рук з метою вста-
новлення особи, реєстрації і розшуку карних злочин-
ців.

ДАЛЕКОЗОРІСТЬ – один із видів клінічної реф-
ракції ока, який характеризується тим, що фокус пара-
лельних променів після їх заломлення в оці лежить по-
заду сітківки. 

ДАЛЕКОСХІДНА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – 
див.: Гемораґічний нефрозонефрит.

ДАЛЕНА – ФУКСА (A. DALEN – E. FUCHS) 
СИМПТОМ – ознака хро нічного увеїту: потовщення 
базальної пластинки судинної оболонки ока у ви гляді 
горбиків, які складаються з епіте ліоїдних клітин і лім-
фоцитів.

ДАЛЬ-БЕРГА (Г. А. ДАЛЬ-БЕРГ) РЕАКЦІЯ – ме-
тод розрізнювання жіночого молока та молока тварин 
(коров’ячого): при додаванні до молока підкисленого 
розчину хлориду кальцію і метилоранжу з наступним 
нагріванням коров’я че молоко згортається, а жіноче ні.

ДАЛЬРИМПЛЯ (J. DALRYMPLE) СИМПТОМ – 
ознака тиреотоксикозу: внаслідок підвищення тонусу 
м’язів верх ньої повіки спостерігається розширена очна 
щілина з оголеною склерою над лімбом.

ДАЛЬСАСА – НЕТТЕРА – МЮССЕ (J. CH. DAL-
SACE – A. P. NETTER – R. MUSSET) СИНДРОМ – 

симптомокомплекс, що спостерігається при внутрішньо-
маткових зрощеннях після перенесеного туберкульозно-
го запалення слизової оболонки матки: первинні амено-
рея і безпліддя, що не піддаються лікуванню 

ДАЛЬТОНІЗМ – порушення кольорового зору, що 
характеризується нездат ністю розрізняти червоний та 
зелений кольори.

«ДАМСЬКІ ШПИЛЬКИ» – ознака артеріальної гі-
пертензії: при капіляроскопії спостерігається подовжен-
ня і покрученість відрізків капілярів.

ДАМУАЗО (L. H. C. DAMOISEAU) ЛІ НІЯ – див.: 
Елліса – Дамуазо – Соколова лінія.

ДАНБОЛЬТА – КЛОССА (N. DAN BOLT – K. CLOSS) 
СИНДРОМ – див.: Акродерматит ентеропатич ний.

ДАНЕЛІУСА (DANELIUS) СИМПТОМ – поглиб-
лена пульсація судинних пучків легень; рентґенолоґічна 
ознака деяких вроджених вад серця і серцево-легеневої 
недостатності.

ДАНІЕЛЬСА (A. C. DANIELS) РЕТРОКЛАВІКУ-
ЛЯРНА БІОПСІЯ – взяття на гістолоґічне дослідження 
тканини шиї позаду ключиці з лімфатичними вузлами з 
метою виявлення метастазів рака легені.

ДАНІЄЛОПОЛУ (D. DANIELOPOLU) СИМП-
ТОМ – ознака підвищеної збудливості парасимпа-
тичної нервової системи: при переході хворого з 
по зиції стоячи в позицію лежачи спостерігається 
уповільнення пульсу більш ніж на 6 ударів за хвили-
ну (у нормі на 4–6 ударів); рахунок проводиться про-
тягом перших 15–20 секунд перебування хворого в 
позиції лежачи.

ДАНЛОСА (H. A. DANLOS) СИНДРОМ – див.: 
Десмоґенез недосконалий.

ДАНСА (J. B. H. DANCE) СИМПТОМ – пуста пра-
ва клубова ямка при пальпації, що виникає внаслідок 
зміщення інваґінованого відрізка кишечника; ознака іле-
оцекальної інваґінації.

ДАРВІНІЗМ – вчення про еволюційний розвиток 
живих орґанізмів на Землі; у широкому значенні Д. – 
це вчення про історичний розвиток орґанічної приро-
ди, про безперервну перебудову живих форм у процес-
сі пристосування до середовища проживання; у більш 
вузькому розумінні Д. – це теорія природного відбору 
або виживання найбільш пристосованих орґанізмів у 
боротьбі за існування.

ДАР’Є (J. DARIER) ВЕҐЕТУЮЧИЙ ФОЛІКУ-
ЛЯРНИЙ ПСОРОСПЕР МОЗ – див.: Дар’є хворо-
ба.

ДАР’Є (J. DARIER) ХВОРОБА – спадкова хвороба 
(успадкування аутосомно-домінантне), яка характери-
зується порушенням процесу ороговіння за типом дис-
кератозу; спостерігається коло- або дугоподібний черво-
ний висип на тулубі; висипання проґресують радіарно; 
місце первинного вогнища блідне; часті рецидиви; при 
гістолоґічному дослідженні – доброякісний дискератоз, 
гіперкератоз, папіломатоз, у дермі хронічний запальний 
інфільтрат.

ДАР’Є – РУССІ (J. DARIER – G. ROU S SY) САР-
КОЇД – ураження шкіри у вигляді підшкірно розміще-
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них глибоких неболючих вузлів; при гістолоґічному до-
слідженні в типових випадках спостерігається саркоїдна 
ґранульома, яка характеризується поєднанням епітеліоїд-
них, лімфоїдних і незначної кількості гігантських клітин 
без явищ казеозного некрозу.

ДАР’Є – УАЙТА (J. DARIER – WHI TE) ХВОРО-
БА – див.: Дар’є хвороба.

ДАР’Є – ФЕРРАНА (J. DARIER – M. FERRAND) 
ДЕРМАТОФІБРОСАРКОМА – див.: Дерматофібро-
сар кома вибухаюча.

ДАРКШЕВИЧА (Л. О. ДАРКШЕВИЧ) ЯДРО – 
ядро медіального поздовжнього пучка, що входить до 
складу екстрапірамідної системи; розміщене в покришці 
середнього мозку вище ядра окорухового нерва.

ДАРЛІНҐА (S. T. DARLING) ХВОРОБА – див.: 
Гістоплазмоз.

ДАРЛІНҐА (S. T. DARLING) ЦИТО МІКОЗ – див.: 
Гістоплазмоз. 

ДАРСОВАЛІЗАЦІЯ – метод електро лікування змін-
ним імпульсним струмом або електромаґнітним полем 
високої частоти.

ДАУНА (J. L. Y. DOWN) ХВОРОБА – хвороба, в 
основі якої лежить аномалія хромосомного набору; пе-
реважна кіль кість хворих має у всіх клітинах по 47 хро-
мосом; спостерігається поєднання розумової відсталості 
з сукупністю ряду ознак: косо розміщені очні щілини, 
широке сплощене перенісся, додаткова шкірна складка 
біля внутрішнього кута очей, напіввідкритий рот, збіль-
шений язик з гіпертрофованими сосочками і глибокими 
борознами, високе склепінчас те піднебіння, деформо-
вані вушні раковини, коротка шия; на периферії райдуж-
ної оболонки наявні білуваті вогнища – плями Брашфіл-
да; ступні і кисті короткі, широкі; пальці як обрубані, 
мізинець укорочений і викривлений, має одну згиналь-
ну складку замість двох; на долоні часто спостерігаєть-
ся поперечна складка і високе розміщення додатково-
го трирадіуса, що являє собою точку, в якій сходяться 
папілярні лінії трьох напрямів; на ступнях збільшений 
проміжок між І і ІІ пальцями; статевий розвиток різко 
затримується; у клінічній картині домінують зміни не-
рвової системи: м’язова гіпотонія, розлади координа-
ції, веґетативно-ендокринні порушення, очні симптоми; 
психічні розлади характеризуються, головним чином, 
не  доумством типу психіч ного недорозвитку – оліґоф-
ренії; пси хічний недорозвиток при Д. х. в 75% випадків 
досягає ступеня імбецильності, в 20% – ідіотії і тільки 
в 5% – дебільності.

ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА (DUO DENUM) – 
початковий відділ тонкої кишки, який починається без-
посередньо від шлунка; у дорослої людини її довжи-
на – 27–30 см, ємність 150–250 см3; Д. к. поділяється на 
4 частини: 1) верхня частина – цибулина; 2) низхідна 
частина; 3) горизонтальна частина; 4) висхідна частина; 
стінка Д. к. складається з серозної, м’язової і слизової 
оболонок та підслизової основи.

ДВАНАДЦЯТИПАЛОКИШКОВЕ УТИСНЕН-
НЯ – заглиблення на нижній поверхні правої частки пе-
чінки в місці прилягання дванадцятипалої кишки.

ДВАНАДЦЯТИПАЛО – ПОРОЖНЬО КИШКО-
ВИЙ ВИГИН – вигнута частина дванадцятипалої киш-
ки в місці її переходу в порожню кишку.

«ДВЕРЕЙ, ЩО ЗАЧИНЯЮТЬСЯ» СИМПТОМ – 
різке підсилення другого тону серця над легеневим стов-
буром і в точці Боткіна – Ерба; ознака мітральної вади 
серця.

ДВІЙНЯТА – два плоди, що одночасно розвивають-
ся в порожнині матки.

ДВОГОЛОВОГО М’ЯЗА ПЛЕЧА РЕФЛЕКС – 
див.: Біцепс-рефлекс.

ДВОГОЛОВОГО М’ЯЗА СТЕГНА РЕФЛЕКС – 
при ударі молоточком по сухожилку двоголового м’яза 
стегна спостерігається розгинання гомілки; фізіолоґіч-
ний рефлекс.

ДВОЗУБА СИМПТОМ – сиґмоподібна форма 
рент ґенівської тіні в ділянці ілеоцекального кута, яка 
спостерігається при іригоскопії; ознака ілеоцекальної 
інвазії кишок, зумовлена заповненням контрастною ре-
човиною просвіту між стінкою сліпої кишки і клубовою 
кишкою, що проникла в неї. 

ДВОЇННЯ – див.: Диплопія.
ДВОЇННЯ ФІЗІОЛОҐІЧНЕ – двоїння зображення 

на сітківці об’єкта, що розташований ближче або далі 
від точки фіксації і суб’єктивно не відчувається.

ДВОХВИЛЬОВИЙ МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛІТ – 
ва ріант кліщового енцефаліту, який характеризується 
двохвильовим перебігом: у першій хвилі – гострий поча-
ток без продромального періоду, гарячка, головний біль; 
у другій (більш тривалій) – гарячка з явищами менінґіз-
му, наступна тривала постінфекційна астенія.

ДЕ- (дез-; дезо-; лат. de) – частина складних слів, яка 
означає: рух вниз, припинення, видалення; заперечен-
ня, нестачу чи зміну поняття, що виражене наступними 
частинами слова. 

ДЕАФЕРЕНТАЦІЯ – втрата можливості прове-
дення сенсорного збудження від периферії до цент-
ру внаслідок порушення анатомічної або фізіолоґічної 
цілісності чутливих нервів.

ДЕБІЛЬНІСТЬ – легкий ступінь оліґофренії, який 
характеризується примітивністю суджень і висновків, 
недостатньою диференціацією емоцій, обмеженою мож-
ливістю навчання, зниженою адаптацією.

ДЕБІТ В БАЛЬНЕОЛОҐІЇ – кількість мінеральної 
води, яка надходить в одиницю часу із природного або 
штучного джерела.

ДЕБІТ ПЕПСИНУ – кількість пепсину, що виді-
ляється залозами шлунка за одиницю часу.

ДЕБІТ СЕРЦЯ – кількість крові, що викидається 
шлуночками серця за одиницю часу.

ДЕБІТ СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ – кількість соляної 
кислоти, що виділяється залозами шлунка за одиницю 
часу.

ДЕБЛЕРА (K. DEBLER) СИНДРОМ – рідкісна 
форма гемолітичної анемії, що проявляється в грудному 
віці; характеризується гіпохромною анемією, еритроб-
ластозом, ретикулоцитозом, анізоцитозом, поліхрома-
зією, мікроцитозом; у кістковому мозку збільшена кіль-
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кість еритробластів; спостерігається затримка росту, 
часті нудота і блювання, проноси або запори, гепато-
спленомеґалія. Після видалення селезінки, звичайно, 
наступає тривала ремісія.

ДЕБРЕ (R. DEBRE) СИНДРОМ (1) – симптомоком-
плекс, що може спостерігатися у дітей до 5-літнього віку 
після перенесеної банальної інфекції: в’ялі паралічі, які 
відповідають попереково-крижовим сеґментам; гіпореф-
лексія, масивний ґенералізований набряк, блукаючі болі 
по всьому тілу (особливо в кін цівках). Зворотній розви-
ток симптомів, звичайно, через 2-3 тижні.

ДЕБРЕ (R. DEBRE) СИНДРОМ (2) – доброякіс ний 
вірусний лімфаденіт, що розвивається після пошкоджень 
шкіри: пошкодження шкіри як вхідні ворота для інфекції 
(виявляються не завжди); реґіонарний лімфаденіт, час-
то з нагноєнням і формуванням фістули; гарячка, втома, 
схуднення. Спостерігаються ектопічні і атипічні форми:1) 
ектопічна форма – гострий тонзиліт з припуханням лім-
фатичних вузлів, часто – з ретрофаринґеальним абсце-
сом; 2) торакальна форма – припухання медіастинальних 
лімфатичних вузлів; 3) мезентеріальна форма – клінічна 
картина мезоаденіту; 4) кон’юнктивальна форма – [див.: 
Паріно синдром (1)].

ДЕБРЕ (R. DEBRE) СИНДРОМ (3) – порушення 
обміну в дітей з одночасним накопиченням жирів і ґлі-
коґену в печінці та з м’язовою гіпотонією: збільшен-
ня печінки (звичайно, через кілька тижнів після народ-
ження) затримка росту, дистрофія, нерівномірний роз-
поділ під шкірної жирової тканини; гіпотонія попереч-
носмугастої мускулатури; ліпемія, гіперхолестеринемія; 
натще – гіпоґлікемія, а після навантаження ґлюкозою – 
патолоґічна цукрова крива.

ДЕБРЕ – МАРІ (R. DEBRE – J.J. MA RIE) СИН-
ДРОМ – варіант гіпоталаміч но-гіпофізарного нанізму 
з ізольованими розладами водного обміну: карликовий 
зріст, інфантилізм, гіпоґеніталізм, ожиріння; оліґодип-
сія, оліґурія, висока відносна щільність сечі; нездатність 
своєчасно виділити підвищену кількість випитої рідини; 
гіпотензія, гіпоґлікемія, знижена температура.

ДЕБРЕ – СЕМЕЛЕНЯ (R. DEBRE – G. SEMELA-
IGNE) СИНДРОМ – поєднання вродженої мікседеми і 
міопатії в дітей: відставання в рості, уповільнення реф-
лекторної діяльності, гіпотермія, брадикардія, зменше-
не потовиділення, суха шкіра, рідке волосся, запори, 
оліґофренія, вроджена гіпертрофія м’язів кінцівок, гі-
перхолестеринемія.

ДЕБРЕ – ДЕ ТОНІ – ФАНКОНІ (R. DE BRE – G. 
DE TONI – G. FAN CONI) СИНДРОМ – див.: Де То ні – 
Дебре – Фанконі синдром.

ДЕБРЕ – ФІБІҐЕРА (R. DEBRE – J.A. G. FIBI-
GER) СИНДРОМ – спадкова (успадкування аутосом-
но-рецесивне) хвороба, розвиток якої зумовлений по-
рушенням біосинтезу кортикостероїд них гормонів; ха-
рактеризується дегідратацією, метаболічним ацидозом, 
гіперкаліємією, втратою натрію з сечею, серцево-судин-
ною недостатністю.

ДЕВАСТАЦІЯ – комплекс активних методів бороть-
би з інвазійними та інфек ційними хворобами людини, 

тварин і рослин з метою раціонального знищення збуд-
ників цих захворювань в окремих ґеоґрафічних або гос-
подарчих зонах; залежно від охоплення територій Д. по-
діляється на реґіональну, зональну, локальну; від вибору 
об’єкта знищення – гельмінтозну, протозоонозну, арах-
ноетомозну, бактеріозну, вірусну, мікозну Д.; від вибору 
об’єкта оздоровлення – медичну, ветеринарну, аґроно-
мічну або комплексно – зоонозну Д.; розрізняють також 
тотальну і парціальну Д.

ДЕВЕРЖІ (M. G. A. DEVERGIE) ХВОРОБА – 
хронічний дерматоз, первинним елементом якого є фолі-
кулярна папула з висівковидним лущенням; при гісто-
лоґічному дослідженні спостерігається фолікулярний 
гіперкератоз, місцями дифузний, вогнищевий параке-
ратоз, нерівномірний паракератоз, акантоз, вакуолізація 
клітин базального шару; в сосочковому шарі дерми по-
мірний запальний інфільтрат, головним чином, навколо 
судин; сальні і потові залози часто атрофічні; хвороба 
може розвинутися в будь-якому віці, розвивається пос-
тупово, інколи гостро, протікає хронічно; виділяють ґе-
нералізовану, локалізовану і абортивну форми.

ДЕВІАЦІЯ (в ґенетиці) – зміна процесів онтоґене-
зу в одному з альтернативних напрямків, яка виклика-
на мутаціями.

ДЕВІАЦІЯ СТАТЕВА – відхилення від загально-
прийнятих форм статевої поведінки, що не належить 
до хворобливих станів.

ДЕВІКА (M. E. DEVIC) СИНДРОМ – підгостра ен-
цефаломієлопатія з вираженою демієлінізацією зорових 
нервів і спинного мозку: гострий початок, який прояв-
ляється сліпотою; гострий поперечний мієліт з ди- або 
тетраплеґією; на початку захворювання часті дисоційо-
вані розлади чутливості.

ДЕ ВРІ (A. DE VRIES) СИНДРОМ – поєднання 
вроджених вад розвитку долоні та синдактилії ІІ і ІІІ 
пальців кисті зі спадковим гемораґічним синдромом.

«ДЕВ’ЯТОГО ДНЯ» СИНДРОМ – див.: Еритема 
дев’ятого дня.

ДЕГЕЛЬМІНТАЦІЯ – див.: Дегель м інтизація.
ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ – комплекс лікувально-про-

філактичних заходів, за допомогою яких звільняють лю-
дей і тварин від паразитичних червів – гельмінтів та по-
переджують забруднення при цьому оточуючого сере-
довища інвазійними елементами (яйцями і личинками 
гель мінтів).

ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ ДІАҐНОСТИЧНА – метод 
діаґностики гельмінтозів, який полягає в стимуляції від-
ходження члеників гельмінтів з калом при застосуванні 
протиглисного засобу в субтерапевтичній дозі.

ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ ПРЕІМАҐІНАЛЬНА – де-
гельмінтизація, яка проводиться в період, коли гельмін-
ти не досягли статевої зрілості.

ДЕГІДРАТАЗИ – див.: Гідролази.
ДЕГІДРАТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ – лікувальні заходи, 

спрямовані на зменшення кількості рідини в орґанізмі 
або в окремих орґанах і системах.

ДЕГІДРАТАЦІЙНІ ЗАСОБИ – лі карські засоби, що 
підвищують осмотичний тиск плазми крові і підсилю-



284  ДЕГІДРАТАЦІЯ  –  ДЕҐО – ДЕЛОРА – ТРИКО СИНДРОМ

ють надходження рідини з тканин і орґанів у кров’яне 
русло.

ДЕГІДРАТАЦІЯ – див.: Гіпогідратація.
ДЕГІДРАТАЦІЯ ГІПЕРТОНІЧНА – див.: Гіпогід-

ра тація гіпертонічна.
ДЕГІДРАТАЦІЯ ГІПОТОНІЧНА – див.: Гіпогідра-

тація гіпотонічна.
ДЕГІДРАТАЦІЯ ІЗОТОНІЧНА – див.: Гіпогідра-

тація ізотонічна.
ДЕГІДРОҐЕНАЗИ – ферменти, що каталізують 

окислювально-відновні реакції, відщеплюючи водень 
від орґанічної речовини; Д. активують атоми водню 
речовини, яка окислюється, і роблять їх здатними пе-
реміщуватися на певні сполуки; Д. відрізняються ви-
сокою специфічністю і каталізують реакції окислен-
ня тільки певного субстрата або групи споріднених з 
ним сполук; залежно від природи речовини (акцепто-
ра), до якої приєднується водень, Д. поділяють на дві 
групи: Д. анаеробні – переносять водень до продуктів 
розкладу вуглеводів, беруть участь у процесах дихан-
ня і бродіння; Д. аеробні, або оксидази, – переносять 
водень лише на кисень атмосфери, внаслідок чого ут-
во рюється вода.

ДЕГІДРОҐЕНІЗАЦІЯ – хімічна реакція відщеплен-
ня водню від молекул орґанічних сполук.

ДЕГІДРОЗ – знижене потовиділення.
ДЕГІО (К. К. ДЕГИО) СИМПТОМ – диферен-

ційно-діаґностична ознака збудження парасимпатич-
ної нервової системи і ураження міокарду у хворих 
на брадикардію: після підшкірного введення 1 мл 0,1-
процентного розчину атропіну брадикардія, яка зумо-
влена збудженням парасимаптичної нервової системи, 
проходить; при ураженні міокарду брадикардія зали-
шається.

ДЕҐАЗАТОР – 1) особа, яка здійснює деґазацію; 2) 
речовина, яка, вступаючи в хімічну реакцію з отруйною 
речовиною, знешкоджує її.

ДЕҐАЗАЦІЯ – знешкодження місцевості, одягу, 
зброї тощо від отруйних речовин.

ДЕҐЕНЕРАТ – людина, що має ознаки фізичного 
або психічного виродження.

ДЕҐЕНЕРАТИВНИЙ – вироджений; такий, що ви-
роджується, має ознаки деґенерації.

ДЕҐЕНЕРАЦІЯ – процес виродження, зворотньо-
го розвитку.

Д. ЗАГАЛЬНА – Д., що характеризується редук-
цією орґанів з активними функціями (орґани руху, ц. 
н. с.) і проґресивним розвитком пасивних, але важли-
вих для виживання орґанів (статева система, забарв-
лення).

Д. В МОРФОЛОҐІЇ – процес атрофії та руйнування 
окремих клітин або орґанів у процесі їх онтоґенезу.

Д. В ПАТОЛОҐІЇ – термін ввів Р. Вірхов, який при-
пускав можливість переродження клітин; це поняття 
збереглось у цитолоґії для позначення процесу відкла-
дення в клітинах різних речовин, що зумовлюють втра-
ту клітиною здатності до нормального функціонування 
і поділу.

Д. СПЕЦІАЛЬНА – Д., яка характеризується тим, 
що у процесі еволюційного розвитку редукуються орґа-
ни, наявні у предків.

Д. БІЛОЇ РЕЧОВИНИ МОЗКУ СПОНҐІОЗНА – 
див.: Канавана хвороба.

Д. ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНА – див.: Гепатоцереб-
ральна дистрофія. 

Д. ГІАЛОЇДНО-РЕТИНАЛЬНА – див.: Ваґнера 
хвороба.

Д. ЖОВТОЇ ПЛЯМИ – група захворювань, що ха-
рактеризуються дистрофічними змінами сітківки, обме-
женими ділянкою жовтої плями.

Д. ЖОВТОЇ ПЛЯМИ ЮНАЦЬКА – див.: Штарґар-
дта деґенерація жовтої плями.

Д. КОРТИКО-СТРІО-СПІНАЛЬНА – див.: Яко-
ба – Крейтцфельдта хвороба.

Д. ЛЕНТИКУЛЯРНА ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: Ге-
патоцеребральна дистрофія.

Д. НЕРВОВИХ ВОЛОКОН ВТОРИННА – див.: 
Валлера переродження.

Д. НЕРВОВИХ ВОЛОКОН ПЕРІАКСОНАЛЬ-
НА – патолоґічні зміни мієлінової оболонки нервових 
волокон, що характеризуються її розпадом на обмеже-
них ділянках при від  носній збереженості осьових ци-
ліндрів.

Д. НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СЕҐМЕНТАРНА – 
див.: Деґенерація нервових волокон періаксональна.

Д. ПСИХІЧНА – будь-які відхилення психіки 
внаслідок несприятливої спадковості.

Д. СІТКІВКИ – патолоґічні зміни сітківки, в основі 
яких лежить її дистрофічне переродження.

Д. СПИНОЦЕРЕБЕЛЯРНА – патолоґічні зміни в 
мозочкових шляхах у спинному мозку, в основі яких ле-
жать дистрофічні процеси.

Д. СПОНҐІОЗНА БІ ЛОЇ РЕЧОВИНИ МОЗКУ – 
див.: Канавана хвороба.

Д. ТАПЕТОРЕТИНАЛЬНА – див.: Абіотрофія сіт-
ківки.

Д. ШКІРИ КОЛОЇДНА – див.: Дистрофія шкіри ко-
лоїдна.

ДЕҐО (R. DEGOS) СИНДРОМ – різновид локаль-
них еритрокератодермій: округлі аритематозні бляшки 
з лускою в центрі, яка схожа на кокарду. Протягом 3 мі-
сяців вони підлягають зворотнім змінам, а потім реци-
дивують у вигляді множинних висипів.

ДЕҐО – ДЕЛОРА – ТРИКО (R. DE GOS – J. DE-
LORT – R. TRICOT) СИНДРОМ – захворювання, яке 
починається шкірними симптомами і закінчується ле-
тально з явищами гострого живота: рецидивуючі світ-
ло-рожеві незначно набряклі папульозні висипи, які 
через кілька днів змінюються: центр втягується, колір 
стає білим; змінена тканина на місці висипів відді-
ляється і утворюється різко обмежена виразочка з гіпер-
е мованою облямівкою. Часто спо стерігаються ураження 
очей: кон’юнк тивальні мікроаневризми, набряк зорово-
го нерва і параліч окорухового нерва. Через кілька міся-
ців розвива ється тромбоз вен кишечника, його некрози 
без перфорацій, що проявляється симптомами гострого 
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живота з болями в епіґастральній ділянці, блюванням 
кров’ю і гарячкою.

ДЕҐОСА (R. DEGOS) СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що характеризується ураженням шкіри і шлунково-
кишкового тракту; більшість авторів відносять Д. с. до 
системних некротизуючих анґіїтів; захворювання спос-
терігається у чоловіків; переважно на шкірі тулуба, поти-
лиці, інколи на кінцівках виникає висипання папул блідо-
рожевого кольору, напівсферичної форми, діаметром 3– 
4 мм, часто з явищами набряку, що нагадує пухир; через 
кілька тижнів папули зникають, залишаючи стійкі віспо-
подібні атрофічні рубчики; через кілька тижнів, місяців, 
а інколи і років після шкірних висипів розвиваються ура-
ження шлунково- кишкового тракту (множинні перфора-
ції, переважно тонкої кишки); при Д. с. можливе уражен-
ня нервової системи, очей; перебіг хвороби, звичайно, 
бурхливий, тяжкий, інколи більш сприятливий; проґноз 
завжди серйозний, хворі рідко живуть 3–6 мі сяців після 
виникнення перших ознак ураження кишечника.

ДЕҐОСА (R. DEGOS) ХВОРОБА – див.: Деґоса 
син дром.

ДЕҐОСА – ДЕЛОРА – ТРИКО (R. DE GOS – J. DE-
LORT – R. TRICOT) СИНДРОМ – див.: Деґоса син-
дром.

ДЕҐОСА  – ЛОРТА-ЖАКОБА  (R. DE GOS – 
J. L. LOR TAT-JACOB) ХВОРОБА – див.: Дисплазія 
бородавчаста дифузна піґментна.

ДЕҐРАДАЦІЯ – 1) спрощення будови і функцій 
орґанізмів внаслідок зміни умов існування (при пере-
ході від рухомого способу життя до нерухомого або від 
вільного до паразитичного); 2) рух назад, поступове по-
гіршання, занепад, втрата якихось властивостей.

Д. ОНТОҐЕНЕТИЧНА – спрощення орґанізму на 
кінцевих стадіях розвитку.

Д. ФІЛОҐЕНЕТИЧНА – спрощення будови потом-
ків порівняно з орґанізацією їх предків.

Д. АЛКОГОЛЬНА – де ґрадація особи, що виникає 
внаслідок хронічного алкоголізму; проявляється афек-
тивними і психопатоподібними змінами, втратою пра-
цездатності.

Д. ОСОБИ – втрата особою властивостей, які вона 
мала, зі збідненням всіх її здібностей.

ДЕҐРАДУВАТИ – поступово втрачати цінні якості, 
занепадати. 

ДЕҐУСТАЦІЯ – оцінювання якості продуктів фахів-
цем на основі зорових, смакових, нюхових відчуттів.

ДЕДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – спрощення структури клі-
тин, пов’язане з тимчасовою втратою їхніх ознак спе-
ціалізації; за сприятливих умов дедиференційовані клі-
тини здатні до проґресивного розвитку.

ДЕДУКТИВНИЙ – заснований на дедукції.
ДЕДУКЦІЯ – метод дослідження, який полягає в 

переході від загального до окремого; одна з форм умо-
виводу, при якій на основі загального правила з одних 
положень, як істинних, виводиться нове істинне поло-
ження.

ДЕЕФЕРЕНТАЦІЯ – втрата орґаном або тканиною 
можливості отримувати імпульси від ц. н. с. внаслідок 

порушення анатомічної цілісності або провідності ефе-
рентних нервових волокон.

DEJA ENTENDU – психічний розлад, який прояв-
ляється відчуттям, що почуте в даний момент уже мало 
місце у минулому.

DEJA VECU – психічний розлад, який проявляєть-
ся відчуттям, що нинішні переживання вже мали місце 
в минулому.

DEJA VU – психічний розлад, який проявляється 
відчуттям, що побачене в даний момент уже спостері-
галось в минулому.

ДЕЖАНА (M. C. DEJEAN) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спосте рігається при патолоґічних 
процесах на дні очної ямки: витрішкуватість, двоїн ня 
в очах, сильний біль у верхній щелепі і втрата чутли-
вості в зоні ін нер вації першої та другої гілок трій час-
то го нерва.

ДЕЖАРДЕНА (A. DESJARDINS) ПАНКРЕАТИЧ-
НА ТОЧКА – больова точка, яка розміщена за 6 см від 
пупка на лінії, що сполучає його з правою пахвовою ям-
кою; ознака гострого панкреатиту.

ДЕЖЕРИНА (J. J. DEJERINE) РЕФЛЕКС – кло-
нічне посмикування пальців руки при поколюванні шкі-
ри долоні; патолоґічний шкірний рефлекс, що спостері-
гається при ураженні пірамідного шляху.

ДЕЖЕРИНА (J. J. DEJERINE) СИМПТОМ – під-
силення болів у поперековій ділянці і по ходу сідничого 
нерва при будь-якому фізичному навантаженні; ознака 
ішіасу і попереково-крижового радикуліту.

ДЕЖЕРИНА (J. J. DEJERINE) СИНДРОМ (1) – 
переміжна кульгавість, парези і паралічі, що розвива-
ються внаслідок розладів кровообігу при сифілісі або 
хронічному тромбанґіїті.

ДЕЖЕРИНА (J. J. DEJERINE) СИНДРОМ (2) – 
симптомокомплекс, що може розвиватися при дифтерії 
і нагадує спинну сухотку: атаксія та розлади глибокої 
чутливості.

ДЕЖЕРИНА – ЛАВАЛЬПІКШЕФА (J. J. DEJERI-
NE – LAVALPIQUE CHEF) СИНДРОМ – різновид ал-
когольного поліневриту, який проявляється алкогольною 
несправжньою спинною сухоткою з розладами поверх-
невої чутливості, відчуття становища тіла і атаксією.

ДЕЖЕРИНА – ЛІХТГЕЙМА (J.J. DE JE  RINE – L. 
LICHT HEIM) СИМПТОМ – хворий не може говори-
ти, але в стані показати пальцями кількість складів у 
слові, вимовленому лікарем; ознака підкоркової мотор-
ної афазії.

ДЕЖЕРИНА – РОССІ (J.J. DE JERI NE – G. RO-
US SY) СИНДРОМ – однобічні порушення зору і чут-
ливості, що розвиваються внаслідок пошкодження та-
ламуса: гомонімна геміанопсія; гіперрефлексія сухо-
жилків і надкісниці, контр латеральна гіпорефлексія 
шкіри; геміалґії, геміпарестезії, розлади глибокої чут-
ливості.

ДЕЖЕРИНА – СОТТА (J.J. DEJE RINE – J. SOT-
TAS) ГІПЕРТРОФІЧНИЙ НЕВРИТ – спадкове (ус-
падковується аутосомно- рецесивно) захворювання нер-
вової системи, яке, звичайно, розвивається в ранньому 
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дитячому або юнацькому віці; проявляється атрофіями 
м’язів дистальних відділів кінцівок, наявністю потов-
щених нервових стовбурів, частіше периферійних не-
рвів; по ходу цих нервів спостерігаються болючі вуз-
лики, які з’являються і збільшуються в об’ємі з часом 
розвитку захворювання; виникають парези переважно 
дистальних відділів кінцівок, поліневротичний тип роз-
ладів чутливості (типу «рукавичок», «носків»), спон-
танні болі по ходу нервів, інколи порушується функ-
ція окорухових нервів, у деяких випадках виникають 
ністаґм, розлади координації рухів, псевдотабетичні 
болі, атаксія; перебіг повільний, проґресуючий з ко-
роткочасними ремісіями; проґноз щодо одужання не-
сприятливий.

ДЕЖЕРИНА – СОТТА (J.J. DEJE RINE – J. SOT-
TAS) ХВОРОБА – див.: Дежерина – Сотта гіпертрофіч-
ний неврит.

ДЕЖЕРИНА – СУКА – СІКАРА (J.J. DE JERI NE – 
А.А. SOUQUES – J. SICARD) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спостерігається при пошкоджен-
ні колінчастого вузла: ознаки пошкодження VII спин-
номозкового нер ва, розлади смаку на передніх 2/3 язи-
ка, порушення чутливості мочки вуха; сильний біль у 
вухах; герпес язика.

ДЕЖЕРИНА – ТОМА (J. J. DEJERI NE – A. THO-
MAS) СИНДРОМ – симп томокомплекс, що виникає 
при оливопонтоцеребелярному ураженні: спочатку по-
являються мозочкові розлади – атаксія нижніх кінці-
вок, пізніше атаксія поширюється і на верхні кінцівки; 
спостерігається порушення сечовиділення, нетримання 
сечі; інколи розвиваються паркінсонізм і ознаки слабоум-
ства. 

ДЕЖЕРИН-КЛЮМПКЕ (A. DEJERI NE-KLUMP-
KE) ПАРАЛІЧ – симптомокомплекс ураження нижньо-
го відділу плечового сплетення (VІІІ шийного і І грудно-
го спинномозкових нервів); проявляється периферійним 
парезом або паралічом м’язів кисті, зміною чутливості у 
відповідній зоні, веґетативно-трофічними змінами (акро-
ціаноз, гіпергідроз або сухість шкіри); на боці уражен-
ня інколи спостерігається симптомокомплекс Бернара – 
Горнера: звуження зіниці, очної щілини і енофтальм.

ДЕЖЕРИН-КЛЮМПКЕ (A. DEJE RINE-KLUMP-
KE) СИНДРОМ – див.: Дежерин-Клюмпке параліч.

ДЕЗАКТИВАЦІЯ – 1) усунення радіоактивних ре-
човин з поверхні місцевості, споруд, одягу, продоволь-
ства, води тощо; 2) втрата молекулою енерґії, яка пот-
рібна для вступу в хімічну реакцію.

ДЕЗАКТУАЛІЗАЦІЯ МАРЕННЯ – стійке або 
тимчасове зменшення марення для хворого, яке настає 
спонтанно або під впливом лікування.

ДЕЗАМІДАЗИ – див.: Амідази.
ДЕЗАМІНУВАННЯ – відщеплення аміногрупи 

(NH2) від орґанічної сполуки; Д. супроводжується за-
міщенням аміно групи воднем, гідроксилом (ОН) або 
іншою групою; Д. амінокислот відбувається в орґаніз-
мах під впливом специфічних ферментів – дегідроґеназ; 
внаслідок Д. амінокислот завжди утворюється аміак і 
безазотиста сполука: насичена або ненасичена жирна 

кислота, кетокислота або оксикислота; аміак, що є от-
рутою для орґанізмів, знешкоджується, перетворюючись 
в інші сполуки, а безазотисті продукти окислюються до 
води і СО2; розрізняють кілька типів Д. амінокислот: 
відновне Д. відбувається в мікроорґанізмах і в шлунко-
во-кишковому тракті людини під впливом мікро флори; 
в тканинах людини відбувається тільки окисне Д.; гід-
ролітичне і внутріш ньомолекулярне Д. характерне для 
нижчих тварин і мікроорґанізмів.

ДЕЗІНСЕКЦІЯ – заходи боротьби з шкідливими ко-
махами і кліщами – переносниками збудників хвороб 
людини і тварин та сільськогосподарськими шкідника-
ми.

ДЕЗІНТЕҐРАЦІЯ – 1) розпад цілого на складові 
частини; 2) (у психіатрії) роз’єд нання окремих психіч-
них процесів з порушенням цілісності психічної діяль-
ності.

ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНА ТЕРАПІЯ – лікувальні 
заходи, що включають в себе лікувальну допомогу як 
при екзоґенних інтоксикаціях усіх видів, так і лікувальні 
дії щодо прискорення виведення із орґанізму токсичних 
речовин ендоґенного походження.

ДЕЗІНТОКСИКАЦІЯ – комплекс реакцій орґаніз-
му, спрямованих на зменшення біолоґічної активності і 
концентрації отрут, а також на нормалізацію порушених 
ними структур і функцій.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ АПАРАТИ – тех нічні пристрої, 
призначені для дезін фекції і (або) дезінсекції.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ КАМЕРИ – пристрої, призна-
чені для дезінфекції і дезінсекції одягу, постільних ре-
чей та інших об’єктів; залежно від дезінфікуючого аґен-
та Д. к. поділяються на парові, пароповітряні, парофор-
малінові, гарячоповітряні, ґазові, комбіновані.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ – 1) розділ епідеміолоґії, що вивчає 
і розробляє засоби і способи знищення збудників зараз-
них за хворювань, їх переносників, а також гризунів; 2) 
заходи, спрямовані на знищення збудників інфекційних 
захворювань людини і тварин.

ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ – фізичні аґенти і хі-
мічні речовини, що використовуються для знищення 
збудників інфекцій них захворювань у навколишньому 
середови щі.

ДЕЗОБЛІТЕРАЦІЯ – відновлення облітерованих по-
рожнин тіла.

ДЕЗОДОРАТОР – прилад для поглинання або заглу-
шення неприємних запахів у приміщеннях.

ДЕЗОДОРАЦІЯ – заходи, спрямовані на усунення 
неприємних запахів у середовищі, що оточує людину.

ДЕЗОДОРУЮЧІ ЗАСОБИ – різні препарати, що 
використовуються з метою попередження утворення або 
усунення неприємних запахів.

ДЕЗОКСИГЕМОҐЛОБІН – форма гемоґлобіну, в 
якій він здатний приєднувати кисень чи інші сполуки.

ДЕЗОКСИРИБОЗА – С5Н10О5; 2-дезо ксирибоза; спо-
лука, що являє собою D-рибозу, у молекулі якої гідро-
ксильна група біля другого атома вуглеводу заміне на на 
водень; є типовим вуглеводним компонентом дезокси-
рибонуклеїнових кислот.
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ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗА – фермент, що каталі-
зує гідроліз дезоксирибонуклеїнової кислоти; належить 
до класу гідролаз групи фосфатаз; міститься в різних 
тканинах тварин і рослин.

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВА  КИСЛОТА 
(ДНК) – складна орґанічна сполука, найважливіша нук-
леїнова кислота; до складу ДНК входять моноза – де-
зоксирибоза, азотисті основи – аденін, ґуанін, цитозин і 
тимін та залишки фосфорної кислоти; молекулярна маса 
до 106–107; побудована з кількох тисяч мононуклеотидів; 
міститься в усіх живих клітинах, переважно в клітинно-
му ядрі; відіграє важливу біолоґічну роль, зберігаючи і 
передаючи по спадковості ґенетичну інформацію про 
будову, розвиток та індивідуальні ознаки кожного жи-
вого орґанізму.

ДЕЗОРҐАНІЗАЦІЯ – 1) відсутність орґанізованос-
ті, нормальної діяльності, розладнаність; 2) (у патолоґії) 
порушення фізико-хімічної чи морфолоґічної орґанізації 
клітин, тканин або орґанів.

ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ – 1) втрата здатності орієнту-
ватися; 2) введення в оману, позбавлення правильної 
орієнтації; 3) (у психіатрії) порушення орієнтування в 
оточуючому середовищі, у часі та стосовно власної осо-
би, що може спостерігатися при різних психозах.

ДЕЙВІСА (J. S. DAVIS) СИМПТОМ (1) – петехії 
на сідницях; можлива ознака гострого панкреатиту.

ДЕЙВІСА (J. S. DAVIS) СИМПТОМ (2) – непуль-
суючі, при пальпації пусті артерії з жовтуватими або 
блідими плямами над ними; можлива ознака смерті.

ДЕЙЛА (H. H. DALE) ПРАВИЛО – правило, від-
повідно до якого всі закінчення аксона одного нейрона 
виділяють один і той же медіатор.

ДЕЙНА (D. S. DANE) ЧАСТИНКИ – частинки, які 
являють собою віріони і виявляються у крові хворих на 
сироватковий гепатит та носіїв збудника хвороби.

ДЕЙНЕ (CH. L. DANA) СИНДРОМ – комплекс 
проявів ураження нервової системи при тяжкій анемії, 
що зумовлена дефіцитом вітаміну В12: розлади глибо-
кої чутливості з спінальною атаксією, парестезії, гі-
потонія; ослаблені сухожилкові рефлекси, патолоґічні 
рефлекси (Бабінського, Росолімо), загальне ослаблен-
ня моторики; маніакальний або депресивний стан, мо-
зочкова атаксія; часто ознаки деліріозного і параноїд-
ного синдромів.

ДЕЙТЕРАНОМАЛ – особа, що страждає дейтера-
номалією.

ДЕЙТЕРАНОМАЛІЯ – порушення кольорового зо-
ру, що проявляється слабкістю сприйняття зеленого ко-
льору.

ДЕЙТЕРАНОП – особа, що страждає дейтера-
нопією.

ДЕЙТЕРАНОПІЯ – порушення кольорового зору, 
що проявляється відсутністю сприйняття зеленого ко-
льору.

ДЕЙТЕРІЙ – стабільний ізотоп водню, ядро якого 
складається із одного протона і одного нейтрона. 

ДЕЙТЕРОПЛАЗМА – сукупність трофічних вклю-
чень у цитоплазмі, які необхідні для розвитку зародка.

ДЕЙТЕРОЦЕЛЬ – див.: Целом.
ДЕЙТОСОМА – назва непостійних клітинних 

структур, що виникають у процесі життєдіяльності клі-
тини.

ДЕЙЧЛЕНДЕРА (C. E. W. DEUTSCH LANDER) 
СИНДРОМ – перелом ІІ, ІІІ, рідкісніше ІV плеснових 
кісток внаслідок значного фізичного навантаження; час-
то комбінується з hallux valgus. 

ДЕКАЛЬЦИНАЦІЯ – 1) у гістолоґічних методах 
дослідження – процес видалення вапна із мінералізова-
них тканин для наступного їх гістолоґічного і гістохіміч-
ного дослідження; 2) у патолоґії – втрата кальцію кіст-
ковою тканиною в процесі її утворення і при деяких па-
толоґічних процесах.

ДЕКАНТАТОР – апарат (відстійник, згущувач) для 
декантації.

ДЕКАНТАЦІЯ – зливання рідини з осаду після від-
стоювання або центрифугування.

ДЕКАНЦЕРОҐЕНІЗАЦІЯ – заходи, спрямовані на 
видалення канцероґенних речовин із об’єктів оточуючо-
го середовища.

ДЕКАНЮЛЯЦІЯ – видалення із трахеї трахеото-
мічної трубки.

ДЕКАПІТАЦІЯ – 1) відтинання голови в експери-
ментальних тварин; 2) акушерська плодоруйнівна опе-
рація, що полягає у відділенні головки плода від тулуба; 
3) відтинання голови, страта.

ДЕКАПСУЛЯЦІЯ – оперативне видалення фіброз-
ної капсули орґана.

ДЕКАРБОКСИЛАЗИ – ферменти, що каталізують 
відщеплення СО2 з карбоксильної групи амінокислот 
або кетокислот; Д. амінокислот є складними фермен-
тами, що складаються з апоферменту (білка) і кофер-
менту; Д. амінокислот специфічні і діють тільки на L-
амінокислоти; Д. кетокислот містять у собі вітамін тіа-
мін; декарбоксилюють піровиноградну і кетоґлутарову 
кислоти.

ДЕКАРБОКСИЛАЗНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – спад-
кове (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
захворювання, розвиток якого пов’язаний з наявністю 
ензиматичного блоку в клітинах у процесах декарбок-
силювання валіну, лейцину, ізолейцину, внаслідок чо-
го ці амінокислоти накопичуються у великих кількос-
тях у крові, сечі, цереброспінальній рідині; на 3–5 день 
життя з’являються невролоґічні симптоми: зниження 
сухожилкових рефлексів, відсутність рефлекса Моро, 
підвищення м’язового тонусу; дитина стає неспокій-
ною, тихо плаче; упродовж тижня тонус м’язів підви-
щується, спостерігається витягування і схрещування 
нижніх кінцівок, опістотонус, загальні судоми, розлади 
дихання і ціаноз; якщо дитина не гине в перші тижні 
життя, то в подальшому спостерігається відставання у 
вазі, затримка психомоторного розвитку, часто в поєд-
нанні з тяжкими невролоґічними симптомами; проґноз 
за відсутності дієтотерапії несприятливий: захворюван-
ня проґресує.

ДЕКАРБОКСИЛЮВАННЯ – відщеплення вугле-
кислого ґазу з карбоксильної групи карбонових кислот; 
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у біолоґічних системах суттєве значення – біохімічне 
і фізіолоґічне – мають Д. амінокислот і кетокислот; Д. 
ряду амінокислот у тканинах тварин приводить до ут-
ворення фізіолоґічно активних сполук – гістаміну, серо-
тоніну, норадреналіну; Д. піровиноґрадної і a-кетоґлу-
тарової кислот у тварин і рослин має значення в циклі 
трикарбонових кислот.

ДЕКАРНІФІКАЦІЯ – зворотний розвиток карніфі-
кації легені внаслідок лізису і евакуації орґанізованого 
альвеолярного ексудату.

ДЕКАРТИЛАҐІНІЗАЦІЯ – оперативне видалення 
хряща з суглобових поверхонь кісток.

ДЕКОЛАҐЕНІЗАЦІЯ – розчинення колаґенових во-
локон у вогнищі запалення, яке відбувається під дією 
ферменту колаґенази.

ДЕКОМПЕНСАЦІЯ – недостатня ді яльність будь-
якого орґану або всього орґанізму в цілому, що відбу-
вається внаслідок недостатності або зриву механізмів 
відновлення в разі функціональних порушень і струк-
турних дефектів орґанізму.

ДЕКОМПОЗИЦІЯ – див.: Атрепсія.
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЖИРОВА – див.: Дистрофія 

жирова.
ДЕКОМПРЕСІЙНА ХВОРОБА – патолоґічний 

стан, що розвивається внаслідок переходу ґазів крові і 
тканин із розчиненого стану у вільний – ґазоподібний, 
в результаті зниження оточуючого атмосферного тиску 
(у людини – при виході з кесону, сплиття з глибини на 
поверхню, при підйомі на висоту) ґазові пухирці, що ут-
ворилися при цьому, порушують нормальний кровообіг, 
подразнюють нервові закінчення, деформують і пошкод-
жують тканини орґанізму.

ДЕКОМПРЕСІЙНА ХВОРОБА ВИСОТНА – див.: 
Декомпресійна хвороба.

ДЕКОМПРЕСІЙНА ХВОРОБА ВОДОЛАЗІВ – 
див.: Декомпресійна хвороба.

ДЕКОМПРЕСІЯ – 1) зменшення барометричного 
тиску в оточуючому людину просторі; 2) лікувальні за-
ходи, що зменшують надмірний тиск у тканинах, орґа-
нах або рідких середовищах орґанізму.

ДЕКОН’ЮҐАЦІЯ – передчасне розходження хро-
мосом.

ДЕКОРТИКАЦІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – пов-
не або часткове видалення кори головного мозку; пов-
на Д. г. м. застосовується при фізіолоґічних дослід-
женнях на тваринах; часткові Д. г. м. застосовуються 
в клініці як нейрохірурґіч ний метод лікування деяких 
захворювань, пов’язаних з порушеннями функції ко-
ри мозку.

ДЕКОРТИКАЦІЯ ЛЕГЕНІ – оперативне звіль-
нення легені від плевральних сполучнотканинних зро-
щень.

ДЕКРЕМЕНТ – кількісна характеристика ослаблен-
ня згасаючих коливань.

ДЕКРЕМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ – поступове ос-
лаблення збудження при його поширенні по збудливій 
структурі.

ДЕКСТРАН – (С6Н10О5)n; полісахарид бактеріаль-
ного походження, полімер ґлюкози; молекулярна вага 
досягає 10 млн.; розчини Д. мають значну в’язкість; 
Д. одержують при культивуванні мікроорґанізмів роду 
Leuconostoc на штучному поживному середовищі; за-
стосовують у вигляді частково гідролізованого розчину 
як замінник плазми крові.

ДЕКСТРИНИ – (С6Н10О5)n; проміжні продукти фер-
ментативного гідролізу полісахаридів – крохмалю і ґлі-
коґену; утворюються під дією ферментів типу амі лаз і 
фосфорилаз; на початкових стадіях гідролізу Д. утворю-
ються амілодекстрини, які дають з йодом синє забарв-
лення; подальший розклад Д. приводить до появи ди-
сахаридів, головним чином, мальтози, а потім – моно-
сахаридів.

ДЕКСТРОВЕРСІЯ МАТКИ – позиція матки, яка 
характеризується нахилом її тіла вправо стосовно осі 
малого тазу.

ДЕКСТРОВЕРСІЯ СЕРЦЯ – ізольована декстро-
кардія, при якій серце повернуте навколо поздовжньої 
осі вправо так, що його верхівка розміщена за грудни-
ною поблизу серединної лінії тіла.

ДЕКСТРОКАРДІЯ – вроджене розміщення біль-
шої частини серця в грудній клітці вправо від серед ньої 
лінії тіла; розрізняють неізольовану Д. – при повному 
оберненому розміщенні внутрішніх орґанів та ізольо-
вану Д. – при нормальному розміщенні шлунка, печін-
ки, селе зінки.

ДЕКСТРОКАРДІЯ ОСЬОВА – див.: Декстроверсія 
серця. 

ДЕКСТРОНОВА КИСЛОТА – див.: Ґлюконова 
кислота.

ДЕКСТРОПОЗИЦІЯ МАТКИ – розташування мат-
ки, яке характеризується її зміщенням від серединної 
лінії тазу праворуч.

ДЕКСТРОПОЗИЦІЯ СЕРЦЯ – розташування сер-
ця в правій половині грудної клітки; зумовлено впливом 
позасерцевих факторів.

ДЕКСТРОРОТАЦІЯ СЕРЦЯ – див.: Декстроверсія 
серця.

ДЕКСТРОТОРСІЯ СЕРЦЯ – див.: Декстроверсія 
серця.

ДЕКСТРОФОРІЯ – вид гетерофорії, який прояв-
ляється тенденцією до відхилення ока праворуч.

ДЕКСТРОЦИКЛОФОРІЯ – вид гетерофорії, який 
проявляється тенденцією до повороту ока навколо саґі-
тальної осі праворуч.

ДЕКУРАРИЗАЦІЯ – зупинка дії міорелаксантів за 
допомогою лікарських засобів.

ДЕ ЛАНҐЕ (C. DE LANGE) СИНДРОМ (1) – син-
дром, що характеризується вродженими вадами розвит-
ку головного мозку (атрофія головного мозку, первинна 
деґенерація смугастого тіла, мезенцефальні розлади та 
ін.) та вродженою м’язовою гіпертрофією з псевдоатле-
тичним зовнішнім виглядом: велика диспластична го-
лова, великий язик і великі вушні раковини; шкіра і під-
шкірний жировий шар атрофічні; спо стерігається від-
ставання у фізичному розвитку і дебільність.
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ДЕ ЛАНҐЕ (C. DE LANGE) СИНДРОМ (2) – врод-
жене системне захворювання з комбінацією множин-
них деґенеративних аномалій, проявляється дифузною 
м’язовою гіпотрофією, екстрапірамідними розладами і 
порушеннями розумового розвитку; хворі мають харак-
терний зовнішній вигляд: мікроцефалія або мікробрахі-
цефалія, лоб широкий, широке перенісся, короткий ви-
соко піднятий ніс з широкими ніздрями, збільшення роз-
мірів верхньої щелепи і зменшення – нижньої щелепи, 
високе піднебіння; низька лінія росту волосся на лобі 
і потилиці, густі брови; довгі повіки, які загинаються 
вгору; зуби рідкі і дрібні; губи тонкі, відстань між гу-
бами і основою носа збільшена; вушні раковини роз-
міщені низько; шия коротка, грудна клітка вузька і втяг-
нута; гіпоплазія лопаток, кісток передпліччя, зап’ястка 
і фаланґ пальців, зрощення, а інколи відсутність одного 
або кількох пальців; у більшості хворих спостерігаєть-
ся проксимальне відходження великого пальця і вираже-
на поперечна борозна на долоні, малі розміри долонь і 
ступнів; згинальні контрактури колінних і ліктьових суг-
лобів, спинномозкова грижа; вроджені аномалії розвит-
ку серця і судин, нирок і сечовидільних шляхів з яви-
щами гіпоаміноацидурії, нефроґенної гіпертонії, гіпо-
плазії зовнішніх статевих орґанів; проґноз для життя 
несприятливий.

ДЕЛАРВАЦІЙНІ ЗАСОБИ – препа рати, що засто-
совуються з метою боротьби з личинками членистоно-
гих в оточуючому середовищі.

ДЕЛАРВАЦІЯ – знищення в оточуючому середови-
щі членистоногих, що не досягнули стадії імаго.

ДЕЛЕ – ГЕЛЛЕРА (R. J. P. DOHLE – A. L. P. HEL-
LER) ХВОРОБА – див.: Аортит сифілітичний.

ДЕЛЕЦІЯ – втрата термінальної або інтерстиційної 
ділянки хромосоми або хроматиди.

ДЕ ЛІ (J. B. DE LEE) СИНДРОМ – поєднання у 
вагітних стертої форми адіпозоґенітальної дистрофії та 
високого прямого стояння голівки плода при перено-
шеній вагітності.

ДЕЛІРІЙ – патолоґічний стан, який характеризуєть-
ся галюцинаторним потьмаренням свідомості з пере-
важанням дійсних зорових галюцинацій та ілюзій, об-
разного марення, рухового збудження та збереженістю 
самосвідомості; Д. може бути одним із етапів розвит-
ку інтоксикаційних або інфекційних (симптоматичних) 
психозів, в окремих випадках може вичерпувати весь 
психоз; для клінічної картини характерні: дезорієнтація, 
інколи тотальна до втрати самоідентифікаці; часто спос-
терігаються подразливість, відчуття страху, перцептив-
ні ілюзії, зорові галюцинації, неспання до стійкого без-
соння; у більшості випадків у темряві симптоми підси-
люються; інколи розлади проявляються тільки вночі; у 
більшості хворих спостерігається ґенералізований тре-
мор, можливі судоми, особливо в осіб, в яких Д. виник 
на фоні відміни алкоголю або наркотичних препаратів; 
інколи може спостерігатися параноїдна поведінка.

Д. АБОРТИВНИЙ – короткочасний Д. з фраґмен-
тарними ілюзіями і галюцинаціями без порушення 
орієнтування в часі і просторі.

Д. АБСТИНЕНТНИЙ – Д., що виникає в пе-
ріод абстиненції у хворого токсикоманією або нарко-
манією.

Д. АЛКОГОЛЬНИЙ – гострий алкогольний психоз, 
що має форму Д.; супроводжується афектом страху, ве-
ликорозмашистим тремтінням, атаксією, пітливістю, 
тахікардією, коливаннями артеріального тиску, м’язовою 
гіпотонією, гіпорефлексією, субфібрильною температу-
рою та порушеннями водно-сольового обміну. 

Д. БУРМОТЛИВИЙ – див.: Д. муситуючий.
Д. ГАРЯЧКОВИЙ – Д., що виникає при інфекцій-

ному захворюванні в період значного підвищення тем-
ператури тіла.

Д. ГОСТРИЙ – психічний розлад у формі непере-
рвного і тяжкого рухового збудження, яке супровод-
жується глибоким потьмаренням свідомості, гіпертер-
мією, гіперазотемією, зневоднюванням орґанізму; часті-
ше всього Д. г. виникає при шизофренії під час першого 
і значно рідше під час повторних нападів; крім того, Д. 
г. може розвиватися при зворотному розвитку інфекцій-
них захворювань, при інтоксикаційних психозах, при 
галопуючій формі проґресивного паралічу, сенильних 
і епілептичних психозах; вважається, що Д. г. є наслід-
ком гіперерґічної реакції сенсибілізованого мозку на ту 
чи іншу, часто незначну шкідливість.

Д. ЕПІЛЕПТИЧНИЙ – форма гострого психозу при 
епілепсії, проявляється з переважанням сценоподібних 
зорових галюцинацій.

Д. ЗАЙНЯТОСТІ – див.: Д. профе сійний.
Д. ІНІЦІАЛЬНИЙ – Д., що розвивається перед 

підвищенням температури при інфекційних захворю-
ваннях.

Д. ІНФЕКЦІЙНИЙ – Д., що розвивається під час 
перебігу інфекційного захворювання.

Д. ІСТЕРИЧНИЙ – форма психозу при істерії, яка 
проявляється напливом яскравих сценічних мрієподіб-
них образів, еротичним збудженням, вираженою мімі-
кою і пантомімікою.

Д. КОЛАПСУ – Д., що виникає при інфекційному 
захворюванні під час па діння температури тіла. 

Д. ЛЮЦИДНИЙ – Д., що проявляється звуженням 
свідомості без галюцинацій, марення, дезорієнтування в 
оточуючому середовищі, тремором, веґетативними роз-
ладами, тривожною метушливістю.

Д. МУСИТУЮЧИЙ – Д. з некординованим, без ха-
рактеру цілісних дій, одноманітним і бідним (у межах 
ліжка) руховим збудженням, яке проявляється зніман-
ням, струшуванням, обмацуванням себе, хапанням не-
існуючих предметів; мовленнєве збудження являє собою 
тихе і незрозуміле промовляння окремих звуків, складів 
і вигуків.

Д. ОНЕЙРОЇДНИЙ – Д. з галюцинаціями фантас-
тичного змісту.

Д. ПРОТРАҐОВАНИЙ – Д., що супроводжується 
виразно вираженими слуховими галюцинаціями, які 
значно підсилюються в нічний час, зі збереженим орієн-
туванням в оточуючому середовищі; перебіг Д. п. – про-
тягом тижнів та місяців. 
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ДЕЛІРІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ – Д. з переважанням 
одноманітного рухового збудження у формі звичних 
дій, що виконуються в повсякденному житті або ж дій, 
безпосередньо пов’язаних з професією хворого; рухове 
збудження супроводжується або вимовлянням окремих 
слів або ж є «німим»; галюцинації і марення або відсут-
ні, або рудиментарні.

Д. СТАРЕЧИЙ – Д., що розвивається при старечому 
слабоумстві, ускладненому соматичним захворюванням; 
проявляється бідними, статичними, без чутливої яскра-
вості зоровими галюцинаціями й ілюзіями, незв’язними 
конфабуляторними розмовами, часто з елементами про-
фесійного та муситуючого Д.

Д. СУДИННИЙ – Д., що виникає при церебровас-
кулярних хворобах; проявляється, головним чином, у 
нічний час.

Д. ФАРМАКОҐЕННИЙ – Д., що ускладнює ліку-
вання психотропними засобами.

ДЕЛІРІЙНИЙ СИНДРОМ – див.: Делірій.
ДЕЛІУСА (L. DELIUS) СИНДРОМ – симптомо-

комплекс дисреґуляторних порушень периферійного 
кровообігу; частіше Д. с. є вторинним, або ж являє со-
бою передстадію іншого захворювання; проявляється 
еритемою обличчя, що змінюється; часто еритема у виг-
ляді плям також на шиї та грудях; у так званій зоні «че-
кання» – акроціаноз, холодні кінцівки, гіпергідроз до-
лонь і ступнів; при анґіо ґрафічному дослідженні – спазм 
або розширення периферійних судин.

ДЕЛОТЕРАПІЯ – див.: Гірудотерапія.
ДЕЛРИМПЛА (J. DALRYMPLE) СИМПТОМ – 

розширена очна щілина; можлива ознака тиреотокси-
козу і паркінсонізму.

ДЕЛЬ КАСТІЛЬО (E.B. DEL CAS TILLO) СИНД-
РОМ – див.: Ґермінативна аплазія.

ДЕЛЬБАНКО (E. DELBANCO) ХВОРОБА – див.: 
Фордайса синдром.

ДЕЛЬБЕ (P. DELBET) СИМПТОМ – ознака добре 
розвинутого колатерального кровообігу у хворих з анев-
ризмою маґістральної артерії: задовільне кровопоста-
чання дистальних сеґментів кінцівки.

ДЕЛЬБЕ – ПЕРТЕСА (P. DELBET – G. PERTHES) 
СИМПТОМ – ознака непрохідності глибоких вен ниж-
ньої кін цівки: хворому, що перебуває у вертикальній по-
зиції, накладають еластичний джгут у верхній третині 
стегна (натяг джгута розрахований лише на стискуван-
ня підшкірних вен); хворому пропонують пройтися по 
кімнаті; якщо після цього підшкірні вени спорожнюють-
ся і спадаються вважається, що глибокі вени про хідні; 
якщо ж вони не спадаються, то прохідність глибоких 
вен порушена.

ДЕЛЬ КАСТІЛЬО (E. B. DEL CAS TILLO) СИН-
ДРОМ – захворювання, що спостерігається при недо-
розвитку яєчок; проявляється поєднанням зменшення 
розмірів яєчок і аспермії на фоні нормального або підви-
щеного рівня ґонадотропних гормонів у крові.

ДЕЛЬМА-МАРСАЛЕ (P.V.A. DEL MAS-MARSA-
LET) РЕФЛЕКС ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ПОСТАВИ – див.: 
Фуа – Тевенара симптом.

ДЕЛЬТА-РИТМ – див.: Дельта-хвилі.
ДЕЛЬТА-ХВИЛІ – коливання сумарного потенціа-

лу головного мозку з частотою 1–3 гц і амплітудою до 
200-300 мкв, які можуть спостерігатися при деяких па-
толоґічних станах та під час сну.

ДЕЛЬТОПОДІБНО-ГРУДНИЙ ТРИКУТНИК – 
заглиблення, обмежене краєм ключиці та дельтоподіб-
ним і великим грудним м’язами; у Д.-г. т. проходить ла-
теральна підшкірна вена руки.

ДЕЛЬТОПОДІБНА ДІЛЯНКА (RE GIO DELTO-
IDEA) – ділянка тіла, що відповідає місцю розміщення 
дельтоподібного м’яза та плечового суглоба; межами Д. 
д. є: попереду – дельтоподібна борозна; позаду – задній 
край дельтоподібного м’яза; зверху – лінія, що йде по 
лопатковій ості від її середини до акроміона і далі по 
латеральній третині ключиці; знизу – лінія сходження 
країв дельтоподібного м’яза, яка розміщена на зовніш-
ній поверхні плеча на 13–16 см нижче акроміона.

ДЕМАРКАЦІЙНА ЛІНІЯ (у патолоґії) – лінія, що 
лежить на межі між некротизованими і живими ткани-
нами.

ДЕМАРКАЦІЙНЕ КІЛЬЦЕ – почервоніння, що 
появляється біля основи пуповини в кінці першої доби 
життя новонародженого.

ДЕМАРКАЦІЙНИЙ – розмежувальний, примежо-
вий.

ДЕМАРКАЦІЙНИЙ ВАЛ – запальний інфільтрат, 
що відмежовує живі тканини від некротично змінених. 

ДЕМАРКАЦІЯ – відмежування живих тканин від 
некротично змінених.

ДЕМАРКЕ (J. N. DEMARQUAY) СИМПТОМ – 
фіксування або опущення гортані при розмові або при 
ковтанні; можлива ознака сифілісу трахеї.

ДЕМАРКЕ – РІШЕ (J.N. DE MAR QUAY – D. 
D. A. RI CHET) СИНД РОМ – комплекс спадкових (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) аномалій 
розвитку: «заяча губа», «вовча паща», гіподонтія, фіс-
тули нижньої губи; низький зріст, інфантилізм, клино-
дактилія; інколи спостерігаються вроджені вади серця, 
сакралізація поперекових хребців, сколіоз.

ДЕМЕНЦІЇ З ДЕПРЕСІЄЮ СИНДРОМ – ревер-
сивна деменція, яка розвивається разом з депресією в 
старшому віці.

ДЕМЕНЦІЯ – слабоумство, що виникає внаслі-
док ураження головного мозку; для цього патолоґіч-
ного стану характерні постійні чи проґресуючі розла-
ди кількох сфер конгітивної діяльності, що призводить 
до суттєвого порушення соціальної та трудової актив-
ності хворого; для Д. характерний повільно проґресу-
ючий перебіг, хоча нерідкісні випадки, коли у хворого 
з невираженими, примежовими або легкими проявами 
Д. гостро виникають тяжкі психічні порушення; серед 
клінічних проявів Д. можуть переважати депресія, па-
ранойяльні розлади, тривога або інші психопатолоґічні 
прояви; на ранніх стадіях хвороби в типових випадках 
спостерігається повільний розпад особистості та інте-
лекту, що супроводжується зниженням критичності та 
здорового глузду, афективним сплощенням; коло інте-
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ресів хворого звужується, погляди стають більш дог-
матичними, утруднюється абстрактне мислення, від-
бувається збіднення думок; як правило, проґресуван-
ня Д. більш гостро сприймається родичами, ніж самим 
хворим; у процесі проґресування захворювання може 
розвиватися тотальне порушення всіх вищих мозкових 
функцій; може спостерігатися афазія, апраксія, аґнозія, 
інколи порушується просторова орієнтація, наростають 
розлади пам’яті, перш за все на недавні події та іме-
на; серед початкових афективних змін може переважа-
ти підвищена подразливість; часто спостерігається де-
пресія; у процесі проґресування Д. емоції стають все 
більш поверхневими та скороминущими і закінчують-
ся формування емоційної тупості; спостерігаються змі-
ни поведінки; на пізніх стадіях у хворого розвивається 
нетримання сечі та калу і він потребує догляду; невро-
лоґічні зміни залежать від локалізації та характеру моз-
кового ураження. 

ДЕМЕНЦІЯ ІНФАНТИЛЬНА – проґресуюче сла-
боумство в дітей у віці 3–5 років; характеризується втра-
тою набутих навичок, проґресуючим збідненням мов-
лення до повного його зникнення при збереженні ви-
разного обличчя.

ДЕМЕРКУРИЗАЦІЯ – заходи, спрямовані на зу-
пинку (послаблення) дії ртуті та її сполук, видалення їх 
із забруднених об’єктів.

ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЯ – руйнування мієлінового ша ру 
нервових волокон.

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захво-
рювання нервової системи, що розвиваються внаслідок 
ураження білої речовини головного і спинного мозку, 
руйнування мієлінової оболонки (демієлінізації); серед 
Д. з. розрізняють інфекційно-алерґічні та спадкові фор-
ми.

ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ – 1) процес включення міне-
ральних (неорґанічних) речовин до складу орґанічних 
сполук; 2) процес збіднення орґанізму мінеральними 
складовими частинами.

ДЕМОҐРАФІЧНА СТАТИСТИКА – сукупність ста-
тистичних даних про чисельність, щільність, склад на-
селення та їх зміни.

ДЕМОҐРАФІЯ – наука, що вивчає склад і рух насе-
лення та закономірності його розвитку.

ДЕМОДИКОЗ – паразитарна хвороба, що спричи-
нюється кліщем Demodex folli culorum; Д. виникає лише 
на фоні ряду сприятливих факторів – порушення функ-
ції сальних залоз і зміни складу шкірного сала, атонії 
стінок судин та ін.; ураження локалізується, звичайно, 
на обличчі, де появляються поліморфні висипи: дрібні 
папули і пустули на еритематозному, інколи десквама-
тивному фоні, дрібні плями червоного кольору, лущення 
в ділянці отворів фолікулів; виділяють малосимптомну, 
еритематосквамозну, папуловезикульозну, пустульозну, 
розацеоподібну і комбіновану форми Д.

ДЕМОНА – МЕЙҐСА (J. O. A. DE MONS – J. V. ME-
IGS) СИНДРОМ – див.: Мейґса синдром.

ДЕМОНОМАНІЯ – марення вселення в хворого ди-
явола або оволодіння ним «нечистою силою».

ДЕМОНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь «диявола», 
«нечистої сили».

ДЕМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь скупчення лю-
дей, натовпу.

ДЕМПІНҐ-СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
розвивається після резекції шлунка внаслідок швидкого 
надходження шлункового вмісту із культі шлунка в тон-
ку кишку; спостерігається нудота, слабкість, пітливість, 
втрата свідомості, часто відчуття жару, інколи пронос, 
який виникає після споживання їжі.

ДЕМУКОЗАЦІЯ – оперативне видалення частини 
слизової оболонки того чи іншого порожнистого орґана 
шлунково-кишкового тракту.

ДЕНАТУРАЦІЯ БІЛКІВ – зміна природних власти-
востей білків, спричинена зміною просторової струк-
тури їхніх макромолекул під впливом зовнішніх фак-
торів – високої температури, ультрафіолетового вип-
ромінювання, іонізуючих випромінювань, ультразвуку, 
кислот, лугів, орґанічних розчинників тощо. В основі 
Д. б. лежать зміни вторинної, третинної та четвертин-
ної структур білків. Проявляється в обмеженні розчин-
ності біл ків, що може призводити до випадання їх в 
осад, у підвищенні в’язкості білкових розчинів, втраті 
здатності їх до кристалізації, ферментативної актив-
ності тощо.

ДЕНҐЕ – гостре вірусне захворювання, що спричи-
няється вірусами із родини To ga viridae, роду Flavivirus 
1, 2, 3 і 4-го антиґенних типів, що входять до еколоґічної 
групи арбовірусів; розрізняють дві форми Д.: класична 
гарячка денґе і гемораґічна гарячка денґе.

Д. ГАРЯЧКА ГЕМОРАҐІЧНА – за хворювання 
реєструється, головним чином, у країнах Південно-
Східної Азії; джерело інфекції – людина і, можливо, 
мавпи; передача збудника через укус комара; вважаєть-
ся, що в патоґенезі виключне значення має сенсибіліза-
ція орґанізму людини, яка перенесла в минулому лег-
ке захворювання Д., а потім через кілька місяців або 
років зазнала другу атаку вірусів; інкубаційний період – 
4–10 днів; на фоні зміненої реактивності розвиваєть-
ся тяжкий шок і гемораґічний синдром; хворіють пере-
важно діти.

Д. ГАРЯЧКА КЛАСИЧНА – джерело інфекції – 
хвора людина і мавпи; передача збудника відбувається 
при укусі інфікованими комарами-переносниками Aedes 
aegypti, A. albopictus, A. hebridens, A. polynesiensis, A. 
scutellaris; током крові вірус заноситься в печінку, м’язи, 
кістковий мозок, сполучну тканину; інкубацій ний пе-
ріод 3–15 днів, частіше 5–7 днів; клініка характеризуєть-
ся гарячкою, артралґіями і міалґіями, екзантемою, полі-
аденітом та лейкопенією.

ДЕНДІ (W. E. DANDY) СИМП ТОМ (1) – диферен-
ційно-діаґностична ознака випадіння драглистого ядра 
міжхребцевого диска та ішіасу: підсилення болю при 
чханні або покашлюванні свідчить про наявність ішіасу; 
цього немає при випадінні драглистого ядра.

ДЕНДІ (W. E. DANDY) СИМПТОМ (2) – удар мо-
лоточком у ділянці L4 i S1 хребців по паравертебральній 
лінії викликає короткочасний, але сильний біль, який 
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поширюється по ходу сідничго нерва до ступні; озна-
ка ішіасу. 

ДЕНДІ (W. E. DANDY) СХЕМА – схема для виз-
начення проекції шлуночків головного мозку на кіст-
ки черепа.

ДЕНДІ (W. E. DANDY) ТОЧКА – точка, розміщена 
на 3 см назовні і на 3 см вище зовнішнього потиличного 
виступу; місце пункції заднього рогу бокового шлуноч-
ка головного мозку. 

ДЕНДІ – РАЗДОЛЬСЬКОГО (W.E. DAN  DY – И. 
Я. РАЗДОЛЬСКИЙ) СИМПТОМ – ознака екстрамеду-
лярних пухлин нижніх відділів спинного мозку та ділян-
ки кінського хвоста: підсилення спонтанних корінцевих 
болей хворого в горизонтальній позиції та їх послаблен-
ня в позиції стоячи чи сидячи.

ДЕНДІ – УОКЕРА (W. E. DANDY – A.E. WALKER) 
СИНДРОМ – вроджена аномалія мозку в ділянці ІV 
шлуночка з розладами циркуляції спинномозкової рі-
дини: атрезія серединного отвору ІV шлуночка; гідро-
цефалія; збільшений череп зі стоншеними кістками; ус-
падкування аутосомно-рецесивне.

ДЕНДРИТ – деревоподібний цитоплазма тичний від-
росток нервової клітини, що проводить нервовий ім-
пульс до клітини.

ДЕНДРИТИЧНИЙ – деревоподібний, такий, що га-
лузиться, як дерево.

ДЕНДРОПЛАЗМА – цитоплазма нейрона, яка міс-
титься в дендритах.

ДЕНЕРВАЦІЇ ЗАКОН – якщо одна з ланок функ-
ціонального ланцюга нейронів розірвана, то загальна 
або часткова Д. наступних ланок у ланцюгу призводить 
до підвищення чутливості всіх дистальних елемен-
тів (включаючи і денервовані структури та ефектори); 
підвищення чутливості більше в ланках, які безпосе-
редньо прилягають до перерізаних нейронів, і менше в 
більш відділених елементах. 

ДЕНЕРВАЦІЯ – роз’єднання зв’язків будь-якого 
орґану або тканини орґанізму з нервовою системою.

ДЕНІ – КОРБЕЛА (P. DENYS – L. CORBEEL) СИН-
ДРОМ – поєднання спадкових (успадкування аутосом-
но-рецесивне) мозкових, очних та ниркових аномалій:
затримка розумового розвитку; низький або карликовий 
зріст; гідро фтальм, вторинна ґлаукома, значне знижен-
ня зору; порушення функцій проксимальних канальців 
нирок, що призводить до зрушень електролітів крові та 
сечі; у крові – ацидоз, гіпокаліємія, помірна гіпокаль-
ціємія, зниження лужних резервів; у сечі – гіперкаль-
ціурія, гіперфосфатурія.

ДЕНІСА – ДРАША (DENYS – DRASH) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що характеризується чолові-
чим псевдогермафродитизмом, нефропатією, яка призво-
дить до ниркової недостатності та в більшості випадків 
до виникнення пухлини Вільмса; спричинюється ґене-
тичною аномалією в 13 ділянці 11-ї хромосоми.

ДЕНІТРОҐЕНАЦІЯ – видалення азоту з легень 
шляхом заміщення його іншим ґазом.

ДЕНМЕЙЄРА (DANMEYER) СИМПТОМ – змі-
щення гортані допереду і несправжнє розширення ниж-

ньої частини глотки; ознака чужорідного тіла в страво-
ході.

ДЕННІ – МАРФАНА (CH. C. DEN NIE – J. B. A. MAR-
FAN) СИНДРОМ – симптомокомлекс ура ження ц. н. с. 
в дітей при вродженому сифілісі: спастич ний параліч 
кінцівок, розумова від сталість; часто – судомні напади, 
ністаґм, катаракта, гарячка.

ДЕННІ-БРАУНА (D. E. DENNY-BROWN) СИН-
ДРОМ (1) – комплекс симптомів, що розвивається у 
хворих зі стенозом або закупоркою внутрішньої сон-
ної артерії: раптовий однобічний амавроз або інші сим-
птоми залежно від ступеня звуження просвіту артерії; 
контр латеральний геміпарез, інколи контрлатеральна 
гомонімна геміанопсія; часто спостерігаються аґрафія, 
афазія, алексія, акалькуляція, аутотопаґнозія.

ДЕННІ-БРАУНА (D. E. DENNY-BROWN) СИНД-
РОМ (2) – прояви повільно проґресуючої дрібноклітин-
ної бронхокарциноми: наростаюча м’язова слабкість, 
починаючи з проксимальних м’язів; підвищена м’язова 
втомлюва ність; уражається, головним чином, тазова 
та стегнова мускулатура; кірково-мозочкові симптоми: 
атаксія, ністаґм, дизартрія, інтенційне тремтіння, запа-
морочення; часто сухість у роті, парестезії; глибокі су-
хожилкові рефлекси послаблені або повністю відсутні.

ДЕНО (L. J. DENOS) ПНЕВМОНІЯ – форма пе-
ребігу крупозної пневмонії в стадії її завершення; зріз 
легені нагадує зріз селезінки; при гістолоґічному дослід-
женні спостерігається розрідження і розчинення фібри-
ну, ожиріння та розпад лейкоцитів зі зникненням їх зер-
нистості.

ДЕНСИ- (денсито-, денсо-; лат. densus – щільний) – 
частина складних слів, яка означає «щільний», «щіль-
ність».

ДЕНСИМЕТРІЯ – сукупність методів вимірювання 
відносної щільності рідин і твердих тіл.

ДЕНСИТОМЕТРІЯ – вимірювання оптичної щіль-
ності фотопластинок або фотоплівок, шару гелю, папе-
ру, або іншого матеріалу, де зафіксовані структури до-
сліджуваної тканини, орґана.

ДЕНТ- (денти-, денто-; лат. dens, dentis – зуб) – час-
тина складних слів, яка означає належність до зубів.

ДЕНТА – ФРІДМЕНА (CH. E. DENT -M. FRIED-
MAN) СИНДРОМ – спадковий (успадкування аутосом-
но-рецесивне) ідіопатичний ювенільний остеопороз: ви-
ражений остеопороз, що розвивається в дитячому віці; 
голубувате забарвлення склер та інші ознаки, характерні 
для osteogenesis imperfecta.

ДЕНТАЛЬНИЙ – зубний.
ДЕНТАТОТОМІЯ – оперативне руйнування зубчас-

тих ядер мозочка.
ДЕНТИКЛЬ – утворення, розміщене в пульпі зуба; 

складається з дентину або дентиноподібної тканини.
ДЕНТИМЕТРІЯ – вимірювання окілля шийки зу-

ба.
ДЕНТИН – тканина, яка становить основну масу 

зуба; дуже міцна завдяки високому вмісту неорґаніч-
них сполук (до 70–72%); має сполучнотканинне поход-
ження. Основна речовина Д. складається з колаґенових 
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волокон і цементуючої однорідної субстанції; основну 
речовину пронизують численні канальці, в які прони-
кають відростки клітин одонтобластів, розташованих 
на периферії пульпи.

ДЕНТИНОҐЕНЕЗ – процес утворення дентину 
одонтобластами.

ДЕНТИЦІЯ – прорізування зубів.
ДЕНТОБРОНХІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – прояви 

хронічного бронхіту в дітей, що страждають ексудатив-
ним діатезом і множинним карієсом молочних зубів.

ДЕНУДАЦІЯ – видалення тканин, що прикривають 
будь-який орґан.

ДЕОНТОЛОҐІЯ – розділ етики, що вивчає пробле-
ми обов’язку, сферу обов’язкового, всі форми мораль-
них вимог та співвідношення їх.

Д. МЕДИЧНА – професійна етика медичних пра-
цівників, принципи поведінки медичного персоналу, 
спрямовані на максимальне підвищення корисності лі-
кування.

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЙНО – ДЕРЕАЛЬНИЙ  
СИН ДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається 
при ендоґенних депресіях; характеризується поєднанням 
розладу самосвідомості з від чуттям зміни всього оточу-
ючого (нереальність, примарність, безко лірність).

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ – психопатолоґічний роз-
лад самосвідомості з суб’єк тивним почуттям відчуджен-
ня власної особи, що усвідомлюється і хворобливо пере-
носиться самим хворим; Д. супроводжується загостре-
ним самоаналізом, скаргами на труднощі опису свого 
стану, характеристикою його як незвичайного, тенден-
цією до образних порівнянь при самоописі.

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ МАРЕВНА – розлад само-
свідомості у вигляді марення величі або приниження.

ДЕПІҐМЕНТАЦІЯ – порушення піґментації, яке 
виражається в частковій або повній втраті тканинами 
орґанізму нормального забарвлення, що пов’язано із 
зникненням піґменту.

«ДЕПІҐМЕНТАЦІЯ – НАБРЯК» СИНДРОМ – 
див.: Квашіоркор.

ДЕПІЛЯЦІЯ – видалення волосся без пошкодження 
волосяних цибулин.

ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ – 1) зменшення ступеня поля-
ризації; 2) (у фізіолоґії) зменшення мембранного потен-
ціалу.

ДЕПОНУВАННЯ – процес збереження різних речо-
вин в орґанізмі з їх наступним використанням.

ДЕПРАВАЦІЯ АЛКОГОЛЬНА – див.: Деґрадація 
алкогольна.

ДЕПРЕСИВНИЙ АФЕКТ – див.: Гіпотимія.
ДЕПРЕСИВНІ СИНДРОМИ – див.: Депресія.
ДЕПРЕСИВНО-ПАРАНОЇДНИЙ СИНДРОМ – 

симптомокомплекс, що спостерігається при шизофренії, 
маніакально-депресивному психозі, інволюційній де-
пресії; характеризується поєднанням тривожної депресії 
з ажитацією або ступором, маренням звинувачення, ілю-
зорним галюцинозом і вербальними галюцинаціями, що 
відповідають маренню змісту, подвійного орієнтування, 
образному маренню.

ДЕПРЕСІЯ (лат. deprimo, depressum – пригнічувати, 
знижувати) – психічні розлади, що належать до гру-
пи афективних синдромів – станів, що характеризу-
ються різними хворобливими змінами настрою; про-
являються пригніченим, приголомшеним, тужливим 
настроєм, що поєднується з рядом ідеаторних (розла-
ди мислення), моторних, а також соматовеґетативних 
порушень.

ДЕПРЕСІЯ – патолоґічний стан, що може виника-
ти в дітей у віці 6–12 місяців внаслідок розлучення з 
матір’ю та незадовільних умов існування; Д. а. харак-
теризується затримкою розвитку психіки та моторики, 
адинамією, анорексією, зниженням або зникненням ре-
акцій на зовнішні по дразники. 

Д. ДИСТИМІЧНА – див.: Вайтбрехта ендореактив-
на дистимія.

Д. ЕНДОРЕАКТИВНА – див.: Вайтбрехта ендоре-
активна дистимія.

Д. КОНСТИТУЦІЙНА – конституційно зумовле-
ний дефект особи, що проявляється стійким пригнічен-
ня настрою.

Д. ПРЕСЕНІЛЬНА ЗЛО ЯКІСНА – див.: Мелан-
холія пресенільна злоякісна.

ДЕПРЕСОРНІ РЕАКЦІЇ – активні реакції орґаніз-
му, що спричиняють зниження артеріального тиску.

ДЕПРЕСОРНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, що приз-
водять до зниження артеріального тиску.

ДЕПРИВАЦІЯ – ізоляція від зовнішніх подразників, 
втрата або обмеження можливостей задоволення будь-
яких потреб, що супроводжуються комплексними емо-
ційними переживаннями.

ДЕПРИВАЦІЯ СЕНСОРНА – тривале і повне 
виключення всякого сенсорного подразника; характе-
ризується рядом психічних розладів: сильна потреба в 
активних рухах і сенсорних враженнях, підвищена на-
віюваність, послаблення здатності зосередитись, пору-
шення мислення, ілюзії і часто навіть галюцинаторні і 
маячні феномени.

ДЕПУЛЬПУВАННЯ – процес видалення пульпи 
зуба.

ДЕРАТИЗАЦІЙНІ ЗАСОБИ – механічні пристрої, 
хімічні речовини і біолоґічні аґенти для знищення гри-
зунів.

ДЕРАТИЗАЦІЯ – знищення гризунів, що являють 
собою епідеміолоґічну небез пеку або завдають еконо-
мічної шкоди.

ДЕРЕАЛІЗАЦІЯ – розлад психічної діяльності, 
що проявляється в суб’єктивному почутті нереальності 
і відчуження оточуючого світу.

ДЕРЕВІЙ ЗВИЧАЙНИЙ (ACHILLEA MILLEFO-
LI UM L.) – багаторічна трав’яниста рослина з ро-
дини складно цвітих. Стебло прямостояче, високе 
(20–50 см), покрите листям, закінчується густим суцвіт-
тям – щитком. Квітки білі, рожево-білі або червонуваті. 
Цвіте в травні – жовтні. Дія: гемостатична, спазмолітич-
на, протизапальна.

ДЕРЕПРЕСІЯ – один з механізмів реґуляції клітин-
ного синтезу білка, який характеризується зниженням 
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чутливості оператора до репресора, що приводить до 
індуктивного синтезу ферменту.

ДЕРИВАЦІЯ СЕЧІ – створення умов для відтоку 
сечі.

ДЕРКУМА (F. X. DERCUM) ВУЗЛИК – ліпома, що 
відрізняється значною кількістю судин з вираженою пе-
риваскулярною інфільтрацією.

ДЕРКУМА (F. X. DERCUM) СИНДРОМ – див.: 
Деркума хвороба.

ДЕРКУМА (F. X. DERCUM) ХВОРОБА – нейро-
ендокринне захворювання, що характеризується ут-
воренням у підшкірній тканині множинних болючих 
ліпом або дифузно-локалізованих жирових утворень; 
жировики мають характерну будову: вони можуть бути 
різними за величиною, формою і консистенцією, але 
від звичайних ліпом відрізняються численними суди-
нами з вираженою периваскулярною лімфоїд ною ін-
фільтрацією та розвитком сполучної тканини; харак-
терні також деґенеративно-дистрофічні зміни біль шості 
ендокринних залоз (гіпофіз, щитоподібна залоза, над-
ниркові залози) у вигляді склерозу, атрофії, кістозного 
переродження.

ДЕРМ- (дермат-, дермато-, дермо-; грец. derma – 
шкіра) – частина складних слів, яка зазначає належ-
ність до шкіри.

ДЕРМА – сполучнотканинний шар шкіри, розміще-
ний між епідермісом і підшкірною основою; складаєть-
ся з сосочкового і сітчастого шарів.

ДЕРМАБРАЗІЯ – видалення епідермісу і сосочко-
вого шару дерми шляхом їх зішкрібання.

ДЕРМАЛЬНО-МЕЗОДЕРМАЛЬНОЇ ДИСПЛАЗІЇ 
СИНДРОМ – поєднання плямистої атрофії шкіри шиї 
і тулуба, лінійної атрофії шкіри кінцівок, розладів піґ-
ментації, дистрофії нігтів і зубів з синдактилією ІV–V 
пальців кисті, відсутністю І пальця і першої плеснової 
кістки ступні, частіше лівої.

ДЕРМАТИТ – запальне ураження шкіри, яке роз-
вивається внаслідок безпосередньої дії на неї патоґен-
ного фактора.

Д. АБСЦЕДУЮЧИЙ ФІСТУЛЬОЗНИЙ ПЕРІ-
АНАЛЬНИЙ – дерматит, що розвивається внаслідок 
проникнення уламків волосся в шкіру при тривалій 
їзді, яка супроводжується трясінням; характеризуєть-
ся виникненням дрібних рецидивуючих абсцесів з ут-
воренням норицевих ходів у складках заднього про-
ходу. 

Д. АКТИНІЧНИЙ – дерматит, зумовлений дією на 
шкіру природних і штучних променевих факторів.

Д. АЛЕРҐІЧНИЙ – дерматит, який розвивається 
внаслідок підвищеної чутливості орґанізму до певних 
зовнішніх факторів, алерґенів, що безпосередньо діють 
на шкіру.

Д. АТРОФІЧНИЙ ДИФУЗНИЙ ПРОҐРЕСУЮ-
ЧИЙ – див.: Акродермія атрофічна хронічна.

Д. ГЕРПЕТИФОРМНИЙ – див.: Дюрінґа хворо-
ба.

Д. ДИСМЕНОРЕЙНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ – див.: 
Дерматоз дисменорейний симетричний.

Д. ЕКСФОЛІАТИВНИЙ ҐЕНЕРА ЛІЗОВАНИЙ 
ПІДГОСТРИЙ – див.: Вільсона – Брока еритро-
дермія.

Д. ЕКСФОЛІАТИВНИЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ – 
різновид стафілодермії новонароджених; хвороба про-
являється в перші тижні життя; спочатку виникає по-
червоніння навколо рота з множинними дрібними пу-
хирями; пізніше епідерміс піднімається і відшаровуєть-
ся, оголюючи сосочковий шар шкіри; часто подібні змі-
ни спостерігаються і на слизових оболонках; порівняно 
часто приєднується стафілококовий сепсис.

Д. ЕРУПТИВНИЙ КІНЦІВОК У ДІ ТЕЙ – див.: 
Крості – Джанотті хвороба.

Д. ЗОЛОТИЙ – див.: Кризодерма.
Д. ЛІХЕНОЇДНИЙ АКТИНІЧНИЙ – див.: Ліхен 

тропічний.
Д. ЛІХЕНОЇДНИЙ ПУРПУРОЗНИЙ ПІҐМЕНТ-

НИЙ – див.: Ґужеро – Блюма синдром.
Д. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ – дерматит, виникнення 

якого зумовлене дією на шкіру лікарських засобів.
Д. МЕХАНІЧНИЙ – дерматит, виникнення якого 

зумовлене дією на шкіру механічних факторів.
Д. ОХРЯНИЙ – Д., що розвивається внаслідок 

дрібних крововиливів, переважно на гомілках і ступ-
нях у літніх людей, які страждають місцевими розла-
дами кровообігу; з часом утворюються суцільні пля-
мисті вогнища ураження до 6–10 см в діаметрі і біль-
ше, іржаво-червоного кольору; поступово виникає ат-
рофія шкіри, можуть утворюватися трофічні виразки 
гомілки.

Д. ПАПУЛЬОЗНО-ЛУСОЧКОВИЙ АТРОФІЧ-
НИЙ – див.: Деґоса синдром.

Д. ПІҐМЕНТНИЙ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ – див.: Шам-
берґа хвороба.

Д. ПОЛІМОРФНИЙ – див.: Дюрінґа хвороба.
Д. ПОЛІМОРФНИЙ БОЛЮЧИЙ БРОКА (L. A. J. 

BROCQ) – див.: Дю рінґа хвороба.
Д. ПРОМЕНЕВИЙ – Д., що розвивається внаслідок 

дії рентґенівського проміння, а також від альфа-, бета-, 
ґамма- і нейтронного випромінювання; різні види іоні-
зуючої радіації мають в основному однакову патоґене-
тичну дію і викликають ідентичні ураження тканин.

Д. ПРОФЕСІЙНИЙ – дерматит, зумовлений дією 
на шкіру факторів виробничого середовища.

Д. ПУРПУРОЗНИЙ ТЕЛЕАНҐІЕКТАТИЧНИЙ – 
див.: Гемосидероз шкіри сітчастий старечий.

Д. РАДІАЦІЙНИЙ – див.: Дерматит променевий.
Д. РЕНТҐЕНІВСЬКИЙ – див.: Дер матит промене-

вий.
Д. СОНЯЧНИЙ – актинічний дерматит, що виникає 

внаслідок дії на шкіру сонячних променів, головним чи-
ном, короткохвильового спектра: голубих, фіолетових і 
особливо ультрафіолетових.

Д. ТРАВМАТИЧНИЙ – див.: Дерматит механічний.
Д. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Вугрі кулясті.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОҐ – лікар-фахівець, який от-

римав підготовку з питань профілактики, діаґностики та 
лікування шкірних і венеричних хвороб.
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ДЕРМАТОҐЛІФІКА – розділ морфолоґії людини, 
який вивчає шкірний рельєф долонних і підошовних 
поверхонь, де шкіра вкрита численними папілярними 
лініями, що утворюють певні візерунки; характер па-
пілярного рисунка контролюється кількома ґенами і 
є незмінним упродовж всього індивідуального життя; 
оцінка спеціальної дерматоґліфічної конституції люди-
ни передбачає поділ пальцьових візерунків на склад-
ні (петлі, завитки) і прості (дуги); вважається, що пе-
реважання простих чи складних візерунків відбиває 
уповільнений або прискорений темп онтоґенетично-
го формування ектодерми; показано, що прості візе-
рунки та низький показник тотального гребінцевого 
числа (загальне число найбільш складних гребінцевих 
візерунків на всіх 10 пальцях рук) характерні для ек-
томорфної, а більш складні візерунки та більш висо-
кий показник тотального гребінцевого числа – для ен-
доморфної конституції; встановлений зв’язок між ха-
рактеристиками сили, витривалості м’язів, здатністю 
до тонкої координації рухів та складністю пальцьових 
візерунків.

ДЕРМАТОҐРАМА – див.: Електродерматоґрама.
ДЕРМАТОЗ(И) – різноманітні природжені чи набуті 

захворювання шкіри та її придатків.
Д. ДИСМЕНОРЕЙНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ – Д., 

що розвивається внаслідок ендокринних порушень у 
молодих жінок з дисменореєю або в жінок у передклі-
мактеричному періоді; характеризується спонтанною 
симетричною (часто смугастою) еритемою; фолікуляр-
ними ерозіями і струпами; вазомоторними розладами; 
шкірні зміни реґулярно повторяються залежно від менс-
труального циклу.

Д. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ ФЕБРИЛЬНИЙ ГО-
СТРИЙ – Д., що характеризується виникненням на 
шкірі обличчя та кінцівок темно-червоних болючих бля-
шок у поєднанні з гарячкою і нейтрофільним полінук-
леарним лейкоцитозом.

Д. ПІҐМЕНТНИЙ – див.: Incontinentia pigmenti.
Д. СУБКОРНЕАЛЬНИЙ ПУСТУЛЬОЗНИЙ – 

хронічне шкірне захворювання неясної етіолоґії; спос-
терігається переважно в жінок у клімактеричному пе-
ріоді; після продромального періоду (шкірний свербіж 
або біль) появляється еритематозний висип на обличчі, 
тулубі і проксимальних частинах кінцівок; висип мо-
же бути у вигляді окремих груп та дифузним, по всій 
поверхні тіла; утворюються пухирці з нагноєнням; з 
часом пухирці висихають і відпадають, на їх місці за-
лишаються піґментовані плями; висип реґулярно пов-
торяється через кілька тижнів і місяців упродовж бага-
тьох років.

Д. АЛЕРҐІЧНІ – Д., розвиток яких зумовлений 
підвищеною чутливістю орґанізму до певних зовніш-
ніх факторів (алерґенів).

Д. ПРОФЕСІЙНІ – захворювання шкіри, що розви-
ваються під впливом несприятливих факторів виробни-
чого середовища або процесу.

Д. ПУХИРЕВІ – хвороби шкіри, для яких загальним 
провідним клінічним проявом є утворення пухирів.

Д. СВЕРБЛЯЧІ – група хвороб шкіри, при яких 
провідним і постійним симптомом є свербіння.

Д. СЕНІЛЬНІ – див.: Дерматози старечі.
Д. СТАРЕЧІ – Д., що розвиваються в здорових лю-

дей у старечому віці внаслідок вікової інволюції.
Д. ТРОПІЧНІ – захворювання шкіри, що є ендеміч-

ними для країн тропічного або субтропічного клімату.
ДЕРМАТОЗООНОЗИ – Д., що викликаються тва-

ринними паразитами.
ДЕРМАТОКОНІОЗ – піґментація шкіри, що вини-

кає внаслідок проникнення в неї пилу.
ДЕРМАТОЛОҐІЯ – галузь клінічної медицини, що 

вивчає функцію і структуру шкіри в нормі і при пато-
лоґії, розробляє питання етіолоґії, патоґенезу, діаґнос-
тики, лікування і профілактики дерматозів.

ДЕРМАТОМАНІЯ – нав’язливе прагнення до са-
мопошкодження шкіри, кусання нігтів і губ, висмику-
вання волосся.

ДЕРМАТОМИ – інструменти для зрі зання з поверх-
ні тіла шкірних шматків певної форми і величини.

ДЕРМАТОМІКОЗ ХРОНІЧНИЙ ФІГУРНИЙ – 
див.: Мікоз черепицеподібний.

ДЕРМАТОМІКОЗИ – див.: Грибкові захворюван-
ня шкіри.

ДЕРМАТОМІКОЛОҐІЯ – розділ дерматолоґії, що 
вивчає захворювання шкіри та її придатків, які спричи-
нюються паразитичними грибками.

ДЕРМАТОМІОЗИТ – див.: Ваґнера – Унферріхта – 
Хеппа хвороба.

ДЕРМАТОМІОЗИТ ТРОПІЧНИЙ – див.: Піоміо-
зит тропічний.

ДЕРМАТОМІЦЕТИ (DER MATO MYCES) – гру-
па патоґенних грибків, що спричинюють розвиток де-
рматомікозів людини і тварин; Д. уражають шкіру та її 
придатки; характеризуються вираженою кератинофіль-
ністю, морфобіолоґіч ним диморфізмом і патоґенністю 
тканинних форм; до Д. належать мікроспоруми, трихо-
фітони і епідермофітони.

ДЕРМАТОПАТІЯ ПІҐМЕНТНА РЕТИКУЛЯР-
НА – форма дисхромії шкіри, що може виникати на 
першому році життя; характеризується сітчастою гіпер-
піґментацією шкіри внаслідок нерівномірного відкла-
дання меланіну в епідермісі та дермі.

ДЕРМАТОПАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за-
хворіти шкірною хворобою.

ДЕРМАТОПІОМІОЗИТ ТРОПІЧНИЙ – див.: Піо-
міозит тропічний.

ДЕРМАТОСКЛЕРОЗ – обмежене або дифузне 
ураження шкіри, яке розвивається внаслідок деструк-
ції еластичних і гіпертрофії колаґенових волокон, що 
призводить до ущільнення шкіри і втрати нею еластич-
ності.

ДЕРМАТОСТОМАТИТ – поєднане запалення шкі-
ри і слизової оболонки порожнини рота.

ДЕРМАТОТЛАЗІЯ – нав’язливе прагнення викли-
кати в себе подразення шкі ри; Д., звичайно, виникає як 
невротична реакція, потім фіксується умовнорефлектор-
но і стає патолоґічною звичкою.
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ДЕРМАТОФІБРОЗ ЛЕНТИКУЛЯРНИЙ ДИСЕ-
МІНОВАНИЙ – ґенодерматоз, який характеризується 
множинними дрібними дерматофібромами, що спостері-
гаються переважно на шкірі спини, верхньої частини 
живота, потилиці, плечової і поперекової ділянки; ус-
падкування за домінантним типом; частіше хво ріють 
жінки; майже в половини хворих Д. л. д. поєднується з 
остеопатією довгих трубчастих кісток, інколи з розлада-
ми психіки, діабетом, ожирінням, порушенням оваріаль-
ного циклу, хворобою Реклінґхаузена. 

ДЕРМАТОФІБРОМА – доброякісна пухлина шкі -
ри, що відрізняється вираженим поліморфізмом; мікро-
скопічно виділяють просту, ліпідну, сидеротичну і змі-
шану форми; всі форми виражені однотипно: численні 
капіляри, між якими розміщена сполучна тканина, що 
формує ритмічні («муарові») структури і містить клі-
тини типу фібробластів, фіброцитів, гістіоцитів-макро-
фаґів; ліпідна форма відрізняється значною кількістю 
великих клітин з пінистою цитоплазмою, що містить 
ліпіди, а також ґіґантськими клітинами Тутона; для си-
деротичної форми Д. характерна наявність великої кіль-
кості гемосидерофаґів; Д. локалізується переважно на 
нижніх кінцівках у хворих середнього віку.

ДЕРМАТОФІБРОМА ПРОҐРЕСУЮЧА І РЕ-
ЦИДИВУЮЧА – див.: Дерматофібросаркома вибуха-
юча.

ДЕРМАТОФІБРОСАРКОМА ВИБУХАЮЧА – 
пухлина, що характеризується повільним інфільтратив-
ним ростом і схильністю до рецидивів, метастази зус-
трічаються рідко; мікроскопічно характеризується чис-
ленними клітинами типу фібробластів, часто з мітоза-
ми; пучки клітин утворюють «вихрові», стрічкоподібні, 
а інколи і муарові структури.

ДЕРМАТОФІЛІАЗ – ураження шкіри, викликане 
дією секрету слинних залоз блох при укусах; після уку-
су блохи появляється бліда або червона пляма, часто 
пухир з точковою гемораґією в центрі, яка залишається 
протягом доби і більше.

ДЕРМАТОФІТИ – див.: Дерматоміцети.
ДЕРМАТОФІТІЇ – див.: Грибкові за хворювання 

шкіри.
ДЕРМАТОФОБІЯ – див.: Дерматопатофобія.
ДЕРМОҐРАФІЗМ – зміна кольору шкіри при ме-

ханічному її подразненні.
Д. БІЛИЙ – збліднення шкіри після проведення 

по ній тупим кінцем палички діаметром 2–3 мм; Д. б. 
пов’язаний зі спазмом капілярів; появляється через 8–20 
сек, зникає через 1–10 хв.

Д. ПІДВИЩЕНИЙ – при проведенні по шкірі ту-
пим предметом зі значним тиском спочатку утворюєть-
ся червона, а через 1–2 хв – біла підвищена смуга, ото-
чена яскраво-червоною зоною з нерівними краями; Д. 
п. зв’язаний з виділенням травмованими клітинами епі-
дермісу, медіаторів, які підвищують проникність стінки 
капілярів; Д. п. також є місцевою реакцією на збудження 
елементів капілярної стінки.

Д. РЕФЛЕКТОРНИЙ – при проведенні по шкірі 
лінії вістрям голки через 5–30 сек утворюється смуга 

завширшки 1–6 мм, що складається з яскраво-черво-
них плям, між якими лежать ділянки шкіри нормаль-
ного кольору або більш блідої, ніж у нормі; тривалість 
реакції до 10 хв; почервоніння шкіри при Д. р. – роз-
ширення артеріол.

Д. УРТИКАЛЬНИЙ – Д. у вигляді пухирів; вини-
кає при проведенні по шкірі тупим предметом з значним 
тиском, внаслідок значного підвищення проникності су-
динної стінки.

Д. ЧЕРВОНИЙ – почервоніння шкіри після прове-
дення по ній тупим предметом з тиском більшим, ніж це 
потрібно для отримання Д. б.; почервоніння, пов’язане 
з розширенням капілярів, появляється через 5–15 сек і 
може зберігатися до двох годин.

ДЕРМОЇД – кістозне утворення, яке виникає при 
порушеннях ембріоґенезу і містить елементи ектодер-
ми; Д. виникає частіше в місцях злиття і заростання 
ембріональних борозен та порожнин, де утворюються 
складки епідермісу; частіше всього Д. зустрічається в 
ділянці голови, переднього середостіння і в яєчниках, 
у черевній стінці, у заочеревній і тазовій тканині, ін-
коли в печінці, нирках, головному мозку і його обо-
лонках.

ДЕРМОЇД СЕКВЕСТРАЛЬНИЙ – див.: Епітеліаль-
ний куприковий хід.

ДЕРМОЇД ЯЄЧНИКА – див.: Тератома яєчника зрі-
ла кістозна.

ДЕРМОЇДНА КІСТА – див.: Дермоїд.
ДЕРМОЇДНА КІСТА КУПРИКА – див.: Епітеліаль-

ний куприковий хід.
ДЕРМОЇДНА КІСТА ЯЄЧНИКА – див.: Тератома 

яєчника зріла кістозна.
ДЕРМОЇДНА ФІСТУЛА – див.: Епітеліальний куп-

риковий хід.
ДЕРМОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА – дерматози, що роз-

виваються при цукровому діабеті.
ДЕРМОСКОПІЯ – методи візуального дослідження 

шкіри та її придатків.
ДЕРРІ (D. M. DERRY) СИНДРОМ – різновид спад-

кового (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
накопичення ґанґліозидів (сфінґоліпідозу); в основі роз-
витку Д. с. лежить дефіцит В- і С-ізоферментів бета-
ґалактозидази з наступним накопиченням ганґліозидів 
у головному мозку; проявляється, головним чином, у 
виг ляді амавротичної ідіотії; у внутрішніх орґанах ви-
являється в під вищеній кількості своєрідний мукополі-
сахарид (не в повній мірі сульфатований кератансуль-
фат).

ДЕСАТУРАЦІЯ – виведення із орґанізму азоту, роз-
чиненого в рідких середовищах, шляхом вдихання кис-
ню.

ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – див.: Гіпосенсибілізація.
ДЕСЕНСИБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ – лікарські за-

соби, що спричинюють стан гіпосенсибілізації, попе-
реджують або послаблюють клінічні прояви підвищеної 
чутливсті орґанізму до різних чужорідних речовин.

ДЕСИНХРОНІЗАЦІЯ – заміщення повільних, ви-
сокоамплітудних потенціалів на електроенцефалоґрамі 
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швидкими та низькоамплітудними; показник посилення 
активності кори головного мозку.

ДЕСИНХРОНІЗАЦІЯ БІОЛОҐІЧНИХ РИТМІВ – 
розбіжність між ритмами орґанізму і ритмами оточую-
чого середовища з наступним виникненням розбіжності 
різних ритмів орґанізму між собою.

ДЕСИНХРОНОЗ – стан орґанізму, що виникає 
внас лідок десинхронізації біолоґічних ритмів; прояв-
ляється зниженням працездатності, порушенням сну, 
апетиту.

ДЕСКВАМАЦІЯ – злущування епіте ліальних клі-
тин.

ДЕСКВАМАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЕПІ-
ДЕРМАЛЬНА – див.: Іхтіоз ламелярний.

ДЕСКВАМАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛАМЕ-
ЛЯРНА – див.: Іхтіоз ламелярний.

ДЕСКВАМАЦІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПЛАС-
ТИНЧАСТА – див.: Іхтіоз ламелярний.

ДЕСМ- (десмо-; грец. desmos – зв’язок, зв’язка, спо-
лучення) – частина складних слів, яка означає «зв’язок», 
«зв’язка», «сполучна тканина», «пов’язка».

ДЕСМОБЛАСТИ – клітини мезенхіми, що є попе-
редниками клітин сполучної тканини.

ДЕСМОҐЕНЕЗ НЕДОСКОНАЛИЙ – захворюван-
ня, що виникає внаслідок вродженого порушення роз-
витку колаґенових структур; виділяють не менше 11 
типів даного захворювання; має спадковий характер; 
при цьому спостерігаються різні типи успадкуван-
ня – так 1–4 і 8 типи захворювання аутосомно-домі-
нантні, 5 тип рецесивний і зчеплений з Х-хромосо-
мою, 6 і 10 – аутосомно-рецесивні, а 7 тип має і ауто-
сомно-домінантний і аутосомно-рецесивний варіант; 
при мікроскопічному дослідженні спостерігається різ-
ке зменшення кількості колаґенових волокон у шкірі, 
зв’язках, судинах, внутрішніх орґанах; основні ознаки 
Д. н. – різка перерозтягненість і ранимість шкіри, слаб-
кість зв’язок, розхитаність суглобів, легка ранимість 
судин; Д. н. триває все життя, супроводжується уск-
ладненнями, які можуть призвести до смерті; відомо 
кілька видів біохімічних дефектів: тип IV, з помітними 
судинними проявами, викликаний вадами в структурі, 
синтезі чи секреції одного виду проколаґену; тип VI, 
з помітними очними проявами, зумовлений нестачею 
лізилгідроксилази; тип VII, з численними з’єднаними 
вивихами, зумовлений мутаціями, із залученням нор-
мальних розщеплених центрів деяких проколаґенових 
ланцюгів; тип IX, пов’язаний з Х-хромосомою і харак-
теризується в’ялою шкірою; тип X виникає внаслідок 
дефекту в біонектині, що перешкоджає нормальній аґ-
регації тромбоцитів.

ДЕСМОЇД АБДОМІНАЛЬНИЙ – див.: Фіброма-
тоз абдомінальний.

ДЕСМОЇД ЕКСТРААБДОМІНАЛЬНИЙ – див.: 
Фіброматоз аґресивний.

ДЕСМОЇД ІНТРААБДОМІНАЛЬНИЙ – розрос-
тання фіброзної тканини в брижі та сальнику з утво-
ренням нечітко контурованого вузла, що досягає в діа-
метрі 20 см.

ДЕСМОЛАЗИ – див.: Альдолази.
ДЕСМОЛІЗ – розчинення міжклітинних містків клі-

тин росткового шару епідермісу.
ДЕСМОПЛАЗІЯ – аномалії розвитку тканин, які є 

похідними мезенхіми.
ДЕСМОПЛАСТИКА – див.: Мезенхімопластика.
ДЕСМОСОМИ – структури, що забезпечують 

зв’язок між клітинами в багатоклітинних орґанізмів.
ДЕСМУРҐІЯ – вчення про пов’язки, їх правильне 

застосування і накладення при різних пошкодженнях і 
захворюваннях.

ДЕСОРБЦІЯ – видалення адсорбованих речовин з 
поверхні адсорбента.

ДЕСПЕРАЦІЯ – розпач, відчай.
Д’ЕСПІНА (J. H. A. D’ESPINE) СИМПТОМ – оз-

нака туберкульозно го бронхоаденіту в дітей: підсилен-
ня бронхофонії над остистими відростками нижче VІІ 
шийного хребця в дітей раннього віку, нижче ІІ грудного 
хребця в дітей 8–10 років та нижче ІІІ грудного хребця 
в більш зрілому віці.

ДЕСПІРАЛІЗАЦІЯ ХРОМОСОМ – розкручування 
спіралізованих хромосом у тілофазі мітозу та мейозу.

ДЕСТРУКТИВНИЙ – такий, що порушує структу-
ру будь-чого; руйнівний.

ДЕСТРУКТОР – споруда для спалювання твердих 
відходів.

ДЕСТРУКЦІЯ – 1) (у морфолоґії) руйнування тка-
нинних, клітинних та субклітинних структур; 2) руйну-
вання макромолекул високомолекулярних сполук, яке 
супроваджується зміною їхньої струк   тури і властиво-
стей.

ДЕСУБЛІМАЦІЯ – безпосереднє перетворення па-
ри на тверду речовину.

ДЕСУЛЬФУРУВАННЯ – процес ви вільнення сірко-
водню або елементарної сірки із орґанічних сполук.

ДЕСЦЕМЕТОЦЕЛЕ – випинання задньої приме-
жової пластинки рогівки.

ДЕСЦЕНДЕНТ – нащадок.
ДЕТАЛІЗУВАТИ – докладно, з подробицями роз-

глядати щось або розповідати про щось.
ДЕТЕРҐЕНТИ – хімічні сполуки, які внаслідок ви-

сокої поверхневої активності, мають миючу, часто де-
зінфікуючу та розчинну дію.

ДЕТЕРІОРАЦІЯ – псування, погір шання.
ДЕТЕРМАНА (H. DETERMANN) СИНДРОМ – 

інтермітуюча м’язова слабкість у хворих з облітеру-
ючим атеросклерозом без виражених порушень тро-
фіки.

ДЕТЕРМІНАНТА – причина, що визначає виник-
нення явища; визначальна ознака якогось об’єкта.

ДЕТЕРМІНАНТА ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА – див.: 
Цитоплазматичний фактор.

ДЕТЕРМІНАЦІЯ – процес виникнення якісної 
своєрідності між частинами зародка на стадіях, що пе-
редують появі морфолоґічно помітних ознак тканини та 
орґанів; визначається автономними змінами властивос-
тей клітин, а також впливом окремих груп клітин одна 
на одну. Спочатку Д. здебільшого лабільна, клітини ще 
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можуть радикально перебудуватись, якщо змінити умо-
ви їхнього розвитку, і детермінація орґана, який фор-
мується, ще слабка; пізніше Д. стає стабільною і харак-
теризується стійким закріпленням властивостей клітин, 
здатних синтезувати специфічні білки, диференціація 
орґана повніша. В основі Д. лежить певна послідовність 
активізації і гальмування ґенів у різних клітинах, які 
приводять до синтезу різних інформаційних рибонук-
леїнових кислот і білків.

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ГІСТОЛОҐІЧНА – див.: Детер-
мінація тканинна.

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТКАНИННА – філоґенетично 
зумовлена властивість тканинних структур змінювати-
ся під впливом різних дій у суворо визначених межах, 
зберігаючи при цьому якісні відмінності одна від од-
ної.

ДЕТЕРМІНІЗМ – філософський принцип, що ствер-
джує причинну зумовленість усіх явищ природи, сус-
пільства і мислення.

ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ТКАНИН – див.: Детер-
мінація тканинна.

ДЕТОРСІЯ – усунення завороту орґана (кишки, 
шлунка та ін.) шляхом розкручування.

ДЕТРИТ (у патолоґії) – кашоподібний продукт роз-
паду тканин.

ДЕТУМЕСЦЕНЦІЯ – 1) зупинка ерекції після 
орґазму і еякуляції; 2) зменшення припухлості тканин.

ДЕФЕКАЦІЯ – виведення з орґанізму людини і тва-
рин через анальний отвір калових мас. 

ДЕФЕКТ – 1) вада, недолік, хиба, пошкодження; 2) 
(у психіатрії) форма зміни особи, що проявляється збід-
ненням, спрощенням переважно вищих її властивостей 
та втратою попередніх можливостей, які можуть вини-
кати при травмах головного мозку та при різних захво-
рюваннях.

ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕҐОРОД-
КИ – вроджене незарощення перетинчастої або 
м’язової перегородки між правим та лівим шлуноч-
ками серця; при цьому кров під високим тиском про-
ходить із лівого в правий шлуночок; спостерігається 
грубий систолічний шум, який супроводжується “ко-
шачим муркотінням”; максимум шуму визначається 
в третьому–четвертому міжребер’ях біля лівого краю 
груднини; шум проводиться у всі боки і добре вислу-
ховується в міжлопатковій ділянці; другий тон на ле-
геневій артерії нормальний або незначно підсилений; 
зовнішній вигляд хворого без особливостей; спостері-
гається підвищення тиску крові в порожнині правого 
шлуночка

ДЕФЕКТ МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ ПЕРЕҐОРОД-
КИ – наявність сполучення між правим та лівим пе-
редсердями; часто поєднується з іншими вадами серця; 
при ізольованому дефекті вада може мати перебіг без 
будь-яких ознак порушеного кровообігу та фізикальних 
симптомів, внаслідок чого при житті не розпізнаєть-
ся; скидання крові, зазвичай, відбувається із лівого пе-
редсердя в праве, що може спричинювати збільшен-
ня правої половини серця та легеневу гіпертензію; як 

правило, вислуховується систолічний шум різної інтен-
сивності і тембру; ділянка найкращого вислуховуван-
ня – друге–третє міжребер’я біля лівого краю грудни-
ни; при електрокардіоґрафічному дослідженні ознаки 
гіпертрофії правого шлуночка, ознаки неповної блока-
ди пучка Гіса.

ДЕФЕКТ НАПОВНЕННЯ – рентґенолоґічна озна-
ка наявності в порожнині пухлини або чужорідного ті-
ла: дефект у рентґенолоґічній тіні контрастованого по-
рожнистого орґана.

ДЕФЕКТОР – посада в аптеці, до посадових 
обов’язків якої входить відання запасами та їх попов-
ненням; складання замовлень, приймання товару; вико-
нання лабораторних робіт, виготовлення концентратів і 
напівфабрикатів.

ДЕФЕКТИВНИЙ – такий, що має істотні фізичні 
чи психічні вади; ненормальний.

ДЕФЕКТНИЙ – такий, що має дефект.
ДЕФЕКТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає загальні зако-

номірності розвитку дітей з різними формами аномалій 
і розробляє методи їх навчання та виховання.

ДЕФЕКТОСКОПІЯ (професійні шкід ливості) – 
комплекс методів контролю матеріалів і виробів без їх 
руйнування з метою виявлення дефектів, що можуть 
бути виявлені за допомогою електричних і маґнітних 
полів, радіохвиль, ультразвукових коливань, рентґенів-
ських і ґамма-променів.

ДЕФЕРЕНТИТ – запалення сім’явивід ної протоки; 
розрізняють гострий і хронічний Д.

ДЕФІБРИЛЯЦІЯ – зупинка фібрилярних скорочень 
шлуночків серця або передсердь з метою відновлення си-
нусового ритму скорочень серця та ефективної скорочу-
вальної діяльності шлуночків; методи Д. полягають у дії 
на серце сильним електричним струмом, лікарськими пре-
паратами або в їх комплексному застосуванні.

ДЕФІГУРАЦІЯ СУГЛОБА – зміна форми сугло-
ба, внаслідок набряку періартикулярних тканин і (або) 
збільшення кількості синовіальної рідини.

ДЕФІЦИТ ВОЛОГОСТІ – різниця між парціальним 
тиском насиченої водяної пари при даній температурі та 
дійсним парціальним тиском водяної пари в повітрі.

ДЕФІЦИТ ВОЛОГОСТІ ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – різ-
ниця між парціальним тиском насиченого водяної пари 
при температурі шкіри та дійсним парціальним тиском 
водяної пари в повітрі.

ДЕФІЦИТ ЗБУДЖЕННЯ – стан, що виникає в збуд-
ливих тканинах при відсутності або пониженні дії фак-
торів оточуючого та внутрішнього середовища.

ДЕФІЦИТНИЙ – наявний у недостатній кількості.
ДЕФІЦИТУ АНТИТІЛ СИНДРОМ – див.: Аґам-

маґлобулінемія.
ДЕФЛОРАЦІЯ – порушення цілості дівочої пліви.
ДЕФОЛІАНТИ – хімічні речовини, що призначені 

для видалення листків рослин; як Д. широко застосову-
ють ціанамід кальцію, вільний ціанамід, хлорат маґнію, 
хлорат-хлорид кальцію, бутифос, фолекс, кремнефто-
ристий натрій; Д. мають токсичну дію на людину та теп-
локровних тварин.
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ДЕФОРМАЦІЯ – 1) природне або штучне відхилен-
ня форми орґана тіла від нормальної; 2) зміна форми або 
розмірів тіла від прикладених сил або нагрівання.

ДЕФОСФОРИЛЮВАННЯ – відщеплення залиш-
ка фосфорної кислоти від фосфоровмісних орґанічних 
сполук.

ДЕФРОСТАЦІЯ – розморожування харчових про-
дуктів.

ДЕФТОРУВАННЯ ВОДИ – зниження вмісту фто-
ру у воді.

ДЕФУНДАЦІЯ МАТКИ – хірурґічне видалення дна 
матки разом з вузлами міоми.

ДЕХЛОРУВАННЯ ВОДИ – видалення надмірної 
кількості хлору з хлорованої води.

ДЕХОЛІН – С24Н33О3Na; натрієва сіль дегідрохоле-
вої кислоти; жовчогінний засіб.

ДЕЦЕРЕБРАЦІЙНА РИҐІДНІСТЬ – різке підви-
щення м’язового тонусу, що призводить до розгинання 
або згинання кінцівок, шиї, спини.

ДЕЦЕБРАЦІЯ – оперативне експериментальне ви-
далення у тварин переднього відділу головного мозку 
з метою вивчення діяльності ц. н. с. без участі великих 
півкуль головного мозку і проміжного мозку.

ДЕЦИДУАЛЬНА ОБОЛОНКА – ендометрій, що 
підлягає певним змінам при вагітності і відпадає піс-
ля пологів; у Д. о. розрізняють три відділи: 1) базальна 
Д. о. – частина слизової оболонки матки, що розміще-
на між плодовим міхуром і м’язовою оболонкою матки; 
2) капсульна Д. о. – частина слизової оболонки, що відо-
кремлює плодовий міхур від по рожнини матки; 3) паріє-
тальна Д. о. – частина слизової оболонки, що залиши-
лася.

ДЕЦИДУЇТ БАЗАЛЬНИЙ – запалення базальної 
пластинки плаценти.

ДЕЦИМЕТР – 0,1 метра.
ДЕЦИМЕТРОВА ТЕРАПІЯ – метод електроліку-

вання, що полягає в дії на орґанізм хворого електро-
маґнітними коливаннями надвисокої частоти з довжи-
ною хвилі від 0,1 до 1 м.

ДЖАБЕРҐА – ХЕЙУОРДА  (R.C. JU BERG – 
J. R. HAY WARD) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
аномалій: не дуже виражена мікроцефалія, двобічне 
розщеплення губ і піднебіння; епікант, гіпертелоризм, 
плоский закруглений кінчик носа, зменшення числа 
зубів; укорочена променева кістка з обмеженням роз-
гинальних рухів в ліктьовому суглобі; клинодактилія 
(у медіальний бік) ІV пальця ступні, синдактилія; гіпо-
плазія великих пальців рук.

ДЖАКОМІНІ (C. GIACOMINI) СИНДРОМ – 
див.: Мікроцефалія справжня.

ДЖАНЕЛІДЗЕ (Ю. Ю. ДЖАНЕЛИДЗЕ) СИМ-
ПТОМ – диференційно-діаґностична ознака інфаркту 
міокарду і гострого панкреатиту: для інфаркту характер-
не зменшення болю при глибокій пальпації епіґастраль-
ної ділянки, для панкреатиту – підсилення болю.

ДЖАНОТТІ – КРОСТІ (F. GIANOTTI – A. CROS-
TI) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який розвиваєть-
ся у малих дітей внаслідок інфікування вірусом гепатиту 

Б; характеризується виникненням мономорфних, зазви-
чай, не сверблячих, темно- чи мідночервоних плоских 
твердих папул, які утворюють симетричний висип на 
обличчі, кінцівках та сідницях; спостерігається також 
нездужання, підвищення температури; має легкий пе-
ребіг, минає без лікування.

ДЖАРКО (S. W. JARCHO) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що в деяких випадках може спостерігати-
ся при карциномі кісткового мозку: метастази в кістках, 
тромбоцитопенія, пурпура. 

ДЖАРКО – ЛЕВІНА (S. W. JARCHO – P. M. LE-
VIN) СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій: чис-
ленні хребтові дефекти, коротка грудна клітка, аномалії 
ребер, камподактилія і синдактилія; інколи спостеріга-
ються сечостатеві розлади; смерть, зазвичай, у ранньо-
му віці від респіраторної недостатності; успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом.

ДЖГУТ КРОВОСПИННИЙ – пристосування для 
стискування пошкоджених маґістральних кровоносних 
судин з метою тимчасової зупинки кровотечі.

ДЖГУТА СИМПТОМ – див.: Кончаловського – 
Румпеля – Леєде симптом.

ДЖГУТИКИ – ниткоподібні рухливі цитоплазма-
тичні вирости тіла у джгутиконосців, бактерій, зооспор, 
сперматозоїдів нижчих і деяких вищих рослин, у клітин 
деяких багатоклітинних тварин. Є зде більшого орґанами 
руху в рідкому середовищі. Залежно від наявності або 
від сутності джгутиків патоґенні бактерії поділяються на 
рухливі та нерухливі.

ДЖГУТИКОВІ – одноклітинні і коло ніальні орґаніз-
ми, що мають специфічний орґан руху – джгутик. Опи-
сано більше 5500 видів Д., із яких біля 1400 – паразити 
людини, тварин та рослин.

ДЖЕЙНУЕЯ (E. G. JANEWAY) СИМПТОМ – не-
великі еритематозні плями або гемораґії на долонях чи 
ступнях; можлива ознака бактеріального ендокардиту.

ДЖЕЙНУЕЯ (A. JANEWAY) СИНДРОМ – різ-
новид спадкової аґаммаґлобу лінемії. Клінічно прояв-
ляється схильністю до бактеріальних інфекцій, болями 
в суглобах з ознаками ревматоїдного артриту; з часом 
розвивається клінічна картина справжнього ревматоїд-
ного артриту, червоного вовчка або іншого колаґено-
зу. У крові виражена гіпо- або, частіше, аґаммаґлобулі-
немія.

ДЖЕЙНУЕЯ – МОЗЕНТАЛЯ (JA NEWAY – MO-
SEN THAL) ПАРОК СИЗМАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Періодична хвороба.

ДЖЕКСОНА (J. JACKSON) СИМПТОМ (1) – 
менша у порівнянні з частотою серцевих скорочень час-
тота пульсу; ознака мерехтливої аритмії та екстрасис-
толії внаслідок гемодинамічної неефективності деяких 
скорочень серця.

ДЖЕКСОНА (J. JACKSON) СИМПТОМ (2) – по-
довження видиху; ознака бронхіальної астми та емфізе-
ми легень.

ДЖЕКСОНА (J. H. JACKSON) СИМПТОМ (3) – 
тонічні епілептоїдні судоми розгиначів; ознака пухлини 
черв’яка мозочка.
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ДЖЕКСОНА (CH. JACKSON) СИМПТОМ (4) – 
свистяче дихання, яке вислуховується поблизу рота; оз-
нака чужорідного тіла в трахеї або в бронхах.

ДЖЕКСОНА (CH. JACKSON) СИМПТОМ (5) – 
накопичення слини та слизу в грушоподібній кишені 
глотки; ознака непрохідності стравоходу.

ДЖЕКСОНА (J. H. JACKSON) СИНДРОМ – буль-
барний альтернуючий синдром; характеризується сим-
птомами ураження під’язикового нерва на боці вогни-
ща ураження і геміплеґією або геміпарезом кінцівок на 
протилежному боці.

ДЖЕКСОНІВСЬКА (J. H. JACKSON) ЕПІЛЕП-
СІЯ – епілепсія, що характеризується судомними розря-
дами, які починаються з м’язів будь-якої частини тіла на 
одному боці; Д. е. є найчіткішим проявом фокальних 
(парціальних) епілептичних пароксизмів з тенденцією 
до ґенералізації; причиною Д. е. є орґанічне ураження 
головного мозку.

ДЖЕКСОНІВСЬКИЙ (J.H. JACK SON) НАПАД – 
виникнення на фоні свідомого стану судомних пароксиз-
мів у м’язах будь-якого сеґмента чи в обмеженій групі 
м’язів кінцівки або в м’язах обличчя з наступним по-
ширенням судом на кінцівки цього ж боку або на м’язи 
обличчя, судоми мають клонічний характер, часто на-
ступаючи за короткою тоніч ною фазою.

ДЖЕНКІНСА (H. JENKINS) СХЕМА – схема 
краніоцеребральної топо ґрафії для визначення проек-
ції шлуночків головного мозку на череп.

ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ – природні во ди, 
що використовуються для господарчо-питного, техніч-
ного або сільськогосподарського водопостачання. Д. в. 
поділяють на підземні і поверхневі.

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА – випромінювачі видимих елек-
тромаґнітних хвиль (видимого світла). До Д. с. нале-
жать природні випромінювачі (сонце, зірки) і штучні, 
які перетворюють будь-яку енерґію у видиме випромі-
нювання.

ДЖЕРЕЛО ІНВАЗІЇ – заражена людина чи твари-
на, в орґанізмі яких розмножуються збудники інвазії і 
від яких вони можуть тим або іншим шляхом заражати 
сприйнятливих людину або тварин.

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ – заражена людина або тва-
рина, орґанізм яких є природним середовищем існуван-
ня і накопичення патоґенних мікроорґанізмів, звідки во-
ни можуть тим чи іншим шляхом потрапляти в орґанізм 
іншої людини і заражати його.

ДЖЕРУЕЛА – ЛАНҐЕ-НІЛЬСЕНА (A. JER-
WELL – F. LANGE-NIELSEN) СИНДРОМ – вродже-
не поєднання невральної глухоти з періодичними напа-
дами фібриляції передсердь та шлуночків серця; може 
розвинутися раптова смерть; автосомно-рецесивна фор-
ма синдрому інтервалу Q–T довгого.

ДЖЕФФЕРСОНА (G. JEFFERSON) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що розвивається при анев-
ризмі внутрішньої сонної артерії в ділянці рваного от-
вору на основі черепа; уражаються зоровий, окору-
хальний, блоковий і трійчастий нерви; проявляється 
головним болем в лобній і орбітальній ділянках, від-

чуттям пульсуючого шуму в голові на боці ураження, 
перехідним або стійким птозом верхньої повіки, інко-
ли пульсуючим екзофтальмом, розширенням зіниці, 
набряком диска зорового нерва, гіпестезією рогівки, 
половини лоба, щоки. 

«ДЖИПА» ХВОРОБА – див.: Дерматит абсцедую-
чий фістульозний періанальний.

ДЖІАККАЇ (L. GIACCAI) СИНДРОМ – див.: Пе-
рона – Дроке – Кулона синдром.

ДЖОКОТЕРАПІЯ – див.: Людотерапія.
ДЖОЛЛІФА (N. JOLLIFFE) СИНДРОМ – енцефа-

лопатія у хворих з дефіцитом нікотинової кислоти: роз-
лади сві д омості, сонливість, феномен зубчастого колеса 
в кінцівках; гіперкінези; пе лаґро їдні прояви на шкірі та 
слизових оболонках.

ДЖОНСОНА (L. V. JOHNSON) СИНДРОМ – ано-
малії розміщення і руху очей у хворих зі зрощеннями 
між двома м’язами очей; може бути вродженою пато-
лоґією або наслідком запалення м’язових піхов; звичай-
но, спостерігається в дітей до 3-річного віку.

ДЖОНСТОНА (J. JOHNSTONE) СИНДРОМ – 
аномалії розвитку ц. н. с., які проявляються неповним 
перехрещенням волокон пірамідного шляху на межі 
спинного і довгастого мозку; клінічно проявляється 
дзеркальними рухами рук – при спробі хворим викона-
ти рух однією рукою, друга рука точно повторює цей 
рух.

ДЗЕРКАЛА СИМПТОМ – тривале розглядання хво-
рим себе в дзеркало, що часто супроводжується грима-
суванням; ознака неврозу, нав’язливих станів, шизоф-
ренії та деяких інших психічних хвороб, що проявля-
ються наявністю нав’язливої, надцінної або маячної 
ідеї.

ДЗЕРКАЛО – (у медицині) назва медичних інстру-
ментів, що являють собою прямі або вигнуті пластини 
з відполірованими поверхнями або скляні дзеркала у 
відповідній оправі; призначені для розширення і огля-
ду природних каналів і порожнинних ран або для огля-
ду поверхонь, що недоступні для безпосереднього спос-
тереження.

ДЗЕРКАЛЬНЕ ПИСЬМО – рідкісний прояв аґра-
фії: письмо справа наліво з дзеркальним відображенням 
написаного тексту.

ДЗЕРКАЛЬНОГО РУХУ РУК СИНДРОМ – див.: 
Джонстона синдром.

«ДЗЬОБ ПАПУГИ» – тінь, яка у формі напівоваль-
ного крючка спостерігається на рентґеноґрамі збоку від 
тіла хребця; ознака хвороби Бехтєрєва.

ДИ- (грец. dis) – частина складних слів, яка означає 
«два», «подвійний», «розчленування», «роз’єднання», 
«заперечення».

ДИБАЗИКАМІНОАЦИДУРІЯ – транспортна амі-
ноацидопатія, при якій не реабсорбуються арґінін, ор-
нітин та лізин; у хворих розвивається порушення циклу 
сечовини, гіперамоніємія та затримка росту; утворен-
ня ниркових каменів спостерігається рідкісно; віднос-
но часто (1/60000) А. розвивається у фінів та франко-
канадців.
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ДИБОТРІОЦЕФАЛЬОЗИ – див.: Ботріоцефальо-
зи.

ДИВАКЦИНА – комбінація двох вакцин з метою 
одночасної імунізації проти двох різних інфекційних за-
хворювань.

ДИВЕРҐЕНТНИЙ – такий, що розходиться.
ДИВЕРҐЕНЦІЯ – (у біолоґії) розходження ознак в 

орґанізмів однієї систематичної групи в процесі еволю-
ції; приводить до виникнення нових ви дів.

ДИВЕРҐЕНЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ – поширення нерво-
вих імпульсів з місця їх виникнення по кількох нейро-
нах, які не зв’язані між собою послідовно.

ДИВЕРҐЕНЦІЯ ОЧЕЙ – розходження осей обох 
очей.

Д. О. АБСОЛЮТНА – відхилення зорових осей 
обох очей назовні від паралельного їх положення.

Д. О. ВІДНОСНА – розходження зорових осей обох 
очей щодо їх початкової позиції.

ДИВЕРТИКУЛ – порожнистий відросток, що слі-
по закінчується, або випинання порожнистого чи труб-
частого орґана.

Д. МЕККЕЛЯ (MECKELI) – сліпий відросток клу-
бової кишки, довжиною 5–10 см; розширений залишок 
пупково-кишкової протоки.

Д. НЕСПРАВЖНІЙ – випинання через дефект 
м’язового шару порожнистого орґана слизової оболон-
ки і підслизової основи.

Д. ПУЛЬСІЙНИЙ – дивертикул, який виникає вна-
слідок підвищеного тиску на стінку порожнистого орґа-
на зсередини; у більшості випадків у місці утворення 
дивертикула стінка зі структурними змінами.

Д. СПРАВЖНІЙ – дивертикул, який утворений всі-
ма оболонками стінки порожнистого орґану.

Д. ТРАКЦІЙНИЙ – дивертикул, який виник внаслі-
док розтягнення стінок порожнистого орґана ззовні, зви-
чайно, за рахунок спайок.

ДИВЕРТИКУЛЕКТОМІЯ – видалення дивертику-
ла хірурґічним способом.

ДИВЕРТИКУЛИ СТРАВОХОДУ – зустрічаються 
справжні і несправжні дивертикули; поодинокі і мно-
жинні. Залежно від розміщення розрізняють: у шийній 
частині – ценкерівські дивертикули, у грудній – біфур-
каційні, у наддіафраґмальному сеґменті – епіфренальні 
дивертикули; від патоґенетичних особливостей – пуль-
сійні, тракційні і пульсійно-тракційні.

ДИВЕРТИКУЛІТ – запалення дивертикула; розви-
вається, звичайно, внаслідок застою його вмісту чи за-
тримки в ньому чужорідних тіл.

ДИВЕРТИКУЛЬОЗ – наявність множинних дивер-
тикулів, частіше в орґанах травного каналу.

ДИВИНА СКІПЕТРОПОДІБНА (VER BASCUM 
THAPSIFORME SCH RAD.) – дворічна трав’яниста 
рослина з родини ранникових, заввишки 60–120 см. Лис-
тки великі, довгастоеліптичні, зарубчасті. Уся рослина 
шерстисто-повстиста. Квітки жовті, 2,5–3 см в діамет-
рі, волотисті, по 3–4 в пучках, зібрані в густе верхівкове 
суцвіття. Цвіте в червні – липні. Дія: пом’якшувальна, 
відхаркувальна та протиспазматична.

ДИВУЛЬСІЯ – розширення з застосуванням дила-
татора звуженого просвіту природного каналу або по-
рожнини.

ДИГІБРИДИ – гібриди, гетерозиґотні за двома па-
рами алелей. 

ДИҐЕСТИВНИЙ – такий, що стосується травлен-
ня; травний.

ДИҐІТОКЛАЗІЯ – розділення паренхіми орґана (пе-
чінки) пальцями хірурґа.

ДИҐІТОКСИН – ґлікозид, виділений із листків пур-
пурової наперстянки; кардіо тонічний засіб.

ДИҐОКСИН – ґлікозид, виділений із листків шерс-
тистої наперстянки; кардіо тонічний засіб.

ДИЗ- – див.: Дис-.
ДИЗАДАПТАЦІЯ – розлади пристосування живо-

го орґанізму до дії факторів оточуючого і внутрішнього 
середовища або їх сукупності.

ДИЗАКУЗІЯ – розлад слуху.
ДИЗАРТРІЯ – розлад артикуляції, утруднення у ви-

мові звуків мови внаслідок парезу, спазму, гіперкінезу 
або атаксії мовленнєвої мускулатури.

Д. БУЛЬБАРНА – Д., що виникає при ураженні ядер 
ІХ, Х, ХІІ нервів або їх корінців у довгастому мозку; про-
являється порушенням звукоутворення і слововимовлян-
ня, часто в поєднанні з розладами ковтання, атрофією 
м’язів язика, зниженням глоткового рефлексу.

Д. ЕКСТРАПІРАМІДНА – розлади плавності ар-
тикуляції при екстрапірамід них гіперкінезах, розлади 
виразності інтонацій, незрозуміле вимовляння звуків, 
сповільнення мовлення при паркінсонізмі.

Д. КІРКОВА – Д., зумовлена ураженням нижніх 
відділів передцентральної і постцентральної звивин, де 
розміщені центри артикуляційних рухів; проявляється 
утрудненням у вимовлянні складів при збереженні пра-
вильної структури слова.

Д. МОЗОЧКОВА – Д., зумовлена атаксією мовлен-
нєвої мускулатури при ураженні мозочка або мозочко-
вих шля хів; проявляється розтягненою, переривчастою, 
скандованою мовою.

Д. ПСЕВДОБУЛЬБАРНА – Д., що виникає при 
двобічному ураженні волокон кірково-ядерних шляхів 
на різних рівнях: у білій речовині півкуль великого моз-
ку, у внутрішніх капсулах, у верхніх відділах стовбура 
мозку; проявляється одноманітністю мовлення, відсут-
ністю модуляцій у поєднанні з підвищенням глоткового 
і нижньощелепного рефлексів та рефлексами орального 
автоматизму.

ДИЗАРТРОЗ – неправильно сформований суглоб; 
несправжній суглоб.

ДИЗАРТРОЗ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЬОВИЙ – порушен-
ня процесів закостеніння фіброзного сполучення між 
основою черепа та лицьовими кістками; клінічно про-
являється підвищеною рухомістю кісток лицьового ске-
лета щодо черепа.

ДИЗЕМБРІОҐЕНЕЗІЯ – різні порушення ембріо-
нального розвитку.

ДИЗЕМБРІОПЛАСТИЧНІ ПУХЛИНИ – див.: Ди-
зонтоґенетичні пухлини.
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ДИЗЕНЗИМОЗ – ґенералізована недостатність фер-
ментів. 

ДИЗЕНТЕРІЯ – загальна інфекційна хвороба люди-
ни, що характеризується ознаками інтоксикації орґаніз-
му, переважним функціональним і морфолоґічним ура-
женням товстої кишки. Збудниками Д. є група мікро-
орґанізмів роду Shigella. Розрізняють 4 види шигел: 1) Sh. 
Dysenteriae, куди ввійшли бактерії Григор’єва – Шиґи, 
Штутцера – Шмітца і Лардж-Сакса; 2) Sh. Flexneri з під-
видом Ньюкастл; 3) Sh. Boydi i 4) Sh. sonnei. Резервуа-
ром та джерелом інфекції є людина. Механізм передачі 
фекально-оральний. У патоґенезі гострої Д. велике зна-
чення має токсемія. Захворювання може виникнути ли-
ше при проникненні шиґел із просвіту кишки в товщу 
тканин, тому що токсини не всмоктуються із просвіту 
шлунково-кишкового тракту. За клінічними проявами Д. 
поділяють на такі форми: 1. Гостра Д: а) з типовим пе-
ребігом (колітична), б) атипова (ґастроентероколітична), 
залежно від тяжкості вони поділяються на легкі, середньо-
тяжкі та тяжкі форми, в) субклінічна форма. 2. Хронічна 
Д.: а) рецидивуюча, б) неперервна (або затяжна). 3. Пост-
дизентерійні дисфункції кишечника. При гострій Д. в 
більшості хворих виявляються ознаки запалення слизо-
вої оболонки дистальних відділів товстої кишки. Вони 
можуть бути різної вираженості: а) катаральні, б) ката-
рально-гемораґічні, в) ерозивні, г) виразкові, д) фібри-
нозні (крупозні та дифтиретичні). При хронічній Д. спос-
терігаються атрофічні зміни слизової оболонки кишечни-
ка, запалення виражене нерізко і зустрічається в окремих 
ділянках товстої кишки.

ДИЗЕНТЕРІЯ ФЛЕКСНЕРА (S. FLEX NER) – 
клініко-етіолоґічний варіант дизентерії, який спричи-
нюється дизенте рійними бактеріями Флекснера; харак-
теризується явищами вогнищевого коліту і незначною 
інтоксикацією.

ДИЗЕРҐАЗІЇ – порушення поведінки, зумовлені 
орґанічними ураженнями головного мозку.

ДИЗЕРҐІЯ – розлад реактивності орґанізму.
ДИЗЕСТЕЗІЯ – розлад чутливості.
ДИЗЛІНЗЕКТОПІЯ – див.: Марфана синдром.
ДИЗМОРФІЯ МАНДИБУЛООКУЛОФАЦІАЛЬ-

НА – див.: Халлермана синдром.
ДИЗНОЙЯ – див.: Корсакова дизнойя.
ДИЗОНТОҐЕНЕЗ – 1) порушення розвитку орґаніз-

му у внутрішньоутробному періоді; проявляється врод-
женими вадами; 2) порушення інди відуального розвит-
ку орґанізму.

ДИЗОНТОҐЕНЕТИЧНИЙ – такий, що стосується 
порушень онтоґенезу.

ДИЗОНТОҐЕНЕТИЧНІ ПУХЛИНИ – пухлино-
подібні утворення і справжні пухлини, які виникають 
внаслідок різних вад ембріонального розвитку.

ДИЗОСМІЯ – розлад сприйняття запахів.
ДИЗОСТОЗ – порушення розвитку кісток, що ле-

жить в основі вроджених спадкових родинних захворю-
вань кісткової системи.

Д. ЕНХОНДРАЛЬНИЙ МНОЖИННИЙ – див.: 
Моркіо хвороба.

Д. ЕНХОНДРАЛЬНИЙ ПОЛІТОПНИЙ – див.: 
Лері – Вейля дисхондро стеоз.

Д. ЕПІФІЗАРНИЙ – див.: Дисплазія діастрофічна.
Д. КЛЕЙДОКРАНІАЛЬНИЙ – див.: Шейтхауера – 

Марі – Сентона синдром.
Д. КЛЮЧИЧНО-ЧЕРЕПНИЙ – див.: Шейтхау е-

ра – Марі – Сентона синдром.
ДИЗОСТОЗ НАҐЕРА (F. R. NAGER) АКРОФА-

ЦІАЛЬНИЙ – вроджений Д., при якому щелепно-ли-
цьовий Д. супроводжується деформацією кінцівок, що 
характеризується відсутністю променевої кістки, про-
меневоліктьовим синостозом та гіпоплазією чи відсут-
ністю великих пальців рук.

Д. РОТОПАЛЬЦЕЛИЦЬОВИЙ – див.: Папійон-
Леажа – Псома синдром.

Д. ЧЕРЕПНО-ЛИЦЬОВИЙ – вроджений Д. (успад-
кування за домінантним типом), що характеризується 
недорозвитком кісток черепа, мозку, верхньої щелепи в 
поєднанні з передчасним закриттям черепних швів, ек-
зофтальмом, косоокістю, ністаґмом, розладом зору. Лоб 
у ділянці перенісся горбистий, очі широко розставлені, 
ніс своєрідної гачкуватої форми («дзьоб папуги»), гіпо-
плазія верхньої щелепи, псевдопроґенія, інколи знижен-
ня розумового розвитку.

Д. ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВИЙ – вроджений Д. (ус-
падкування за домінантним типом), при якому спос-
терігається гіпо плазія нижньої щелепи і виличних кіс-
ток, макростомія (своєрідне «риб’яче» або «пташине» 
обличчя), значний розвиток лобних пазух; широкі косо 
розміщені очні щілини, з вивернутими та скошеними до-
низу повіками і колобомами в зовнішніх відділах, сліпі 
фістули від кутів рота до вух, язикоподібне оволосіння 
щік, порушення розвитку зубів, деформація вушних ра-
ковин, інколи – середнього та внутрішнього вуха з роз-
витком глухоти.

Д. ЩЕЛЕПНО – ЧЕРЕПНИЙ – вроджений Д. (ус-
падкування за домінантним типом), при якому спостері-
гаються гіпо плазія верхньої щелепи, виличних дуг, від-
критий прикус, проґенія, укорочення переднього відділу 
основи черепа. 

Д. МНОЖИННИЙ – див.: Ґарґоїлізм.
ДИЗРАФІЯ – вади розвитку, які характеризуються 

незарощенням будь-яких анатомічних структур по се-
редній лінії.

ДИЗУРІЯ – розлад сечовиділення, зумовлений ут-
рудненням виведення сечі з сечового міхура. 

«ДИКЕ М’ЯСО» – див.: Ґрануляційна тканина. 
ДИКІНСОНА (DICKINSON) СИМПТОМ – ран-

ня ознака вагітності: матка набуває кулеподібної форми 
внаслідок збільшення її передньозаднього розміру.

ДИКРОТІЯ – подвійний удар пульсової хвилі, який 
визначається при пальпації пульса.

ДИКРОЦЕЛІОЗ – гельмінтоз з групи трематодо зів, 
який характеризується ураженням печінки та жовчно-
го міхура. Збудник Д. – гельмінт із класу трематод – 
Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassal. Джерело ін-
вазії – хворі Д., травоїдні тварини, що забруднюють 
па совиська фекаліями, які містять яйця гельмінта. За-
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раження людей та тварин відбувається внаслідок випад-
кового проковтування інвазованих мурашок при вжи-
ванні в їжу лугової рослинності. В основі розвитку Д. 
лежить сенсибілізація орґанізму продуктами обміну ре-
човин гельмінтів з розвитком алерґії, механічна дія на 
стінки жовчних проток і жовчного міхура, холестази 
внаслідок скупчення паразитів, вторинна бактеріаль-
на інфекція.

ДИКТІО- (грец. diktyon – сітка) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що належить до пластинчастого 
комплексу», «такий, що має сіткоподібну структуру».

ДИКТІОМА – ембріональна пухлина, що розви-
вається із безпіґментного епітелію недифереційованої 
частини сіт ківки, що вистеляє війчасте тіло. Д. займає 
проміжне місце між доброякісною і злоякісною пухли-
нами, належить до пухлин з місцеводеструюючим рос-
том.

ДИКТІОЦИТОМА – див.: Диктіома.
ДИЛАТАТОР – пристрій для розширення звужених 

просвітів природних каналів. 
ДИЛАТАЦІЇ МІХУРА – МІКРОКОЛОН – КИШ-

КО ВОЇ ГІПОПЕРИСТАЛЬТИКИ СИНДРОМ – ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом; спостері-
гається розширений сечовий міхур, мікроколон з розши-
реною тонкою кишкою та гіпоперистальтика.

ДИЛАТАЦІЯ – розширення, розтягнення.
ДИЛАТАЦІЯ СЕРЦЯ – розширення порожнин сер-

ця.
ДИЛАТАЦІЯ СУДИН – див.: Вазодилатація.
ДИЛАТОҐРАФ – прилад для автоматичного запису-

вання зміни об’єму якогось тіла.
ДИЛАТОМЕТР – прилад для визначення зміни 

об’єму (рідин) або лінійних розмірів твердих тіл.
ДИЛАТОМЕТРІЯ – сукупність методів вимірюван-

ня зміни об’єму твердих, колоїдних або рідких тіл.
ДИМ – пилово-ґазова суміш, яка складається з най-

дрібніших твердих частинок, що має вигляд завису в 
ґазовому середовищі і розсіюється в атмосферному 
повітрі.

ДИММЕРА (F. DIMMER) ХВОРОБА – див.: Гаа-
ба дистрофія.

ДИМОРФІЗМ – наявність в одного виду орґанізмів, 
що живуть в одній місцевості, двох відмінних за морфо-
фізіолоґічними ознаками форм.

ДИМОРФІЗМ СТАТЕВИЙ – від мінність у вигляді 
між чоловічими та жіночими особинами

ДИНАМ- (грец. dynamis – сила) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до сили, зусилля.

ДИНАМІКА – 1) хід розвитку, зміна якогось явища; 
2) розділ механіки, в якому вивчають рух тіл під дією 
прикладених до них сил.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ – див.: Механіка розвитку.
ДИНАМІЧНИЙ – 1) пов’язаний з проявом руху; 

2) здатний до руху, розвитку, видозміни.
ДИНАМІЧНИЙ СТЕРЕОТИП – вироблена умовно 

рефлекторна реакція, при якій відповідь визначається не 
діючим, а умовним подразником, що раніше застосову-
вався на даному місці.

ДИНАМОҐРАФ – 1) прилад для автоматичного за-
писування вимірів величини сил; 2) прилад для ґрафіч-
ної реєстрації сили та швидкості скорочення м’язів.

ДИНАМОҐРАФІЯ – дослідження м’язової діяль-
ності, що базується на ґрафічній реєстрації сили та 
швидкості скорочення м’язів.

ДИНАМОЗ – стан підвищеної збудливості нейронів, 
який виникає при блокуванні гальмівної дії вищих не-
рвових центрів.

ДИНАМОКАРДІОҐРАМА – крива, яка відображає 
переміщення центра ваги грудної клітки, що зумовлені 
скороченнями серця і рухом крові по маґістральних су-
динах.

ДИНАМОКАРДІОҐРАФІЯ – методика досліджен-
ня серцево-судинної системи людини, що ґрунтується 
на реєстрації переміщень центра ваги грудної клітки, 
зумовлених скороченнями серця і рухом крові в маґіст-
ральних судинах.

ДИНАМОКАРДІОҐРАФІЯ ВЕК ТОРНА – метод 
дослідження серцевої діяльності, який базується на 
одночасній реєстрації поздовжніх і поперечних пере-
міщень проекції центра ваги грудної клітки на площині, 
що паралельна фронтальній площині тіла.

ДИНАМОМЕТР – прилад для вимірювання вели-
чини сили.

ДИНАМОМЕТРІЯ – вимірювання сили, яка роз-
вивається будь-якою групою м’язів, за допомогою спе-
ціального приладу.

ДИНАМОРЕФРАКТОМЕТР РАДЗІХОВ СЬКО-
ГО – прилад для визначення і дослідження астиґматиз-
му ока; застосовується для уточнення рефракцій у голо-
вних меридіанах.

ДИПЕПТИДАЗИ – ферменти, що належать до кла-
су гідролаз, до підкласу пептид-гідролаз; Д. каталізу-
ють гідролітичне розщеплення дипептидів з утворенням 
вільних амінокислот.

ДИПЕПТИДИ – орґанічні сполуки, що склада-
ються з двох амінокислот, сполучених пептидним 
зв’язком.

ДИПЕТАЛОНЕМАТОЗ – гельмінтоз з групи фі-
ляріатозів; поширений в Африці та Південній Америці; 
спричинюється Dipetalonema perstans; характеризуєть-
ся болями в животі та грудях, запамороченнями, шкір-
ним свербежем.

ДИПІЛІДІОЗ – гельмінтоз з групи цестодозів. 
Збудник Д. – стрічковий гельмінт Dipylidium caninum. 
Основне джерело зараження – собаки та коти, з фе-
каліями яких в оточуюче середовище виділяються 
членики та кокони з яйцями D. ca ninum. У кишечнику 
остаточних хазяїв личинки прикріплюються до слизо-
вої оболонки і через 12 днів розвиваються в дорослих 
гельмінтів. Клінічно Д. проявляється проносом, нудо-
тою, блюванням, зниженням апетиту, метеоризмом, бо-
лями в животі, періанальним зудом, слинотечею, под-
разливістю, порушеннями сну, інколи гіпо хромною 
анемією.

ДИПЛ- (дипло-; грец. diploos – подвійний) – частина 
складних слів, яка означає «подвійний», «парний».
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ДИПЛАКУЗІЯ – порушення слуху, при якому один 
і той же тон сприймається по-різному правим і лівим 
вухом.

ДИПЛЕҐІЯ – двобічний параліч, що уражає від-
повідні частини тіла.

ДИПЛЕҐІЯ АТОНІЧНА – форма дитячого цереб-
рального паралічу; характеризується центральним па-
ралічем (парезом) рук або ніг, який супроводжується з 
мозочковою атонією.

ДИПЛЕҐІЯ ЛИЦЬОВА ВРОДЖЕНА – двобічний 
параліч мімічних м’язів лиця, зумовлений двобічною 
гіпоплазією клітин ядра лицьового нерва.

ДИПЛЕҐІЯ МОЗОЧКОВА – див.: Ди плеґія ато-
нічна.

ДИПЛЕҐІЯ СПАСТИЧНА РОДИННА – спадкове 
захворювання спинного мозку з переважним уражен-
ням пірамід них шляхів у бокових його стовбурах; про-
являється нижньою спастичною ди плеґією.

ДИПЛОЕ – губчаста речовина кісток склепіння че-
репа.

ДИПЛОЕРҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня штучно контрастованих диплоїчних вен кісток че-
репа.

ДИПЛОЕСИНУСОҐРАФІЯ – ретґенолоґічне до-
слідження синусів твердої мозкової оболонки головного 
мозку після контрастування диплоїчних вен.

ДИПЛОЇД – орґанізм, клітини тіла якого мають два 
повні набори гомолоґічних хромосом.

ДИПЛОЇДИЗАЦІЯ – процес подвоєння числа хро-
мосом у гаплоїдних клітинах.

ДИПЛОЇДНІСТЬ – наявність в ядрі клітини (або 
клітин цілого орґанізму) пов ного набору гомолоґічних 
пар хромосом.

ДИПЛОЇДІЯ – наявність диплоїдного набору хро-
мосом у клітині або в особини.

ДИПЛОКОКИ – кулясті бактерії, що розмножують-
ся поділом та розміщуються попарно; інколи утворю-
ють короткі ланцюжки. До Д. ґрампозитивних належить 
тільки один вид – D. pneumoniae, який має понад 80 се-
ротипів. Д. – один зі збудників крупозного запалення 
легенів.

ДИПЛОМІЄЛІЯ – див.: Діастематомієлія.
ДИПЛОНЕМА – одна зі стадій профази першого 

поділу мейозу, під час якої поряд з триваючим скоро-
ченням хромосом починається розщеплення по довжині 
в спарених гомолоґічних хромосомах, внаслідок чого 
кожна з них побудована із двох хроматид.

ДИПЛОПІЯ – двоїння зображення предмета, що 
розглядається, як наслідок відхилення зорової осі од-
ного із очей.

ДИПЛОПІЯ ФІЗІОЛОҐІЧНА – див.: Двоїння фі-
зіолоґічне.

ДИПЛОПОДІЯ – вроджене подвоєння числа паль-
ців на ногах.

ДИПЛОФАЗА – період розвитку орґанізму, протя-
гом якого клітини мають ди плоїдний набір хромосом.

ДИПЛОФОНІЯ – одночасне утворення двох тонів 
різної висоти при промовлянні одного звука; ознака не-

однакової частоти коливань передніх та задніх відділів 
голосових зв’язок.

ДИПЛОХЕЙРІЯ – вроджене подвоєння числа паль-
ців на руках та ногах.

ДИПРОЗОП – вроджене зростання близнюків, які 
мають на одній загальній голові два обличчя.

ДИПСОМАНІЯ – періодично виникаючий імпуль-
сивний потяг до пияцтва на фоні пригніченого настрою; 
тривалість від кількох днів до тижня і більше; у про-
міжках між запоями спостерігається пов не утримання 
від алкоголю.

ДИПСОМАНІЯ СПРАВЖНЯ – див.: Дипсома-
нія.

ДИС- (диз-; грец. dys-) – частина складних слів, яка 
означає «відхилення від норми», «порушення функції», 
«утруднення».

ДИСАХАРИДАЗИ – ферменти, які каталізують гід-
роліз дисахаридів.

ДИСАХАРИДИ – складні цукри, кожна молекула яких 
при гідролізі розпадається на дві молекули моноцукрів; за 
своєю будовою Д. є ґлікозидами, в яких дві молекули мо-
ноцукрів з’єднані ґлікозидним зв’язком; є одним із основ-
них джерел вуглеводів в їжі людини і тварин.

ДИСАХАРИДНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – група спад-
кових захворювань, що розвиваються внаслідок не дос-
тат нього розщеплення і всмоктування дисахаридів; 
спостерігається при несприйнятності щодо сахарози, 
мальтози, лактози; клінічно проявляється розладами 
травлення і харчування, гіпоавітамінозами.

ДИСБАЗІЯ – розлад ходьби.
ДИСБАЗІЯ ЛОРДОТИЧНА – див.: Дистонія тор-

сійна.
ДИСБАКТЕРІОЗ – порушення рухомої рівноваги 

мікрофлори, яка в нормі заселяє нестерильні порожнини 
і шкірні покриви людини та тварин і утворює природні 
асоціації мікро орґанізмів.

ДИСБАКТЕРІОТИЧНА ДІЯ – дія будь-якого фак-
тора на орґанізм, яка спричинює розвиток дисбактеріо-
зу.

ДИСБАРИЗМ – див.: Декомпресійна хвороба.
ДИСБІОЗ – див.: Дисбактеріоз.
ДИСБІОТРОФІЯ – див.: Дистрофія.
ДИСБУЛІЯ – див.: Абулія.
ДИСГАРМОНІЯ – 1) відсутність роз мірності, по-

рушення гармонії; 2) розлад, різнобій.
ДИСГАРМОНІЯ ПСИХІЧНА – перебільшений 

розвиток одних та (або) недорозвиток інших властиво-
стей особи.

ДИСГЕМАТОЗ – див.: Ціанодермія.
ДИСГІДРОЗ – 1) захворювання шкіри, яке харак-

теризується утворенням внутрішньодермальних прозо-
рих пухирців внаслідок закупорки проток потових за-
лоз; 2) розлади потовиділення.

ДИСҐАММАҐЛОБУЛІНЕМІЯ – вроджена або на-
бута імунолоґічна недостат ність, яка характеризуєть-
ся дефіцитом одного чи кількох класів імуноґлобулінів 
крові при нормальному або компенсаторно підвищено-
му рівні решти.



305 ДИСҐЕВЗІЯ  –  ДИСКОМПЛЕКСАЦІЯ

ДИСҐЕВЗІЯ – розлад смаку, який характеризується 
втратою або неадекватністю сприйняття деяких смако-
вих подразників.

ДИСҐЕНЕЗ ГІПОТИРЕОЇДНИЙ ЕПІ ФІЗАР-
НИЙ – порушення осифікації епіфізів трубчастих кіс-
ток, внаслідок недостатньої продукції гормонів щито-
подібної залози.

ДИСҐЕНЕЗІЯ – див.: Дисплазія.
ДИСҐЕНЕЗІЯ ҐОНАД – група захворювань, які ви-

никають внаслідок порушень ембріонального розвит-
ку статевих залоз, що викликано хромосомними кіль-
кісними або структурними абераціями, ґенними мута-
ціями або ембріотоксичними факторами. Хромосомні 
аномалії у вигляді зміни нормального числа хромосом 
або структури однієї з них можуть виникати на різних 
стадіях раннього ембріоґенезу і викликати порушення 
статевої диференціації.

ДИСҐЕНІТАЛІЗМ – порушення розвитку статевих 
орґанів, що проявляється їх надмірно малими чи вели-
кими розмірами.

ДИСҐЕРМІНОМА – злоякісна пухлина яєчника. 
Мор фолоґічно Д. ідентична атиповим тератомам епіфіза 
мозку і гіпоталамуса. Переважно розвивається в дівчаток 
та молодих жінок у віці від 11 до 30 років. Мікроскопіч-
но Д. складається з великих круглих або полігональних 
клітин з великими ядрами, які утворюють комірки та по-
ля, розмежовані сполучнотканинними прошарками, що 
інфільтровані лімфоцитами. Інколи спостерігаються ве-
летенські клітини Пирогова – Ланґханса. При Д. розвива-
ються ранні гематоґенні і лімфоґенні мета стази.

ДИСҐРАФІЯ – виражені порушення письма, які пе-
реважно спричинюються вогнищевими ураженнями го-
ловного мозку.

ДИСДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – див.: Дедиференціація.
ДИСЕМІНАЦІЯ – поширення мікробів або пухлин-

них клітин з первинного вогнища в межах одного орґана 
або у всьому орґанізму.

ДИСЕМІНОВАНИЙ – поширений, розсіяний.
ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИН НО-

ГО ЗСІДАННЯ СИНДРОМ – див.: Синдром дисеміно-
ваного внутрішньосудинного зсідання (Синдром-ДВЗ).

ДИСЕНДОКРИНІЗМ – див.: Доною синдром.
ДИСЕНЦЕФАЛІЯ – див.: Аґірія.
ДИСИМІЛЯЦІЯ – (у біолоґії) процес розпаду 

орґанічних сполук на прості речовини. Д. є складовою 
частиною обміну речовин; протилежна асиміляції і не-
розривно з нею пов’язана; забезпечує неперервне по-
новлення орґанізму.

ДИСИМУЛЯЦІЯ – навмисне приховування захво-
рювання чи окремих його ознак.

ДИСКАЛҐІЯ – ознака ураження фіб розно-зв’язко-
вого кільця міжхребцевого диска: болі в зоні іннервації 
відповідних корінців спинномозкових нервів.

ДИСКАЛЬКУЛІЯ – див.: Акалькулія.
ДИСКАРТРОЗ – дистрофічні зміни міжхребцевих 

дисків, що супроводжуються їх деформацією, зменшен-
ням висоти, розшаруванням.

ДИСКЕКТОМІЯ – оперативне видалення міжхреб-
цевого диска.

ДИСКЕРАТОЗ – порушення фізіолоґіч ного проце-
су зроговіння, що проявляється патолоґічною кератині-
зацією окремих епідермальних клітин. В основі Д. ле-
жить порушення комплексу тоно фібри ли – десмосоми, 
що виражається в розчиненні контактного шару десмо-
сом з наступним відривом від них тонофібрил, які скуп-
чуються навколо ядра. Клінічно розрізняють доброякіс-
ний і злоякісний Д.

ДИСКЕРАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ – спадкова (успад-
кування за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою, 
типом) поліморф на дистрофія шкіри та слизових обо-
лонок. Виражені клінічні симптоми, звичайно, прояв-
ляються після 10-річного віку: пойкілодермія всього ті-
ла (переважно шиї, грудей та спини), а також вушних 
мочок, статевого члена і шкіри стегон; найбільш тяжкі 
зміни розвиваються в шкірі носа і повік; виражена дис-
трофія нігтів з атрофією; лейкоплакії в порожнині рота, 
атрофічна еритема і гіпергідроз долонь та підошов, за-
стій сліз; інколи бульозний кон’юнктивіт; можуть також 
спостерігатися постбу льозне виразкування в порожнині 
рота, анальні тріщини, тріщини уретри з част ковим зву-
женням зовнішнього отвору; аґранулоцитоз, тромбопе-
нія з пурпурою, злоякісна нейтропенія.

ДИСКЕРАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ МІҐРУЮЧИЙ – 
див.: Іхтіоз лінеарний обгинаючий.

ДИСКЕРАТОЗ СОЧЕВИЦЕПОДІБНИЙ ДИСКО-
ЇД НИЙ – див.: Боуена хвороба.

ДИСКЕРАТОЗ ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Дар’є 
хвороба.

ДИСКЕРАТОЗУ СПАДКОВОГО ДОБРОЯКІС-
НО ГО ВНУТРІШНЬОЕПІТЕЛІАЛЬНОГО СИНД-
РОМ – успадковується як аутосомно-домінантна ознака 
з високим ступенем пенетрантності; характеризується 
наявністю бляшок у кон’юнктиві і потовщенням слизо-
вої оболонки рота.

ДИСКІНЕЗІЯ – розлад рухової функції.
ДИСКІНЕЗІЯ ІНТЕРМІТУЮЧА АНҐІОСКЛЕ-

РОТИЧНА – див.: Детермана синдром.
ДИСКОҐЕННИЙ СИНДРОМ – невролоґічні син-

дроми ураження корінців або речовини спинного мозку 
при остеохондрозі, зумовлені випадінням міжхребце-
вого диска.

ДИСКОҐРАФІЯ – методика контрастного рентґено-
лоґічного дослідження міжхребцевих дисків.

ДИСКОЗ – захворювання, що виникає внаслідок 
проникнення тканини патолоґічно зміненого міжхреб-
цевого диска в просвіт хребтового каналу при осте-
охондрозі. Значна частина захворювань протікає з 
клінічною картиною радикуліту, що зумовлено ком-
пресією корінців у результаті випинання або грижі 
міжхребцевого диска. За клінічним перебігом Д. може 
бути гострим, рецидивуючим, хронічним, проґредієн-
тним.

ДИСКОЛІҐАМЕНТОЗ – поєднані дистрофічні змі-
ни міжхребцевого диска та зв’язок хребта.

ДИСКОМПЛЕКСАЦІЯ – порушення правильно-
го співвідношення клітинних елементів орґанів і тка-
нин.
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ДИСКОМФОРТ – незручність, від сутність належ-
них умов, потрібних для нормальної життєдіяльності 
людини, для виконання певної роботи тощо.

ДИСКОНТРОЛЮ СИНДРОМ – епізодична пато-
лоґічна і часто неадекватна соціальна поведінка, яка не 
піддається контролю; виникає внаслідок захворювань 
лімбічної системи або скроневої частки головного моз-
ку; може також супроводжуватися зловживанням алко-
голем та іншими психотропними речовинами.

ДИСКОПАТІЯ – клінічні прояви ураження міжхре-
бцевих дисків при відсутності в них морфолоґічних змін.

ДИСКОРДАНТНІСТЬ – див.: Атаксія інтрапсихіч-
на.

ДИСКОРІЯ – зміна форми зіниці.
ДИСКОТОМІЯ – оперативне розтинання міжхреб-

цевого диска.
ДИСКОЦИТ – еритроцит, що являє собою дво вгну-

тий диск з рівною поверхнею. Д. складають основну 
масу серед циркулюючих еритроцитів. Вважається, що 
еритроцити у вигляді диска найбільш адаптовані до ди-
фузії ґазів і транспорту різних речовин через плазмо-
лему.

ДИСКРЕТНИЙ – роздільний, перерв ний, проти став-
ляється неперервному.

ДИСКРЕТНІСТЬ – переривчастість, стрибкоподіб-
ність змін у будь-якій фі зичній, фізико-хімічній, біо-
лоґічний та інших системах у часі та просторі.

ДИСКРИНІЯ – порушення секреторної функції сли-
зової оболонки.

ДИСКУРСИВНИЙ – такий, що здій снюється шля-
хом логічних міркувань, розсудковий, опосередкова-
ний.

ДИСЛАЛІЯ – див.: Недорікуватість.
ДИСЛОКАЦІЙНИЙ СИМПТОМ – симптом, що 

виникає при будь-якому патолоґічному процесі в го-
ловному або спинному мозку, який не є характерним 
для його локалізації, а зумовлений викликаним ним 
зміщенням або стискуванням ділянки мозку на деякій 
відстані.

ДИСЛОКАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекси, що розвиваються при зміщенні мозкових струк-
тур.

ДИСЛОКАЦІЯ МОЗКУ – зміщення головного моз-
ку внаслідок його деформації. Розрізняють такі основні 
форми Д. м.: 1) зміщення мозочка в лійку твердої мозко-
вої оболонки – «мозочковий конус тиску»; 2) зміщення 
скроневої частки в отвір намету мозочка – «скроневий 
конус уклинення»; 3) зміщення мозочка в отвір наме-
ту мозочка; 4) зміщення моста мозку через отвір наме-
ту мозочка; 5) заповнення середньої і бокових цистерн 
моста внаслідок притискування моста мозку до схилу 
основи черепа; 6) бокове зміщення мозку під великий 
серпоподібний відросток; 7) зміщення заднього відділу 
мозолистого тіла в дорсальному напрямі в одноіменну 
цистерну; 8) зміщення звивин лобної частки в цистерну 
перехрестя між зоровими нер вами, що розходяться.

ДИСМЕҐАЛОПСІЯ – спотворення сприйняття ве-
личини предметів або їх частин.

ДИСМЕНОРЕЯ – загальна назва розладів менстру-
ального циклу.

ДИСМЕТРІЯ – недостатність або над мірність амп-
літуди спрямованих рухів; ознака ураження мозочка чи 
порушення його зв’язків.

ДИСМІМІЯ – розлад мімічних рухів.
ДИСМНЕЗІЯ – розлад пам’яті, що проявляється 

зменшенням запасів пам’яті, зниженням можливості 
запам’ятовування та погіршенням відтворення.

ДИСМОРФОДИСТРОФІЯ ВРОДЖЕНА ГІПЕР-
ПЛАСТИЧНА МЕЗОДЕРМАЛЬНА – див.: Маркезані 
синдром.

ДИСМОРФОФОБІЯ – впевненість у наявності 
будь-якої уявної фізичної вади або надмірна переоцін-
ка тієї, що є.

ДИСМУТАЦІЯ – окислювально-від новний процес, 
що полягає в окисленні однієї молекули альдегіду за ра-
хунок іншої, яка при цьому відновлюється.

ДИСОЛЮЦІЯ – (у психіатрії) проґресуючий розлад 
психічної діяльності, що відбувається в послідовності, 
оберненій її виникненню в процесі онтоґенезу.

ДИСОМНІЯ – див.: Безсоння.
ДИСОЦІАЦІЯ – 1) (у психолоґії) порушення 

зв’язності психічних процесів; 2) (у хімії) зворотний 
розклад складної речовини на кілька прості ших речо-
вин.

ДИСОЦІАЦІЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ПУЛЬСУ – різ-
ниця основних характеристик пульсу на однакових ді-
лянках симетрично розміщених артерій або запізнюван-
ня пульсового удару на одній з них.

ДИСОЦІАЦІЯ БАКТЕРІЙ – виник нення в популя-
ції бактерій особин, що дають початок новим клонам, 
які від різняються від вихідного типу за зов нішнім виг-
лядом і структурою колоній, а також за спадково закріп-
леними змінами деяких морфолоґічних, фізіолоґічних і 
біохімічних ознак.

ДИСОЦІАЦІЯ ВЕНОЗНОГО ПУЛЬСУ – різниця 
основних показників сфіґмоґрам, що зареєстровані на 
однакових ділянках симетрично розміщених вен.

ДИСОЦІАЦІЯ ЧУТЛИВОСТІ – розлади одних 
видів чутливості при збереженні інших.

ДИСПАНКРЕАТИЗМ – клінічні прояви порушення 
екскреторної функції підшлункової залози.

ДИСПАНСЕР – спеціалізована лікувально-профі-
лактична установа, яка здійснює раннє виявлення хво-
рих, їх реєстрацію і облік, обстеження з метою встанов-
лення діаґнозу, активне динаміч не спостереження за ста-
ном здоров’я хворих та деяких груп здорових осіб, ран-
ню спеціалізовану медичну допомогу, вивчення захво-
рюваності, причин та умов виникнення хвороб, розроб-
ляє і здійснює необхідні заходи щодо їх попередження, 
розробляє рекомендації щодо оздоровлення умов праці 
і побуту, проводить орґанізаційно-методичну і санітар-
но-освітню роботу.

Д. ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ – спеціалізо-
вана лікувально-про філактична установа, яка забезпечує 
лікарський контроль за спортсменами, надає їм медичну 
допомогу і проводить орґанізаційно-методичне керів-
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ництво щодо лікарського контролю за фізичним вихо-
ванням населення і за лікувальною фізкультурою.

ДИСПАНСЕР ОНКОЛОҐІЧНИЙ – спеціалізована 
лікувально-профілактична установа, основними функ-
ціями якої є виявлення і лікування онколоґічних хво-
рих, а також орґанізаційно-методичне та лікувально-
профілактичне керівництво протираковою боротьбою 
в районі йо го діяльності.

Д. ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – спеціалізована 
лікувально-профілактична установа, яка призначена 
для проведення заходів щодо профілактики, ранньо-
го виявлення, обліку і своєчасного лікування хворих 
туберкульозом, а також проведення орґанізаційно-ме-
тодичного керівництва роботою по боротьбі з тубер-
кульозом.

Д. ПСИХОНЕВРОЛОҐІЧНИЙ – спеціалізована 
лікувально-профілактична установа, основними фун-
кціями якої є проведення медичної, консультативної і 
соціальної допомоги хворим, що страждають психоза-
ми, неврозами та іншими суміжними психічними за-
хворюваннями, алкоголізмом і наркоманіями, а також 
орґанізаційно-методичне керівництво діяльністю лі-
кувально-профілактичними установами щодо орґані-
зації позалікарняної психоневролоґічної допомоги на-
селенню.

Д. ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОҐІЧНИЙ – спеціалі-
зована лікувально-профілактична установа для про-
ведення профілактичних заходів щодо попереджен-
ня венеролоґічних і шкірних захворювань, подання 
кваліфікованої лікувальної допомоги хворим і орґані-
заційно-методичного керівництва боротьбою з цими за-
хворюваннями.

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ – система медичного обслу-
говування населення, яка передбачає активне спосте-
реження за здоров’ям певних континґентів населення, 
вивчення умов праці і побуту, забезпечення правильного 
фізичного розвитку та збереження здоров’я, а також по-
передження захворювань шляхом проведення відповід-
них лікувально-профілактичних, санітарно-гіґієнічних 
і соціальних заходів.

ДИСПАНСЕРНИЙ МЕТОД – метод активного спо-
стереження за станом здоров’я населення.

ДИСПАРАТНИЙ – несумісний.
ДИСПАРЕУНІЯ – статеві розлади в жінок.
ДИСПЕПСІЯ (1) – див.: Диспептичний синдром.
ДИСПЕПСІЯ (2) – захворювання шлунково-киш-

кового тракту функціонального походження в немо-
влят (до 8–9 місяців життя), яке виникає внаслідок не-
відповідності об’єму і складу їжі фізіолоґічним можли-
востям дитини її перетравити.

Д. (2) АЛІМЕНТАРНА – див.: Диспеп сія (2) про-
ста.

Д. (1) ҐАСТРОҐЕННА – див.: Диспеп сія (1) шлун-
кова.

Д. (1) КИШКОВА – Д., для якої характерні плюскіт, 
бурчання і болі в животі, локалізовані, головним чином, 
у середній і нижній його частині; метеоризм, підсилене 
ґазоутворення, проноси або запори.

Д. (1) «МИЛЬНА» – форма кишкової Д., яка про-
являється своє рідним копролоґічним синдромом: полі-
фекалія, гнильно-сірий колір калу, велика кількість ней-
трального жиру, жирних кислот і мила.

Д. (1) НЕРВОВА – диспепсія, яка виникає внаслідок 
порушень нер вової реґуляції функцій травлення.

Д. (2) НЕТОКСИЧНА – див.: Диспеп сія (2) про-
ста.

Д. (1) ПАНКРЕАТИЧНА – Д., що розвивається при 
недостатності зовнішньосекреторної функції підшлун-
кової залози.

Д. (1) ПАРЕНТЕРАЛЬНА – Д., що роз вивається 
внаслідок інтоксикації і гарячки при інфекційному за-
хворюванні.

Д. (2) ПАРЕНТЕРАЛЬНА – Д. дітей грудного ві-
ку, яка супроводжує інфекційне захворювання і зумо-
влюється інтоксикацією і гарячкою.

Д. (1) ПЕЧІНКОВА – Д., що розвивається внаслі-
док недостатньо го виділення печінкою жовчі; характе-
ризується порушенням перетравлювання жирів.

Д. (2) ПРОСТА – Д., що проявляється неспокоєм ди-
тини, поганим апетитом, проносом і затримкою збіль-
шення маси тіла.

Д. (1) СЕЧОВА – Д., яка виникає вна слідок інтокси-
кації при хронічній затримці сечі.

Д. (2) ТОКСИЧНА – Д. з наявністю ознак ацидозу, 
токсемії і зневоднювання.

Д. (1) ШЛУНКОВА – 1) при підвище ній секретор-
ній функції шлунка – печія, кисла відрижка, блюван-
ня зі значною кількістю кислого вмісту, болі в піло-
родуоденальній ділянці, можуть спостерігатися запо-
ри; 2) при пониженій секреції шлунка або анацидному 
стані – відчуття тяжкості під грудьми, пуста відрижка 
і відрижка їжею, зригування, нудота, пониження апе-
титу.

ДИСПЕПТИЧНИЙ СИНДРОМ – за хворювання, 
в основі якого лежить розлад секреторної функції, що 
проявляється зниженням ферментативної активності 
секретів травних залоз. Провідне значення для фор-
мування Д. с. має зменшення концентрації ферментів 
у кишковому соку (ентерокінази і лужної фосфатази) і 
соку підшлункової залози (ліпази, амілази, трипсину та 
ін.). Серед причин, які можуть викликати Д. с., мають 
значення розлади жовчовиділення, кіль кісні і якісні змі-
ни мікрофлори товстої кишки, розлади моторної діяль-
ності шлунка і кишечника, алерґічні впливи. Д. с. вклю-
чає такі симптоми: порушення апетиту, поганий смак у 
роті і запах із рота, відрижка, печія, нудота, блювання, 
відчуття тяжкості і розпирання, бурчання в животі, ме-
теоризм, проноси або запори; перелічені симптоми час-
то поєднуються з больовими відчуттями в різних відді-
лах живота та його болючістю при пальпації. Розрізня-
ють гостру і хронічну форми Д. с.

ДИСПЕПТИЧНІ ЯВИЩА – будь-які прояви пору-
шення травлення.

ДИСПЕРҐУВАННЯ – тонке подрібнення твердих 
або рідких тіл у навколишньо му середовищі, внаслідок 
якого утворюються порошки, суспензії, емульсії.
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ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ – гетероґенні системи, 
що складаються з неперервного ґазоподібного, рідкого 
або твердого середовища, в якому розміщені частинки 
подрібненої речовини або кількох речовин.

ДИСПІТУЇТАРИЗМ ПУБЕРТАТНО-ЮНАЦЬ-
КИЙ – нейроендокринний синдром, який пов’язаний з 
віковою перебудовою орґанізму і характеризується від-
хиленнями у фізіолоґічній активності гіпоталамуса, гі-
пофіза та інших ендокринних залоз. Проявляється над-
мірною вагою, головними болями, швидкою фізичною 
та розумовою втомлюваністю, підвищеним апетитом 
та спрагою, появою дрібних численних рожевих і чер-
воних смуг на шкірі кінцівок та тулуба, збільшенням 
грудних залоз (в юнаків) і порушенням менструально-
го циклу (у дівчат). Часто спостерігається транзитор-
на гіпертонія. В юнаків характерні ожи ріння, широкий 
«жіночий» таз, євнухоїд на будова тіла при нормально-
му або навіть підвищеному статевому дозріванні; у де-
яких юнаків – недорозвиток статевих орґанів, недостат-
ність оволо сіння, високорослість; у дівчат – «ниж ній» 
тип ожиріння, задовільний розвиток вторинних статевих 
ознак, помірний ґірсутизм.

ДИСПЛАЗІЯ(Ї) (дис- + грец. plasis утворення, фор-
мування) – порушення розвитку тканин і орґанів; дис-
пластичні процеси в основному представлені вродже-
ними вадами розвитку.

Д. ЕПІФІЗАРНІ – група спадкових захворювань, що 
зумовлені вадами розвитку двох хрящових зон епіфі-
за: центра закостеніння і суглобового хряща. До Д. е. 
належать: множинна деформуюча суглобова хондро-
дисплазія, гемімелічна форма епіфізарної хондродис-
плазії, спондилоепіфізарна дисплазія, множинна епіфі-
зарна дисплазія, дисатрофічна дисплазія, псевдоахонд-
роплазія.

Д. МЕТАФІЗАРНІ – захворювання, в основі яких 
лежить затримка ендохондрального росту внаслідок не-
достатнього і неправильного закостеніння хряща в ді-
лянці метафізів довгих трубчастих кісток. Клінічно Д. 
м. проявляються відставанням у рості і деформаціями 
кінцівок.

Д. ФІЗАРНІ – спадкові системні захво рювання ске-
лета, в основі яких лежать порушення розвитку ростко-
вої епіфізарної пластинки. До Д. ф. на лежать ахондропла-
зія, гіпохондроплазія і екзостозна хондродисплазія.

Д. БОРОДАВЧАСТА ДИФУЗНА ПІҐМЕНТНА – 
дерматоз, що проявляється дрібними овальними боро-
давчастими піґментованими папулами.

Д. ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПОЛІКІСТОЗНА – ут-
ворення множинних порожнин у тканині великих пів-
куль головного мозку, що може спостерігатися у внут-
рішньоутробному періоді або в ранньому постнаталь-
ному періоді.

Д. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА ФЕТАЛЬНА – див.: Дауна 
хвороба.

Д. ДІАСТРОФІЧНА – спадкове захво рювання (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним ти пом), що ха-
рактеризується порушенням розвитку епіфізів кісток, 
внаслідок чого відбувається затримка або ненормаль-

не їх формування. У хворих спостерігається укорочен-
ня кінцівок, сколіоз, деформація грудної клітки, часто 
з формуванням кіфозу, вивихи і підвивихи в суглобах 
кінцівок, їх розхитаність, згинальні контрактури, різко 
виражена двобічна клишоногість.

Д. ДІАФІЗАРНА ПРОҐРЕСУЮЧА – спад кова (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) хвороба, 
що проявляється симетричним ґенера лізованим гіперос-
тозом діафізів довгих трубчастих кісток з періостальним 
склерозом, з нереґулярною ниткоподібною деґенерацією 
компактної субстанції та сеґментованим звуженням або 
розширенням кісткового каналу; клінічно спостерігаєть-
ся м’язова втомлюваність, «качина хода» в практично 
здорових дітей; часто диспропорційний зріст (надмір-
но довгі кінцівки).

Д. ЕНЦЕФАЛООФТАЛЬМІЧНА РОДИННА – 
див.: Краузе – Різа синдром.

Д. ЕПІДЕРМІСУ БОРОДАВЧАСТА – бородавчас-
тий дерматоз нез’ясованої етіолоґії: хвороба проявляєть-
ся відразу ж після народження або в ранньому дитячо-
му віці множинними симетричними змінами на шкірі, 
переважно на лиці, потилиці та кінцівках; часто вража-
ються також губи і уретра; шкірні висипи нагадують 
бородавки. Часто Д. е. б. поєднується з алопецією та 
іхтіозом; інколи злоякісне переродження або бульозна 
трансформація.

Д. ЕПІФІЗАРНА МНОЖИННА – спад кове сис-
темне захворювання скелету, в основі якого лежить по-
рушення або затримка закостеніння епіфізів, внаслідок 
чого виникає викривлення й укорочення ниж ніх кінці-
вок.

ДИСПЛАЗІЯ ЛЕВАНДОВСЬКОГО – ЛЮТЦА (F. 
LE WANDOWSKY – W. LUTZ) – див.: Дисплазія епі-
дермісу бородавчаста.

Д. СПОНДИЛОЕПІФІЗАРНА – вада розвитку, в 
основі якої лежить дисплазія хрящової тканини, що ха-
рактеризується недостатністю розвитку суглобового 
хряща. Ознаки захворювання проявляються поступо-
во з віком. У тяжких випадках на першому році життя 
спостерігається обмеження відведення стегон. З часом 
з’являється кульгавість, «качина хода», стомлюваність 
при ходьбі, обмеження рухів у кульшових суглобах, піз-
ніше – у гомілкоступневих. До 7 років внаслі док пог-
либлення вертлюжних западин помітно звужується по-
перечний діаметр входу в малий таз. Потім різко збіль-
шується поперековий лордоз. Спостерігаються виражені 
згинальні контрактури в суглобах ніг. Приблизно в по-
ловини хворих розвивається вивих надколінка з розвит-
ком genu valgum. При рентґенолоґічному дос лідженні 
виявляються характерні зміни тіл хребців: вони спло-
щені, більше в грудному відділі, замикальні пластинки 
нерівні; передньозадній і боковий розміри тіл хребців 
нормальні, що є визначальним у діаґностиці захворю-
вання.

Д. ТЕСТИКУЛЯРНА – див.: Дель Кас тільо синд-
ром.

Д. ФІБРОЗНА КІСТОК – див.: Остео дис плазія фіб-
розна.
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ДИСПЛАЗІЯ ФІБРОЗНА РОДИННА – див.: Хе-
рувізм.

Д. ХОНДРОЕКТОДЕРМАЛЬНА – див.: Елліса – ван 
Кревельда хвороба.

Д ЯЗИКОВО-ЛИЦЬОВА – див.: Ґроба синдром.
ДИСПРАКСІЇ ДІАҐНОСТИЧНОЇ СИНДРОМ – 

захворювання, при якому внаслідок ураження мозолис-
того тіла спостерігається розбіжність у діях правої і лі-
вої руки.

ДИСПРОПОРЦІЯ – несумісність, невідповідність 
частин чого-небудь, від сутність пропорційності.

ДИСПРОТЕЇНЕМІЯ – порушення нормально-
го кіль кісного співвідношення між фракціями білків 
кро ві.

ДИСПРОТЕЇНОЗ – див.: Білкова дис трофія.
ДИСПРОТЕЇНОЗИ ПАРЕНХІМАТОЗНІ – пору-

шення обміну цитоплазматичного білка, що супровод-
жується змінами фізико-хімічного стану білків, появою 
в цитоплазмі включень білкової природи.

ДИСПРОТРОМБІЇ – група спадкових гемораґічних 
діатезів, що розвиваються внаслідок недостатності ІІ, V, 
VІІ і Х факторів зсідання крові і проявляються підвище-
ною кровоточивістю.

ДИСТАЛЬНИЙ – найвіддаленіший від середньої 
площини тіла (про частину орґана, ділянку тіла люди-
ни чи тварини).

ДИСТИЛЬОВАНА ВОДА – вода, очищена від роз-
чинених в ній домішок шляхом дистиляції.

ДИСТИЛЮВАТИ – здійснювати дистиляцію.
ДИСТИЛЯТ – продукт дистиляції.
ДИСТИЛЯТОР – прилад для перегонки рідин.
ДИСТИЛЯЦІЯ – процес очистки рідин від розчи-

нених у них нелетких домішок або розділення сумішей 
на компоненти, що відрізняються за складом, шляхом 
випаровування з наступною конденсацією утвореної 
пари.

ДИСТИМІЯ – розлади настрою, переважно з 
від’ємними емоціями і зниженням потягів, що розвива-
ються без явної причини.

ДИСТИМІЯ ЕНДОРЕАКТИВНА – див.: Вайтбрех-
та ендореактивна дистимія.

ДИСТИРЕОЗ – розлад, що зустрічається при кон-
сервативному лікуванні дифузного токсичного зобу; 
проявляється одночасною наявністю ознак гіпер- і гі-
потиреозу.

ДИСТИХІАЗ – вроджена наявність другого ряду вій 
біля заднього ребра краю повіки.

ДИСТОНІЯ – патолоґічна зміна тонусу.
Д. ВЕҐЕТАТИВНО-СУДИННА – судин на дистонія, 

яка виникає внаслідок порушення функції веґетативної 
нервової системи.

Д. М’ЯЗІВ ДЕФОРМУЮЧА – див.: Дистонія 
торсійна.

Д. СУДИННА – розлад адаптаційної то нічної фун-
кції кровоносних судин у вигляді її недостатності, над-
мірності або якісної неадекватності; характеризується 
порушеннями місцевого кровотоку або загального кро-
вообігу.

Д. ТОРСІЙНА – спадкове (успадкування за ауто-
сомно-домінантним типом) деґенеративне захворюван-
ня стріарної системи з порушеннями рухів: хвороба, 
звичайно, починається з порушень рухів однієї кінців-
ки; своєрідні мимовільні рухи з періодичною зміною 
гіпертонічного і гіпотонічного станів м’язів та тоніч-
но-клонічними посмикуваннями; внаслідок раптової су-
доми м’язів тіла та кінцівок наступає торсійний спазм. 
Розвиваються спастична кривошия, надмірний лордоз, 
часто сколіоз поперекової ділянки; формується скута, 
ковзна хода.

Д. ТОРСІЙНА СИМПТОМАТИЧНА – прояви 
дистонії торсійної, що ускладнюють перебіг деяких за-
хворювань нервової системи.

ДИСТОПІЯ – переміщення окремих клітин, тканин 
або орґанів у незвичне для них місце.

ДИСТОРЗІЯ – спотворення зображення в резуль-
таті непостійності збільшення лінзою точок предмета, 
різновіддалених від оптичної осі.

ДИСТОРСІЯ – розтягнення, частковий розрив зв’яз-
кового апарату суглоба.

ДИСТРАКЦІЙНО-КОМПРЕСІЙНІ АПАРАТИ – 
апарати, призначені для тимчасової черезкісткової фік-
сації сеґментів кістки або суглобових кінців з метою 
репозиції і міцної стабілізації уламків при лікуванні 
свіжих переломів і несправжніх суглобів, вправлення 
вивихів, артродезування, артропластики, при усунен-
ні контрактур, а також для подовження кінцівок при їх 
вродженому або набутому укороченні.

ДИСТРАКЦІЯ – повільне поступове або форсоване 
одномоментне розтягнення ураженої ділянки кінцівки з 
лікувальною метою.

ДИСТРАКЦІЯ ШИЙКИ МАТКИ – розтягнення 
м’язів шийки матки, що, звичайно, відбувається під час 
пологів.

ДИСТРЕС-СИНДРОМ РЕСПІРАТОРНИЙ – тяж-
ка дихальна недостатність, яка супроводжується дихаль-
ним і метаболічним ацидозом, що виникає в новонарод-
жених у перші години після народження. Велике значен-
ня в розвитку Д.-с. р. має анатомічна і функціональна 
незрілість легень з недостатньою продукцією антиате-
лектатичної речовини – сурфактанта.

ДИСТРОФІЯ (у дітей) – патолоґічний стан, що ха-
рактеризує різні прояви хронічних розладів харчуван-
ня, які проявляються не тільки порушеннями функції 
травлення, але й змінами засвоєння живильних речовин 
тканинами, обміну речовин і життєдіяльності орґанізму, 
його росту і розвитку.

Д. АЛІМЕНТАРНА – хвороба тривалого недостат-
нього харчування; проявляється загальним виснажен-
ням, проґресуючим розладом усіх видів обміну речо-
вин і дистрофією тканин та орґанів з порушенням їх 
функції.

Д. АДИПОЗО-ҐЕНІТАЛЬНА – див.: Адипозо-ґені-
тальна дистрофія.

Д. ВАПНИСТА МЕТАСТАТИЧНА – див.: Кальци-
ноз метастатичний.
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ДИСТРОФІЯ ВРОДЖЕНА ГІПО ПЛАСТИЧНА 
МЕЗОДЕРМАЛЬНА – див.: Марфана синдром.

Д. ГЕПАТОЦЕРЕБРАЛЬНА – див.: Гепатоцереб-
ральна дистрофія.

Д. КЛІТИН І ТКАНИН – патолоґічний процес, що 
виникає внаслідок порушення обміну речовин і харак-
теризується появою в клітинах та тканинах продуктів 
обміну, що мають кількісні і якісні зміни.

Д. БІЛКОВА – див.: Білкова дистрофія.
Д. ВАКУОЛЬНА – див.: Дистрофія гідропічна.
Д. ВОДЯНКОВА – див.: Дистрофія гідропічна.
Д. ГІАЛІНОВО-КРАПЕЛЬНА – поява в цито плаз-

мі клітин паренхіматозних орґанів гіаліноподібних 
ацидофільних білкових грудок, які зливаються між со-
бою.

Д. ГІДРОПІЧНА – поява в цитоплазмі клітин ва-
куолів, що не містять жиру та ґлікоґену і заповнені рі-
диною; при електронно-мікроскопічному дослідженні 
спостерігаються внутрішньоклітинний набряк, набухан-
ня мітохондрій, розширення канальців цитоплазматич-
ної сітки.

Д. ЖИРОВА – Д., яка характеризується змінами 
кількості жиру в жирових депо, появою ліпідів там, де 
вони в нормі відсутні, зміною якості ліпідів у клітинах 
і тканинах.

Д. ЗЕРНИСТА – поява в цитоплазмі клітин паренхі-
матозних орґанів великої кількості білкових зерен.

Д. ЗМІШАНІ – Д., в основі розвитку якої лежать по-
рушення обміну ендоґенних піґментів і мінералів.

Д. КРАНІОКАРПОТАРЗАЛЬНА – див.: Фрімена – 
Шелдона синдром.

Д. МІОТОНІЧНА – див.: Куршмана – Беттена – 
Штейнерта синдром.

Д. НИРОК ҐЛІКОҐЕНОВА – патолоґічний стан, 
який характеризується надмірним відкладенням ґлікоґе-
ну в епітелії петель нефрона та його дистальних від-
ділів; розвивається при ґлікоґенозах і цукровому діа-
беті.

Д. ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЯРНА – див.: Деже-
рина – Тома синдром.

Д. ПЕЧІНКИ ҐЛІКОҐЕНОВА – патолоґічний стан, 
який характеризується надмірним накопиченням ґлікоґе-
ну в гепатоцитах та значним збіль шенням печінки.

Д. ПЕЧІНКИ ЖОВТА – характеризується жиро-
вою дистрофією гепатоцитів з виникненням вогнищ 
некрозу; печінка жовтого кольору, в’яла, зменшена в 
розмірах; розвивається при токсичному ураженні пе-
чінки.

Д. ПЕЧІНКИ ТОКСИЧНА – патолоґічний стан, 
який розвивається при отруєннях гепатотропними от-
рутами, вірусному гепатиті, токсикозах вагітності; ха-
рактеризується дистрофією гепатоцитів з розвитком 
значних вогнищ некрозу, що призводить до печін кової 
недостатності.

Д. ПЕЧІНКИ ЧЕРВОНА – патолоґічний стан, 
який характеризується некрозами, що поширюються 
від центра часток до периферії, масивним розпадом 

тканини печінки; внаслідок втрати тканиною печінки 
пружності капіляри значно розширюються і перепов-
нюються кров’ю, у результаті чого печінка набуває чер-
воного кольору.

Д. ПІҐМЕНТНА СПАДКОВА – див.: Лешке син-
дром.

Д. РОГІВКИ ҐРАТЧАСТА – див.: Гаа ба дистро-
фія.

Д. РОГІВКИ ПЛЯМИСТА – див.: Фе ра синдром.
Д. РОГІВКИ РОДИННА КРАПЧАСТА – див.: 

Франсуа дистрофія рогівки.
Д. ШКІРИ – патолоґічний процес у шкірі, що вини-

кає внаслідок порушення обміну речовин і характери-
зується появою в клітинах або в про міжній субстанції 
продуктів обміну, змінених кіль кісно і якісно. Д. ш. мо-
жуть мати системний або місцевий характер, бути врод-
женими або набутими. Частіше Д. ш. – симп том будь-
якого захворювання, рід кіс ніше – самостійна нозолоґіч-
на форма.

Д. ШКІРИ КОЛОЇДНА – еластоїдоз шкіри, різно-
вид, так званих, хвороб зношування; спостерігається 
виключно в літніх, огрядних чоловіків. На шкірі появ-
ляються дрібні жовтуваті точкові висипи з розширеними 
волосяними мішечками, атрофія сальних залоз та кіс-
тозні зміни; пізніше на фоні грубої зморшкуватої шкіри 
виникають камедони; найчастіша локалізація – періор-
бітальна, темпоральна і ретроаурикулярна ділянки, вуш-
ні мочки та потилиця. У випадках, коли згадані елемен-
ти з’являються на задній частині шиї, утворюється, так 
звана, «шкіра моряків». При гістолоґічному досліджен-
ні – зменшення еластичних волокон у капілярному шарі 
і навколо нервів та судин.

ДИСФАҐІЯ – розлад акту ковтання.
ДИСФАЗІЯ – розлад мовлення.
ДИСФОНІЯ – розлад голосоутворення.
ДИСФОРІЯ – форма депресивного розладу на-

строю, при якому пригнічений стан поєднується з роз-
дратуванням, неприязню, злісністю.

ДИСФУНКЦІЙНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ – 
форма порушення менструальної функції, яка про-
являється матковими кровотечами, що зумовлені по-
рушенням ритмічної продукції гормонів яєчника. За-
лежно від патоґенетичних механізмів, клініко-морфо-
лоґічних особливостей Д. м. к. поділяють на дві групи: 
ановуляторні й овуляторні кровотечі. До овуляторних 
належать кровотечі, що наступають при збереженому, 
але прискореному за рахунок скорочення фолікуляр-
ної фази циклі, при скороченні лютеїнової фази, при 
подовженні лютеїнової фази циклу. В основі ановуля-
торних кровотеч лежить відсутність овуляції і лютеї-
нової фази.

ДИСФУНКЦІЯ – порушення, розлад функцій орґа-
на або орґанізму; виражається неадекватністю реакції на 
дію подразників.

ДИСХЕЗІЯ – утруднення та болючість дефекації.
ДИСХОЛІЯ – відхилення від нормального складу 

жовчі.
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ДИСХОНДРОПЛАЗІЯ – вроджене системне про-
ґресуюче захворювання скелета, що характеризується 
утворенням множинних диспластичних вогнищ хря-
щової тканини, переважно в ділянці метафізів довгих 
трубчастих кісток. Проявляється однобічною затримкою 
росту кінцівок; укорочені кінцівки зовнішньо не дефор-
мовані, неболючі.

ДИСХРОМАТОПСІЯ – порушення кольорового зо-
ру.

ДИСХРОМІЇ ШКІРИ – зміни кольору шкіри. Д. ш. 
можуть бути набутими або вродженими. Набуті Д. ш., 
у свою чергу, поділяються на первинні, що виникають 
на незміненій шкірі, і вторинні. Первинні Д. ш. можуть 
бути самостійними дерматозами або симптомом загаль-
ного захворювання. Вторинні Д. ш. – це тимчасово збе-
режена зміна кольору шкіри на місці колишніх проявів 
різних дерматозів. Д. ш. проявляються підсиленням ко-
льору – гіперхромія (гіперпіґментація), послабленням 
забарвлення – гіпохромія (гіпопіґментація) або повною 
його відсутністю (депіґментація).

ДИСЦИТ – запально-деґенеративне за хворювання 
міжхребцевого диска, при якому відбувається розво-
локнення фіб розного кільця, розпад пульпозного яд-
ра, узурування замикаючих пластинок прилеглих тіл 
хребців.

«ДИТИНИ ПОБИТОЇ» СИНДРОМ – стан, який 
характеризується повторними навмисними діями, 
внаслідок чого дитині заподіюються травми; зазна-
чені дії можуть бути спричинені найменшим або са-
мим звичайним проступком дитини; позбавлення їжі 
та пиття є варіантом такої травми; класичний випа-
док – дитина потрапляє у відділення невідкладної 
хірурґії з гострим пошкодженням, але при цьому спос-
терігаються ознаки «старих» і «свіжих» синців, пере-
ломів та інших пошкоджень; як правило, те, що гово-
рять батьки, і те, що спостерігає лікар, значно супере-
чать один одному.

ДИТЛЯ (J. DIETL) СИНДРОМ – комплекс проявів 
защемлення блукаючої нирки: напад, як правило, почи-
нається з затримки сечі, після чого наступає значне се-
човиділення; нерідко провокується різким переходом з 
позиції лежачи в позицію стоячи; спостерігається коль-
коподібний біль у животі, блювання, гарячка, колапс, гі-
перестезія у відповідних зонах Захар’їна – Геда.

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ – лікувально-профілактична 
установа, де надають стаціонарну медичну допомогу 
дітям від народження до 14 років включно.

ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА – лікувально-профілак-
тична установа, яка є структурним підрозділом дитячої 
лікарні або самостійним медичним закладом, що забез-
печує позалікарняну допомогу дітям від народження до 
14 років включно.

ДИТЯЧА СМЕРТНІСТЬ – смертність дітей на пер-
шому році життя.

ДИТЯЧА ФОРМА ПРОҐРЕСУЮЧОЇ М’ЯЗОВОЇ 
ДИСТРОФІЇ – див.: Лейдена дистрофія.

ДИТЯЧА ХІРУРҐІЯ – розділ хірурґії, що вивчає 
патоґенез захворювань у дітей, розробляє принципи 

і методи їх діаґностики та хірурґічного лікування, які 
ґрунтуються на фізіолоґічних і анатомо-топоґрафічних 
особливостях орґанізму ди тини в різні періоди її життя, 
педіатричній пропедевтиці і загальнохірурґічних при-
нципах.

ДИТЯЧИЙ ПЕРИВАСКУЛЯРНИЙ НЕКРОЗ І 
СКЛЕ РОЗ МОЗКУ – див.: Шильдера хвороба.

ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ – па-
раліч, що розвивається внаслідок уражень головного 
мозку – внут рішньоутробного, при пологах, а також у 
період новонародженості; найхарактерніші патоморфо-
лоґічні зміни при Д. ц. п. – вади розвитку мозку; мо-
жуть спостерігатися дифузний, лобарний або лобуляр-
ний склероз плаща; в основі клінічної картини лежать 
рухові розлади, що формуються за типом паралічів і па-
резів. Форми Д. ц. п.:

Д. Ц. П., АТОНІЧНО-АСТАТИЧНА ФОРМА – ха-
рактеризується низьким тонусом м’язів, наявністю па-
толоґічних тонічних рефлексів, відсутністю або недо-
розвитком усталених рефлексів і високими сухожил-
ковими і періостальними рефлексами; спостерігаєть-
ся затримка розвитку інтелекту, а в 55% випадків має 
місце оліґофренія в ступені глибокої дебільності або 
імбецильності.

Д. Ц. П., ГЕМІПЛЕҐІЧНА, АБО ГЕМІПАРЕ-
ТИЧНА ФОР  МА – характеризується руховими роз-
ладами – геміплеґією або геміпарезом; у дітей спос-
терігається уповільнювання росту кісток і скорочен-
ня довжини паретичних кінцівок; у 25–35 % дітей має 
місце оліґофренія в ступені дебільності, інколи імбе-
цильності; мовленнєві розлади спостерігаються за ти-
пом псевдобульбарної дизартрії, інколи – за типом мо-
торної алалії.

Д. Ц. П., ГІПЕРКІНЕТИЧНА ФОРМА – характер-
ні мимовільні рухи – гіперкінези, можуть також бути па-
ралічі і парези, мовленнєві порушення частіше у фор-
мі гіперкінетичної дизартрії; розвиток ін телекту в біль-
шості випадків задо віль ний.

Д. Ц. П., ПОДВІЙНА ГЕМІПЛЕҐІЯ – форма, що 
характеризується спастичним тетрапарезом, при якому 
руки уражені в такому ж ступені, як і ноги; усталені 
випрямлювальні рефлекси зовсім, або майже не розви-
нуті, так само як і довільна моторика; як правило, спос-
терігається оліґо френія в ступені тяжкої дебільності, 
ім бецильності або, навіть, ідіотії, тяжка диз артрія або 
анартрія.

Д. Ц. П., СПАСТИЧНА ФОРМА – див.: Літтла син-
дром (2).

ДИТЯЧІ ПАРАЛІЧІ – захворювання, що виника-
ють у дітей внаслідок різних уражень нервової систе-
ми і проявляються порушенням рухово-рефлекторної 
сфери, а в деяких випадках – порушенням психіки і мо-
влення.

ДИТЯЧІ ПЕРИФЕРІЙНІ ПАРА ЛІЧІ – паралічі, 
що виникають внаслідок ураження черепних нервів або 
їх ядер, передніх рогів спинного мозку, нервових спле-
тень і периферійних нервів; залежно від локалізації па-
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толоґічного процесу виділяють такі форми Д. п. п.: ура-
ження рухових черепних нервів, плексити, ураження пе-
риферійних нервів.

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ – захворювання і синдроми, 
що зустрічаються в основному в дитячому віці; залеж-
но від ґенезу і клінічних проявів умовно можна виділи-
ти основні групи Д. х.: 1) хвороби росту і розвитку; 2) 
хвороби і синдроми, зумовлені порушенням біолоґічної 
адаптації орґанізму, що росте, до умов оточуючого се-
редовища; 3) дитячі інфекційні хвороби.

ДИФАЛІЯ – вроджене подвоєння статевого члена.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – поділ, розчленування цілого 

на якісно відмінні частини.
ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАҐНОСТИЧНІ СЕРЕДО-

ВИЩА – живильні середовища для ідентифікації мік-
роорґанізмів.

ДИФЕРОН – сукупність клітин однопрофільного 
клону, які інтеґровані в тканини для виконання тканин-
носпецифічних функцій.

ДИФІЛОБОТРІОЗИ – див.: Ботріоцефальози.
ДИФІОДОНТИЗМ – наявність двох ґенерацій зубів: 

молочних (змінних) та постійних.
ДИФОНІЯ – див.: Диплофонія.
ДИФТЕРИТ ТРАВМАТИЧНИЙ – див.: Госпі таль-

на ґанґрена.
ДИФТЕРІЯ – гостра інфекційна хвороба, що ха-

рактеризується запальним процесом у зіві, гортані, 
трахеї, інколи в інших орґанах з утворенням фібри-
нових нальотів і явищами інтоксикації. Збудник 
Д. – Corynebacterium diphtheriae – належить до роду 
Corynebacterium, групи коринеформних бактерій. Дже-
релом ін фекції є хвора людина або бактеріоносій ток-
сиґенних штамів збудника. Основний механізм переда-
чі інфекції – повітряно-крапельний; передача збудника 
через різні предмети відіграє другорядну роль. Інкуба-
ційний період Д. триває від 2 до 10 днів. Залежно від 
локалізації процесу і його тяжкості спостерігається ве-
лика різноманітність клінічних форм хвороби. За ло-
калізацією процесу розрізняють Д. зіву, носа, гортані, 
трахеї і бронхів, очей, зовнішніх статевих орґанів, шкі-
ри та ін. Можуть виникати комбіновані форми. Кожна 
з цих форм Д. поділяється залежно від тяжкості пе-
ребігу.

ДИФТОНҐІЯ – див.: Диплофонія.
ДИФУЗІЯ – взаємне проникання речовин, зумовле-

не рухом їхніх молекул.
ДИФУЗІЯ ҐАЗІВ – процес взаємопроникнення ґазів, 

які стикаються один з одним, або проникнення ґазопо-
дібної речовини в рідке чи тверде середовище.

ДИФУЗНИЙ – рівномірно розподілений, розсіяний, 
розлитий.

ДИФУЗОРИ – див.: Перколятори.
ДИФУНДУВАТИ – просочуватися, змішуватися 

внаслідок дифузії.
ДИХАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – патолоґічний 

стан, зумовлений порушенням обміну ґазів між орґаніз-
мом і оточуючим середовищем. Розрізняють центроґен-
ну, нервово-м’язову, торакодіафраґмальну, або паріє-

тальну, і бронхолегеневу Д. н. У бронхолегеневій Д. н. 
виділяють обструктивну форму, яка зумовлена порушен-
ням бронхіальної прохідності, рестриктивну (обмежу-
вальну) і дифузійну.

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА – див.: Дихальний апа-
рат.

ДИХАЛЬНЕ ПОВІТРЯ – див.: Дихальний об’єм.
ДИХАЛЬНИЙ АПАРАТ – сукупність орґанів, які 

забезпечують ґазообмін між повітрям, що вдихається 
та кров’ю, а також очищення, зволоження та зігріван-
ня повітря; Д. а. включає ніс та навколоносові пазухи, 
порожнину рота, глотку, гортань, трахею, бронхіальне 
дерево, легені.

ДИХАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ – відношення об’є му 
виділеного із орґанізму (тканини, орґану) вуглекислого 
ґазу до об’єму кисню, поглиненого за цей час.

ДИХАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ – об’єм повітря, що вди-
хається або видихається при одному дихальному цик-
лі.

ДИХАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при подразненні ре-
цепторів дихальних шляхів спостерігається зміна зов-
нішнього дихання.

ДИХАЛЬНИЙ ЦЕНТР – нервовий утвір у довгасто-
му мозку, що забезпечує координовану ритмічну діяль-
ність дихальних м’язів і пристосування дихання до змін 
оточуючого і внутрішнього середовища орґанізму.

ДИХАЛЬНІ М’ЯЗИ – скелетні м’язи, які беруть 
участь в акті дихання, змінюючи об’єм грудної клітки. 
Д. м. поділяються на м’язи, що здійснюють вдих, і на 
м’язи, що виконують видих.

ДИХАЛЬНІ ПІҐМЕНТИ – забарвлені орґанічні ре-
човини різної хімічної будови, здатні залежно від умов 
зв’язувати або вивільняти молекулярний кисень. Д. п. 
являють собою складні білки – хромопротеїди, молеку-
ли яких складаються з простого білка і небілкової забар-
вленої простетичної групи.

ДИХАЛЬНІ ФЕРМЕНТИ – ферменти, що беруть 
участь у переносі електронів від орґанічних субстратів 
до кисню. Залежно від хімічної природи кофакторів Д. 
ф. або їх простетичних груп, Д. ф. по діляються на три 
основні класи: 1) піридинзалежні дегідроґенази, кофер-
ментами яких є НАД або НАДФ; 2) флавінові дегідроґе-
нази, що містять як простетичні групи флавінмононук-
леотид (ФМН) або ФАД; 3) цитохроми, простетичними 
групами яких є залізопорфірини.

ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ – порожнисті орґани, які про-
водять повітря до легеневих артерій; розрізняють верхні 
Д. ш., до яких належать зовнішній ніс, порожнина носа, 
глотка та нижні Д. ш. – гортань, трахея, бронхи.

ДИХАЛЬНІ ШУМИ – звукові явища, що виника-
ють у зв’язку з актом дихання і сприймаються при вис-
луховуванні грудної клітки.

ДИХАННЯ (1) – сукупність процесів, що забезпечу-
ють надходження в орґанізм кисню, використання його 
в біолоґічному окисленні орґанічних речовин та вида-
лення із орґанізму вуглекислого ґазу.

Д. ЗОВНІШНЄ – процеси, що забезпечують обмін 
ґазів між оточуючим середовищем і кров’ю.
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ДИХАННЯ КЛІТИННЕ – див.: Д. тканинне.
Д. ТКАНИННЕ – сукупність окислювально-віднов-

них процесів в орґанах і тканинах живого орґанізму, що 
приводить до окислювального розпаду різних орґаніч-
них сполук з утворенням кінцевих продуктів обміну і 
вивільнення енерґії, що використовується орґанізмом 
для виконання фізіолоґічних функцій.

Д. ШКІРНЕ – Д., що відбувається внаслідок дифузії 
ґазів через шкіру.

ДИХАННЯ (2) – сукупність дихальних рухів.
Д. АҐОНАЛЬНЕ – Д., що виникає при вкрай тяж-

ких станах орґанізму, які, звичайно, супроводжуються 
вираженою гіпоксією головного мозку; характеризуєть-
ся рідкими, короткими і глибокими судомними дихаль-
ними рухами.

Д. ГРУДНЕ – дихання, що переважно зумовлюєть-
ся скороченнями зовнішніх та внутрішніх міжреберних 
м’язів.

Д. ДІАФРАҐМАЛЬНЕ – див.: Д. черевне.
Д. МОВЛЕННЄВЕ – Д., що спосте рігається в про-

цесі мовлення; характеризується швид ким вдихом та 
уповільненим видихом, значним збільшенням дихаль-
ного об’єму, переважно ротовим типом дихання.

Д. ПАТОЛОҐІЧНЕ – Д. з різними порушеннями 
ритму та глибини дихальних рухів, що розвивається при 
різних патолоґічних процесах в орґанізмі.

Д. ПОВЕРХНЕВЕ – Д. з малим дихальним об’ємом.
Д. САКАДОВАНЕ – Д., що спостерігається при ура-

женні дихальних м’язів або болях у грудях, які пов’язані 
з дихальними рухами; характеризується переривчастим 
вдихом, рідше – видихом.

Д. ТЕРМІНАЛЬНЕ – див.: Д. аґональне.
Д. ЧЕРЕВНЕ – Д., що переважно зумовлюється ско-

роченнями діафраґми та черевних м’язів. 
ДИХАННЯ (3) – дихальні шуми, що прослухову-

ються при аускультації грудної клітки.
Д. АМФОРИЧНЕ – Д., яке нагадує звук, що вини-

кає при проходженні струменя повітря над вузькогорло-
вою посудиною; вказує на наявність у легені великої 
гладкостінної порожнини, яка містить повітря, незначну 
кількість рідини та сполучається з бронхами.

Д. БРОНХІАЛЬНЕ – Д., що нагадує за тембром 
протяжний звук «х», тривалість видиху переважає три-
валість вдиху; Д. б. може прослуховуватися в нормаль-
них умовах над гортанню, трахеєю та великими брон-
хами; при патолоґії – вказує на наявність великих ін-
фільтратів, порожнин або на компресію легень.

Д. ВЕЗИКУЛЯРНЕ – характеризується рівномірним 
ніжним шумом упродовж всього вдиху та коротким шу-
мом на початку видиху; прослуховується в нормі над пе-
риферійними ділянками легенів.

Д. ЖОРСТКЕ – форма везикулярного дихання, що 
характеризується зміною його тембру й однаковою три-
валістю вдиху та видиху; ознака пневмосклерозів, брон-
хітів, пневмоній.

Д. ПУЕРИЛЬНЕ – форма везикулярного дихання з 
характерним підсиленням та подовженням шуму види-
ху; спостерігається в дітей віком від 1 до 7 років.

Д. СТЕНОТИЧНЕ – шумове Д. з численними хри-
пами; ознака звуження верхніх дихальних шляхів у ре-
зультаті пухлини, чужорідного тіла, набряку та ін.

Д. СТЕРТОРОЗНЕ – шумове Д. з шумом стено-
зу, який чути при вдиху та при видиху; ознака паралічу 
м’якого піднебіння або накопичення слизу в трахеї та 
великих бронхах.

Д. СТРИДУЛЬОЗНЕ – вищий ступінь шумового 
Д; спостерігається при звуженнях верхніх дихальних 
шляхів.

Д. ШУМОВЕ – Д., при якому дихальні шуми чути 
на відстані.

ДИХІРІЯ – вроджене подвоєння кисті руки.
ДИХРОЇЗМ – див.: Плеохроїзм.
ДИХРОМАЗІЯ – вроджене порушення кольорового 

зору, при якому відсутня функція одного із трьох кольо-
ровідчувальних апаратів.

ДИХРОМАТ (в офтальмолоґії) – хворий, що страж-
дає дихромазією.

ДИЦЕФАЛІЯ – вроджена навність двох голів на 
частково розділеній верхній частині тулуба плода.

ДІА- (грец. dia) – частина складних слів, яка означає: 
1) повне завершення дії; 2) рух через, від початку до кін-
ця; 3) проміжний стан; 4) поділ, відділення.

ДІАБЕТ (грец. diabētēs – проходити через, прохо-
дити) – патолоґічний стан, що характеризується виді-
ленням великих кількос тей сечі і деяких хімічних ре-
човин, які утворюються в орґанізмі в процесі обміну 
речовин.

Д. АДРЕНАЛІНОВИЙ – Д., зумовлений надмірною 
секрецією адреналіну.

Д. АЛОКСАНОВИЙ – форма експериментального 
Д.; в основі Д. а. лежить пошкоджуюча дія алоксану на 
β-клітини панкреатичних острівців (острівців Ланґер-
ганса).

Д. БОРОДАТИХ ЖІНОК – див.: Ашара – Тьєра син-
дром.

Д. БРОНЗОВИЙ – див.: Гемохро матоз.
Д. ГІПОФІЗАРНИЙ – форма позапанкреатичного 

Д., розвиток якого пов’язаний з гіперсекрецією сомато-
тропного та адренокортикотропного гормонів при ура-
женні гіпоталамуса і/або гіпофіза.

Д. ДОРОСЛИХ – Д., що проявляється в середньо-
му та літньому віці; характеризується позитивною ре-
акцією на пер оральне введення цукрознижуючих лі-
карських засобів, відсутністю кетоацидозу, стабільним 
перебігом.

Д. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ – модель захворю-
вання, що штучно викликається у тварин для вивчення 
етіолоґії, патоґенезу, обмінних порушень і лікування. 
Модель Д. е. з гіперґлікемією і ґлюкозурією досягається 
створенням інсулі нової недостатності, повної або час-
ткової, або утворення форм інсуліну з низькою гормо-
нальною активністю чи метаболічно неактивних.

Д. ІНСУЛІННЕЗАЛЕЖНИЙ – див.: Д. дорослих.
Д. ЛАБІЛЬНИЙ – цукровий Д., який характери-

зується коливаннями вмісту ґлюкози в крові з швидкою 
зміною гіперґлікемії гіпоґлікемією.
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ДІАБЕТ МАЛИЙ ХІРУРҐІЧНИЙ – Д., який ха-
рактеризується гіперґлікемією та ацидозом, що можуть 
виникати в післяопераційному періоді.

Д. НЕЦУКРОВИЙ – клінічний синдром, що харак-
теризується поліурією і вторинною полідипсією.

Д. Н. ПЕРИФЕРІЙНИЙ – виникає внаслідок спад-
кового або вторинного ураження нирок і нечутливості 
епітелію ниркових канальців до вазопресину.

Д. Н. ЦЕНТРАЛЬНИЙ – розвиток Д. н. ц. пов’я за-
ний з недостатністю вазо пресину, що має антидіуретичну 
дію; виникає в результаті пошкодження супраоптичних 
ядер гіпоталамуса, що секретують вазопресин, супраоп-
тико-гіпофізарного тракту, задньої долі гіпофіза.

Д. НИРКОВИЙ – форма Д., що виникає внаслі-
док порушення реабсорбції ґлюкози із первинної сечі в 
проксимальних канальцях, інколи – внаслідок порушен-
ня фільтрації в клубочках; характеризується ґлікозурією 
(при нормальному вмісті цукру в крові).

Д. ПАНКРЕАТИЧНИЙ – форми Д., розвиток яких 
зумовлений ураженням підшлункової залози.

Д. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ – цукровий Д., що ви-
никає після хірурґічних втручань на підшлунковій за-
лозі.

Д. ПОЗАПАНКРЕАТИЧНИЙ – форми Д., розвиток 
яких не пов’язаний з ураженням підшлункової залози.

Д. СТАРЕЧИЙ – Д., що розвивається в осіб стар-
ше 65 років.

Д. СТАБІЛЬНИЙ – див.: Діабет дорослих.
Д. СТЕРОЇДНИЙ – клінічна форма Д., що розви-

вається в результаті надмірного вмісту в крові протягом 
тривалого часу гормонів кори надниркових залоз або 
внаслідок лікування препаратами цих гормонів; в основі 
механізму розвитку Д. с. лежить дія ґлюкокортикоїдів на 
білковий і вуглеводний обмін.

Д. ТИРЕОҐЕННИЙ – Д., що розвивається внаслі-
док надмірного вмісту в крові гормонів щитоподібної 
залози.

Д. ЦУКРОВИЙ – Д., в основі якого лежить віднос-
на або абсолютна інсулінова недостатність, що є наслід-
ком ураження острівкового апарату підшлункової залози 
або викликається позапанкреатичними причинами, що 
призводить до порушення різних видів обміну (голо-
вним чином, вуглеводного) і патолоґічних змін в орґа-
нах і тканинах.

ДІАБЕТИЧНИЙ АЦИДОЗ – порушення кислот-
но-лужної рівноваги в орґанізмі, що супроводжується 
збільшенням вмісту аніонів летких та нелетких кис-
лот і ускладнює перебіг цукрового діабету; характери-
зується поступовим початком; при порушенні свідо-
мості шкірні покриви сухі, лице гіперемоване, фрук-
товий запах із рота, температура часто знижена, очні 
яблука можуть бути м’якими, гіпервентиляція, ґлюко-
зурія, кетонурія, гіперґлікемія, метаболічний ацидоз 
в крові.

ДІАБЕТИД – патолоґічні зміни шкіри та слизових 
оболонок при цукровому діабеті.

ДІАБЕТОҐЕННІ ФАКТОРИ – факто  ри, що спри-
яють розвитку цукрового діабету.

ДІАҐНОЗ – медичний висновок про стан здоров’я 
хворого, про захворювання (травми) або про причини 
смерті, що виражено в термінах, які передбачені прий-
нятими класифікаціями і номенклатурою хвороб.

ДІАҐНОСТИКА – розділ клінічної медицини, що 
вивчає зміст, методи та процес розпізнавання хвороб 
або особливих фізіолоґічних станів.

Д. ДОНОЗОЛОҐІЧНА – розпізнавання станів 
орґанізму, що межують між нормою і патолоґією (між 
здоров’ям і хворобою) і характеризуються порушенням 
рівноваги між орґанізмом і середовищем.

Д. МАШИННА – використання обчислювальних ме-
тодів і обчислювальної техніки для постановки діаґнозу.

ДІАҐНОСТИКУМИ – зависі знешкоджених мік-
роорґанізмів, які застосовуються як антиґени для серо-
лоґічних досліджень. З допомогою Д. у реакціях аґлю-
тинації, пасивної (непрямої) гемаґлютинації та ін. ви-
являють специфічні антитіла в сироватках людей і тва-
рин з метою постановки діаґнозу та вивчення імунного 
стану орґанізму.

ДІАҐНОСТИЧНІ БОЛЬОВІ ТОЧКИ – больові точ-
ки, визначення яких може сприяти уточненню характеру 
і локалізації патолоґічного процесу. Д. б. т. визначають 
при подразненні глибоких тканин, при захворюваннях 
внутрішніх орґанів у зонах Захар’їна – Геда, у тих ділян-
ках тіла, де нерв або судина, що перебуває в патолоґічно-
му стані, можуть бути притиснуті до кістки.

ДІАҐРАМА – ґрафічне зображення, що показує 
лінійними відрізками або ґеометричними фігурами 
співвідношення між різними величинами. Д. бувають 
лінійними, площинними, точковими, об’ємними і фі-
гурними.

ДІАДИНАМІЧНІ СТРУМИ – електричні струми 
постійної полярності, що проходять окремими порція-
ми (імпульсами) з частотою 50 і 100 Гц у чергуванні з 
паузами.

ДІАДИНАМОЕЛЕКТРОФОРЕЗ – метод елект-
ролікування, що полягає в комплексній дії на орґанізм 
хворого діадинамічним струмом і введеною з його допо-
могою через непошкоджену шкіру або слизові оболонки 
лікарською речовиною.

ДІАДОХОКІНЕЗ – здатність швидко, симетрично і 
рівномірно здійснювати протилежні рухи кінцівок, що 
змінюють один одного.

ДІАЗОСПОЛУКИ – продукти взаємодії первинних 
амінів з азотистою кислотою.

ДІАКІНЕЗ – кінцева стадія першої фази (профази) 
мейотичного поділу ядра; характеризується максималь-
ною спіралізацією хромосом.

ДІАЛІЗ – метод видалення низькомолекулярних ре-
човин із розчинів колоїдних і високомолекулярних ре-
човин, який ґрунтується на властивості деяких мембран 
пропускати низькомолекулярні речовини та іони і затри-
мувати колоїдні частинки та макромолекули.

ДІАЛІЗАТ – сукупність речовин, що проходять при 
діалізі через діалізуючу мембрану.

ДІАЛІЗАТОР – прилад, за допомогою якого прово-
дять діаліз.
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ДІАЛІЗНОЇ РІВНОВАГИ ПОРУШЕННЯ СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, що виникає упродовж чи 
після швидкого гемодіалізу або перитонеального діалізу 
внаслідок осмотичного перерозподілу води в головний 
мозок; проявляється головним болем, нудотою, судома-
ми, нервовою дратівливістю, сонливістю, конвульсія-
ми.

ДІАЛІНА – АМАЛЬРИКА (N. DI ALLINAS – 
P. AMAL RIS) СИНДРОМ – поєднання спадкових ано-
малій внутрішнього вуха та сітківки: вроджена глухота, 
яка переходить у глухонімоту; на очному дні – плямисті 
скупчення піґменту в сітківці; рожевувата центральна ям-
ка сильно контрастує з сіруватим відтінком розміщених 
поруч відділів сітківки; всі функції зору нормальні.

ДІАМІНОКСИДАЗА – фермент, що належить до 
класу оксидоредуктаз; використовує молекулярний ки-
сень і каталізує окисне дезамінування діамінів та гіс-
таміну з утворенням відповідних альдегідів, аміаку 
і перекису водню. Біолоґічне значення Д. в орґаніз-
мі визначається її роллю в процесі знешкодження 
біоґенних діамінів, що надходять з кишечника, особ-
ливо в результаті гнильного розпаду білків, або ут-
ворюються в тканинах у процесі декарбоксилювання 
амі нокислот.

ДІАПЕДЕЗ – вихід форменних елементів крові че-
рез зримо не пошкоджену стінку капілярів і дрібних вен 
в оточуючі тканини.

ДІАРЕЙОҐЕННИЙ СИНДРОМ – див.: Вернера – 
Моррісона синдром. 

ДІАРЕЯ ВІРУСНА (1) – група гострих інфекцій-
них захворювань людини, основною клінічною озна-
кою яких є пронос, що спричинюється пікорнавіруса-
ми, аденовірусами, а також іншими нероз пізнаними 
вірусами.

ДІАРЕЯ ВІРУСНА (2) – гостра інфекційна хво-
роба, що проявляється симптомами ґастроентериту 
і фаринґіту. Етіолоґічним фактором є Normalk-аґент 
діаметром менший 66 нм, який не має мембрани або 
зовнішньої оболонки, містить ліпіди та нагадує віруси 
парвовірусної групи. Джерело зараження – хвора лю-
дина. Провідним шляхом передачі збудника є повітря-
но-крапельний шлях, хоча не виключається фекально-
оральний і контактно-побутовий шлях. Місцем про-
никнення збудника є шлунково-кишковий тракт, з яким 
пов’язані основні функ ціонально-морфолоґічні пору-
шення у хворих Д. в. Діарея, що розвивається у хво-
рих, зумовлена порушенням перетравлювання і всмок-
тування, а також порушенням рухової функції кишеч-
ника.

ДІАРЕЯ ЕПІДЕМІЧНА – див.: Діарея вірусна (2).
ДІАРТРОЗ – рухоме зчленування кісток.
ДІАСА (В. Е. DIAZ) СИНДРОМ – спонтанний 

асептичний некроз епіфіза таранної кістки.
ДІАСА (B. E. DIAZ) ХВОРОБА – див.: Діаса син-

дром.
ДІАСКЛЕРАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ – хірурґічні опера-

ції, що виконуються через склеру – звичайно, після по-
переднього розтину кон’юнктиви, що її покриває.

ДІАСКОПІЯ – метод діаґностики шкір них захворю-
вань, який полягає у встановленні дійсного кольору ви-
сипу шляхом натискування предметним склом.

ДІАСТАЗ (у кардіолоґії) – різниця тисків крові в лі-
вому передсерді в кінці та на початку діастоли; показ-
ник скорочувальної функції лівого передсердя.

ДІАСТАЗУРІЯ – див.: Амілазурія.
ДІАСТЕМА – аномалія розміщення зубів, яка про-

являється проміжком між центральними різцями.
ДІАСТЕМАТОМІЄЛІЯ – вроджене подвоєння 

спинного мозку на всій протяжності або в окремих ді-
лянках.

ДІАСТОЛА – фаза серцевого циклу, під час якої 
спостерігається розширення порожнин серця, що по в’я-
зано з розслабленням міокарду, та наповненням порож-
нин серця кров’ю.

ДІАСТОЛІЧНЕ ЗАПАДАННЯ – ознака плевро-
перикардіальних зрощень: втягнення передньої стінки 
грудної клітки в проекції верхівки серця під час діас-
толи.

ДІАСТОЛІЧНЕ ТРЕМТІННЯ – тремтіння грудної 
клітки, що пальпаторно визначається в прекардіальній 
ділянці у фазі діастоли; зумовлюється турбулентним то-
ком крові через уражені клапани або аномальні отвори 
при вадах серця. 

ДІАСТОЛІЧНИЙ ГУРКІТ – ознака стенозу лівого 
атріо-вентрикулярного отвору: пресистолічний шум, що 
має грубий, гуркітливий характер, прослуховується над 
верхівкою серця і в п’ятій точці та зливається з ляскаю-
чим першим тоном серця.

ДІАСТОЛІЧНИЙ ПЕРЕКАТ – ознака стенозу лі-
вого атріо-вентрикулярного отвору: діастолічний шум, 
що має грубий, наростаючий характер, виникає в сере-
дині діастоли, дещо зменшується безпосередньо перед 
ляскаючим першим тоном.

ДІАСТОЛІЧНИЙ ШУМ – серцевий шум, який ви-
являється протягом всієї діастоли або однієї з її фаз. 

ДІАСТРОФІЧНИЙ ДВАРФІЗМ – див.: Дисплазія 
діастрофічна.

ДІАСХІЗ – вид шоку, що розвивається в нервових 
центрах внаслідок зупинки надходження до них збуд-
жуючих ім пульсів через пошкодження певних ділянок 
мозку, розміщених поблизу, або на відстані. При Д. шок 
обмежується тільки визначеними структурами. Виділені 
такі основні види Д.: асоціативний, комісуральний, це-
реброспінальний.

ДІАТЕЗИ – одна з форм реактивності орґанізму, яка 
характеризується своєрід ними реакціями на звичайні 
подразники, схильністю до тих чи інших захворювань 
і являє собою сукупність спадкових та набутих власти-
востей орґанізму.

ДІАТЕЗ АТОПІЧНИЙ – див.: Д. ексудативно-ка-
таральний.

Д. ВИРАЗКОВИЙ – стан орґанізму, що характери-
зується схильністю до утворення виразок у шлунку або 
у дванадцятипалій кишці.

Д. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – стан орґанізму, що характе-
ризується підвищеною кровоточивістю.
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ДІАТЕЗ ЕКСУДАТИВНО-КАТАРАЛЬНИЙ – Д., 
в основі якого лежить спадкова схильність орґанізму до 
запальних тривалих процесів і розвитку алерґічних ре-
акцій. Спостерігаються особливості і відхилення в ре-
активності дітей з Д. е.-к.: неадекватність шкірно-су-
динних реакцій, аномалії розвитку капілярів, гідрола-
більність, порушення кислотно-лужної рівноваги і амі-
нокислотного обміну, зміни співвідношення білкових 
фракцій та активності ферментів крові, зниження гіс-
тамінопектичної активності, підвищення чутливості до 
гістаміну.

Д. ЛІМФАТИКО-ГІПОПЛАСТИЧНИЙ – Д., що ха-
рактеризується зниженою адаптацією хромафінного апа-
рату надниркових залоз до різного впливу оточуючого се-
редовища. Спостерігаються аномалії розвитку вилочкової 
залози – її відносне збільшення і затримка інволюції, що 
впливає на імунолоґічну реактивність дитини.

Д. ЛІМФАТИЧНИЙ – див.: Д. лімфатико-гіпоплас-
тичний.

Д. НЕВРОПАТИЧНИЙ – Д., що характеризується 
підвищеною емоційністю та збудливістю, порушенням 
сну і апетиту, схильністю до заїкання та тику; спостері-
гається в дітей.

Д. НЕРВОВО-АРТРИТИЧНИЙ – Д., що характе-
ризується порушенням пуринового, ліпідного і вугле-
водного обміну.

Д. ОКСАЛЕМІЧНИЙ – форма нервово-артритич-
ного Д., в основі якого лежить порушення обміну щав-
левої кислоти.

Д. СЕЧОКИСЛИЙ – форма нервово-артритично-
го Д., в основі якого лежить порушення обміну сечової 
кислоти.

Д. ТРОМБОФІЛІЧНИЙ – Д., що характеризується 
підвищеним зсіданням крові.

ДІАТЕРМІЯ – метод електролікування, який поля-
гає в дії на тіло хворого змін ним електричним струмом 
високої частоти і великої сили. Має протизапальну, де-
сенсибілізуючу, спазмолітичну і болезаспокійливу дію.

ДІАТЕРМІЯ КОРОТКОХВИЛЬОВА – метод елек-
тро лікування, який полягає в дії на орґанізм хворого ви-
сокочастотного змінного маґнітного поля.

ДІАТЕРМОҐОНІОПУНКТУРА – перфорація в ді-
лянці райдужно-рогівкового кута, що виконується шля-
хом діатермокоаґуляції.

ДІАТЕРМОГРЯЗЕЛІКУВАННЯ – лікування, що 
ґрунтується на комплексному застосуванні діатермії та 
грязевої аплікації.

ДІАТЕРМОЕКСЦИЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ – біоп-
сія шийки матки шляхом діатермокоаґуляції з вико-
ристанням електрода у формі петлі.

ДІАТЕРМОЕЛЕКТРОФОРЕЗ – метод електролі-
кування, при якому застосовують одночасно діатермію 
і електрофорез лікарських речовин.

ДІАТЕРМОКАРБОНІЗАЦІЯ – форма діатермоко-
аґуляції, при якій активний електрод розміщений на не-
значній відстані від поверхні тканини, внаслідок чого 
електричні іскрові розряди, що виникають, викликають 
її точкове обвуглювання.

ДІАТЕРМОКОАҐУЛЯТОР – апарат для виконання 
діатермокоаґуляції.

ДІАТЕРМОКОАҐУЛЯЦІЯ – метод дії на живі тка-
нини теплом, яке утворюється в електродах при про-
ходженні струму високої частоти. Д. ґрунтується на на-
гріванні тканин до температури, при якій відбувається 
незворотне зсідання білків. 

ДІАТЕРМОКОНІЗАЦІЯ ШИЙКИ МАТКИ – за-
стосування діатермокоаґуляції з використанням спе-
ціальних електродів з метою висікання шийки матки у 
вигляді конуса.

ДІАФАНОҐОНІОСКОПІЯ – комп лексне застосу-
вання ґоніоскопії і діафаноскопії з метою дослідження 
райдужно-рогівкового кута передньої камери ока.

ДІАФАНООФТАЛЬМОСКОПІЯ – застосування 
діа фаноскопії з метою візуального дослідження очно-
го яблука.

ДІАФАНОСКОП – прилад для виконання діафано-
скопії.

ДІАФАНОСКОПІЯ – метод дослідження очного яб-
лука, приносових пазух, патолоґічних скупчень рідини 
в порожнинах шляхом їх просвічування.

ДІАФІЗ (DIAPHYSIS) – середня частина довгих 
трубчастих кісток між двома епіфізами.

ДІАФІЗАРНИЙ СКЛЕРОЗ МНОЖИННИЙ – див.: 
Дисплазія діафізарна проґресуюча.

ДІАФІЗИТ – запалення діафізу.
ДІАФРАҐМА (DIAPHRAGMA) – м’язово-сухо-

жилкова переґородка, яка відділяє грудну порожнину 
від черевної. Д. виконує дві функції: статичну і дина-
мічну. Статична (опорна) функція полягає в підтримці 
нормального стану між орґанами грудної і черевної по-
рожнини; динамічна (рухова) функція пов’язана з дією 
Д., яка почергово скорочується і розслаблюється, на ле-
гені, серце і орґани черевної порожнини.

ДІАФРАҐМАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ЛІТТЕНА (M. 
LITTEN) – див.: Літтена симптом.

ДІАФРАҐМАЛЬНОГО НЕРВА СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спостерігається при ураженні діафраґ-
мального нерва, передніх рогів і периферійних корінців 
ІІІ–ІV шийних сеґментів спинного мозку; характеризуєть-
ся парезом (паралічем) діафраґми, що клінічно прояв-
ляється ослабленням кашльового поштовху, а також ви-
соким стоянням і нерухомістю діафраґми, парадоксаль-
ним типом дихальних рухів черевної стінки.

ДІАФРАҐМАТИТ – запалення діафраґми. Д. поділя-
ються на гострі і хронічні, специфічні і неспецифічні. У 
більшості випадків Д. є вторинними.

ДІАФРАҐМАТИЧНИЙ СИМПТОМОКОМП-
ЛЕКС – комплекс симптомів, що спостерігається при 
гострому діафраґматиті: різкі болі в нижніх від ділах 
грудної клітки, які відповідають місцю прикріплення 
діафраґми, болю чість у цій зоні при пальпації, локаль-
на риґідність м’язів живота.

ДІАФРАҐМІТ – див.: Діафраґматит.
ДІАФРАҐМОТОМІЯ – розтин діа фраґми.
ДІАЦЕТУРІЯ – наявність у сечі ацетооцтової кис-

лоти.
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ДІВОЧА ПЛІВА – анатомічний утвір, розміщений 
по окіллю між присінком і порожниною піхви; розрізня-
ють основу Д. п., що прилягає до стінок піхви, вільний 
край, зовнішню (нижню) і внутрішню (верхню) повер-
хні; залежно від співвідношення структурних елементів 
Д. п. має чотири різновиди: в’яла (тонка, епітеліального 
типу), м’ясиста (товста, з переважанням сполучнотка-
нинних елементів), волокниста ( з добре розвинутими 
колаґеновими волокнами) і еластична (з великою кіль-
кістю еластичних волокон).

ДІ ҐЕОРҐЕ (A. M. Di GEORGE) СИНДРОМ (1) – 
порушення розвитку третьої та четвертої глоткових ки-
шень, що зумовлює гіпоплазію або аплазію тимуса і 
прищитоподібних залоз; залежно від ступеня гіпоплазії 
прищитоподібної та загруднинної залоз виникають гі-
покальціємічна тетанія чи напади, що є наслідком не-
достачі паратгормону та дефіцит клітинного імуніте-
ту, що зумовлює підвищену чутливість до низько-пато-
ґенних або умовно-патоґенних збудників; часто також 
спостерігаються вроджені вади серця, аномалії маґіс-
тральних судин, шлункова атрезія і дефекти лицевих 
структур.

ДІ ҐЕОРҐЕ (A. M. DI GEORGE) СИНДРОМ (2) – 
аплазія вилочкової залози і прищитоподібних залоз як 
прояв дефекту розвитку орґанів, які походять із ІІІ – 
ІV пар зябрових кишень; характерними проявами за-
хворювання є судоми, які починаються з неонаталь-
ного періоду; пригнічення реакцій, що викликаються 
тимусзалежними лімфоцитами; на антиґенні подразни-
ки здатна реаґувати тільки лімфоїдна тканина В-сис-
теми.

ДІЕЗОФАҐІЯ – вроджена наявність двох страво-
ходів.

ДІЕЛЕКТРИЧНА ПОСТІЙНА – див.: Діелектрич-
на проникливість.

ДІЕЛЕКТРИЧНА ПРОНИКЛИ ВІСТЬ – фізична 
величина, що характеризує здатність речовини зменшу-
вати сили електричної взаємодії в цьому середовищі в 
порівнянні з вакуумом.

ДІЕЛЕКТРОҐРАФІЯ – метод реєстрації змін су-
марної діелектричної проникливості досліджуваного 
об’єкта при проходженні через нього струмів високої 
частоти. У медицині Д. застосовують для вивчення кро-
вопостачання різних орґанів і частин тіла в основному 
за динамікою кровонаповнення в них упродовж серце-
вого циклу.

ДІЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЯ – діелектроґрафія ді-
лянки серця.

ДІЕЛЕКТРОПНЕВМОҐРАФІЯ – ді електроґрафія 
легенів.

ДІЕНЦЕФАЛІТ – енцефаліт з переважним уражен-
ням проміжного мозку; клінічно проявляється веґета-
тивно-судинними, метаболічними та трофічними пору-
шеннями.

ДІЕНЦЕФАЛЬНИЙ – такий, що стосується про-
міжного мозку.

ДІЕНЦЕФАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Гіпотала-
мічний синдром.

ДІЕНЦЕФАЛЬНО-КАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
гіпоталамічний синдром з переважанням порушень сер-
цевої діяльності.

ДІЄЗДАТНІСТЬ – здатність громадянина або юри-
дичної особи своїми діями набувати права і брати на се-
бе обов’язки; при визначенні дієздатності психічно хво-
рих у процесі психіатричної судово-медичної експерти-
зи визначається діаґноз захворювання, а також встанов-
люється глибина психічних порушень. 

ДІЄТА – раціон харчування людини, що передбачає 
визначені кількісні і якісні співвідношення харчових ре-
човин і продуктів, способи кулінарної обробки, а також 
інтервали в прийомі їжі.

ДІЄТИКА – див.: Дієтолоґія.
ДІЄТИЧНІ ПРОДУКТИ – кулінарні вироби і хар-

чові продукти, що відповідають особливостям харчу-
вання хворих.

ДІЄТОЛОҐ – лікар-фахівець, що має підготовку з 
дієтолоґії.

ДІЄТОЛОҐІЯ – вчення про клініко-фізіолоґічні і 
клініко-біохімічні основи харчування здорової людини 
та при різних захворюваннях.

ДІЄТОТЕРАПІЯ – лікування різних за хворювань 
спеціальною дієтою.

ДІОҐЕНА (DIOGENES) СИНДРОМ – комплекс 
симптомів, що розвиваються у самотніх старих людей, 
які не здатні доглядати за собою: схуднення, ек сикоз, 
неохайність; часто летальний результат внаслідок го-
строго захворювання.

ДІОКСИФЕНІЛАЛАНІН (ДОФА) – β- (3,4-діок-
сифеніл)-α-амінопропіонова кислота; проміжна спо-
лука в процесі утворення в орґанізмі людини та тва-
рин біолоґічно важливих сполук – адреналіну і ме-
ланінів.

ДІОКТОФІМОЗ – гельмінтоз з групи немато до зів, 
який характеризується ураженням сечовивідних шляхів. 
Збудник Д. – круглий гельмінт Dioctophyme renale. За-
раження Д. людини та ссавців відбувається при вжи-
ванні в їжу сирої риби з личинками гельмінта і при ви-
падковому проковтуванні інвазованих оліґохет. Після 
міґрації личинки D. Renale досягають ниркових мисок, 
а інколи й інших орґанів. В основі патоґенезу Д. – ток-
сико-алерґічні реакції та механічна дія гельмінтів, що 
викликає атрофію тканин нирки.

ДІОПТО- (діоптри-, діоптро-; грец. diopteia – спос-
тереження; dioptrikos – такий, що належить до оптич-
них приладів, спостережень) – частина складних слів, 
яка означає належність до оптичних приладів, спосте-
режень, вимірювань.

ДІОПТОҐРАФ – прилад для зображення на папері 
тіла людини або окремих його частин.

ДІОПТРИКА – розділ ґеометричної оптики, де вив-
чається заломлення світла під час проходження його з 
одного прозорого середовища в інше.

ДІОПТРИКА ОКА – оптичні характеристики за-
ломних середовищ ока.

ДІОПТРИМЕТР – прилад для вимірювання залом-
ної сили оптичного скла.
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ДІОПТРИЧНИЙ – такий, що стосується явищ, 
пов’язаних з діоптрикою.

ДІОПТРІЯ – оптична сила лінзи (дзеркала), фокус-
на відстань якої дорівнює 1 м.

ДІТЛЕНА (H. DIETLEN) СИНДРОМ – рентґе-
нолоґічна картина у хворих з зрощеннями між серце-
вою сорочкою і серцем або ж між серцевою сорочкою і 
діафраґмою: зміни контура серця під час вдиху; зглад-
жування дуги аорти і дуги легеневого стовбура; напру-
ження прилеглої до серця частини діафраґми синхронно 
серцевому ритму.

ДІТОВБИВСТВО (у судовій медицині) – убивство 
матір’ю своєї дитини під час пологів або зразу після на-
родження; розрізняють активне і пасивне Д.

ДІТОРОДНИЙ ПЕРІОД – період життя жінки, в 
якому вона має здатність до зачаття та народження по-
томства.

ДІТРІХА (H. DIETRICH) СИНДРОМ – асептич-
ний некроз метакарпальних кісток з вторинним остео-
склерозом і артрозом.

ДІУРЕЗ – 1) процес утворення і виділення сечі; 
2) кількість сечі, що виділяється з орґанізму за певний 
період часу.

ДІУРЕТИКИ – див.: Сечогінні лікарські засоби.
ДІУРЕТИЧНИЙ – сечогінний.
ДІУРЕТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – див.: Се-

чогінні лікарські засоби. 
ДІЮЧИХ МАС ЗАКОН – закон хі мічної кінетики і 

статики, що встановлює кількісну залежність між швид-
кістю ізольованої хімічної реакції та концентраціями ре-
аґуючих речовин, а також кількісне співвідношення між 
концентраціями речовин, що беруть участь в оборотній 
хімічній рівноважній реакції.

ДІЯ (лат. action) – будь-яке виконання руху, функції 
окремого орґана, частини тіла чи всього тіла.

ДОБАРНА (R.H.M. DAWBARN) СИМ П ТОМ – оз-
нака субакроміального бурситу: якщо рука вільно ви-
сить, при пальпації запаленої сумки хворий від чуває 
біль; при відведенні руки біль зникає.

ДОБРОВОЛЬСЬКОЇ (Н. А. ДОБРОВОЛЬСКАЯ) 
СИМПТОМ – ознака артеріальної аневризми: після 
підрахунку пульсу на променевій артерії і визначення 
артеріального тиску притискують привідну до аневриз-
ми артерію вище аневризматичного мішка, при цьому 
пульс зменшується на 10–15 ударів за хвилину, а тиск 
підвищується на 10–12 мм рт. ст., що не спостерігається 
при артеріальній аневризмі.

ДОБРОТВОРСЬКОГО (В. И. ДОБРОТВОР СКИЙ) 
СИМПТОМ – різниця наповнення пульсу на обох ру-
ках; ознака ексудативного перикардиту.

ДОВГАСТИЙ МОЗОК (MEDULLA OBLONGA-
TA) – відділ головного мозку, що є найближчим до спин-
ного мозку і є його безпосереднім продовженням. Його 
довжина приблизно дорівнює 25 мм. У Д. м. розрізняють 
вентральну, дорсальну і бокові поверхні. На вентральній 
поверхні розміщені піраміди. Латеральніше кожної піра-
міди лежить олива, яка складається із сірого ядра, пок-
ритого тонким шаром білої речовини, і разом з мозочком 

забезпечує функцію рівноваги. Дорсальна поверхня Д. 
м. складається із двох відділів: нижній лежить відкрито, 
верхній повернений у порожнину ІV шлуночка і входить 
до складу ромбоподібної ямки. У дорзальній поверхні 
задні канатики спинного мозку утворюють потовщення: 
булаву і клиноподібний ґорбик; у цих потовщеннях закін-
чуються провідники, що входять до складу цих пучків, і 
починається наступний нейрон. По латеральній поверх-
ні Д. м. з обох боків піднімається продовження бокового 
канатика спинного мозку.

ДОВГАСТОГО МОЗКУ ЛАТЕРАЛЬНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Валленберґа – Захарченка синдром.

ДОВГАСТОГО МОЗКУ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений ураженням довгастого мозку; 
характеризується поєднанням бульбарного паралічу з 
бульбарними альтернуючими синдромами і часто – з по-
рушеннями кровообігу та дихання.

ДОВГОГОЛОВІСТЬ – див.: Доліхоцефалія.
ДОВГОЖИТЕЛЬ – людина, яка прожила 90 років 

і більше.
ДОВГОЛІТТЯ – соціально-біолоґічне явище, що 

характеризується доживанням людини до високих ві-
кових меж.

ДОВЖЕНКО (Г. І. ДОВЖЕНКО) СИМПТОМ – 
ознака відділення посліду: якщо послід ще не відділив-
ся, то при глибокому вдиху кінець пуповини втягуєть-
ся в матку.

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ – сукупність заходів, які 
забезпечують всебічне обслуговування хворого, ство-
рення оптимальних умов для сприятливого перебігу хво-
роби, швидкого одужування, полегшення страждань та 
попередження ускладнень, виконання лікарських при-
значень.

ДОДАТКОВІ ОРҐАНИ – утворення, які, як прави-
ло, повторюють своєю анатомічною будовою існуючі в 
орґанізмі орґани. Д. о. виникають в результаті відхилень 
у процесі орґаноґенезу.

ДОДАТКОВОГО НЕРВА СИНД РОМ – симпто-
мокомплекс, який спостерігається при ураженні ядра, 
корінців або стовбура додаткового нерва, що зумовлює 
парез (параліч) груднинно-ключично-соскоподібного 
м’яза; характеризується поєднанням неможливості під-
няти руку вище горизонтального рівня з утрудненням 
повертання голови в протилежний бік.

ДОЗА – 1) певна кількість будь-чого; 2) точна міра 
речовини, що входить до складу суміші; 3) певна кіль-
кість ліків, яка призначається хворому і зумовлює той 
чи інший ефект.

ДОЗАТОР – пристрій для відмірювання певної кіль-
кості ґазоподібних, рідких, а також сипких речовин.

ДОЗИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ – фі-
зичні величини, які застосовуються в дозиметрії для 
кількісної характеристики поля випромінювання і дії 
випромінювання на опромінюваний об’єкт.

ДОЗИ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН – визначені кіль-
кості лікарської речовини, яка вводиться в орґанізм.

ДОЗИМЕТР – прилад для вимірювання дози іонізу-
ючого випромінювання.
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ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ – система за-
ходів, що забезпечує вимірювання, оцінку і реєстрацію 
дози іонізучого випромінювання, яку отримує людина, 
а також рівні забруднення радіоактивними речовинами 
повітря, води, ґрунту, продуктів харчування.

ДОЗИМЕТРІЯ – сукупність методів вимірювання 
дози іонізучого випромінювання, радіоактивних забруд-
нень.

ДОЗНЕ ПОЛЕ – просторово-часовий розподіл до зи 
або потужності дози випромінювань в опромінюваному 
середовищі.

ДОЗРІВАННЯ ПОРУШЕННЯ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що спостерігається в плодах і в ново-
народжених немовлят внаслідок плацентарної недостат-
ності, яка спричинює хронічний стрес і гіпоксію; харак-
теризується зменшенням підшкірного жиру, десквама-
цією шкіри та довгими нігтями, часто з їхнім жовтим 
забарвленням.

ДОЗУВАННЯ (у фізіотерапії) – визначення кіль-
кості і якості фізичних дій на орґанізм людини під час 
проведення фізіотерапевтичних процедур.

ДОЗУЮЧІ ПРИСТРОЇ – різні спе ціальні лабора-
торні міри і прилади – дозатори, призначені для від-
мірювання об’ємів рідин і інших сипких матеріалів.

ДОЙНИКОВА (Б. С. ДОЙНИКОВ) СИМПТОМ – 
ознака ураження мозочка: мимовільна пронація та зги-
нання пальців руки, опущеної на коліно в позиції супі-
нації з розведеними пальцями, у хворого, що сидить.

ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА – допомога, яка на-
дається до втручання лікаря. Д. д. поділяється на першу 
(самодопомога, взаємодопомога) і медичну допомогу, 
яка надається середнім медперсоналом.

ДОЛІНҐЕРА – БІЛЬШОВСЬКОГО (A. DOLLIN-
GER – M. BIEL SCHOWS KY) СИНДРОМ – форма 
ама вротичної ідіотії:хвороба проявляється на 3-4 ро-
ці життя; спостерігається затримка розумового розвит-
ку, зникає мовлення, навички ходьби; внаслідок вогни-
щевої атрофії сітківки поступово розвивається сліпота, 
з’являються мозочкові симптоми; успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом; через 3–4 роки, як правило, 
розвивається летальний результат.

ДОЛІХО- (грец. dolichos – довгий) – частина склад-
них слів, яка означає «довгий», «подовжений».

ДОЛІХОКЕФАЛІЯ – див.: Доліхоцефалія.
ДОЛІХОКОЛОН – вроджене значне збільшення 

довжини ободової кишки.
ДОЛІХОКРАНІЯ – форма черепа людини зі знач-

ним переважанням поздовж ньо го діаметра над попе-
речним.

ДОЛІХОМЕҐАСИҐМА – вроджене збільшення дов-
жини та ширини просвіту сиґмоподібної кишки; одно-
часно спостерігається потовщення її стінки.

ДОЛІХОМОРФІЯ – 1) варіант пропорцій тіла лю-
дини, для якого характерні довгі кінцівки та відносно 
короткий вузький тулуб; 2) див.: Марфана синдром.

ДОЛІХОСИҐМА – вроджене подовження сиґмо-
подібної кишки та її брижі; ширина просвіту і товщина 
стінки кишки нормальні.

ДОЛІХОСТЕНОМЕЛІЯ – див.: Арахнодактилія.
ДОЛІХОЦЕФАЛІЯ – значне переважання поздовж-

нього діаметра мозкового черепа над поперечним.
ДОЛОВІТЦЯ – ОЛДЕСА (D.A. DO LOWITZ – 

H. E. ALDOUS) СИНДРОМ – комплекс спадкових ано-
малій слуху та порушень синтезу піґмента шкіри і очей: 
вроджена глухота з розвитком глухонімоти; частковий, у 
вигляді плям, альбінізм, очний альбінізм; успадкування 
за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою, типом.

ДОЛОННИЙ – такий, що стосується долоні.
ДОЛОННІ ВІЗЕРУНКИ – візерунки на долоні, які 

утворені шкірними гребінцями; розрізняють 3 основні 
типи Д. в.: дуга, петля і завиток.

ДОЛОННІ ПОЛЯ – ділянки долоні, які умовно виді-
лені і в межах яких закінчуються головні долонні лінії.

ДОЛОННО-ПІДБОРІДНИЙ СИМПТОМ – див.: 
Марінеску – Радовича симптом.

ДОЛОННО-РОТО-ГОЛОВНИЙ РЕФЛЕКС – при 
натискуванні на долонну поверхню кисті біля основи 
великого пальця спостерігається відкривання рота ін-
коли з нахилом голови вперед; фізіолоґічний рефлекс у 
дітей у віці до 3 місяців.

ДОЛОНЯ (PALMA MANUS) – передня поверхня 
кисті в стані супінації; з проксимального боку обмеже-
на горизонтальною лінією, яка проходить під горохо-
подібною кісткою, з дистального боку – долонно-паль-
цьовою складкою.

ДОЛЬФА (J. J. DOLFF) СИМПТОМ – можли-
ва ознака мертвого плода: якщо при живому плоді під 
час 2 останніх місяців вагітності натиснути на матку, то 
з’являється біль; відсутність болю навіть при сильному 
натискуванні на бокові ділянки живота і на поперекову 
ділянку свідчить про можливу загибель плода.

ДОМІНАНТА – 1) у фізіолоґії – тимчасово пануюче 
вогнище збудження в ц. н. с., яке може посилюватися, 
акумулюючи збудження з інших рефлекторних цент рів, 
які безпосередньо функціонально його не стосуються, 
і, тим самим, гальмуючи їхню діяльність; 2) головний, 
панівний принцип, ідея, ознака.

ДОМІНАНТНИЙ – переважаючий.
ДОМІНАНТНІСТЬ – переважання дії одного з пар-

них (алельних) ґенів над дією іншого. Ґен, який при-
гнічує дію іншого, називається домінантним алелем, а 
той, що пригнічується – рецесивним алелем. Розрізня-
ють повну, проміжну (півдомінантність) та ін. форми Д. 
За повної Д. виявляється ефект лише домінантного але-
ля, за проміжної – однаковою мірою виявляється ефект 
і домінантного, і рецесивного алелів.

ДОМІНУВАННЯ ОЗНАК – явище переважного 
розвитку в гібридів ознаки однієї з батьківських форм 
при невиявленні ознаки іншої форми; ознака, що вия-
вилась, називається домінантною, а невиявлена – реце-
сивною.

ДОМІНУВАТИ – переважати, панувати, підноси-
тися.

ДОНАТА – ЛАНДШТЕЙНЕРА (J. DO NATH – 
K. LAND STEINER) АНЕМІЯ – див.: Анемія гемолі-
тична, викликана двофазними гемолізинами.
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ДОНЕЛЛІ (DONNELLY) СИМПТОМ – ознака 
ретроцекального апендициту: якщо хворий у позиції 
лежачи розгинає праву ногу і лікар проводить пальпа-
цію живота одночасно вище і нижче точки Мак-Берні, 
то виникає біль.

ДОНОВАНОЗ – див.: Ґранульома венерична.
ДОНОР – 1) людина, яка дає свою кров для пере-

ливання хворому з лікувальною метою, чи тканину або 
орґан для пересадки; 2) частка, що віддає електрони ін-
шим часткам.

ДОНОШЕНІСТЬ – нормальний розвиток плода, що 
наступає при терміні вагітності 39-40 тижнів.

ДОНОЮ (W. L. DONOHUE) СИНДРОМ – мно-
жинні спадкові аномалії з дисфункцією залоз внутріш-
ньої секреції: обличчя «фавна»: широкі очні щілини, 
гіпертелоризм, плоска спинка носа, великі відстобур-
чені вуха, незвичайно великі долоні та ступні, вираже-
на шкірна піґментація, ґінекомастія, гіпертрофія клі-
тора і малих соромітних губ. Низький зріст, підвищна 
чутливість до інсуліну, збільшена печінка і селезінка. 
Затримка психічного та фізичного розвитку. У деяких 
випадках – збільшені і кістозно змінені яєчники та не-
фрокальциноз. Гіперкальціємія. Часто зустрічається в 
членів однієї родини.

ДОНУТРОЩЕВИЙ – такий, що спрямований до 
нутрощів.

DOOR СИНДРОМ – симптомокомплекс, який ха-
рактеризується вродженою глухотою, оніко-остеодист-
рофією та оліґофренією; існує в аутосомно-домінантній 
і рецесивній формах.

ДОПІНҐ – речовина, що тимчасово підсилює фізич-
ну і психічну діяльність орґанізму.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ – речовини, що вхо-
дять до складу лікарських засобів, підсилюють чи пос-
лаблюють дію основної речовини або не мають фарма-
колоґічної дії, але дозволяють отримати потрібну лі-
карську форму.

ДОППЛЕРА (CH. J. DOPPLER) ЕФЕКТ – при без-
перервній локації об’єк та, який рухається, відбитий від 
об’єк та сиґнал змінюється по частоті на величину, що 
пропорційна швидкості руху об’єкта.

ДОПТЕРА (C. H. A. DOPTER) ФЕНОМЕН – реак-
ція бактеріолізису менінґококів in vivo під дією проти-
менінґококової сироватки.

ДОРАФОБІЯ – нав’язлива боязнь об рос ти волоссям 
після доторкання до шкіри тварини.

ДОРЕНДОРФА (H. DORENDORF) СИМПТОМ – 
згладжена, інколи пульсуюча надключична ямка з одно-
го боку; ознака аневризми дуги аорти.

ДОРОМАНІЯ – нав’язливий потяг робити подарун-
ки без врахування своїх матеріальних можливостей.

ДОРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь отримати пода-
рунок. 

ДОРСАЛЬНИЙ – 1) спинний; 2) орґан, його части-
на або поверхня, розміщені на спині або ближче до неї, 
чи обернені в бік спини.

ДОРСОВЕНТРАЛЬНИЙ – такий, що йде в напрямі 
від спини до живота; спинно-черевний.

ДОСОНА (J. W. DAWSON) ЕНЦЕФАЛІТ – ура-
ження нервової системи, в основі якого лежить розпад 
переважно білої речовини головного та спинного мозку; 
клінічно проявляється руховими розладами, міоклонією 
та психічними порушеннями.

ДОСТОВІРНІСТЬ – міра правдивості вимірюван-
ня, дослідження або тесту.

ДОТИК – процес сприйняття дії фізичних факторів 
оточуючого середовища з допомогою рецепторів шкі-
ри, опорно-рухового апарату, а також слизових оболо-
нок деяких орґанів. В основі Д. лежить здатність різних 
рецепторів реаґувати на торкання, тиск, розтягнення, 
вібрацію, тепло або холод, а також на больові подраз-
ники з наступним перетворенням інформації, що над-
ходить, у різних відділах ц. н. с. Інформація від рецеп-
торів Д. надходить по аферентних провідниках у ц. н. с. 
через медіальну петлю (лемнісковий шлях) і екстралем-
нісковий шлях у таламус, а потім у соматосенсорну ко-
ру великих півкуль. Процес Д. може бути пасивним і 
активним. Виділяють чотири основних типи дотикових 
відчуттів: тактильне, теплове, холодове і больове.

ДОТИКУ ОРҐАНИ – спеціалізовані утворення з не-
рвовими закінченнями чи рецепторами, чутливими до 
тиску, тепла, холоду тощо; розташовані в зовнішніх пок-
ривах тіла і в м’язах людини і тварин; у людини Д. о. яв-
ляють собою вільні нервові закінчення і спеціалізовані 
тільця, в яких розгалужуються закінчення чутливих не-
рвів; розрізняють чотири види шкірної рецепції: тепло-
ву, холодову, тактильну (тиск і дотик) та больову.

ДОУНА – УАЙЗМЕНА (CH.A. DO AN – B. K. WISE-
MAN) СИНДРОМ – симптоми первинного гіперспле-
нізму: спленомеґалія; мієлоїдна гіперплазія кісткового 
мозку з переходом у гіпоплазію; лейкопенія, нейтрофі-
лопенія; швидка втомлюваність, серцебиття, гарячка, 
болі різної локалізації; у селезінці – виражений фаґо-
цитоз ґранулоцитів.

ДОХІ (DOHIE) СИНДРОМ – симптомокомплекс 
вроджених шкірних, очних і психічних розладів: піґмен-
товані плями на тильних поверхнях долоней та ступнів, 
у ділянці щиколоток і, рідше, на тілі; сіткоподібна або 
вогнищева депіґментація та веснянки на обличчі; часто 
поєднується з розширенням судин сіт ківки та розумо-
вою відсталістю.

ДОЦЕНТРОВІ НЕРВИ – сукупність нер вових во-
локон, по яких нервові ім пульси йдуть від периферії до 
головного мозку.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРҐАНІЧНА – від носна відпо від-
ність будови і функцій орґанізму певним умовам життя; 
є наслідком еволюції орґанізму в певних умовах зовніш-
нього середовища.

ДРАБИНИ СИМПТОМ – див.: Уставання симп-
том.

ДРАБИНЧАСТОГО М’ЯЗА СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений стисненням підключичної ар-
терії і підключичної частини плечового спле тення між 
шийним ребром або аномально розміщеним І ребром і 
скороченим переднім драбинчастим м’язом; характе-
ризується поєднанням болів у ділянці шиї, надпліччя 
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і руки на ліктьовому боці, у ділянці шийних хребців з 
рефлекторною контрактурою шийних м’язів, сильним 
болем у плечі при раптових рухах голови або руки; пе-
риферійним парезом руки (переважно в дистальних від-
ділах) з болючістю при пальпації місць прикріплення 
переднього драбинчастого м’яза, ослабленням пульсу 
на променевій артерії і місцевими веґетативно-судин-
ними порушеннями.

ДРАЖЕ – тверда дозована лікарська форма для внут-
рішнього застосування; отримується шляхом нашару-
вання (дражування) лікарських засобів і допоміжних ре-
човин на ґранули.

ДРАКОНТІАЗ – див.: Дракункульоз.
ДРАКУНКУЛЬОЗ – гельмінтоз людини і деяких 

тварин з локалізацією збудника в підшкірній тканині 
переважно нижніх кінцівок. Зустрічається в країнах з 
тро пічним кліматом. Збудник Dracunculus medinensis на-
лежить до типу Nema thelminthes, класу Nematoda, роди-
ни Dra cunculidae, роду Dracunculus. Основним джере-
лом інвазії є хвора людина. В основі розвитку Д. – сен-
сибілізація дефі нітивного хазяїна антиґенами паразита 
і механічна дія гельмінта на тканини.

ДРАММОНДА (D. DRUMMOND) СИМПТОМ – 
поблизу ніздрів хворого під час систоли відчувається 
рух повітря (аорта, що розширюється під час систоли, 
виштовхує повітря із легень); ознака аневризми грудно-
го відділу аорти.

ДРАХМА – старовинна міра аптекарської ваги; до-
рів нює 3,732 г.

ДРАХТЕРА (R. DRACHTER) СИМПТОМ – ознака 
початкового перитоніту в дітей: однією рукою тримають 
ступню дитини, іншою перкутують п’ятку; при цьому 
дитина захищається від болю в черевній порожнині, під-
носячи обидві руки до нижньої частини живота.

ДРЕЙФ ҐЕНІВ – зміна ґенетичної структури по-
пуляції, яка викликана випадковими причинами і не 
призводить до ґенотипового пристосування до сере-
довища.

ДРЕЙФУСА (J. R. DREYFUS) СИНДРОМ – ком-
плекс симптомів ґенералізованої платиспондилії; спо-
стерігається ґенералізована платиспондилія, висота 
хребців досягає тільки однієї третини від нормальної; 
міжхребцеві диски у 2–3 рази товстіші за нормальні; 
тіла хребців значно розширені, але не деформовані; 
крижі і тазові кістки відносно невеликі, Д. с., звичай-
но, проявляється в дітей під час перших спроб ходи-
ти; біль і слаб кість м’язів спини, передчасний вираже-
ний торакальний кіфоз і люмбальний лордоз, коротка 
шия, укорочений хребет з відносно довгими кінців-
ками, мускулатура в’яла і гіполастична, жи віт збіль-
шений.

ДРЕНАЖ (1) – гумова, пластмасова або скляна 
трубка з отворами для виведення вмісту хвороботвор-
них утворів і саме виведення.

ДРЕНАЖ (2) – дренування, що здійс нюється шля-
хом створення вакууму в дренажній системі.

Д. ВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – дренування шлуночків 
головного мозку.

Д. ВНУТРІШНІЙ – дренування, при якому рідина 
відводиться в будь-який порожнистий орґан або в жи-
рову тканину.

Д. ЗОВНІШНІЙ – дренування, при якому рідина ви-
водиться за межі орґанізму.

Д. ПОСТУРАЛЬНИЙ – дренування, при якому, 
внаслідок надання хворому відповідної позиції, рідина 
відводиться під дією сили ваги.

Д. СПІНАЛЬНИЙ – дренування суб арахноїдально-
го простору; катетер уводиться в поперековій ділянці.

ДРЕНУВАННЯ – лікувальний метод, який полягає у 
виведенні назовні рідкого вмісту з ран, гнійників, вміс-
ту порожнистих орґанів, природних або патолоґічних 
порожнин тіла. 

ДРЕПАНОЦИТ – еритроцит, що має форму серпа; 
спостерігається в крові у носіїв ґена серпоподібно-клі-
тинної анемії.

ДРЕПАНОЦИТАРНА АНЕМІЯ – див.: Анемія 
серпоподібно-клітинна.

ДРЕПАНОЦИТОЗ – наявність у крові дрепано-
цитів.

ДРЕСБАХА (M. DRESBACH) СИНДРОМ – спадко-
ва аномалія еритроцитів: спостерігається утворення ерит-
роцитів овальної форми з тендецією до прискореного роз-
паду; успадкування за аутосомно-домінантним типом.

ДРЕССЛЕРА (W. DRESSLER) ПОСТІНФАРК-
ТНИЙ СИНДРОМ – див.: Дреслера синдром (1).

ДРЕССЛЕРА (W. DRESSLER) СИНДРОМ (1) – 
постінфарктний синдром аутоалерґічної природи, який 
проявляється перикардитом, плевритом, інколи пнев-
монією, підвищеною температурою та еозинофілією; 
розвиток Д. с. пов’язаний з сенсибілізацією орґанізму 
деструктивно зміненим білком міокарда.

ДРЕССЛЕРА (W. DRESSLER) СИНДРОМ (2) – 
пароксизмальна гемоґлобін урія, зумовлена внутрішньо-
судинним гемолізом.

ДРИҐАЛЬСЬКОГО – КОНРАДІ (K.W. DRI GAL-
SKI – H. CONRADI) СЕРЕДОВИЩЕ – щільне дифе-
ренційно-діаґностичне середовище з лактозою, з інди-
каторами (лакмусом і кристалвіолетом) для диферен-
ціювання патоґенних сальмонел і шиґел з кишковою 
паличкою.

ДРІК КРАСИЛЬНИЙ (GENISTA TINCTORIA L.) – 
напівкущова рослина із родини бобових. Листки ланце-
топодібні, біля основи клиноподібнозвужені, з маленьки-
ми шилоподібними прилистками. Квітки золотаво-жовті, 
зібрані в густі довгі китиці. Приквітки довші за чашечку, 
чашечка двогуба. Плід – чорний трохи зігнутий біб. Росте 
в сухих лісах, між чагарниками та на луках. Дія: гемоста-
тична, жовчогінна, сечогінна, послаблююча.

ДРОБЛЕННЯ ЯЙЦЕКЛІТИНИ – початкова ста дія 
зародкового розвитку багатоклітинних орґанізмів. По-
чинається відразу після запліднення; являє собою ряд 
послідовних поділів заплідненої яйцеклітини – на 2, 4, 
8, 16 і т. д. клітин (бластомерів).

ДРОЗОФІЛА – плодова мушка з родини Drosophili-
dae; часто застосовується в дослідженнях з ґенетики, 
біолоґії розвитку, систематики і біоґеоґрафії.
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ДРОМОМАНІЯ – див.: Бродяжництво.
ДРУГА СИҐНАЛЬНА СИСТЕМА – сукупність не-

рвових процесів, що виникають у корі великого мозку 
людини, внаслідок сиґналізації подразників зовнішньо-
го середовища за допомогою слів. Лежить в основі мис-
лення. Для людини слово набуває значення особливого, 
якісно нового подразника. Аналіз і синтез, що здійсню-
ються головним мозком за допомогою Д. с. с., стосують-
ся не тільки конкретних подразників, явищ дійсності та 
їх вербальних значень, але приводять до узагальнень, до 
виникнення абстрактного мислення.

ДРУГЕ ДИХАННЯ – стан, що наступає після го-
строї втоми, яка появилась на початковому періоді ін-
тенсивної м’язової роботи, і характеризується поліпшен-
ням самопочуття і підвищенням працездатності.

«ДРЯПАННЯ» ФЕНОМЕН – див.: Поспєлова фе-
номен (2).

ДУБИЛЬНІ РЕЧОВИНИ – неорґанічні та орґаніч-
ні хімічні сполуки, молекули яких, взаємодіючи з фун-
кціональними групами білків шкіри, зумовлюють зміну 
її хімічних, фізико-хімічних і механічних властивостей. 
Утворюючи з білками комплексні або хімічні сполуки, 
Д. р. протидіють набряканню білків шкіри, підвищують 
її міцність.

ДУБІНІ (A. DUBINI) БЛИСКАВИЧНА ХОРЕЯ – 
див.: Дубіні синдром.

ДУБІНІ (A. DUBINI) ЕЛЕКТРИЧНА ХОРЕЯ – 
див.: Дубіні синдром. 

ДУБІНІ (A. DUBINI) СИНДРОМ – міоклонічна 
форма епідемічного енцефаліту: гарячка, головні болі 
і болі в спині; швидка міоклонія обличчя та кінцівок; 
часто спостерігається поліневритичні паралічі з деґе-
нерацією і м’язовою атрофією.

ДУБОВІЦЯ (V. DUBOWITZ) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій: помірна розумова відсталість; карли-
ковість, мікроцефалія, гіпоплазія над очних дуг, широкі 
вилиці, укорочені очні щілини, відвислі вуха, відсут-
ність верхніх різців, екзема, товста шкіра.

ДУГИ АОРТИ СИНДРОМ – див.: Такаясу хвороба.
ДУҐАСА (L. A. DUGAS) СИМПТОМ – хворий не 

може покласти руку на друге плече так, щоб лікоть тор-
кався грудей; ознака травми плечового суглоба.

ДУҐЛАСА (J. DOUGLAS) АБСЦЕС – обмежене 
скупчення гною в нижньому відділі черевної порож-
нини – прямокишково-міхуровому заглибленні в чо-
ловіків і прямокишково-матковому заглибленні в жі-
нок. Межами Д.-а. є очеревина, яка покриває бокові 
стінки і дно малого тазу, пряму кишку, сечовий міхур 
або матку.

ДУҐЛАСА (J. DOUGLAS) КРИК – при бімануаль-
ному піхвовому дослідженні хворої з гострим перери-
ванням трубної вагітності спостерігається різка болю-
чість у задньому склепінні піхви.

ДУҐЛАСОВИЙ (J. DOUGLAS) ПРОСТІР – най-
глибша частина порожнини очеревини в жінок, розміще-
на в малому тазі між прямою кишкою (позаду), маткою 
і піхвою (попереду).

ДУҐЛАСОСКОПІЯ – див.: Кульдоскопія.
ДУЕЙНА (A. DUANE) СИНДРОМ – див.: Штіл-

лінґа – Тюрка – Дуейна синдром.
ДУКАСА – КАПЕТАНАКІСА (С. DO U CAS – J. KA-

PETANAKIS) СИНДРОМ – одночасні прояви пурпу-
ри та екзематозних змін шкіри. Переважна локаліза-
ція – кінцівки, але часто висипи протягом кількох тиж-
нів поширюється по всьому тілу. Хвороба, звичайно, за-
гострюється навесні і влітку.

ДУКТОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне дослідження 
проток будь-якого орґана після введення в них контрас-
тної речовини.

ДУКТОҐРАФІЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ – див.: Ґа-
лактофороґрафія.

ДУЛЬЦИФІКАЦІЯ – підсолоджування чогось.
ДУМКИ ВІДІБРАНІ – думки, які неначе за дією 

ззовні зникли із свідомості хворого і замінені іншими.
ДУМКИ ВТІКАЮЧІ – думки, що виникають при 

підвищеній відверненості розумової діяльності; ха-
рактеризуються швидкою зміною і недостатньою ціле-
спрямованістю.

ДУМКИ КОНТРАСТНІ – думки, які мають на-
в’язливий характер і виникають у ситуаціях, що не від-
повідають їх змісту.

ДУМКИ НАВІЯНІ – див.: Думки утворені.
ДУМКИ НАВ’ЯЗЛИВІ – думки, які мають ми-

мовільний, настирний характер; усвідомлюються як не-
потрібні і навіть хворобливі, але вольові зусилля для їх 
придушування неефективні.

ДУМКИ СУЇЦИДАЛЬНІ – думки, пов’язані з на-
в’яз ливою, надцінною або маревною ідеєю самогуб-
ства.

ДУМКИ УТВОРЕНІ – думки, які є чужими для 
хворого і з’явилися у свідомості неначе внаслідок зов-
нішнього впливу.

ДУНКАН (I. DUNCAN – АМЕРИКАНСЬКА ТАН-
ЦІВНИЦЯ) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спо-
стері гається при задушенні довгим шарфом, захопленим 
колесами автомобіля.

ДУОДЕН- (дуодено-; анат. duodenum – дванадцяти-
пала кишка) – частина складних слів, яка зазначає на-
лежність до дванадцятипалої кишки. 

ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ – введення зонда 
у дванадцятипалу кишку з діаґностичною та лікуваль-
ною метою.

ДУОДЕНАЛЬНЕ УТИСНЕННЯ – див.: Дванадця-
ти па локишкове утиснення.

ДУОДЕНАЛЬНИЙ – такий, що стосується дванад-
цятипалої кишки; дванадцятипалий. 

ДУОДЕНАЛЬНО-ЄЮНАЛЬНЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ 
(RECESSUS DUODE NOJEJUNALIS) – заглиблення 
в парієтальній очеревині на задній стінці черевної по-
рожнини в місці переходу дванадцятипалої кишки в по-
рожню.

ДУОДЕНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення дванад-
цятипалої кишки.

ДУОДЕНІТ – запально-дистрофічний процес два-
надцятипалої кишки, що частіше обмежується слизовою 
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оболонкою або поширюється на всі її оболонки. За клініч-
ним перебігом розрізняють гост рий і хронічний Д.

ДУОДЕНОБІОПСІЯ – біопсія тканин стінки два-
надцятипалої кишки.

ДУОДЕНОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне досліджен-
ня дванадцятипалої кишки після введення в неї конт-
растної речовини.

ДУОДЕНОҐРАФІЯ РЕЛАКСАЦІЙНА – рентґено-
лоґічне дослідження дванадцятипалої кишки в умовах 
її штучної гіпотонії.

ДУОДЕНОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне створен-
ня анастомозу між дванадцятипалою кишкою та іншим 
відділом тонкої кишки.

ДУОДЕНОЄЮНОСТОМІЯ – операція формуван-
ня анастомозу між дванадцятипалою кишкою і порож-
ньою кишкою.

ДУОДЕНОКІНЕЗІОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація 
рухів дванадцятипалої кишки.

ДУОДЕНОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Дуодено-
ґрафія.

ДУОДЕНОСКОПІЯ – метод дослідження дванад-
цятипалої кишки за допомогою спеціального ендоско-
па.

ДУОДЕНОСТАЗ – тривала затримка хімусу в про-
світі дванадцятипалої кишки внаслідок порушення її ру-
хової функції; клінічно проявляється тупими болями та 
відчуттям тяжкості в епіґастральній ділянці, нудотою, 
блюванням.

ДУОДЕНОТОМІЯ – хірурґічний розтин просвіту 
дванадцятипалої кишки.

ДУОДЕНОФІБРОСКОП – див.: Ґастродуо дено-
скоп.

ДУОДЕНОФІБРОСКОПІЯ – див.: Дуоденоско пія.
ДУПЛІКАТУРА – утворення, що складається з двох 

шарів будь-якої пластинчастої структури.
ДУПЛІКАЦІЯ – один з типів структурної перебу-

дови хромосоми, коли одна з її ділянок лінійно пред-
ставлена два або більше разів. Виникає при розриві та 
обміні ділянками хромосоми і при нерівному кросинґо-
вері.

ДУРАНДА – ХОЛЗЕЛА (P. DU RAND – A. HOL-
ZEL) СИНДРОМ – вроджений або набутий дефіцит 
лактози кишечника: проноси, особливо після вживання 
молока, що зумовлено продуктами неповного розщеп-
лення лактози; лактоз урія; у тяжких спадкових випад-
ках спостерігається затримка росту, фізичного розвитку; 
якщо з харчового раціону не виключаються продукти, 
які містять лактозу, розвивається ексикоз аж до леталь-
ного результату.

ДУРАНДА – ЦУНІНА (P. DURAND – C. ZUNIN) 
СИНДРОМ – поєднання вроджених аномалій: відсут-
ність прозорої перегородки головного мозку, гідроце-
фалія, недорозвиток кісток черепа (кісткові дефекти 
покриті сполучнотканинними перетинками).

ДУРМАН (DATURA) – трав’янисті, рідше кущі і 
дерева з родини пасльонових, висотою до 150 см. Лист-
ки – виїмчасто-зубчасті. Цвіте в червні – вересні. Квітки 
з трубчастою п’ятигранною чашечкою і лійкоподібним 

віночком. Плід – коробочка. Д. звичайний – отруйна і 
лікарська рослина. Містить гіосціамін, скопламін та ін-
ші алкалоїди групи атропіну. Вживають Д. як знеболю-
ючий і заспокійливий засіб при захворюваннях дихаль-
них шляхів, а також для виготовлення протиастматич-
них препаратів.

ДУТЕСКУ – ҐРИВУ (N. DUTESCU – O. GRIVU) 
СИНДРОМ – поєднання множинних аномалій: син-, 
кампто-, клино- і брахідактилія, інколи полідактилія; 
мікроґенія («пташине» обличчя), мікростомія; гіпопла-
зія верхньої щелепи, розщеплення твердого піднебіння; 
зменшення порожнини рота; обмеження рухомості язи-
ка; ринолалія, тонкий ніс з широкою спинкою, «анти-
монголоїдне» розміщення очних щілин; дисплазія зуб-
ної емалі.

ДУФФА ( DUFF) СИМПТОМ – часте мимовільне 
торкання носа або ж рухи, що нагадують витирання но-
са; можлива ознака пухлини передньовнутрішньої час-
тини лобної частки головного мозку.

ДУШ – гіґієнічна або лікувальна процедура, що 
ґрунтується на дії на орґанізм водою у вигляді одного 
або багатьох струменів різної форми, тиску і темпера-
тури.

ДУШ-МАСАЖ – лікувальна процедура, при якій дія 
душу поєднується з дією масажу, що одночасно прово-
диться під водою.

ДЬЮ (DEW) СИМПТОМ – ознака абсцесу під пра-
вим куполом діафраґми: якщо хворий займає колінно-
ліктьову позицію, то ділянка перкуторного притуплення 
зміщується каудально.

ДЮБРЕЙ – ШАМБАРДЕЛЯ (L. DU BREUIL-CHAM-
BARDEL) СИНДРОМ – особлива форма карієсу зу бів: у 
віці 15–17 років починається карієс верхніх різців, який 
неухильно проґресує до повного розпаду цих зубів; тіль-
ки після цього розвивається карієс інших зубів; часто 
поєднується з алопецією.

ДЮБРЕЙЛЯ – ХАТЧИНСОНА (M.W. DU  B REU-
ILH – J. HUTCHIN SON) СИНДРОМ – комплекс шкір-
них симптомів, які розглядаються як перед рак: утворен-
ня різко обмеженої червоно-бурої бляшки на обличчі 
та шиї в літ ніх людей; бляшка розширюється і часто 
виразкується.

ДЮБУА (P. DUBOIS) АБСЦЕС – див.: Дюбуа син-
дром.

ДЮБУА (P. DUBOIS) СИМПТОМ – укорочення мі-
зинця, внаслідок гіпоплазії п’ятої п’ясткової кістки та 
дистрофічних змін кисті.

ДЮБУА (P. DUBOIS) СИНДРОМ – прояв вродже-
ного сифілісу: множинні кісти вилочкової залози, що 
досягають величини горошинки; кісти мають гладку 
стінку, їх порожнина заповнена детритом, що нагадує 
гній. Спостерігаються також інші прояви вродженого 
си філісу.

ДЮВЕРНЕЯ (J. G. DUVERNEY) ПЕРЕЛОМ – 
поперечний перелом клубової кістки, який храктери-
зується тим, що горизонтальна лінія перелому прохо-
дить над вертлужною западиною, а крило клубової кіс-
тки зміщується вгору і назовні.
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ДЮЕЙНА (A. DUANE) СИНДРОМ – спадкова (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) слабкість 
латерального прямого м’яза ока зі звуженням очної щі-
лини; синдром, звичайно, однобічний.

ДЮКЮЇНГА (J. DUCUING) СИМПТОМ – при 
проведенні бокових рухів ногою після попереднього 
розслаблення мускулатури хворий відчуває біль; озна-
ка тромбофлебіту гомілки.

ДЮПЛЕ (S. E. DUPLAY) СИНДРОМ – болюче 
обмеження рухів у плечовому суглобі внаслідок неспе-
цифічного запалення періартикулярної тканини.

ДЮПЛЕ (S. E. DUPLAY) ХВОРОБА – див.: Дюп-
ле синдром.

ДЮПРЕ (E. DUPRE) ЕМОТИВНА КОНСТИТУ-
ЦІЯ – схильність до виникнення невідповідних обста-
винам реакцій радості, біди, страху, гніву.

ДЮПРЕ (E. DUPRE) МІФОМАНІЯ – конституцій-
на індивідуальна особли вість, яка проявляється схиль-
ністю до брехні з переважанням історій про власні не-
звичайні пригоди; характерно, що у свідомості особи 
стирається межа між реальними фактами та вигадка-
ми.

ДЮПРЕ (E. DUPRE) СИМПТОМ – ознака ката-
тонічного ступора: хворий, що лежить, тривалий час ут-
римує голову над подушкою, під час сну ступор зникає.

ДЮПРЕ (E. DUPRE) СИНДРОМ – менінґізм при 
різних позамозкових за хворюваннях, що супроводжу-
ються гарячкою: нудота, блювання, головний біль, риґід-
ність м’язів шиї.

ДЮПЮЇ (J. DUPUY) СИНДРОМ – нервово-веґета-
тивні гомолатеральні прояви патолоґії привушної зало-
зи: раптове почервоніння обличчя, місцевий гіперґідроз, 
сильний біль; часто ці симптоми з’являються під час 
їди.

ДЮПЮЇ-ДЮТАНА (L. DUPUY-DU TEMPS) СИМ П-
ТОМ – при погляді хворого вниз та при спробі зімкнути 
повіки на боці периферійного паралічу лицьового нерва 
спостерігається розширення очної щілини.

ДЮПЮЇТРЕНА (G. DUPUYTREN) АБСЦЕС – 
абсцес тканини малого тазу, який виникає як усклад-
нення параметриту; розміщений на боковій стінці ма-
лого тазу з втягненням широкої зв’язки матки та пахо-
вої зв’язки.

ДЮПЮЇТРЕНА (G. DUPUYTREN) КОНТРАК-
ТУРА – хронічне рецидивуюче захворювання сполуч-
ної тканини з переважним ураженням кисті; характе-
ризується переродженням долонного апоневрозу у фіб-
розну тканину, що призводить до утворення контракту-
ри пальців. Виділяють 3 стадії Д. к.: перша (початкова) 
стадія – поява змін у долонному апоневрозі (вузлики, 
тяжі) без контрактури пальців; друга – поява контрак-
тури пальців і ураження шкіри; третя – різко виражена 
контрактура пальців з розвитком вторинних змін у шкірі 
і в міжфаланґових суглобах пальців.

ДЮПЮЇТРЕНА (G. DUPUYTREN) ПЕРЕЛОМ – 
перелом медіальної щиколотки і малогомілкової кіст-
ки в нижній третині з розривом зв’язок міжгомілкового 
синдесмозу.

ДЮПЮЇТРЕНА (G. DUPUYTREN) СИМПТОМ 
(1) – ознака вродженого зміщення головки стегнової 
кістки: вільне переміщення головки як вгору, так і до-
низу.

ДЮПЮЇТРЕНА (G. DUPUYTREN) СИМПТОМ 
(2) – потріскування при натискуванні на кістки; можли-
ва ознака кісткової саркоми.

ДЮРЕ (H. DURET) КРОВОВИ ЛИВИ – ознака 
струсу головного мозку: точкові кровиливи під епенди-
му мозкових шлуночків та водопроводу мозку.

ДЮРІНҐА (L. A. DUHRING) ХВОРОБА – полі-
морфний дерматоз з хронічним інтермітуючим пере-
бігом: починається з розвитку плямистої еритеми, що 
свербить; слідом на нею швидко розвиваються герпети-
формні пухирці; серед первинних висипів з’являються 
пухирі, еритематозні і папульозні елементи; локаліза-
ція ураження, звичайно, симетрична на плечах і тулубі 
або ж ґенералізована по всьому тілу, крім обличчя; 
свербіж швидко зникає, самопочуття значно не погір-
шу ється.

ДЮРКА (H. DURCK) ҐРАНУЛЬОМА – ґранульо-
ма, що утворюється при малярійній комі в головному 
мозку навколо зони некрозу та кільцеподібних крово-
виливів; складається з проліферуючих оліґодендроґліо-
цитів та ґліальних макрофаґів.

ДЮРОЗЬЄ – ВИНОГРАДОВА (P.L. DU  ROZIER – 
Н. А. ВИНОГРАДОВ) СИМПТОМ – подвійний шум 
на великих периферійних артеріях; ознака недостатності 
аортального клапана.

ДЮФУРОУ (DUFOUROW) СИМПТОМ – озна-
ка геміпарезу: якщо витягнути вперед верхні кінцівки в 
позиції супінації, то на боці парезу спостерігається не-
значна пронація.

ДЮШЕНА (G. B. A. DUCHENNE) ПСЕВДОГІПЕР-
ТРОФІЧНА МІОПАТІЯ – міопатія, що проявляється 
дифузною атрофією м’язів, псевдогіпертрофією литко-
вих м’язів, «качиною ходою», часто зниженням інтелек-
ту, ендокринними розладами (синдром Іценко – Кушин-
ґа, адипозоґенітальна дистрофія); Д.п.м. успадковуєть-
ся за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою, типом; 
розвивається в перші роки життя, швидко і неухильно 
проґресує.

ДЮШЕНА (G. B. A. DUCHENNE) СИМПТОМ 
(1) – боковий нахил тулуба при ходьбі; ознака вродже-
ного вивиху кульшового суглоба.

ДЮШЕНА (G. B. A. DUCHENNE) СИМПТОМ 
(2) – утворення заглиблення в ямці під грудьми під час 
вдиху; можлива ознака гідроперикарду або паралічу 
діафраґми.

ДЮШЕНА (G. B. A. DUCHENNE) ХВОРОБА – 
підгострий проґресуючий поліомеліт, зумовлений ура-
женням спинного мозку з наступним виникненням про-
цесу в бульбарному та інших відділах стовбура головно-
го мозку. Захворювання розвивається, звичайно, у віці 
40-50 років і проявляється поширеними в’ялими атро-
фічними парезами, паралічами з фібрилярними і фасци-
кулярними посмикуваннями. Перебіг хвороби неухиль-
но проґресуючий.

 ДЮЕЙНА СИНДРОМ  –  ДЮШЕНА ХВОРОБА
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ЕеЕе
ЕБЕРКРОМБІ (J. ABERCROMBIE) СИНДРОМ – 

клінічні прояви спадкових (успадкування аутосомно-до-
мінантне) дефектів метаболізму: амілоїдоз нирок, се-
лезінки, печінки, кишечника та залоз внутрішньої сек-
реції. Розрізняють три основні клінічні варіанти: 1) аме-
риканський тип – характеризується невролоґічними сим-
птомами випадіння, переважно у верхніх кінцівках; по-
мутніння кришталика, синдром зап’ясткового каналу; 
перші прояви після 40 років; перебіг повільний (протя-
гом кількох десятиліть); 2) вісцеральний тип – характе-
ризується проявами хронічної амілоїдної нефропатії, ге-
патоспленомеґалії; перші прояви часто в дитячому віці; 
у середньому через 10 років наступає смерть від уремії; 
3) португальський тип – переважають невролоґічні симп-
томи випадіння; параліч нижніх кінцівок; перші прояви у 
віці після 20 років; характерне швидке проґресування.

ЕБЕРЛЕЙНА – БОНДЖОВАНІ (W.R. EBER-
LEIN – A.M. BON GIO VANNI) СИНДРОМ – різно-
вид спадкової (успадкування аутосомно-рецесивне) бло-
кади ензимів, який характеризується порушеннями об-
міну стероїдів внаслідок блокади 11-гідроксилази, що 
призводить до накопичення 11-дезоксикортикостерону 
з наступною затримкою натрію; проявляється симптома-
ми адреноґенітального синдрому, вираженою артеріаль-
ною гіпертензією.

ЕБОЛА (EBOLA) ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – ін-
фекційна хвороба, яка вперше була виявлена в 1976 р. 
в районі р. Ебола (Північний Заїр); характеризується 
тяжким перебігом і проявляється різкими головними і 
м’язовими болями, діареєю, гемораґічними явищами і 
висипом. Збудник – вірус Ебола. Зараження Е. г. г. від-
бувається при контакті з кров’ю хворих, а також з їх фе-
каліями, сечею, блювотними масами, виділеннями но-
соглотки, які містять кров. 

ЕБРЕХЕМСА (R. ABRAHAMS) СИМ ПТОМ (1) – 
при натискуванні на середині лінії, що з’єднує пупок з 
хрящем ІХ ребра справа, хворі відчувають біль; ознака 
уролітіазу.

ЕБРЕХЕМСА (R. ABRAHAMS) СИМПТОМ (2) – 
на плечовому підвищенні ключиці вислуховується ос-
лаблене дихання, а також крепітуючі або дрібні вологі 
хрипи, які в типових міс цях над верхівками легенів не 
вислуховуються; можлива ознака ранньої стадії тубер-
кульозу легенів.

ЕБТА – ЛЕТТЕРЕРА – СІВЕ (A. F. ABT – E. LET TE-
RER – S. SIWE) ХВОРОБА – різновид злоякісного гістіо-
цитозу (успадкування за аутосомно-рецесивним типом), 
який зустрічається виключно в дітей у віці 1–2 років; ха-

ДЮШЕНА – АРАНА (G. B. A. DU CHEN NE – 
F. A. ARAN) СИНДРОМ – комплекс симптомів спіналь-
ної проґресуючої м’язової атрофії в дорослих. Першими 
уражаються м’язи, що іннервуються V шийними нерва-
ми та довгим розгиначем великого пальця ступні. Атро-
фія неухильно проґресує і ґенералізується. У кінцевих 
стадіях часто спостерігаються прояви бульбарного па-
ралічу. Клінічні прояви починаються з слабкості дрібних 
м’язів кистей, після чого розвиваються скованість рухів, 
судоми. З часом розвиваються симетричні м’язові атро-
фії та паралічі, фібриляція атрофічної мускулатури; сухо-
жилкові рефлекси відсутні або слабо виражені; атрофія, 
гіпотермія, ціаноз і гіперґідроз шкіри. 

ДЮШЕНА – ҐРИЗІНҐЕРА (G.B.A. DU  CHENNE – 
W. GRIE SINGER) СИНДРОМ – спадкова (успадкування 
рецесивне, зчеплене з Х-хромосомою) м’язова дистрофія в 
дітей; спостерігається тільки в хлопчиків у віці від 2 до 6 
років; хвороба починається з атрофії м’язів грудної клітки і 
поперекової ділянки, з часом поширюється на мускулатуру 
кінцівок; окремі групи м’язів спочатку гіпертрофуються, 
їх сила поступово зменшується і наступає атрофія. Д. – Г. 
с. проявляється нездатністю піднятися, не перевернувшись 
на бік, похитуванням при ходьбі, проґресуючою слабкіс-
тю. Часто спостерігається кіфосколіоз, «кінська ступня», 
зникнення сухожилкових рефлексів, демінералізація кіс-
ток, серцева недостатність.

ДЮШЕНА  – ЕРБА  (G. B. A. DU CHE NNE – 
W. H. ERB) ПАРАЛІЧ – параліч верхнього стовбура 
(від ІV, V і VІ спинномозкових нервів) плечового спле-
тення, в основі якого частіше всього лежить травматич-
ний або інфекційний неврит. Д.- Е. п. проявляється екс-
тензією руки і поворотом її до середини. Хворий не мо-
же підняти і відвести плече, зігнути руку в ліктьовому 
суглобі, супінація утруднена.

ДЮШЕНА – ЛЕЙДЕНА (G. B. A. DU CHENNE – 
E. V. LEY DEN) СИНДРОМ – див.: Лейдена дистрофія.

ДЮШЕНА – ТРЕНДЕЛЕНБУРҐА (G. B. A. DU-
CHENNE – F. TREN DE LENBURG) СИМПТОМ – 
ознака патолоґії кульшового суглоба: у хворого під час 
стояння на одній нозі опускається протилежна передня 
верхня ость клубової кістки і плечовий пояс нахиляєть-
ся в бік опорної ноги.

ДЯГЕЛЬ ЛІКАРСЬКИЙ (ARCHAN GELICA OF-
FI CINALIS HOFFM.) – дворічна або багаторічна тра в’я-
ниста рослина з родини зонтичних, заввишки до 2 м. 
Стебло пряме, товсте, голе, дудчасте. Прикореневі лист-
ки великі, двічі- тричіпірчасті, яйцеподібно-загострені, 
з розширеними основами, які охоплюють стебло. Квіт-
ки дрібні, зібрані у великі зонтики, рожевуваті або кре-
мові. Кореневище коротке, товсте (5–8 см завдовж ки і до 
5 см завширшки), зовні кільчасте. На зламі виділяє білий, 
як молоко, сік. Дія: сечогінна, потогінна, вітрогінна, за-
спокійлива, знеболююча, відхаркувальна, а також реґулю-
юча функціональну діяльність шлунка.

ДЯТЛА ФЕНОМЕН – різке укорочення інтервалу 
між першим і другим тонами серця; при аускультації 
сприймається як роздвоєння першого тону при відсут-
ності другого; ознака вираженої енерґодинамічної сер-
цевої недостатності. 



326  ЕБУЛІОМЕТРІЯ – ЕГОФОНІЯ

рактеризується чітко відмежованими вогнищами деструк-
ції в кістках, переважно черепа, кін цівок і в ребрах, які на 
рентґеноґрамі нагадують ґеоґрафічну карту; клінічно про-
являється септичною гарячкою, збіль  шенням печінки, се-
лезінки, лімфатичних вузлів, переміжною тромбоцитопе-
нічною гемораґічною пурпурою, інколи екземоподібним 
висипом; звичайно, летальний результат.

ЕБУЛІОМЕТРІЯ – фізико-хімічний метод дослід-
ження, який ґрунтується на визначенні підвищення тем-
ператури кипіння розчину в порівнянні з температурою 
кипіння чистого розчинника.

ЕБУЛІОСКОПІЯ – див.: Ебуліометрія.
ЕБУРНЕАЦІЯ – остеосклероз, що характеризується 

різким потовщенням і ущільненням кортикального ша-
ру, який набуває вигляду слонової кістки.

ЕБШТЕЙНА (W. EBSTEIN) АНОМАЛІЯ – врод-
жена вада серця, яка характеризується зміщенням сту-
лок правого атріовентрикулярного клапана внаслідок їх 
аномального прикріплення в правому шлуночку. Спос-
терігається прикріплення однієї або двох стулок клапана 
не до фіброзного кільця, а нижче його, а їх сухожилко-
вих хорд – не до сосочкових м’язів, а до стінок правого 
шлуночка. Порожнина останнього розділяється площи-
ною клапанного отвору на атріа лізовану частину і влас-
не шлуночок.

ЕБШТЕЙНА (W. EBSTEIN) СИМПТОМ – пер-
куторне притуплення в ямці під грудьми при наявності 
значної кількості випоту в порожнині перикарду; ознака 
ексудативного перикардиту.

ЕВАҐІНАЦІЯ – виворіт кишки назовні через від-
хідниковий отвір або зовнішній отвір кишкової нориці.

ЕВАКУАЦІЯ – 1) у фізіолоґії – процес видалення 
вмісту із порожнистих орґанів; 2) у військовій меди-
цині – система заходів лікувально-евакуаційного забез-
печення, метою яких є транспортування уражених і хво-
рих у медичні пункти і лікувальні заклади з поля бою з 
одночасним наданням їм медичної допомоги на шляху 
прямування.

ЕВАЛЬДА (J. R. EWALD) ЗАКОН – закон, від-
повідно до якого вестибулярний ністаґм спрямований у 
бік того півколового каналу, в якому потік лімфи спря-
мований до ампули.

ЕВАНСА (R. S. EVANS) СИНД РОМ (1) – симпто-
мокомплекс пошкодження симпатичної нервової систе-
ми у хворих з травмами кінцівок (переломи, вивихи), 
кровоносних судин або нервових стов бурів; спостері-
гається почервоніння або блідість шкірних покривів, гі-
перґідроз, набряк, біль.

ЕВАНСА (R. S. EVANS) СИНДРОМ (2) – різновид 
набутої аутоімунної гемолітичної анемії, яка характери-
зується макроцитозом, нормобластозом, полі хромазією, 
тромбоцитопенією, лейкоцитозом, що переходить у лей-
копенію; клінічно проявляється ознаками гемолітичної 
анемії, жовтяницею, рецидивуючими крововиливами в 
шкіру та слизові оболонки; часто спостерігається виді-
лення гемосидерину з сечею.

ЕВАНСА – ЛЛОЙД – ТОМАСА (W. EVANS – 
H. G. LLOYD–THOMAS) СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, що нагадує грудну жабу і спостерігається при 
аномаліх положення серця; клінічно проявляється змін-
ними болями в грудній клітці, серцебиттями. На рентґе-
ноґрамі в бокових проекціях при глибокому вдиху вер-
хівка серця значно віддаляється від діафраґми, що ство-
рює враження «під вішеного» серця. 

ЕВЕНТЕРАЦІЯ – випадіння внутрішніх орґанів із 
черевної порожнини через дефект її стінки. Розрізня-
ють зовнішню (відкриту), внутрішню (інтраплевраль-
ну) і підшкірну Е.

ЕВІСЦЕРАЦІЯ – 1) в акушерстві – витягнення нутро-
щів плода при плодоруйнівній операції; 2) у патолоґічній 
анатомії – витягнення внутрішніх орґанів трупа при його 
патолоґоанатомічному чи судово-медичному розтині. 

ЕВІСЦЕРАЦІЯ ОКА – оперативне видалення вміс-
ту очного яблука зі збереженням склери і м’язів, що до 
неї прикріплюються.

ЕВКАРІОТИ – див.: Еукаріоти.
ЕВКОМІЯ В’ЯЗОЛИСТА (EUCOM MIA ULMO I-

DES OLIV.) – дводомне дерево з сіро-бурою корою, за-
ввишки до 20 м. Листки черґові, продовгувато-еліп тичні, 
темно-зелені, знизу покриті ніж ним пушком по ходу жи-
лок. Чоловічі квітки дрібні, жіночі сидять у пазухах при-
квітків у формі п’ятипелюсткових віночків. Плоди – ви-
довжені, стиснуті з боків. Цвіте Е. в. у квітні – травні. 
Дія: гіпотензивна, спазмолітична, у незначних дозах збуд-
жуюча, а у великих – пригнічуюча ц. н. с.

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ – вчення про історичний 
розвиток орґанізмів від часу виникнення життя на Зем-
лі до наших днів.

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ – поступовий, безперервний; та-
кий, що розвивається поступово.

ЕВОЛЮЦІЯ – процес історичного проґресивного 
розвитку орґанічного світу шляхом поступового присто-
сування живих систем до безперервно мінливих умов 
існування. Рушійними факторами Е. є мінливість, спад-
ковість, боротьба за існування, природний добір. Внаслі-
док Е. в ряді послідовних поколінь змінюються форми 
і функції орґанів та спосіб життя орґанізмів, нащадки 
набувають у нових умовах адаптивних особливостей 
порівняно з предковими формами.

ЕВРИБІОНТИ – орґанізми, які здатні жити в різно-
манітних умовах.

ЕВРИБІОНТНІ ОРҐАНІЗМИ – див.: Еврибіонти.
ЕВРИФАҐИ – тварини, що живляться різноманіт-

ною за складом їжею рослинного і тваринного поход-
ження.

ЕВРИФАҐІЯ – здатність харчуватися різною за скла-
дом їжею рослинного і тваринного походження.

ЕҐҐЕРСА (G. W. EGGERS) СИМПТОМ – див.: Хе-
ґара симптом.

ЕҐОЇСТ – людина, що ставить над усе особисті ін-
тереси.

ЕҐОТИЗМ – переоцінення своєї особи, самозако-
ханість.

ЕҐОФОНІЯ – бронхофонія мекаючого характеру, 
яка вислуховується на верхній межі великих плевраль-
них ексудатів, у ділянці самого ексудату.
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ЕҐОЦЕНТРИЗМ – особливість характеру, яка поля-
гає в тому, що свідомо або несвідомо в думках чи вчин-
ках домінує зосередженість на мотивах власного духов-
ного або матеріального існування.

ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ – ґрунтові умови, що впли-
вають на життя та поширення живих орґанізмів.

ЕДВАРДСА (J. A. EDWARDS) СИНДРОМ (1) – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій: гіпоґонадизм, розумова від-
сталість; глухота, внаслідок атрофії слухового нерва; ін-
толерантність до ґлюкози.

ЕДВАРДСА (J. H. EDWARDS) СИНДРОМ (2) – 
спадкове захворювання, зумовлене наявністю у всіх клі-
тинах додаткової 18-ї хромосоми – трисомія 18; інколи 
мозаїцизмом і як виняток – транслокацією хромосоми. 
Е. с. проявляється незначною вагою (до 2500 г) ново-
народженого, множинними аномаліями будови облич-
чя і кістково-м’язової системи, вадами розвитку мозку 
у вигляді змін структури олив довгастого мозку, гіпо-
плазії мозочка і мозолистого тіла. У хворих спостері-
гається доліхоцефалічна форма черепа, східцеподібне 
западіння лобних кісток у ділянці переднього тім’ячка, 
мікроґнатія, гіпертелоризм незначно виступаюче над-
перенісся. Вушні раковини маленькі, деформовані, зви-
чайно, розміщені низько, мочка, а часто і козелок від-
сутні; зовнішній слуховий прохід розташований на рівні 
кута рота або нижче, інколи відсутній. Груднина корот-
ка, міжребер’я зменшені. Специ фічна позиція кінцівок 
(зігнуті, приведені до тулуба, спостерігається флексорна 
деформація пальців рук), зумовлена м’язовим гіперто-
нусом. Часто спостерігається аномалія розвитку ступні: 
п’ятка різко виступає, склепіння ступні провисає, перші 
пальці ступнів коротші за інші внаслідок укорочення І 
плеснової кістки. Інколи спостерігається аплазія велико-
го пальця кистей і променевих кісток, гіпоплазія нігтів, 
дисплазія кульшових суглобів. Зустрічаються спинно-
мозкові грижі і розщілини губи. У хворих спостерігаєть-
ся птоз, екзофтальм, епікантус, мікрофтальм, помутнін-
ня рогівки, колобоми судинної оболонки і диска зоро-
вого нерва, атрофія дисків зорових нервів, гіпопіґмен-
тація піґментного епітелію сітківки. У більшості випад-
ків зустрічаються вади розвитку серця і великих судин, 
у половині випадків вроджені вади орґанів травлення, 
сечової системи, легень. Проґноз несприятливий. Біль-
ша частина хворих гине в перші 6 місяців життя, при-
близно 10% доживають до 1 року і менш 1% – до 10 
років і більше.

ЕДЕЛЬМАНА (З. И. ЭДЕЛЬМАНА) СИМПТОМ – 
розгинання І пальця ступні при викликанні симптома 
Керніга; менінґеальний симптом.

ЕДЕЛЬМАНА (A. EDELMANN) СИН Д РОМ – 
поєднання хронічного панкреа титу з шкірними, невро-
лоґічними і психічними симптомами: симптоми хроніч-
ного панкреатиту; атрофія шкіри, фолікулярний гіпер-
кератоз, дифузна сірувата піґментація, петехіальні кро-
вовиливи; вестибулярні розлади, параліч очних м’язів, 
поліневрити; часто різні розлади психіки.

ЕДЕМА – набряк.

ЕДЕМАТОЗНИЙ – такий, що проявляється набря-
ками; набряклий.

ЕДЕОМАНІЯ – див.: Айдойоманія.
ЕДИПІВ КОМПЛЕКС – психоаналітична уява про 

особливості емоційних відношень дитини у віці 3–4 
років до своїх батьків, яка неначе характеризується не-
навистю і ревнощами до батька тієї ж статі і любовним 
потягом до батька протилежної статі.

ЕДІ (W. ADIE) СИНДРОМ – спадкова (успадкуван-
ня аутосомно-домінантне) селективна деґенерація ґанґліїв 
задніх корінців спинного мозку і циліарного ґанґлія; сим-
птоми, звичайно, проявляються у віці 20–30 років; спос-
терігається зниження або повна відсутність сухожилкових 
рефлексів; зіниця в’яло реаґує на світло; помірний ґіне-
котропізм; перебіг без помітного проґресування.

ЕДОЦЕФАЛ – плід, у якого відсутній рот, є одне 
око, а ніс нагадує статевий член.

ЕДСОНА (A. ADSON) СИМПТОМ – при підне-
сенні руки і при одночасному нахилі голови в той же 
бік зникає пульс на променевій артерії; ознака стиску-
вання нервово-судинного пучка в ділянці драбинчасто-
го м’яза.

ЕЕС-СИНДРОМ – поєднання спадкових аномалій: 
ектродактилія рук і (або) ніг, кератит, анодонтія; розщеп-
лення губи та верхнього піднебіння. Успадкування ауто-
сомно-домінантне.

ЕЗОФАҐ- (езофаґо-; грец. oisophagos – стравохід; 
анат. oesophagus – стравохід) – частина складних слів, 
яка означає належність до стравоходу.

ЕЗОФАҐЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується страво-
ходу або пов’язаний з ним; стравохідний.

ЕЗОФАҐЕАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений шлунково-стравохідним 
рефлексом при грижі стравохідного отвору діа фраґми; 
характеризується поєднанням загруднинного болю, пе-
чії, відрижки, блювання (з домішкою крові) і прихова-
них стравохідних кровотеч.

ЕЗОФАҐЕКТАЗІЯ – патолоґічне розширення стра-
воходу.

ЕЗОФАҐЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення стра-
воходу.

ЕЗОФАҐІЗМ – див.: Езофаґоспазм.
ЕЗОФАҐІТ – запалення стравоходу; розрізняють го-

стрий, хронічний і підгострий Е.
Е. ВИРАЗКОВИЙ – Е., що супроводжується утво-

ренням виразок страво ходу.
Е. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – форма гострого Е.; зустрі-

чається при гострих інфек ційних і вірусних хворобах. 
При Е. г. переважають крововиливи у внутрішню обо-
лонку та інші шари стравоходу.

Е. ГОСТРИЙ – Е., що виникає внас лідок дії на 
внутрішню оболонку стравоходу хімічних речовин, га-
рячої їжі, іоні зуючого випромінювання, при інфек ційних 
захворюваннях.

Е. ЕРОЗИВНИЙ – форма гострого Е.; частіше роз-
вивається при гострих інфекційних хворобах або дії на 
стінку стравоходу подразнювальних речовин. При Е. е. 
внутрішня оболонка гіперемована, на її поверхні спос-
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терігаються множинні ерозії різних розмірів. Поверхня 
ерозій покрита гемораґічним ексудатом, гноєм, фібри-
ном. У підслизовій основі і м’язовій оболонці – набряк 
і лейкоцитарна інфільтрація.

ЕЗОФАҐІТ КАТАРАЛЬНИЙ – найпоширеніша 
форма гострого Е. Характеризується набряком і гіпере-
мією внутрішньої оболонки стравоходу.

Е. НЕКРОТИЧНИЙ – форма гострого Е.; спостері-
гається при тяжкому перебігу скарлатини, кору, черев-
ного тифу та ін., зустрічається при кандидомікозі, аґра-
нулоцитозі. Спостерігається запальна інфільтрація і не-
кроз внутрішньої оболонки та інших шарів стінки стра-
воходу з утворенням глибоких виразок і відторг ненням 
некротичних мас.

Е. ПІДГОСТРИЙ – форма Е., тривалість перебігу 
якого – 3–6 місяців; структурні зміни і клінічна картина 
такі ж, як і при хронічному Е.

Е. ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНИЙ – форма гостро-
го Е.; спостерігається при дифтерії і скарлатині. На по-
верхні вну т рішньої оболонки значний випіт фібрину, 
який утворює плівку сіро-жовтого кольору, що легко зні-
мається.

Е. ХРОНІЧНИЙ – Е., що виникає внаслідок повтор-
ної дії на внутрішню оболонку стравоходу різних под-
разників. При Е. х. спостерігається гіперемія, набряк, 
інфільтрація внутрішньої оболонки стравоходу, яка пок-
рита густим в’язким слизом; розвиваються ерозії, вираз-
ки, лейкоплакія.

ЕЗОФАҐО- – див.: Езофаґ-.
ЕЗОФАҐОАОРТОҐРАМА – крива, яка характери-

зує коливання внутрішньостравохідного тиску на рівні 
прилягання дуги аорти до стравоходу.

ЕЗОФАҐОАОРТОҐРАФІЯ – дослідження пульсації 
аорти, яке ґрунтується на реєстрації коливань внутріш-
ньостравохідного тиску на рівні найближчого близького 
прилягання дуги аорти до стравоходу.

ЕЗОФАҐОАТРІОҐРАМА – крива, яка характеризує 
коливання внутрішньостравохідного тиску на рівні роз-
міщення передсердь.

ЕЗОФАҐОАТРІОҐРАФІЯ – дослідження механічної 
діяльності передсердь, при якому балончик езофаґокар-
діоґрафа розміщують у стравоході на рівні передсердь.

ЕЗОФАҐОВЕНТРИКУЛОҐРАМА – крива, яка ха-
рактеризує коливання вну трішньостравохідного тиску 
на рівні розміщення шлуночків серця.

ЕЗОФАҐОВЕНТРИКУЛОҐРАФІЯ – досліджен-
ня механічної діяльності шлуночків, при якій балончик 
езофаґокардіо ґрафа розміщують у стравоході на рівні 
шлуночків серця.

ЕЗОФАҐОҐАСТРОДУОДЕНОФІБРОСКОП – ме-
дичний ендоскоп, призначений для огляду слизової обо-
лонки стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки.

ЕЗОФАҐОҐАСТРОСТОМІЯ – див.: Ґастроезо-
фаґостомія.

ЕЗОФАҐОҐАСТРОФІБРОСКОП – медичний ен-
доскоп, призначений для огляду і виконання деяких 
діаґностичних і лікувальних маніпуляцій на слизовій 
оболонці стравоходу і шлунка.

ЕЗОФАҐОДИНІЯ – біль у ділянці стравоходу.
ЕЗОФАҐОЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАМА – вид одно-

полюсної електрокардіо ґрами, для реєстрації якої актив-
ний електрод вводиться у стравохід.

ЕЗОФАҐОЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЯ – вид елек-
трокардіоґрафії, при якій активний електрод вводиться 
у стравохід.

ЕЗОФАҐОЄЮНОАНАСТОМОЗ – анастомоз між 
стравоходом і голодною кишкою.

ЕЗОФАҐОКАРДІОҐРАМА – крива, яка характери-
зує коливання внутрішньостравохідного тиску, зумов-
лені діяльністю серця.

ЕЗОФАҐОКАРДІОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація 
рухів серця, яка виконується через стравохід. Е. дозво-
ляє зареєструвати рухи лівого передсердя і вивчити фа-
зову структуру його систоли, що має значення для діаґ-
ностики мітральних вад серця.

ЕЗОФАҐОКІМОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація ско-
рочень стравоходу.

ЕЗОФАҐОЛОҐІЯ – розділ ґастроентеролоґії, що 
вивчає хвороби стравоходу та розробляє методи їх діаґ-
ностики, лікування і профілактики.

ЕЗОФАҐОМАНОҐРАФІЯ – див.: Езофаґотоно-
ґрафія.

ЕЗОФАҐОМАНОМЕТРІЯ – див.: Езофаґотоно-
ґрафія.

ЕЗОФАҐОПАТІЯ – загальна назва ураження стра-
воходу.

ЕЗОФАҐОПЛАСТИКА – пластична операція ство-
рення штучного страво ходу.

ЕЗОФАҐОРАФІЯ – ушивання стінки стравоходу.
ЕЗОФАҐОСКОП – медичний ендоскоп, призначе-

ний для візуального дослідження та виконання деяких 
діаґностичних і лікувальних маніпуляцій на внутрішній 
поверхні стравоходу.

ЕЗОФАҐОСКОПІЯ – дослідження внутрішньої 
оболонки стравоходу з допомогою езофаґоскопа.

ЕЗОФАҐОСПАЗМ – дискінезія стравоходу, яка про-
являється його періодичним спазмом.

ЕЗОФАҐОСТЕНОЗ – звуження стравоходу, стеноз 
стравоходу; часткова стриктура або загальне звуження 
стравоходу.

ЕЗОФАҐОСТОМА – зовнішня нориця стравоходу, 
яка формується при хірурґіч них втручаннях.

ЕЗОФАҐОСТОМІЯ – хірурґічне формування зов-
нішньої нориці стравоходу.

ЕЗОФАҐОСТОМОЗ – гельмінтоз з групи нема-
тодозів, збудниками якого є езофаґостоми. У людини 
встановлено паразитування езофаґостом трьох видів: 
Oesophagostomum aculeatum, Oesopha gostomum bifurcum, 
Oesophagostomum stephanostomum. Джерелом інвазії є 
мавпи. Людина може заразитися Е. при вживанні в їжу 
фруктів і овочів, на поверхні яких містяться личинки 
езофаґостом, через воду, що містить личинки, а також 
через брудні руки. Розвиток захворювання зумовлений 
сенсибілізацією орґанізму продуктами обміну гельмін-
та, які особливо інтенсивно виділяються під час линьки 
личинок, що паразитують у стінці товстої кишки. Ме-
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ханічна і токсико-алерґічна дія гельмінта і супутньої йо-
му мікрофлори супроводжується запаленням стінки тов-
стої кишки, порушенням функції кишечника.

ЕЗОФАҐОТОМІЯ – оперативний розтин стінки 
стравоходу, який може бути самостійною операцією або 
одним із етапів більш складного втручання.

ЕЗОФАҐОТОНОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація 
тиску в стравоході з метою діаґностики захворювань 
стравоходу, при яких змінюється тиск у стравоході і то-
нус сфінктерів стравоходу.

ЕЗОФАҐОФІБРОСКОП – медичний ендоскоп, при-
значений для візуального дослідження внутрішньої обо-
лонки стравоходу.

ЕЗОФАҐОФІБРОСКОПІЯ – візуальне досліджен-
ня внутрішньої оболонки страво ходу за допомогою езо-
фаґофіброскопа з метою діаґностики хвороб стравоходу 
і контролю ефективності їх ліку вання.

ЕЗОФАҐОФУНДОАНАСТОМОЗ – див.: Ґастро-
езофаґоанастомоз.

ЕЗОФІЛАКСІЯ – захисні властивості шкіри, які 
проявляються при різних патоґенних впливах оточую-
чого середовища на орґанізм.

ЕЗОФОРІЯ – вид гетерофорії, який характеризуєть-
ся тенденцією до відхилення ока досередини.

ЕЙДЕТИЗМ – здатність деяких осіб уявляти образ 
об’єкта (переважно зоровий або тактильний) з такою 
чуттєвою яскравістю і виразністю, що вони неначе ба-
чать, відчувають те, що невдовзі перед цим розглядали 
чи відчували.

ЕЙДІ (W. J. ADIE) СИНДРОМ – див.: Арґайла Ро-
бертсона синдром.

ЕЙДІ – ХОЛМСА (W. J. ADIE – G.M. HOLMES) 
СИНДРОМ – див.: Арґайла Робертсона синдром.

ЕЙЗЕНЛОРА (K. EISENLOHR) СИНДРОМ – 
поєднання паралічу губ, язика і м’якого піднебіння, а 
також слабкості кінцівок, які ускладнюють перебіг че-
ревного тифу.

ЕЙЗЕНМЕНҐЕРА (V. EISENMEN GER) КОМП-
ЛЕКС – тяжке порушення кровообігу в малому колі, при 
якому спостерігається різкий дефіцит кровотоку в системі 
легеневої артерії і одночасно легенева гіпертензія. Е. к. мо-
же бути первинним, у результаті вроджених дефектів у су-
динах малого кола, і набутим, у поєднанні з септальними 
дефектами або незарощенням аортальної протоки.

ЕЙЗЕНМЕНҐЕРА (V. EISENMEN GER) СИНД-
РОМ – див.: Ейзенменґера комплекс.

ЕЙЗОПТРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь дзеркал.
ЕЙКОНОМЕТР – див.: Енізейконометр.
ЕЙКОРА – СМІТА (R. W. ACHOR – L. A. SMITH) 

СИНДРОМ – симптомокомплекс неповного голодан-
ня, в основі якого лежить порушення обміну речовин 
з гіпокаліємією; клінічно проявляється оз наками спру, 
пелаґроподібними ураженнями шкіри, гіперхромною 
анемією, проносом, нездужанням; проявами недостат-
ності надниркових залоз: гіпокаліємія, гі по хлоремія, гі-
покальціємія, ахлоргідрія.

ЕЙЛЕНБУРҐА (A. EULENBURG) ХВОРОБА – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-

пом) міопатія; уражаються переважно м’язи глотки, об-
личчя, дистальних відділів кінцівок; під впливом холоду 
м’язи судомно скорочуються; в теплі м’язи розслабля-
ються, часто наступають парези. Короткочасна дія холо-
ду може зумовити гримасування, спазм повік і судоми 
м’язів кистей; більш тривала дія холоду може виклика-
ти в’ялий параліч аж до зникнення глибоких сухожил-
кових рефлексів.

ЕЙНДЖЕЛМЕНА (H. ANGELMAN) СИНДРОМ – 
комплекс вроджених (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) нейропсихічних розладів: розумова від-
сталість, недорозвиток моторики; часті епілептиформні 
напади, гіпотонія, атаксія; часто – напади невмотивова-
ного сміху, утруднення при ходьбі; характерний вираз 
обличчя, що зумовлено великою нижньою щелепою і 
напів відкритим ротом.

ЕЙНТХОВЕНА (W. EINTHOVEN) ПРАВИЛО – 
правило, відповідно до якого амплітуда зубців елект-
рокардіоґрами, що реєструється в одному із трьох стан-
дартних відведень, дорівнює алгебраїчній сумі амплітуд, 
які реєструються у двох інших відведеннях.

ЕЙНТХОВЕНА (W. EINTHOVEN) ТРИКУТ-
НИК – умовний трикутник, вершини якого відповідають 
зап’ясткам правої і лівої руки та лобковому симфізу.

ЕЙРИТМІЯ – нормальний ритм серцевих скорочень 
і пульсу. 

ЕЙТАНАЗІЯ – прискорення настання смерті невилі-
ковного хворого з метою припинення його страждань.

ЕЙТРОФІЯ – стан орґанізму, який характеризуєть-
ся відсутністю відхилень у структурі і функції орґанізму 
та оптимальним взаємовідношенням процесів асиміля-
ції і дисиміляції.

ЕЙФОРІЯ – стан невиправданого об’єк тивними 
умовами піднесеного настрою хворого, який поєднуєть-
ся з безтурбот ністю і недостатньою критичною оцінкою 
свого стану; спостерігається від сутність або слабкість 
мовленнєвого збудження.

ЕЙФОРІЯ ІПОХОНДРИЧНА – поєднання ейфорії 
з іпохондрією.

ЕЙХОФОБІЯ – боязнь вислуховувати або вимовля-
ти побажання.

ЕКАЕНА АПРАКТОАҐНОСТИЧНИЙ СИНД-
РОМ – комплекс симптомів, який спостерігається при 
ураженні тім’яно-потиличної ділянки кори правої пів-
кулі великого мозку: аґнозія, анозоґнозія, аутотопоґно-
зія, порушення праксису, інколи апраксія одягання. 

ЕКАРДІ (J. AICARDI) СИНДРОМ – спадкове (ус-
падкування домінантне, пов’язане з Х-хромосомою) 
поєднання аґенезії мозолистого тіла з хоріоретиналь-
ними аномаліями; проявляється в ран ньо му дитячому 
віці тільки в дівчаток; клінічно проявляється розумовою 
відсталістю, гетеротопією мозку, характерною елект-
роенцефалоґрамою, вираженим згинальним спазмом, 
хоріоретинопатією, аномаліями хребців.

ЕКБОМА (K. A. EKBOM) ДЕРМАТОЗОЙНИЙ ГА-
ЛЮЦИНОЗ – див.: Галюциноз тактильний хронічний.

ЕКБОМА (K. A. EKBOM) СИНДРОМ – див.: Віт-
тмаака – Екбома синдром.
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ЕКВАТОР КРИШТАЛИКА – лінія, що відділяє пе-
редню поверхню кришталика від задньої.

ЕКВАТОР ОКА – найбільша окружність очного яб-
лука у фронтальній площині.

ЕКВІ- (лат. aequus – рівний) – частина складних слів, 
яка означає «рівний», «однаковий»..

ЕКВІВАЛЕНТ – рівноцінне, рівнозначне, рівносиль-
не; предмет або кількість, що відповідає іншим предме-
там або кількостям, може замінювати або виражати їх.

ЕКВІВАЛЕНТ ДЕПРЕСІЇ – розлади діяльності 
внутрішніх орґанів, які виникають замість нападу де-
пресії.

ЕКВІВАЛЕНТ ПСИХІЧНИЙ – психіч ний розлад, 
що виникає замість епілептичного нападу.

ЕКВІВАЛЕНТ ХІМІЧНИЙ – показує, яку кількість 
ґрам-атомів елемента приєднує або заміщає 1 ґрам-атом 
водню.

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ – рівнозначний, рівноцінний, 
рівносильний, однаковий за величиною.

ЕКВІФІНАЛЬНІСТЬ – схожість психопатолоґіч-
них проявів різних пси хічних захворювань на їх кінце-
вих етапах.

ЕКЗ- (екс-; лат. ex-) – частина складних слів, яка оз-
начає «видалення, виймання будь-чого, звільнення від 
будь-чого».

ЕКЗАЛЬТАЦІЙНА ФАЗА – див.: Екзальтаційний 
період.

ЕКЗАЛЬТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – період підвище-
ної збудливості клітини або тканини, який змінює стан 
їх відносної рефрактерності.

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ – 1) у психіатрії – стан збудження 
без потьмарення свідомості; 2) збуджений стан, надмір-
на захопле ність.

ЕКЗАНТЕМА – різного роду висипи на шкірі.
ЕКЗАНТЕМА БОСТОНСЬКА – гостре інфекційне 

захворювання, яке спричинюється вірусом із групи ЕС-
НО-вірусів; характеризується макулопапу льозним виси-
пом, гарячкою та загальною інтоксикацією.

ЕКЗАНТЕМА ЕПІДЕМІЧНА – див.: Екзантема 
бос тонська.

ЕКЗАНТЕМА РАПТОВА – гостра ін фекційна хво-
роба дітей раннього віку, яка характеризується підви-
щенням температури з наступним розвитком плямис-
того висипу. Хворіють переважно діти у віці до 3 років; 
захворювання зустрічається частіше весною і восени.

ЕКЗАРТИКУЛЯЦІЯ – оперативне видалення кін-
цівки або її сеґмента на рівні суглобової щілини.

ЕКЗАЦЕРБАЦІЯ – загострення, різке погіршення 
розвитку хвороби; тимчасове підсилення симптомів за-
хворювання; період загострення.

ЕКЗЕМА – хронічне рецидивуюче за хворювання 
шкіри, зумовлене серозним запаленням переважно со-
сочкового шару дерми та вогнищевим спонґіозом ши-
пуватого шару епідермісу: проявляється поліморфним 
сверблячим висипом. Виділяють справжню, професій-
ну і мікробну Е.

ЕКЗЕМА ГЕРПЕТИФОРМНА – див.: Капоші син-
дром.

ЕКЗЕМАТИЗАЦІЯ – розвиток патолоґічних змін 
шкіри, які клінічно нагадують екзему.

ЕКЗЕМАТОЇД – обмежений поверхневий епідермо-
дерміт, який спричинений мікроорґанізмами і характери-
зується тенденцією до переходу в мікробну екзему.

ЕКЗЕНТЕРАЦІЯ – див.: Евісцерація.
ЕКЗЕНТЕРАЦІЯ ОКА – див.: Евісцерація ока.
ЕКЗЕНТЕРАЦІЯ ОЧНОЇ ЯМКИ – оперативне ви-

далення вмісту очної ямки.
ЕКЗЕНТЕРАЦІЯ ТАЗУ – екстирпація орґанів ма-

лого тазу з оточуючими тканинами, тканинами проме-
жини і реґіонарними лімфатичними вузлами. Залежно 
від обсягу операції розрізняють тотальну, передню і за-
дню Е. т. 

ЕКЗЕНЦЕФАЛІЯ – вроджена повна або частко-
ва відсутність кісток склепіння черепа при правильно 
сформованому головному мозку.

ЕКЗЕРЕЗ (грец. exaireo – виймати) – хірурґічне ви-
далення ділянки тканини, орґана, чужорідного тіла шля-
хом викручування або виривання.

ЕКЗО- (грец. exō – зовні, ззовні, зовнішній) – час-
тина складних слів, яка означає «зовні», «ззовні», «зов-
нішній».

ЕКЗОАЛЕРҐІЯ – алерґія до екзоґенного алерґену.
ЕКЗОБІОЛОҐІЯ – наука про життя у Всесвіті.
ЕКЗОҐЕНІЯ – зумовленість будь-якого процесу в 

орґанізмі зовнішніми причинами.
ЕКЗОҐЕННЕ ЖИВЛЕННЯ – надходження в шлун-

ково-кишковий тракт людини чи тварини поживних ре-
човин, їх ферментація до продуктів, здатних всмокту-
ватися в кров і лімфу та засвоєння клітинами поживних 
речовин. 

ЕКЗОҐЕННИЙ – такий, що зумовлений зовніш ні-
ми причинами.

ЕКЗОҐЕННИЙ СИНДРОМ – див.: Екзоґенні ти-
пи реакцій.

ЕКЗОҐЕННІ ТИПИ РЕАКЦІЙ – психози, що ви-
никають внаслідок інфекційного захворювання, інток-
сикації або травми; характеризуються синдромами поть-
марення свідомості: делірієм, оглушенням, аменцією, 
запамороченням, а також епілептиформним збуджен-
ням, галюцинозом.

ЕКЗОҐЛОСІЯ – значне виступання язика із рота 
внаслідок його збільшення.

ЕКЗОСТОЗИ – 1) кісткові або кістково-хрящові на-
рости на кістці; 2) див.: Хондродисплазія екзостозна.

ЕКЗОСТОЗИ КІСТКОВО-ХРЯЩО ВІ – див.: Ос-
тео хондрома.

ЕКЗОСТОЗИ КІСТКОВО-ХРЯЩОВІ МНОЖИН-
НІ – спадкове захворювання, яке характеризується ут-
воренням множинних кістково-хрящових екзостозів у 
ділянках метафізів і епіфізів довгих трубчастих кісток; 
клінічно проявляється порушенням росту кісток та їх-
ньою деформацією.

ЕКЗОСТОЗИ ХРЯЩОВІ МНОЖИННІ – див.: Ек-
зостози кістково-хрящові множинні.

ЕКЗОСТОЗИ ЮНАЦЬКІ КІСТКОВО-ХРЯЩО-
ВІ – див.: Хондродисплазія екзостозна.
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ЕКЗОСТОЗНА ХВОРОБА – див.: Хондродисплазія 
екзостозна.

ЕКЗОТЕРМІЧНИЙ – такий, що віддає тепло.
ЕКЗОТРОФНИЙ – такий, що стосується парази-

тичних орґанізмів, які живуть на поверхні орґанізму-
живителя.

ЕКЗОФЕРМЕНТИ – ферменти, що виділяються 
бактеріями в зовнішнє середовище.

ЕКЗОФІТИ – див.: Остеофіти.
ЕКЗОФТАЛЬМ – випинання очного яблука з орбіти.
 Е. ЗАПАЛЬНИЙ – Е., що виникає внаслідок за-

пального процесу в ділянці очної ямки.
Е. НЕСПРАВЖНІЙ – Е., що спостерігається в осіб 

з вродженою асиметрією кісток лицьового скелету.
Е. ПЕРЕМІЖНИЙ – Е., який виникає при нахилі 

або інших позиціях голови, що призводять до венозно-
го стазу в очній ямці; Е. н. спостерігається при варикоз-
ному розширенні орбітальних вен.

Е. ПУЛЬСУЮЧИЙ – Е., який виникає при розриві 
внутрішньої сонної артерії в ділянці печеристого сину-
са з утворенням каротидно-кавернозного анастомозу; 
клінічно проявляється випинанням і пульсацією ока з 
дмухаючим шумом, що вислуховується при аускульта-
ції скроневої ділянки.

Е. СПРАВЖНІЙ – симптом патолоґіч них процесів у 
порожнині орбіти та деяких інших захворювань. Залеж-
но від клінічних ознак Е. с. поділяють на ста ціонарний 
(постійний), пульсуючий та інтермітуючий (переміж-
ний).

ЕКЗОФТАЛЬМ ЗЛОЯКІСНИЙ – хвороба, яка ха-
рактеризується проґресуючим екзофтальмом, зовніш-
ньою офтальмоплеґією, хемозом кон’юнктиви та, у тяж-
ких випадках, – кератитом з можливою перфорацією ро-
гівки; розвиток Е. з. зумовлюється дисфункцією гіпота-
ламо-гіпофізарно-щитоподібного комплексу.

ЕКЗОФТАЛЬМ ЗЛОЯКІСНИЙ ПРОҐРЕСУЮ-
ЧИЙ – див.: Екзофтальм злоякісний.

ЕКЗОФТАЛЬМІЧНИЙ ФАКТОР ГІПОФІЗУ – ре-
човина білкової природи, що виділяється гіпофізом і 
виявляється в сироватці крові; викликає розвиток екзо-
фтальму у хворих дифузним токсичним зобом.

ЕКЗОФТАЛЬМОМЕТР – прилад для вимірювання 
ступеня випинання рогівки від зовнішнього краю оч-
ної ямки.

ЕКЗОФТАЛЬМОМЕТРІЯ – визначення ступеня 
випинання очного яблука із орбіти, що ґрунтується на 
суміщенні дзеркального відображення очного яблука і 
вимірної шкали спеціального приладу – екзофтальмо-
метра.

ЕКЗОЦИТОЗ – виділення клітиною речовин у виг-
ляді секреторних ґранул або вакуоль.

ЕКЛАМПСИЗМ – див.: Прееклампсія.
ЕКЛАМПСІЯ – тяжка форма пізнього токсикозу ва-

гітності, яка характеризується раптовою появою судом 
і втратою свідомості.

ЕКЛАМПТИЧНИЙ НАПАД – напад при екламп-
сії, який проявляється тонічними судомами, що зміню-
ються клонічними судомами.

ЕКЛІНА (TH. ECKLIN) АНЕМІЯ – нормобластич-
но-мієлобластична анемія гіперреґенераторного типу в 
новонароджених; проявляється в перші дні після народ-
ження; характеризується гіпохромною анемією, помір-
ним еритробластозом, пойкілоцитозом, базофільною зер-
нистістю еритроцитів, поліхромазією, тромбоцитопенією, 
лейкоцитозом, збіль шенням печінки та селезінки.

ЕКЛІНА (TH. ECKLIN) ХВОРОБА – див.: Еклі-
на анемія.

ЕКМАНА (O. J. EKMAN) СИНДРОМ – див.: Лоб-
штейна синдром.

ЕКМАНА – ЛОБШТЕЙНА (O. J. EKMAN – J. LOB-
STEIN) СИНДРОМ – див.: Лобштейна синдром.

ЕКМНЕЗІЯ – 1) перенесення в пам’яті психічно 
хворих людей подій минулого життя в теперішній час; 
2) перенесення в пам’яті психічно хворого теперішніх 
подій у минуле з відповідним зменшенням свого віку.

ЕКО- (-ойкія; грец. oikos – будинок, середовище іс-
нування, довкілля) – частина складних слів, яка означає 
належність до середовища існування, до довкілля.

ЕКОҐЕНЕЗ – історичний процес зміни еколоґічних 
(пов’язаних з умовами місцеперебування) особливостей 
орґанізмів.

ЕКОКЛІМАТ – комплекс потрібних для нормальної 
життєдіяльності орґанізму фізико-хімічних умов навко-
лишнього середовища.

ЕКОЛОҐІЧНА НІША – простір, який займають 
представники будь-якої життєвої форми в біоґеоценозі; 
визначається сукупністю факторів середовища, потріб-
них орґанізмові для існування.

ЕКОЛОҐІЧНА СУКЦЕСІЯ – зміна біоценозів 
внаслідок змін навоклиш нього середовища.

ЕКОЛОҐІЧНІ ФАКТОРИ – елементи середовища, 
що здійснюють той або інший вплив на певні орґанізми.

ЕКОЛОҐІЯ – наука, що вивчає закономірності фор-
мування і функціонування біолоґічних систем та їх взає-
модію з нав колишнім середовищем.

ЕКОЛОҐІЯ ЛЮДИНИ – розділ еколоґії, що вивчає 
загальні закономірності взаємовідносин природи і лю-
дини та розробляє заходи, спрямовані на оптимі зацію 
їх взаємодії.

ЕКОНОМО (К. ECONOMO) ЛЕТАРҐІЧНИЙ ЕН-
ЦЕФАЛІТ – інфекційна хвороба неясної етіолоґії, яка в 
гострій стадії характеризується гарячкою, катаральними 
явищами, сонливістю, окоруховими порушеннями, а в 
хронічній – ураженням різних відділів ц. н. с. з розвит-
ком паркінсонізму, нейроендокринними розладами та 
змінами особи.

ЕКОНОМО (K. ECONOMO) ТРІА ДА – симптоми, 
що спостерігаються у хворих на летарґічний енцефаліт 
Економо в гострому періоді хвороби: гарячка, патолоґіч-
на сонливість і окорухові порушення.

ЕКОНОМО – ФІШЕРА (K. ECO NOMO – FIS C-
HER) СИНДРОМ – порушення кровообігу в головно-
му мозку з ураженням підгорбового ядра, що клінічно 
проявляється гемібалізмом.

ЕКОСИСТЕМА – сукупність живих істот, пов’я-
заних між собою трофічними зв’язками, і неживих ком-
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понентів їхнього середовища, які залучаються ними в 
процеси взаємного обміну речовин та енерґії.

ЕКОСФЕРА – див.: Біосфера.
ЕКОТИП – група особин будь-якого виду, які при-

стосовані до існування в певному місці оселення і 
відрізняються від інших груп особин такого самого ви-
ду спадково закріпленими морфо-фізіолоґічними особ-
ливостями.

ЕКРАЗЕР – див.: Ентеротриб.
ЕКС- – див.: Екз-.
ЕКСГІБІЦІОНІЗМ – форма статевого збочення, 

яка проявляється оголенням статевих орґанів у присут-
ності осіб протилежної статі, що викликає статеве за-
доволення.

ЕКСГУМАЦІЯ – виймання трупа із місця поховання. 
Е. може бути офіційною, випадковою та злочинною.

ЕКСКАВАЦІЯ ДИСКА ЗОРОВОГО НЕРВА – за-
глиблення в диск зорового нерва.

ЕКСКОРІАЦІЯ – поверхневий дефект шкіри, що 
виникає при її механічному пошкодженні. При пошкод-
женні епідермісу, сосочкового шару дерми утворюють-
ся поверхневі Е., а при руйнуванні сітчастого шару де-
рми – глибокі.

ЕКСКОХЛЕАЦІЯ – оперативне видалення тупою 
ложкою напіврідкого вмісту патолоґічної порожнини.

ЕКСКРЕМЕНТИ – див.: Кал.
ЕКСКРЕТИ – кінцеві продукти обміну речовин, що 

виділяються орґанізмом.
ЕКСКРЕТОРНА СИСТЕМА – видільна система.
ЕКСКРЕТОРНИЙ – такий, що виконує видільні 

функції, пов’язаний з цими функ ціями.
ЕКСКРЕЦІЯ – виділення; робота залоз та інших 

орґанів, спрямована на вилучення з орґанізму кінцевих 
продуктів обміну речовин, а також сторонніх та шкід-
ливих для орґанізму сполук.

ЕКСПАНСИВНИЙ – такий, що бурхливо, нестри-
мано виявляє свої почуття.

ЕКСПАНСИВНІСТЬ – особливість особи, яка ха-
рактеризується переважанням зовнішніх проявів пси-
хічної діяльності, високою психічною активністю.

ЕКСПАНСИВНО-КОНФАБУЛЯРНИЙ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що характеризується поєд-
нанням експансивної і конфабулярної парафренії.

ЕКСПЕРИМЕНТ – активна дія людини на приро-
ду і штучне відтворення її різних явищ з метою вив-
чення об’єктивних закономірностей. В Е. виділяють 
такі етапи. І етап – постановка мети та завдань, а та-
кож розробка плану. ІІ етап – власне процес активного 
впливу на оточуючий світ, внаслідок чого накопичу-
ються об’єктивні наукові факти. ІІІ етап – аналіз от-
риманих результатів і синтез нових уявлень. ІV етап – 
практична перевірка правильності отриманих фактів і 
уявлень.

Е. АСОЦІАТИВНИЙ – дослідження особливостей 
психіки, що ґрунтується на реєстрації і вивченні зміс-
ту відповідей досліджуваного на питання експеримен-
татора.

Е. БІОЛОҐІЧНИЙ – Е., спрямований на пізнання 
закономірностей функціонування живої матерії.

Е. ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНИЙ – вивчення ефективності 
препаратів для специфічної профілактики інфекційних 
захворювань, хіміопрофілактики і дезінфекції.

Е. ХРОНІЧНИЙ – Е., при якому дослідження ви-
конують на одному об’єкті без суттєвих порушень його 
життєвих функцій.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОҐІЯ – розділ 
психолоґії, який досліджує психіку за допомогою екс-
периментального методу, що дозволяє цілеспрямовано 
змінювати фактори, від яких залежить психічна діяль-
ність, і об’єктивно реєструвати її зміни.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕРАПІЯ – лікування 
захворювань, які штучно ви кликані у тварин. Е. т. надає 
можливість перевірити той чи інший метод лікування 
захворювань у людини.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ – такий, що ґрунтуєть-
ся на досліді, спостереженні.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПСИХОЗИ – викликані у 
тварин дослідним шляхом порушення психічної діяль-
ності, які за своїми проявами нагадують деякі пси хічні 
розлади в людини.

ЕКСПЕРТ – фахівець, який здійснює експертизу.
ЕКСПЕРТИЗА – дослідження, розгляд експертом 

яки хось справ, питань, що потребують спеціальних 
знань.

Е. ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА – вид екс пертизи, що 
визначає тривалість і ступінь непрацездатності людини 
у зв’язку з захворюванням або пошкодженням, виявляє 
причини втрати працездатності, встановлює групи ін-
валідності.

Е. ПСИХІАТРИЧНА – визначення лі карями-психіат-
рами пси хічного стану хворого з метою вирішення пи-
тань його осудності, дієздатності та працездатності.

Е. САНІТАРНА – дослідження лікарем-гігієністом 
документів і гігієнічне вивчення різних об’єктів навко-
лишнього середовища на предмет їх відповід ності сані-
тарним нормам, які визначені санітарним законодавс-
твом. Е. с. є важливим елементом гіґієнічних і протиепі-
демічних заходів, спрямованих на попередження і лікві-
дацію забруднення оточуючого середовища, оздоров-
лення умов праці, побуту, створення оптимальних умов 
проживання, на профілактику захворювань та зміцнення 
здоров’я населення.

Е. СУДОВО-МЕДИЧНА – викорис тання медичних 
та біолоґічних знань для вирішення питань, які виника-
ють у практичній діяльності орґанів дізнання, слідства 
та суду. Об’єктами Е. с.-м. є потерпілі, звинувачувані 
та інші особи, трупи, речові докази і матеріали слід-
чих та судових справ, щодо яких виникають питання 
медичного характеру; законодавством України перед-
бачено проведення: 1) первинної Е. с.-м. – перше до-
слідження об’єкту з відповідними висновками за його 
результатами; 2) додаткової Е. с.-м., яка виконується 
при недостатній ясності або повноті висновків; вис-
новок може бути неповним не тільки в тих випадках, 
коли експертом не вирішені ті чи інші питання, але 
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й в тих випадках, коли йому не були надані всі необ-
хідні матеріали, або появились нові дані; 3) повторної 
Е. с.-м., яка виконується при необґрунтованих виснов-
ках або сумнівах в їх правильності чи об’єктивності; 
цей вид експертизи виконується іншим судово-медич-
ним експертом чи експертами; залежно від складності 
та характеру питань, які запропоновані для вирішення 
слідством чи судом Е. с.-м. може бути комісійною або 
комплексною; комісійною вважається експертиза, яка 
виконується фахівцями різних медичних спеціальнос-
тей; Е. с.-м., яка виконується експертами різних ме-
дичних і немедичних спеціальностей називається ком-
плексною.

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХІЧНА – визначен-
ня експертами-психіатрами психічного стану звинува-
чуваного чи підозрюваного, коли виникають сумніви 
про їх осудність чи здатність до моменту проваджен-
ня в справі віддавати собі звіт у своїх діях чи керувати 
ними; ви значення психічного та фізичного стану свід-
ка у випадках, коли виникають сумніви в їх здатності 
адекватно сприймати обставини, які мають значення для 
справи, та давати про них правильні показання.

Е. ТОКСИКОЛОҐІЧНА – оцінка ток сичності хіміч-
них речовин, матеріалів та виробів, що ґрунтується на 
результатах санітарно-гіґієнічних досліджень.

ЕКСПІРАТОРНИЙ – такий, що стосується видиху.
ЕКСПІРАТОРНОГО ЗДУТТЯ СИМПТОМ – збе-

реження у фазі видиху підвищеної прозорості і збільше-
ного об’єму ураженої легені зі зміщенням рент ґенівсь кої 
тіні середостіння в бік іншої легені, яка спадається при 
видиху; ознака вентильного бронхостенозу.

ЕКСПІРАЦІЯ – див.: Видих.
ЕКСПЛАНТАТ – частина тканини чи орґана, яку 

використовують для експлантації.
ЕКСПЛАНТАЦІЯ – див.: Культура тканин.
ЕКСПЛОЗИВНА РЕАКЦІЯ – раптовий напад 

дратівливості та злісності; частіше спостерігається при 
психопатіях та в стані сп’яніння.

ЕКСПЛОЗИВНІСТЬ – схильність до дратівливості, 
яка може супроводжуватися аґресивними вчинками.

ЕКСПОЗИЦІЯ (у гігієні) – тривалість дії шкідливо-
го фактора на орґанізм.

ЕКСПОНУВАННЯ КРОВІ – надходження крові із 
депо в кров, що циркулює.

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ – підкреслений вираз почут-
тів, думок.

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ҐЕНА – сту пінь або міра фе-
нотипового прояву ґена, тобто ступінь і (або) характер 
вираженості спадкової ознаки серед особин певного ґе-
нотипу, в яких ця ознака проявляється.

ЕКСПРЕСІЯ – підкреслене виявлення почуттів, пе-
реживань; виразність.

ЕКСПРЕСІЯ ФОЛІКУЛІВ – хірурґічне витиску-
вання трахоматозних фолікулів із кон’юнктиви ока.

ЕКСПРЕС-МЕТОД – прискорений метод лабора-
торного дослідження.

ЕКСТАЗ – найвищий ступінь захоплення з відчут-
тям прозріння і проникнення в зміст усього, що відбу-

вається; часто поєднується зі станами потьмарення сві-
домості – паморочним або онейроїдним.

ЕКСТЕНЗІЯ – розгинання.
ЕКСТЕНЗОР – розгинач; м’яз, що розгинає суглоб.
ЕКСТЕНЗОРНИЙ ПІДОШОВНИЙ РЕФЛЕКС – 

див.: Бабінського рефлекс.
ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЯ (у психіатрії) – виведення 

змісту ряду психопатолоґічних розладів із попередньої 
«неправильної» поведінки хворого.

ЕКСТЕРНАЛІЗАЦІЯ – див.: Екстеріоризація.
ЕКСТЕРО- (лат. exter, exterus – зовнішній, такий, 

що розміщений ззовні) – частина складних слів, яка оз-
начає «такий, що розміщений за межами будь-чого; зов-
нішній».

ЕКСТЕРОРЕФЛЕКС – рефлекс, що спричинюється 
дією зовнішніх подразників.

ЕКСТЕРОРЕЦЕПТОРИ – рецептори, які сприйма-
ють подразнення зовніш нього середовища.

ЕКСТЕРОРЕЦЕПЦІЯ – сприймання орґанізмом 
людини чи тварини подразнень зовнішнього середови-
ща за допомогою особливих нервових утворень (екс те-
ро рецепторів).

ЕКСТЕРОЦЕПТИВНИЙ – такий, що стосується 
екстерорецепторів.

ЕКСТЕРОЦЕПТИВНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекси, 
що виникають при подразненні екстерорецепторів.

ЕКСТЕРОЦЕПТОРИ – див.: Екстерорецептори.
ЕКСТИРПАЦІЯ – хірурґічна операція повного ви-

далення орґана.
ЕКСТИРПАЦІЯ МАТКИ – хірурґічна операція ви-

далення матки.
ЕКСТИРПАЦІЯ СЕЧОВОДА – див.: Уретеректо-

мія.
ЕКСТИРПАЦІЯ ШЛУНКА – див.: Ґастректомія.
ЕКСТРА- (лат. extra – зовні, поза межами) – час-

тина складних слів, яка означає «поза межами», «по-
над».

ЕКСТРАВАГАНТНІСТЬ – незвичайність поведін-
ки, зовнішнього вигляду, невідповідність їх загальноп-
рийнятим звичаям, нормам; привернення уваги своєю 
незвичайністю.

ЕКСТРАВАЗАТ – див.: Крововилив.
ЕКСТРАВЕРТИВНІСТЬ – особливість особи, яка 

характеризується переважною спрямованістю потягів, 
інтересів, настанов та активності на зовнішній світ і 
оточуючих людей.

ЕКСТРАГУВАННЯ – процес розділення суміші рід-
ких або твердих речовин шляхом витягування з неї ін-
дивідуальних сполук за допомогою селективних розчин-
ників – екстраґентів. Е. дозволяє вибірково витягувати 
речовини із вихідного розчину, підвищувати концентра-
цію речовин, що витягуються, розділяти речовини, що 
містяться у вихідному розчині, і отримувати їх у чисто-
му вигляді.

ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИЙ ГЕМО ДІАЛІЗ – див.: 
Гемодіаліз.

ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИЙ КРОВООБІГ – див.: 
Штучний кровообіг.



334  ЕКСТРАКТ – ЕКСУДАЦІЯ

ЕКСТРАКТ – лікарська форма, що являє собою кон-
центровану витяжку з лікарської рослинної сировини; 
розрізняють Е. водні, спиртові, ефірні; залежно від кон-
систенції Е. бувають рідкі, густі, сухі.

ЕКСТРАКТИВНИЙ – такий, що має властивості 
екстракту, стосується екстракції.

ЕКСТРАКТИВНІ РЕЧОВИНИ – орґанічні небіл-
кові речовини, які міс тяться в рослинних і тваринних 
тканинах і які можна одержувати екстракцією за допо-
могою киплячої води.

ЕКСТРАКТОРИ – див.: Перколятори.
ЕКСТРАКЦІЯ – 1) медична маніпуляція видалення, 

витягнення чого-небудь. 2) див.: Екстрагування.
ЕКСТРАКЦІЯ КАТАРАКТИ – оперативне видален-

ня кришталика при катаракті.
ЕКСТРАКЦІЯ ПЛОДА – оператив не видалення 

плода із матки без її роз тинання.
ЕКСТРАПІРАМІДНА СИСТЕМА – система ядер 

головного мозку і рухових екстрапірамідних шляхів, яка 
виконує мимовільну, автоматичну реґуляцію і коорди-
націю складних рухових актів, реґуляцію м’язового то-
нусу, підтримання пози, орґанізацію рухових проявів 
емоцій. Е. с. включає смугасте тіло, яке складається із 
хвостатого ядра і сочевицеподібного ядра, медіальні яд-
ра таламуса, субталамічне ядро, ядра гіпоталамуса, чор-
ну речовину, червоне ядро, ядра ретикулярної формації, 
оливу довгастого мозку. В Е. с. входять також рухові екс-
трапірамідні провідні шляхи: кіркові шляхи, які беруть 
початок від нейронів кіркового рухового поля 4 і ней-
ронів, що розміщені в соматосенсорних кіркових полях, 
які зв’язують кору півкуль головного мозку з утворення-
ми екстрапірамідної системи; стріопалідарні шляхи, які 
сполучають утворення Е. с. між собою; трункоспінальні 
шляхи, що йдуть від означених рухових ядер головного 
мозку до рухових ядер спинного мозку і черепно-моз-
кових нервів. 

ЕКСТРАПІРАМІДНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що характеризується різним поєднанням ознак 
ураження екстрапірамідної системи; спостерігаються ми-
мовільні рухи, включаючи паркінсонізм, атетоз і хорею.

ЕКСТРАПОЛЮВАТИ – поширювати висновки, 
одержані щодо однієї частини якоїсь системи, на іншу 
частину тієї самої системи.

ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНИЙ РЕФЛЕКС – руховий 
умовний рефлекс на найбільш імовірне переміщення 
безумовного по дразника в просторі.

ЕКСТРАСИСТОЛІЯ – порушення ритму серця, яке 
спричинюється збудженням міокарду, що виходить, як 
правило, не із фізіолоґічного джерела серцевого ритму 
і характеризується виникненням одиничних або парних 
передчасних скорочень серця. Залежно від місця розта-
шування вогнища ектопічної активності Е. поділяють на 
передсердні, атріовентрикулярні і шлуночкові. Інколи 
може спостерігатися синусова Е., при якій передчасне 
збудження виникає у фізіолоґічному водієві ритму сер-
ця – синусно-передсердному вузлі.

ЕКСТРАТОН – додатковий тон серця, який не вис-
луховується в нормі.

ЕКСТРЕМАЛЬНІ СТАНИ – стани орґанізму, які 
характеризуються надмірним напруженням або висна-
женням пристосувальних механізмів.

ЕКСТРЕНИЙ – невідкладний, терміновий, надзви-
чайний; такий, що вимагає негайного втручання, вирі-
шення.

ЕКСТРОФІЯ СЕЧОВОГО МІХУ РА – вроджена 
вада розвитку, яка характеризується відсутністю ниж-
ньої частини передньої черевної стінки і тіла сечово-
го міхура.

ЕКСТУБАЦІЯ – витягнення інтубаційної трубки із 
просвіту гортані і трахеї.

ЕКСУДАТ – рідина, яка утворюється при запален-
ні; Е. багатий білком і містить формені елементи крові. 
Залежно від кількісного вмісту білка і складу клітин, 
що еміґрували, розрізняють серозний, гнійний, гемо-
раґічний, фібринозний і слизовий Е. Зустрічаються та-
кож змішані форми Е.: слизово-гемораґічний, серозно-
фібринозний і серозно-гемораґічний.

Е. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – Е., що характеризується 
значною домішкою еритроцитів.

Е. ГНІЙНИЙ – Е., що містить по ліморфноядерні 
лейкоцити, що розпалися, клітини ураженої тканини і 
мікроорґанізми.

Е. СЕРОЗНИЙ – Е., що складається із плазми і не-
значної кількості форме них елементів крові.

Е. СЕРОЗНО-ГЕМОРАҐІЧНИЙ – серозний Е., що 
містить домішку еритроцитів.

Е. СЕРОЗНО-ФІБРИНОЗНИЙ – серозний Е., що 
містить значну домішку фібрину. 

Е. СЛИЗОВИЙ – Е., що містить значну кількість 
муцину і псевдомуцину.

Е. СЛИЗОВО-ГЕМОРАҐІЧНИЙ – слизовий Е., що 
містить домішку еритроцитів.

Е. ФІБРИНОЗНИЙ – Е., що містить значну кіль-
кість фібрину.

ЕКСУДАТИВНИЙ – випітний; такий, що характе-
ризується ексудацією.

ЕКСУДАТИВНО-КАТАРАЛЬНИЙ ДІАТЕЗ – ано ма-
лія конституції, в основі якої лежить схильність орґанізму 
до тривалих запальних процесів і розвитку алерґічних ре-
акцій. Ранніми проявами Е.-к. д. є круглі жовтуваті плями 
на передній поверхні гомілок (плями Мейєргофера), а та-
кож жовті або бурі лусочки на волосистій частині голови, 
які після видалення з’являються знову. З перших років 
життя в дітей спостерігаються стійкі попрілості, молоч-
ний струп – обмежене почервоніння шкіри щік з потов-
щенням епідермісу і висівкоподібним лущенням, схиль-
ність до злущування епітелію – «ґеоґрафічний язик». 
При дії алерґенів, частіше харчових, у дітей розвивають-
ся екзема, у старшому віці – нейродерміт, свербець. Діти 
схильні до розвитку несправжнього крупу, астматичного 
бронхіту, бронхіальної астми, полінозу, лікарської алерґії, 
тривалого перебігу пневмонії та захворювань шлунково-
кишкового тракту.

ЕКСУДАЦІЯ – процес виділення ексудату із дріб-
них вен і капілярів в оточуючі тканини і порожнини 
орґанізму.
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ЕКСФОЛІАТИВНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при деяких захворюваннях 
очей у літньому і старечому віці; характеризується поєд-
нанням псевдокапсулярної ексфо ліації з проявами дис-
трофії райдужної оболонки і війчастого тіла, помутнін-
ням кришталика та порушенням гідродинаміки ока. 

ЕКСФОЛІАЦІЯ – відшарування пластів багатоша-
рового епітелію.

ЕКСФУЗІЯ КРОВІ – взяття крові із кровоносної су-
дини.

ЕКСЦЕМЕНТОЗ – вогнищеве потовщення цемен-
ту кореня зуба.

ЕКСЦЕРЕБРАТОР – акушерський інструмент, що 
застосовується для руйнування і видалення головного 
мозку плода після краніотомії; має вигляд ложки, яка 
сполучена з чашкою Есмарха.

ЕКСЦЕРЕБРАЦІЯ – руйнування і видалення голо-
вного мозку плода після краніотомії.

ЕКСЦЕС – крайній прояв у чому-небудь; зловжи-
вання, нестриманість; над мір ність.

ЕКСЦИЗІЯ – вирізування.
ЕКСЦИКЛОФОРІЯ – гетерофорія, що характе-

ризується тенденцією до повороту ока назовні навколо 
саґітальної осі.

ЕКСЦИСТУВАННЯ – вихід веґетативної форми 
найпростіших із цисти.

ЕКСЦИТАТИВНИЙ – збудливий, різкий, яскравий, 
сильний.

ЕКСЦИТАЦІЯ – збудження почуттів, збентеження.
ЕКТАЗІЯ (грец. ektasis – розширення, розтягнен-

ня) – розширення, розтягнення порожнистих орґанів.
ЕКТАЗІЯ ТУБУЛЯРНА – розширення ниркових 

канальців.
ЕКТИМА – глибока нефолікулярна пустула або пу-

хир з виразкуванням у центрі і щільно прикріпленою 
кіркою. Е. являє собою порожнину, розміщену в епі-
дермісі та дермі і характеризується некрозом у ділянці 
дна і запальним ін фільтратом, що складається із нейтро-
філів і лімфоцитів, на периферії.

ЕКТО- (грец. ektos – зовнішній) – частина складних 
слів (префікс), яка означає «зовнішній»,«розміщений 
ззовні».

ЕКТОҐЕНЕЗ – 1) розвиток ембріона в культурах in 
vitro; 2) напрями в біолоґії, прихильники яких вважа-
ють, що еволюційний розвиток орґанізмів відбувається 
виключно під впливом навколишнього середовища.

ЕКТОДЕРМА – 1) зовнішній зародковий листок за-
родка багатоклітинних тварин; 2) зовнішня стінка тіла 
кишечнопорожнинних.

ЕКТОДЕРМАЛЬНИЙ КРИЖОВО-КУПРИКО-
ВИЙ СИНУС – див.: Епітеліальний куприковий хід.

ЕКТОМІЯ (грец. ektome – вирізання, видален-
ня) – хірурґічне повне видалення орґана, анатоміч-
но самостійної його частини або патолоґічного ут-
ворення. 

ЕКТОПАРАЗИТ – паразит, який живе на поверхні 
тіла хазяїна.

ЕКТОПЕПТИДАЗИ – див.: Пептидази.

ЕКТОПІЧНИЙ АКТГ СИНДРОМ – патолоґічний 
стан, який виникає внаслідок вироблення адренокорти-
котропного гормону клітинами поза гіпофізом (напри-
клад, клітинами раку легень); дуже подібний до хворо-
би Кушінґа, але більше виражені гіпокаліємічний алка-
лоз і слабкість.

ЕКТОПІЯ – зміщення тканини, орґана або його час-
тини в неналежне для них місце. Основною причиною 
Е. є вроджені вади розвитку.

ЕКТОПІЯ ЗІНИЦІ – вроджене або набуте зміщен-
ня зіниці від нормального розміщення в центрі райдуж-
ної обо лонки.

ЕКТОПІЯ КРИШТАЛИКА – вроджена вада роз-
витку, яка характеризується зміщенням кришталика із 
склоподібної ямки.

ЕКТОПІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА – складна врод-
жена вада розвитку: від сутність нижньосередньої час-
тини перед ньої черевної стінки і передньої стінки се-
чового міхура. Е. с. м. виникає в зародка в перші 4–7 
тижнів вагітності і зумовлена каудальним зміщенням 
статевих орґанів.

ЕКТОПІЯ ЯЄЧКА – вроджена вада розвитку, яка 
характеризується розміщенням яєчка під шкірою стег-
на, черевної стінки або промежини.

ЕКТОПЛАЗМА – периферійний шар цитоплазми, 
для якого характерні більш висока густина, відсутність 
ґранулярних включень і наявність спеціалізованих ци-
топлазматичних структур.

ЕКТРОДАКТИЛІЯ – вроджена від сут ність одного 
або кількох пальців.

ЕКТРОМЕЛІЯ – недорозвиток окремих сеґментів 
стегнової кістки, що призводить до її укорочення.

ЕКТРОПІОН (у ґінеколоґії) – випинання слизової 
оболонки каналу шийки матки в просвіт піхви.

ЕКСТРОФІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА – див.: Ек-
топія сечового міхура.

ЕКФОРІЯ ЕНҐРАМ – відновлення в пам’яті будь-
яких фраґментів минулого і відновлення за ними ціліс-
ної картини.

ЕКХІМОЗ – обширний крововилив у шкіру або сли-
зову оболонку.

ЕКХОНДРОЗ – 1) утворення хрящової тканини поза 
її звичайною локалізацією; 2) пухлиноподібне розрос-
тання хряща у вигляді нароста.

ЕКХОНДРОМА – хондрома, що лока лізується в пе-
риферійних відділах кістки.

ЕЛАСТ- (еласто-; лат. elasticus – пружний) – частина 
складних слів, яка означає «пружний, еластичний», «та-
кий, що належить до еластичних волокон».

ЕЛАСТАЗИ – пептид-гідролази, що вибірково каталі-
зують розрив зв’язків, утворених карбонільними групами 
амінокислот, які мають неароматичні бокові ланцюги; Е. 
вибірково гідролітично розщеплюють молекулу еластину 
(фібрилярного сполучнотканинного білка).

ЕЛАСТИН – фібрилярний білок, що складає основ-
ну масу еластичних волокон сполучної тканини. Е. син-
тезується, головним чином, гладком’язовими клітинами 
і фібробластами у вигляді розчинного білка – тропоелас-
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тину. Внаслідок окислювального дезамінування залиш-
ків лізину в поліпептидному ланцюгу між мономерами 
Е. виникають ковалентні міжмолекулярні зв’язки і ут-
ворюються, так звані, десмозини й ізодесмозини; при 
цьому утворюються асоціати і волокна Е.

ЕЛАСТО- – див.: Еласт-.
ЕЛАСТОЗ – дерматози, що характеризуються роз-

рос танням еластичних волокон.
ЕЛАСТОЗ ШКІРИ ВУЗЛИКОВИЙ КІСТОЗНИЙ 

З КОМЕДОНАМИ – див.: Дистрофія шкіри колоїдна.
ЕЛАСТОЇДОЗ ШКІРИ – захворювання, що розви-

вається в літніх, огрядних чоловіків. На потилиці, вушних 
раковинах, скроневій ділянці появляються численні тем-
ні щільні вузлики (кісти), комедони на фоні потовщеної, 
червоного кольору шкіри. При гістолоґічному до слідженні 
спостерігається набухання, гомоґенізація, переплетення 
еластичних волокон, комедони, фолікулярні кісти, запальні 
інфільтрати навколо розширених судин дерми.

ЕЛАСТОЇДОЗ ШКІРИ З КІСТАМИ І КОМЕДО-
НАМИ – див.: Дистрофія шкіри колоїдна.

ЕЛАСТОЛІЗ – ферментативний розпад еластичних 
волокон.

ЕЛАСТОФІБРОМА СПИНИ – доброякісне, не-
чітко обмежене фіброзне розростання, що характери-
зується поєднанням колаґенових пучків і гомоґенної 
оксифільної фібрилярної або ґлобулярної речовини, 
яка забарвлюється подібно до еластичної тканини; рос-
те повільно; ураження розміщується глибоко і виникає 
майже виключно в підлопатковій ділянці в літніх людей; 
спостерігається двобічна локалізація.

ЕЛДРІДЖА – БЕРЛІНА – МАК-К’ЮСІКА (R. ELD-
RIDGE – CH. BERLIN – V. A. MCKUSICK) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) аномалій; проявляється помірно 
проґресуючою приглухуватістю, яка зумовлена анома-
ліями розвитку внутрішнього вуха (без вестибулярних 
порушень), вираженою короткозорістю, затримкою роз-
витку мовлення; з часом наступають повні сліпота і глу-
хота; психомоторний розвиток нормальний. 

ЕЛЕКТИВНИЙ – вибірний.
ЕЛЕКТРИЧНА ПОЗИЦІЯ СЕРЦЯ – сукупність 

електрокардіоґрафічних ознак, які відповідають у нор-
мі певній позиції серця в грудній клітці.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ СЕРЦЯ – див.: 
Електрична позиція серця.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ – такий, що пов’язаний з елект-
рикою, властивий їй.

ЕЛЕКТРО- (грец. ēlektron – бурштин) – частина 
складних слів, яка означає «електричний», «такий, що 
зумовлений електричними явищами», «такий, що нале-
жить до електричного поля чи струму».

ЕЛЕКТРОАЕРОЗОЛЬ – аерозоль, частинки якого 
мають електричний заряд.

ЕЛЕКТРОАЕРОЗОЛЬІНГАЛЯЦІЯ – уведення з 
лікувальною метою в орґанізм хворого через дихальні 
шляхи електро аерозолю.

ЕЛЕКТРОАЕРОЗОЛЬТЕРАПІЯ – лікувальне за-
стосування аерозолів, аґрегатні частинки яких мають 

уні полярний заряд (або тільки позитивний, або тільки 
від’ємний) або являють собою суміш частинок різно-
го заряду зі значною перевагою частинок однієї поляр-
ності.

ЕЛЕКТРОАНЕСТЕЗІЯ – один із методів анестезії, 
яка досягається дією на головний мозок електричного 
струму певних параметрів, безпечних для хворого.

ЕЛЕКТРОГІДРОТЕРАПІЯ – комп лекс на дія на 
орґанізм з лікувальною метою постійного ґальванічного 
або ім пульсного струму і місцевої або загальної ванни.

ЕЛЕКТРОГІМНАСТИКА – дія на нер ви або м’язи 
імпульсного електричного струму з метою викликати 
скорочення м’язів.

ЕЛЕКТРОГІСТОҐРАМА – ґрафічна реєстрація 
елек тричних потенціалів, що виникають на різних рів-
нях провідної системи шлуночка серця.

ЕЛЕКТРОГЛОТОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація ко-
ливань справжніх голосових зв’язок у процесі фонації.

ЕЛЕКТРОҐАСТРОҐРАФ – прилад для реєстрації 
змін у часі різниці потенціалів електричного поля шлун-
ка. 

ЕЛЕКТРОҐАСТРОҐРАФІЯ – дослідження мотор-
ної функції шлунка за допомогою реєстрації його елек-
тричних потенціалів.

ЕЛЕКТРОҐАСТРОЕНТЕРОҐРАФ – прилад для од-
ночасної реєстрації біопотенціалів різних відділів шлун-
ково-кишкового тракту.

ЕЛЕКТРОҐРАФІЯ ІНТРАКАРДІАЛЬНА – дослід-
ження серцевої діяльності шляхом реєстрації змін у 
часі потенціа лів електричного поля серця за допомогою 
електродів, розміщених на стінках його порожнин.

ЕЛЕКТРОҐРАФІЯ СЕРЦЯ ВНУ      Т РІШ НЬОПО-
РОЖ НИННА – див.: Електроґрафія інтракардіальна.

ЕЛЕКТРОДАКТИЛІЯ – вроджене розщеплення 
кисті.

ЕЛЕКТРОДЕРМАТОҐРАМА – крива, що відбиває 
зміни в часі електричного опору шкіри.

ЕЛЕКТРОДЕРМАТОҐРАФ – прилад для вимірю-
вання і реєстрації змін у часі електричного опору шкі-
ри людини.

ЕЛЕКТРОДЕРМАТОМЕТР – прилад для вимірю-
вання в часі електричного опору шкіри людини.

ЕЛЕКТРОДЕРМАТОМЕТРІЯ – вимірювання в 
часі змін електричного опору шкіри з метою досліджен-
ня функціонального стану веґетативної нервової систе-
ми і емоційної сфери. 

ЕЛЕКТРОДІАҐНОСТИКА – дослідження функ-
ціонального стану нервів і м’язів, що ґрунтується на 
визначенні їх реакції на електричне подразнення.

ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ – розділення іонізованих сполук 
під впливом електрору шійної сили, яка утворюється в 
розчині з обох боків мембрани, що його розділяє.

ЕЛЕКТРОЕКСЦИЗІЯ – видалення тканин або 
орґанів за допомогою електроножа.

ЕЛЕКТРОЕЛІМІНАЦІЯ – виведення із орґаніз-
му через непошкоджену шкіру іонів та інших заряд-
жених частинок за допомогою постійного електрич-
ного струму.
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ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОҐРАМА – крива, яка відби-
ває зміни біопотенціалів головного мозку, отриманих 
при електроенцефалоґрафії.

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – 1) розділ елект-
рофізіолоґії ц. н. с., що вивчає біоелектричні процеси, 
пов’язані з виникненням активності в структурах моз-
ку, з переходом їх від відносного спокою до активного 
або гальмівного стану; 2) метод електрофізіолоґічного 
до слідження функціонального стану головного мозку, 
що ґрунтується на реєстрації його біопотенціалів. Е. за-
стосовується для: визначення локалізації патолоґічного 
вогнища в головному мозку; диференційної діаґностики 
орґанічних і функціо нальних уражень ц. н. с.; характе-
ристики реакції активації кори головного мозку, а також 
орієнтувальних реакцій; вивчення механізмів епілепсії 
та виявлення її на ранніх стадіях епілептоґенного фокуса 
при відсутності типових клі нічних симптомів; при визна-
ченні ефективності терапії нейротропними, протисудом-
ними і психотропними засобами; для визначення глибини 
наркозу в процесі оперативного втручання; для обґрунту-
вання фізіолоґічної нешкідливості дії нових анестетиків 
на ц. н. с.; оцінки оборотних чи необоротних змін мозку 
з метою констатації смерті мозку.

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОПАТІЯ – енцефалопатія, 
розвиток якої зумовлений електротравмою.

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОСКОПІЯ – дослідження 
головного мозку, що ґрунтується на реєстрації біопо-
тенціалів багатьох його ділянок, які відображаються на 
екрані електронно-променевої трубки.

ЕЛЕКТРОЕПІЛЯЦІЯ – видалення волосся за до-
помогою дії на шкіру електричного струму високої час-
тоти або струмом ультрависокої частоти.

ЕЛЕКТРОЗБУДЛИВІСТЬ – здатність збудливих 
утворень при подразненні електричним струмом пере-
ходити в стан збудження.

ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ТЕРАПІЯ – лікування де-
яких порушень серцевого ритму (пароксизмальна тахі-
кардія, мерехтіння і тріпотіння передсердь) імпульсом 
електричного струму з енерґією 50–100 дж, що утво-
рюється розрядом конденсатора між двома електрода-
ми, накладеними на грудну клітку хворого.

ЕЛЕКТРОІНТЕСТИНОҐРАФІЯ – вимірювання 
біопотенціалів кишечника з метою дослідження його 
моторної діяльності.

ЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАМА – ґрафічне зображення 
динаміки різниці потенціалів у двох точках електрично-
го поля серця впродовж серцевого циклу.

ЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФ – прилад, який призна-
чений для підсилення і реєстрації електричних потен-
ціалів, що виникають на поверхнях тіла, а також у по-
рожнинах внутрішніх орґанів та в глибині біолоґічних 
тканин внаслідок електричних процесів, якими супро-
воджується поширення збудження по серцю. Е. скла-
дається із комутатора відведення, підсилювача біопо-
тенціалів, реєструючого пристрою, пристрою калібру-
вання і електродів.

ЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЧНІ ВІДВЕДЕННЯ – 
сис тема реєстрації електрокардіоґрами в клініці; вклю-

чає 12 відведень: три стандартні відведення від кінцівок 
(І, ІІ, ІІІ), три підсилені однополюсні відведення (за Ґоль-
дберґером) від кінцівок (aVR, aVL, aVF) і шість однопо-
люсних грудних відведень (V1, V2, V3, V4, V5, V6).

ЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЯ – 1) розділ кардіолоґії, 
що вивчає механізми електричної активності серця, її 
характеристику в нормі і при патолоґічних процесах, 
а також її клініко-діаґностичні аспекти; 2) метод реєст-
рації електричної активності міокарду впродовж серце-
вого циклу.

ЕЛЕКТРОКАРДІОЛОҐІЯ – див.: Електрокардіо-
ґрафія (1).

ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОР – апарат для 
стимуляції серця електричними імпульсами, які він ґе-
нерує.

ЕЛЕКТРОКАУСТИКА – див.: Ґальванокаустика.
ЕЛЕКТРОКАУТЕР – див.: Ґальвано каутер.
ЕЛЕКТРОКІМОҐРАФІЯ – метод до слідження ру-

хової активності вну трішніх орґанів, що ґрунтується на 
ре єстрації коливань оптичної щільності зображення на 
рентґенівському екрані.

ЕЛЕКТРОКОАҐУЛОТОМІЯ – розтинання тканин 
шляхом повільного проведення через них електроножа 
при по мірній силі струму; при цьому по краях розрізу 
утворюється зона коаґуляції.

ЕЛЕКТРОКОАҐУЛЯЦІЯ – коаґуляція тканин дією 
електричного струму.

ЕЛЕКТРОКОНВУЛЬСИВНА ТЕРАПІЯ – див.: 
Електросудомна терапія.

ЕЛЕКТРОКОРТИКОҐРАМА – крива, яка відбиває 
зміни біопотенціалів кори півкуль великого мозку, отри-
маних у процесі електрокортикоґрафії.

ЕЛЕКТРОКОРТИКОҐРАФІЯ – до слідження кори 
півкуль великого мозку шляхом реєстрації її біопотен-
ціалів за допомогою електродів, розміщених безпосе-
редньо на її поверхні.

ЕЛЕКТРОЛІЗ – хімічні реакції, що відбуваються 
під дією електричного струму на електродах, занурених 
у роз чини, розплави або тверді електро   літи.

ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ – методи лікування, що 
ґрунтуються на використанні дозованої дії на орґанізм 
електричних струмів, електричних, маґнітних або елек-
тромаґнітних полів.

ЕЛЕКТРОЛІТИ – речовини, електро провідність 
яких у твердому, розплавленому або розчинному ста-
нах частково або повністю зумовлена переносом по-
зитивно і неґативно заряджених іонів – катіонів і аніо-
нів.

ЕЛЕКТРОМАҐНІТНА БІОЛОҐІЯ – розділ біо-
лоґії, що вивчає вплив електромаґнітних полів біосфе-
ри на життєдіяльність орґанізмів, електромаґнітну взає-
модію всередині орґанізму та між орґанізмами.

ЕЛЕКТРОМАҐНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – 
електромаґнітні хвилі, що випускаються рухомими елек-
тричними зарядами, збудженими атомами і молекула-
ми, радіонуклідами та іншими ви промінюючими сис-
темами. Діапазон Е. в. перебуває в межах від <10-10 м до 
10 м і більше. Залежно від довжини хвилі (або часто-
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ти коливань) розрізняють ґамма- ви промінювання, рен-
тґенівське випро мінювання, оптичне випромінювання, 
ра діо хвильове випромінювання.

ЕЛЕКТРОМАҐНІТНЕ ПОЛЕ – особлива форма ма-
терії. За допомогою Е. п. здійснюється взаємодія між за-
рядженими частинками. Характеризується індукціями 
(або напруженостями) електричних і маґнітних полів.

ЕЛЕКТРОМІОҐРАФІЯ – дослідження функціо-
нального стану скелетних м’язів, яке ґрунтується на 
реєстрації електричних біопотенціалів, що виникають 
у них.

ЕЛЕКТРОМІОМАСТИКАЦІОҐРАФІЯ – одночас-
на ґрафічна реєстрація змін біопотенціалів жувальних 
м’язів і рухів нижньої щелепи. 

ЕЛЕКТРОМІТКА – наслідок опіку шкіри II–III сту-
пеня, який виявляється на місці входу і виходу струму із 
тіла; Е. найчастіше має вигляд сухого (без рідини) пухи-
ря, є щільним на дотик утворенням світло-жовтого кольо-
ру, овальної або круглястої форми; вона має дно, що за-
падає, та валикоподібні, дещо підвищені краї; у роговому 
та блискучому шарах епідермісу, які цілком відокремлені 
від зернистого шару, виявляються численні порожнини, 
різні за розміром та формою, що надає епідермісу чарун-
ковий (сотовий) вигляд; у проміжках між порожнинами 
роговий шар стає гомоґенним або волокнистим; у зер-
нистому і шипуватому шарах також можуть виявлятися 
порожнечі, які нагадують щілини і відокремлюють по-
верхневі шари клітин від глибоких; інколи епідерміс мо-
же відшаровуватись від дерми і підвищуватись над нею 
у вигляді пухиря.

ЕЛЕКТРОН – стабільна від’ємно заряджена еле-
ментарна частинка зі спіном 1/2, масою близько 9·10-28 

г і маґнітним моментом, що дорівнює маґнетону Бора; 
належить до лептонів і бере участь в електромаґнітній, 
слабкій і ґравіта ційній взаємодіях. 

ЕЛЕКТРОНЕЙРОҐРАФІЯ – дослідження нервової 
системи, що ґрунтується на ґрафічній реєстрації змін у 
часі біоелектричної активності периферійних нервів.

ЕЛЕКТРОНІСТАҐМОҐРАФІЯ – до слідження ні-
стаґма, що ґрунтується на ґрафічній реєстрації змін біо-
потенціалів очного яблука.

ЕЛЕКТРОННА АВТОРАДІОҐРАФІЯ – метод, за 
допомогою якого ви зна чається місце і кількісний вміст 
радіо ак тив ної речовини при електронно-мік ро ско-
пічному дослідженні біолоґічного об’єкта.

ЕЛЕКТРОННА ГІСТОХІМІЯ – розділ гістохімії, 
який на субклітинному рівні вивчає локалізацію різних 
білків, вуглеводів, жирів, нуклеїнових кислот, біоґенних 
амінів, гормонів, ферментів, неорґанічних сполук та ін-
ших субстратів метаболізму в орґанах і тканинах у нор-
мі та при патолоґічних процесах.

ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ – морфолоґічне 
дослідження об’єктів за допомогою потоку електронів, 
що до зволяє вивчати структуру цих об’єктів на макро-
молекулярному і субклітинному рівнях.

ЕЛЕКТРОННА ТЕРАПІЯ – корпускулярна проме-
нева терапія, що ґрунтується на опроміненні патолоґіч-
ного вогнища електронами з енерґією від 1 до 45 Мев. 

У результаті опромінення електронами в патолоґічно 
змінених тканинах виникають біолоґічні реакції, внаслі-
док чого спостерігається загибель окремих клітин або 
втрата ними здатності до поділу. Е. т. застосовують для 
лікування злоякісних пухлин та деяких неспецифічних 
запальних захворювань.

ЕЛЕКТРОННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – корпус-
кулярне іонізуюче випромінювання, яке складається із 
потоку віль них електронів.

ЕЛЕКТРОННИЙ МЕТАЛОФОН – прилад для без-
контактного визначення локалізації в очному яблуці ме-
талічних маґнітних і немаґнітних чужорідних тіл.

ЕЛЕКТРОННИЙ МІКРОСКОП – прилад, в якому 
для отримання збільшеного зображення застосовується 
електронний пучок. За принципом дії розрізняють про-
свічувальні (трансмісійні), скануючі (растрові) і комбі-
новані Е. м.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРАМАҐНІТНИЙ РЕЗО-
НАНС – резонансне поглинання радіохвиль, зумовлене 
квантовими переходами між маґнітними підрівнями па-
рамаґнітних іонів. Методи дослідження, що ґрунтують-
ся на Е. п. р., застосовують для дослідження кінетики 
хімічних і біохіміч них реакцій, ролі вільних радикалів 
у процесах життєдіяльності орґанізму в нормі і при па-
толоґії, механізмів виникнення і перебігу фотобіолоґіч-
них процесів і т. ін.

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНА АВТОРА ДІО-
ҐРАФІЯ – див.: Електронна авторадіоґрафія.

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНА ГІСТОХІ-
МІЯ – див.: Електронна гістохімія.

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНА ЦИТОХІ-
МІЯ – див.: Електронна гістохімія.

ЕЛЕКТРООДОНТОДІАҐНОСТИКА – дос лід жен -
ня стану пульпи зуба і періодонта шляхом визначен-
ня збудливості нервів зуба при дії електричним стру-
мом.

ЕЛЕКТРООКУЛОҐРАФІЯ – дослідження функ-
ціонального стану сітківки шляхом ґрафічної реєстра-
ції змін постій ного біопотенціалу ока при його рухах. 
Для проведення Е., звичайно, використовують елект-
роенцефалоґрафи різних систем, які дозволяють підси-
лювати біопотенціал і здійснювати запис у вигляді кри-
вої – електроокулоґрами.

ЕЛЕКТРООФТАЛЬМОДИНАМО ҐРАФІЯ – до-
слідження функціонального стану сітківки, яке ґрун-
тується на вивченні змін електроретиноґрами при дозо-
ваному тиску на око; застосовується при захворюваннях 
судинної системи очей.

ЕЛЕКТРООФТАЛЬМОДІАҐНОСТИКА – діа ґнос-
тика очних хвороб, яка ґрунтується на електрофізіо-
лоґічних дослідженнях.

ЕЛЕКТРОПЕНЕТРАЦІЯ – див.: Діатермія.
ЕЛЕКТРОПІРЕКСІЯ – один із методів піротерапії, 

при якому підвищення температури тіла хворого дося-
гається загальною дією на орґанізм (на все тіло хворо-
го) електричного поля ультрависокої частоти (УВЧ), що 
призводить до значного підвищення теплоутворення в 
тканинах.
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ЕЛЕКТРОПЛЕКСІЯ – див.: Електросудомна те-
рапія.

ЕЛЕКТРОПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – до слідження кро-
вонаповнення орґана або ділянки тіла, що ґрунтується на 
реєстрації їх електричного опору або діелектричних влас-
тивостей, які змінюються в процесі кровообігу.

ЕЛЕКТРОПНЕВМОТАХОҐРАФІЯ – досліджен-
ня зовнішнього дихання, що ґрунтується на ґрафічній 
реєстрації об’ємної швидкості повітря, яке вдихається і 
видихається протягом дихального циклу.

ЕЛЕКТРОПОЗНАЧКА – ділянка пошкодження тка-
нин у місці контакту з провідником електричного стру-
му значної сили або напруги; характеризується сухим 
некрозом тканин та імпреґнацією їх металом провідни-
ка.

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ (у біолоґії) – 1) величи-
на, що характеризує здатність тіла пропускати струм; 
2) здатність живих тканин і орґанізмів пропускати елек-
тричний струм під впливом електричної напруги.

ЕЛЕКТРОПУНКТУРА – 1) метод рефлексотера-
пії, що ґрунтується на дії різними видами електричного 
поля за допомогою спеціального електрода на біолоґіч-
но активні точки, розміщені на поверхні тіла; 2) метод 
електрокоаґуляції за допомогою електрода невеликих 
геманґіом шкіри або слизової оболонки.

ЕЛЕКТРОРЕЗЕКЦІЯ – резекція, що виконується 
за допомогою електроножа.

ЕЛЕКТРОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – метод рентґе-
ноґрафії, при якому рентґенів ське зображення отриму-
ють на зарядженій пластині, а потім переносять на зви-
чайний папір.

ЕЛЕКТРОРЕТИНОҐРАФІЯ – дослідження функ-
ціонального стану сітківки ока шляхом реєстрації біо-
потенціалів, що виникають у ній при світловому по драз-
ненні. При Е. здійснюють стимуляцію ока імпульсними 
джерелами світла. Для отримання імпульсів білого світ-
ла використовують спеціальні фотостимулятори, для ім-
пульсів монохроматичного ви промінювання – квантові 
ґенератори. Для реєстрації біопотенціалів, звичайно, ви-
користовують електроенцефалоґрафи.

ЕЛЕКТРОСОН – метод електролікування деяких 
функціональних розладів ц.н.с. і внутрішніх хвороб, при 
якому використовується імпульсний електричний струм. 
Механізм лікувальної дії Е. є складним процесом, що 
включає як нер вово-рефлекторний вплив електричного 
струму на мозок, так і його безпосередню дію на струк-
тури мозку.

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ – електричне поле 
нерухомих електричних зарядів. Е. п., що виникає в ре-
зультаті накопичення електричних зарядів на поверхні 
тіла людини, має неспецифічну дію на орґанізм, в ос-
нові якої лежить нейрорефлекторний механізм.

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ – дія на орґанізм імпуль-
сним електричним струмом з метою збудження або під-
силення функції структур орґанізму з лікувальною або 
дослідницькою метою.

ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ СЕРЦЯ – див.: Кардіо-
стимуляція.

ЕЛЕКТРОСУБКОРТИКОҐРАФІЯ – дослідження 
підкіркових структур головного мозку, що ґрунтується 
на реєстрації їх біоелектричної активності за допомогою 
введених у них електродів.

ЕЛЕКТРОСУДОМНА ТЕРАПІЯ – лікування пси-
хічно хворих, яке ґрунтується на викликанні в них судом-
них станів за допомогою електростимуляції головного 
мозку. При Е. т. дія на головний мозок включає елект-
ростимулюючий, судомний і амнестичний компоненти.

ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ – див.: Електролікування.
ЕЛЕКТРОТОН ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – зміна збудли-

вості тканин і орґанів при проходженні через них пос-
тійного електричного струму.

ЕЛЕКТРОТОНІЧНІ ЯВИЩА – див.: Електротон 
фізіолоґічний.

ЕЛЕКТРОТРАВМА – травма, спричинена дією 
на орґанізм електричного струму; ступінь ушкоджен-
ня спри чи нене Е. залежить від багатьох чинників: си-
ли, напруги електричного струму, тривалості контакту з 
джерелом електричного струму, вісі проходження елект-
ричного струму в тілі людини, його фізичних властиво-
стей (постійний або змінний); має значення фізіолоґіч-
ний стан орґанізму потерпілого (стан нервової системи 
та міокарду), опір тканин у ділянці контакту та загальна 
опірність орґанізму, характер середовища, в якому діє 
електричний струм; дія електричного струму зумовлює 
термічне, хімічне і механічне ураження шкіри; ушкод-
ження внаслідок дії струму з напругою понад 1000 В на-
зивають високовольтажними, а з напругою менше ніж 
1000 В – низьковольтажними; побутова Е. частіше не 
зумовлює тяжких ускладнень, але навіть за умови низь-
кої напруги Е. може спричинити загрозливі для життя 
наслідки; у разі високовольтажної Е. ризик тяжких ус-
кладнень набагато більший; ступінь тяжкості наслідків 
Е. збільшується в разі одночасного контакту з водою; 
специфічна дія електричного струму складається з елек-
трохімічного, теплового та біолоґічного ефектів; елек-
трохімічний ефект проявляється у вигляді електролізу, 
який зумовлює пошкодження усіх електролітних систем 
орґанізму; тепловий ефект полягає у виникненні опіків 
шкіри з можливістю руйнування тканин майже до їх об-
вуглювання і розплавлення кісткової тканини з виділен-
ням кальцію, фосфату, внаслідок чого в клітинах вини-
кають утворення, які нагадують намисто із перлів; від 
цієї дії у місці контакту з металом утворюється елект-
ромітка; механічний (динамічний) ефект струму великої 
сили має вибухоподібний характер і характеризується 
розшаруванням тканин і можливим відриванням час-
тин тіла; біолоґічний ефект характеризується збуджен-
ням м’язів, залозистих структур та нервових рецепторів; 
це спричинює тонічні судоми скелетних м’язів, які мо-
жуть зумовити вивихи кісток і зупинку дихання; тонічне 
скорочення гладких м’язів супроводжується підвищен-
ням кров’яного тиску, сечовиділенням, дефекацією; най-
частішими ускладненнями Е. є порушення ритму серця, 
включаючи фібриляцію шлуночків, ушкодження нерво-
вих волокон та опіки внаслідок перетворення електрич-
ної енерґії на теплову.
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ЕЛЕКТРОТРАНСТЕРМІЯ – див.: Діатермія.
ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОҐІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СЕРЦЯ – реєстрація внутрішньопорожнинних елек-
тричних потенціа лів серця з метою діаґностики пору-
шень провідності.

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає елек-
тричні явища в живих клітинах, тканинах і орґанах, 
вплив на них електричного струму.

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ – спрямоване переміщення елек-
трично заряджених частинок дисперсної фази в диспер-
сному середовищі, або іонів в електропровідному роз-
чині під дією зовнішнього електричного поля.

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ ЛІКАРСЬКИЙ – метод елект-
ролікування, що полягає в комплексній дії на орґанізм 
постійного струму і введених за його допомогою лі-
карських речовин. Застосування Е. л. ґрунтується на 
теорії електролітичної дисоціації. Лікарські речовини, 
що здатні дисоціювати в розчині на позитивні (катіони) 
і від’ємні (аніони), спрямовано переміщуються в полі 
постійного електричного струму і можуть надходити в 
орґанізм, долаючи шкірний бар’єр.

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ-ДІАТЕРМІЯ – див.: Діатермо-
електрофорез.

ЕЛЕКТРОФОРЕЗІНДУКТОТЕРМІЯ – комплек-
сне застосування електрофорезу та індуктотермії з лі-
кувальною метою.

ЕЛЕКТРОХІМІЯ – розділ фізичної хімії, який вив-
чає об’ємні і поверхневі властивості твердих і рідких 
тіл, що містять рухомі іони, а також механізми процесів 
за участю іонів на межі розділу і в об’ємі тіл.

ЕЛЕКТРОХІРУРҐІЯ – використання струму висо-
кої частоти при проведенні оперативних втручань.

ЕЛЕКТРОШОК – див.: Електросудомна терапія.
ЕЛЕМЕНТИ ШКІРНОГО ВИСИПУ ВТОРИН-

НІ – морфолоґічні елементи, що утворюються із пер-
винних елементів у процесі їхнього подальшого розвит-
ку. До Е. ш. в. в. належать: 1) порушення рогоутворення 
(лусочка, кератоз); 2) ерозія; 3) екскоріація; 4) тріщина; 
5) кірка; 6) виразка; 7) рубець; 8) веґетація і 9) ліхеніфі-
кація.

ЕЛЕМЕНТИ ШКІРНОГО ВИСИПУ ПЕРВИН-
НІ – морфолоґічні елементи, що виникають на незмі-
неній до цього шкірі. До Е. ш. в. п. належать: 1) пляма; 
2) пухир; 3) пухирець; 4) гній ничок;  5) вузлик; 6) гор-
бик; 7) вузол. 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ – найпростіший, початковий, 
основний.

ЕЛЕРА (J. OEHLER) СИМПТОМ – бліді і холодні 
ступні ніг; можлива ознака облітеруючого ендартеріїту.

ЕЛЕРСА – ДАНЛОСА (E. EHLERS – H. A. DAN-
LOS) СИНДРОМ – див.: Десмоґенез недосконалий.

ЕЛЕФАНТІАЗ – див.: Слоновість.
ЕЛІКСИР – складні спиртові розчини або суміші 

екстрактів, настоїв, ефірних масел та деяких інших лі-
карських форм.

ЕЛІМІНАЦІЙНІ ПРОБИ – метод етіолоґічної 
діаґностики алерґічних хвороб, що ґрунтується на зу-
пинці контакту хворого з передбачуваним алерґеном 

і оцінці виникаючих при цьому змін перебігу хво-
роби.

ЕЛІМІНАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН – змен-
шення кількості лікарської речовини в крові (сироватці) 
внаслідок екскреції і біотрансформації.

ЕЛІМІНАЦІЯ ХРОМОСОМИ – втрата клітиною 
хромосоми під час мітозу або мейозу.

ЕЛІПТОЦИТОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Дресбаха 
синдром.

ЕЛЛІОТА (G. T. ELLIOT) СИМПТОМ – ознака 
неактивної стадії вторинного і третинного сифілісу: за-
твердіння облямівки шкірних уражень.

ЕЛЛІСА (O. H. ALLIS) СИМПТОМ (1) – послаб-
лення натягнення фасції, що розміщена між великим 
вертлюгом і гребенем клубової кістки; ознака перело-
му шийки стегна.

ЕЛЛІСА (C. ELLIS) СИМПТОМ (2) – косе роз-
міщення верхнього вигнутого рівня плеврального ви-
поту; ознака ексудативного перикардиту.

ЕЛЛІСА – ВАН КРЕВЕЛЬДА (R.W.B. EL  LIS – 
S. VAN CREVELD) ХВОРОБА – комплекс спадкових 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) ано-
малій з дисплазією похідних екто- і мезодерми: хон-
дродиспластичний низький зріст; укорочення довгих 
трубчастих кісток (особливо передпліччя і гомілки), 
двобічна полідактилія, поліметакарпалія, полімета-
тарзалія, множинні екзостози, гіпоплазія зубів і нігтів; 
часто вроджені вади серця, епіспадія, гіпо спадія, крип-
торхізм, алопеція.

ЕЛЛІСА – ДАМУАЗО – СОКОЛОВА (C. ELLIS – 
L. H. C. DAMOISEAU – Д.К. СОКОЛОВ) ЛІНІЯ – 
верхня межа ексудату в плевральній порожнині, яка про-
ходить від хребта латерально і вгору до задньої пахвової 
лінії, потім вниз і допереду до середньоключичної лінії; 
визначається при перкусії.

ЕЛСБЕРҐА – ДАЙКА (C. A. ELS BERG – S. C. DY-
KE) СИМПТОМ – ознака пухлини хребта: на рентґе-
ноґрамі вертикальні овали (корені дужок хребців) на рів-
ні локалізації пухлини (частіше екс традуральної) мають 
змінену форму, а відстань між коренями узурованих ду-
жок збільшується.

ЕЛЬПЕНОРА (ELPENOR – ІМ’Я СУПУТНИКА 
ОДІСЕЯ) СИНДРОМ – прояви гострої інтоксикації 
алкоголем, седативними і транквілізуючими засобами; 
характеризується поєднанням утрудненого сприйняття 
оточуючого, дезорі єн  тування, безцільного блукання і 
розладів координації рухів.

ЕЛЬШНІҐА (A. P. ELSCHNIG) ПЛЯМИ – яскраві 
ізольовані жовті або червоні плями на сітківці ока, які 
спостерігаються при офтальмоскопії; ознака вираженої 
гіпертонічної ретинопатії.

ЕЛЬШНІҐА (A. P. ELSCHNIG) СИНДРОМ – ано-
малія повік: ектопіон нижньої повіки; очна щілина ла-
терально подовжена; часто спостерігається поєднання з 
гіпертелоризмом і аномаліями піднебіння і губ.

ЕМАЛОЇД – див.: Адамантома.
ЕМАЛЬ ЗУБНА – тверда тканина зуба, яка покри-

ває дентин коронки зуба.
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ЕМАСКУЛЯЦІЯ – хірурґічне повне видалення ста-
тевого члена разом з калиткою та її орґанами.

ЕМБОЛ – субстрат, що циркулює в крові, не зустрі-
чається в нормі і здатний викликати гостру оклюзію суди-
ни з порушенням кровопостачання орґана або тканини.

ЕМБОЛ МОВНИЙ – частина слова, слово або сло-
восполучення, яке хворий багаторазово повторює при 
спробі говорити; ознака моторної афазії.

ЕМБОЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення тромбу 
із кровоносної судини.

ЕМБОЛІЯ – патолоґічний процес, зумовлений пе-
реносом током крові різних субстратів, що не зустріча-
ються в нормі і здатні викликати гостру оклюзію суди-
ни з порушенням кровопостачання тканини чи орґана. 
При всіх видах Е. спостерігаються патолоґоанатомічні 
зміни, характерні для дисемінованого внутрішньосудин-
ного зсідання крові. 

Е. АМНІОТИЧНА – вид тканинної Е., яка зумов-
лена потраплянням навко ло  плідних вод у кровоносне 
русло породіллі.

Е. БАКТЕРІАЛЬНА – Е. аґлютинованими мікро-
орґанізмами або частіше фраґментами тромба з явища-
ми септичного розплавлення, що може ускладнити пере-
біг гнійного запального процесу, практично різної локалі-
зації, з наступним розвитком септикопіємії й утворенням 
метастатичних гнійних вогнищ у різних орґанах.

Е. ЖИРОВА – Е., яка характеризується потраплян-
ням крапель нейтрального жиру в кровоток з обтура-
цією дрібних судин внутрішніх орґанів; розвивається, 
головним чином, при закритих переломах довгих труб-
частих кісток, множинних переломах ребер і кісток тазу, 
тяжких опіках, електротравмі і значних пошкодженнях 
м’яких тканин.

Е. ПАРАДОКСАЛЬНА – Е., яка характеризується 
переносом емболів із вен великого кола кровообігу (об-
минаючи легені) і обтурацією галузок аорти або інших 
артерій; спостерігається при незарощеному овальному 
отворі, наявності дефекта міжпередсердної або міжш-
луночкової перегородок серця з скиданням крові спра-
ва наліво.

Е. ПОВІТРЯНА – Е., яка розвивається внаслідок 
потрапляння в кровоток пухирців повітря при поранен-
ні яремних або підключичних вен, відкритій травмі си-
нусів твердої мозкової оболонки, пошкодженні легень, 
деяких нейрохірурґіч них операціях, оперативних втру-
чаннях на легенях, серці і аорті з застосуванням апара-
та штучного кровообігу, накладенні діаґностичного або 
лікувального пневмоперитонеума або пневмоторакса, 
проведенні гемодіалізу.

Е. РЕТРОҐРАДНА – Е., яка характеризується пе-
реносом ембола проти току крові із проксимального в 
дистальний відділ венозної судини; спостерігається в 
тих випадках, коли ембол, маючи високу питому вагу, 
переміщується під дією сили ваги проти уповільнено-
го току крові.

Е. ТКАНИННА – Е., яка характеризується потрап-
лянням у кровоток фраґментів пошкодженої тканини 
мозку, печінки, кістковомозкових клітин, обривків де-

рми і поперечносмугастих м’язових волокон, клітин 
злоякісної пухлини; розвивається при тяжких травмах 
з розміжченням тканини чи орґана, злоякісних пухли-
нах, порушенні методики черезшкірної пункційної біоп-
сії внутрішніх орґанів, невиконанні правил пункції та 
катетеризації підключичних і яремних вен.

Е. ТРОФОБЛАСТИЧНА – вид тканинної Е., яка мо-
же виникати при порушеній трубній вагітності або виш-
крібанні порожнини матки при пухирному занеску.

ЕМБОЛОЛАЛІЯ – див.: Емболофразія.
ЕМБОЛОФРАЗІЯ – введення в мову додаткових 

безглуздих слів, які часто і звично застосовуються. 
ЕМБРІО- (грец. embryon – зародок, ембріон) – час-

тина складних слів, яка означає належність до зародка 
(ембріону).

ЕМБРІОБЛАСТ – клітини, розміщені досередини 
від трофобласта в зародків ссавців на стадіях морули і 
ранньої бластоцисти.

ЕМБРІОДІЯ – див.: Дауна хвороба.
ЕМБРІОЛОҐІЯ – наука про закономірності емб-

ріонального розвитку орґанізму. Е. вивчає як загальні 
закономір ності філоґенезу, які проявляються в розвит-
ку всіх багатоклітинних тварин (від губок і кишковопо-
рожнинних до хребетних і людини), так і особливості 
онтоґенетичного розвитку людини і представників ок-
ремих типів, класів і видів тварин.

ЕМБРІОЛОҐІЯ АНАЛІТИЧНА – див.: Механіка 
розвитку.

ЕМБРІОЛОҐІЯ ЕКОЛОҐІЧНА – розділ ембріо-
лоґії, що вивчає особливості розвитку зародка в певних 
умовах навколишнього середовища і можливості адап-
тації в разі їхньої зміни.

ЕМБРІОЛОҐІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – розділ 
ембріолоґії, який ви вчає процеси ембріоґенезу в різних 
експериментальних умовах з метою пошуку шляхів і 
методів цілеспрямованого впливу на нього. 

ЕМБРІОН – див.: Зародок.
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ – зародковий, зачатковий; та-

кий, що перебуває в зачатковому стані.
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК – індивідуаль-

ний розвиток орґанізму від моменту запліднення до за-
вершення основних процесів орґаноґенезу. В Е. р. виді-
ляють кілька періодів: період одноклітинного зародка, 
або зиґоти, період дроблення яйця, період ґаструляції, 
пе ріод відокремлення основних зачатків орґанів і тка-
нин, період гістоґенезу і орґаноґенезу.

ЕМБРІОПАТІЇ – хвороби, вади розвитку і пато-
лоґічні стани, які виникають в ембріональному пе-
ріоді під впливом несприятливих зовнішніх факторів, 
що діють на зародок. Виникненню Е. можуть сприяти 
віруси, хімічні речовини, фі зичні фактори, ендокринні 
захворювання матері.

ЕМБРІОТОКСИЧНІСТЬ – здатність речовини при 
потраплянні в орґанізм матері викликати патолоґічні 
зміни або загибель плода.

ЕМБРІОТОКСОН – вроджене помутніння пери-
ферійних відділів рогівки ока, яке відділене від лімба 
вузькою смужкою прозорої тканини. 
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ЕМБРІОТОМІЯ – плодоруйнівна операція, при якій 
плід розчленовують на частини з метою полегшити йо-
го видалення із пологових шляхів жінки. До Е. відносять 
краніотомію, декапітацію, клейдотомію, евісцерацію (ек-
зентерацію) і спондилотомію.

ЕМБРІОТРОПНІСТЬ – властивість речовини при 
потраплянні в орґанізм матері впливати на ембріон.

ЕМБРІОЦИТОМА – див.: Тератома.
ЕМЕТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

який складається із трьох основних проявів – нудота, 
«німе блювання», блювання; Е. с. є проявом видонеспе-
цифічного рефлексу, який в нормальних умовах має за-
хисну роль при потраплянні в шлунок подразнювальних 
або небезпечних для життя речовин.

ЕМЕТРОПІЯ – вид рефракції ока, яка характери-
зується тим, що паралельні промені світла, які пот-
рапляють в око, після заломлення фокусуються точно 
на сітківці. При Е., звичайно, спостерігається висо-
ка гострота зору, що дорівнює 1,0, а часто, особливо 
в осіб молодого віку, навіть вище. Утруднення при 
праці на близькій відстані в людей з Е. виникають в 
40–45 років, коли починається закономірно слабша-
ти акомодація.

EMG (екзомфалос – макроґлосія – ґіґантизм) СИН-
ДРОМ – див.: Беквіта – Відемана синдром.

ЕМІСІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОҐРАФІЯ – 
радіоізотопне дослідження, що ґрунтується на реєстра-
ції випромінювання введеного в орґанізм радіонукліда 
з наступною побудовою пошарових зображень за допо-
мою ЕОМ.

ЕМОЦІЇ – суб’єктивні стани людини та тварин, 
що виникають у відповідь на дію зовнішніх або внут-
ріш ніх подразників і проявляються у формі безпосе-
редніх переживань. Біолоґічне значення Е. визначаєть-
ся їх оцінковою функцією, внаслідок якої орґанізм 
прагне завчасно і швидко відреаґувати на зміни зов-
нішнього середовища, мобілізувати енерґетичні ре-
сурси, необхідні для дій, спрямованих на задоволен-
ня безпосередніх потреб. Як правило, Е. виникають 
внаслідок первинної активації спеціалізованих (емо-
ціоґенних) структур мозку. Збудження одних структур 
викликає появу позитивного емоційного стану (пози-
тивні емоції), які орґанізм прагне підсилити, продов-
жити або повторити. Активація інших структур суп-
роводжується появою неґативного емоційного стану 
(неґативні емоції), які орґанізм прагне послабити або 
усунути.

ЕМОЦІЙНА ПРОБА – оцінка реакції серцево-су-
динної системи на емоційне напруження.

ЕМОЦІЙНА ТУПІСТЬ – див.: Афективна тупість.
ЕМОЦІЙНЕ ЗБІДНЕННЯ – різновид патолоґії 

емоцій; проявляється слабкістю емоційних реакцій, що 
супроводжується недостатністю афективного відгуку-
вання, збідненням почуттів, емоційною холодністю.

ЕМОЦІЙНЕ ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ – див.: Емоцій-
ний стрес.

ЕМОЦІЙНИЙ – 1) такий, що виявляє емоції; викли-
каний емоціями. 2) нестриманий, легко збуджуваний.

ЕМОЦІЙНИЙ СИНДРОМ – див.: Афективний 
синдром.

ЕМОЦІЙНИЙ СТРЕС – стан яскраво вираженого 
психоемоційного переживання людиною конфліктних 
ситуацій, які гостро або тривало обмежують задоволен-
ня його соціальних і біолоґічних потреб. У ґенезі Е. с. 
провідна роль належить первинним змінам діяльності 
ряду структур головного мозку. Е. с. лежить в основі 
адаптивних фізіолоґічних реакцій, що дозволяє орґаніз-
мові за рахунок мобілізації резервних можливостей пе-
реборювати конфліктні ситуації.

ЕМПАТІЯ – розуміння та співпереживання психіч-
ного стану іншої людини.

ЕМПЕРІПОЛЕЗ – активне проникання однієї клі-
тини в іншу без її пошкодження.

ЕМПЕРІПОЛЕЗИС – див.: Емперіполез.
ЕМПІЄМА – накопичення гною в будь-якій порож-

нині орґанізму або в порожнистому орґані людини.
ЕМПІЄМА ЖОВЧНОГО МІХУРА – накопичен-

ня значної кількості гною в порожнині жовчного міху-
ра, що може зустрічатится при гострому гнійному хо-
лециститі.

ЕМПІЄМА ПЛЕВРИ – накопичення гною в плев-
ральній порожнині; виникає найчастіше всього внаслі-
док поширення гній ного запалення з легеневої ткани-
ни.

ЕМПІЄМА СЕЧОВОДУ – див.: Гідропіоуретер.
ЕМПІЄМА СУГЛОБОВОЇ ПОРОЖНИНИ – нако-

пичення гною в суглобовій порожнині; виникає внаслі-
док проникнення гною із епіфіза кістки або при потрап-
лянні в суглоб дрібних чужорідних тіл внаслідок його 
поранення.

ЕМПІЄМА ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА – 
накопичення гною в порожнині червоподібного відрос-
тка, яке може зустрічатися при гострому гнійному апен-
дициті.

ЕМПІЄМЕКТОМІЯ – див.: Плевректомія.
ЕМПРОСТОТОНУС – вимушена поза тіла з вигну-

тим вперед тулубом; зумовлена тетанічним скороченням 
м’язів-згиначів.

ЕМУЛЬҐАТОРИ ХАРЧОВІ – харчові добавки, що 
використовуються для створення харчових продуктів 
потрібної консистенції – емульсій. Дія Е. х. ґрунтується 
на їх здатності концентруватися на межі двох рідких фаз 
і знижувати поверх невий натяг на межі фаз, створюючи 
навколо крапель емульсії захисний шар і тим самим пе-
решкоджати їхньому злипанню.

ЕМУЛЬСІЇ – дисперсні системи з рід ким дисперс-
ним середовищем і рідкою дисперсною фазою.

Е. ЛІОФІЛЬНІ – колоїдні системи, які характери-
зуються рівноваговим поділом частинок за розмірами, 
що не змі нюється в часі. Відповідно до механізму ут-
ворення Е. ліофільних будуються біолоґічні мембрани 
живих орґанізмів.

Е. ЛІОФОБНІ – колоїдні системи, які характеризу-
ються нестійким станом частинок (крапель) рідкої дис-
персної фази.

ЕМФАТИЧНИЙ – почуттєво-виразний.
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ЕМФІЗЕМА – розтягнення орґана або тканини по-
вітрям або ґазом, що утворився в тканинах.

Е. МЕДІАСТИНАЛЬНА – Е., яка характеризуєть-
ся наявністю в тканинах середостіння повітря, яке пот-
рапляє або безпосередньо із оточуючої атмосфери або 
з інших орґанів при різних травмах, патолоґічних про-
цесах, під час операцій. Особливо небезпечно велике 
скупчення повітря в середостінні у хворих з клапанним 
пневмотораксом, що викликає стискування орґанів се-
редостіння з наступним розвитком ядухи і наростаючої 
серцевої слабкості.

Е. ПІДШКІРНА – Е., яка характеризується рівно-
мірно розлитою припухлістю різної протяжності, що 
покрита незміненою шкірою. У ділянці припухлості 
визначається характерна крепітація.

Е. ТКАНИННА – Е., яка розвивається у хворих з 
анаеробною інфекцією; тканини в ділянці ураження ма-
ють пористий вигляд. 

Е. ТРУПНА – Е. орґанів і тканин, яка виникає при 
розкладі трупа.

ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ – патолоґічні зміни легене-
вої тканини, які характеризуються підвищеним вмістом 
у ній повітря.

Е. ЛЕГЕНЬ ВЕЗИКУЛЯРНА – ураження легене вої 
тканини, яке характеризується розширенням повіт ряних 
просторів, що розміщені дистальніше термі нальних 
бронхіол, і деструкцією та атрофією альвеолярних пере-
городок. Фактори, що мають значення в патоґенезі Е. ле-
гень, поділяють на ендоґенні і екзоґенні. Із ендоґенних 
факторів найбільше значення мають ґенетична детермі-
нованість, вроджені дефекти структурних ґлікопротеїдів 
(легеневий колаґен, еластин, протео ґлікани), порушення 
взаємовідносин між статевими гормонами (андроґена-
ми і екстроґенами). Із екзоґенних факторів найбільше 
значення мають паління та різні виробничі забруднен-
ня повітря.

Е. ЛЕГЕНЬ АЛЬВЕОЛЯРНА – Е. легень, яка про-
являється розширенням просвіту альвеол.

Е. ЛЕГЕНЬ АТРОФІЧНА – див.: Е. легень стареча.
Е. ЛЕГЕНЬ БУЛЬОЗНА – Е. легень, яка характери-

зується утворенням повітряних пухирів у периферійних 
від ділах легень.

Е. ЛЕГЕНЬ ВЕЗИКУЛЯРНА – див.: Е. легень аль-
веолярна.

Е. ЛЕГЕНЬ ВІКАРНА – Е., яка характеризуєть-
ся збільшенням об’єму легені або його частини, що 
пов’язано зі зменшенням об’єму решти легеневої тка-
нини внаслідок рубцевого зморщування, ателектазу або 
оперативного втручання.

Е. ЛЕГЕНЬ ВОГНИЩЕВА – Е. легень, при якій 
уражені окремі ділянки легеневої тканини; зумовлена 
деструкцією і розтягненням стінок альвеол рядом з вог-
нищами запалення чи склерозу.

Е. ЛЕГЕНЬ ВРОДЖЕНА ОДНОБІЧНА – Е. ле-
гень, яка зумовлена аномалією розвитку легеневої тка-
нини.

Е. ЛЕГЕНЬ ВРОДЖЕНА ЧАСТКОВА – Е. легень, 
яка зумовлена аномалією розвитку привідного бронха 

і його розгалужень, що призводить до розширення од-
нієї з часток.

Е. ЛЕГЕНЬ ВТОРИННА – Е., яка ускладнює пере-
біг інших захворювань легень. 

Е. ЛЕГЕНЬ ҐЕНУЇННА – див.: Е. легень везику-
лярна.

Е. ЛЕГЕНЬ ДИФУЗНА – Е. легень, при якій ура-
жені всі відділи легень.

Е. ЛЕГЕНЬ ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: Е. легень ве-
зикулярна.

Е. ЛЕГЕНЬ ІДІОПАТИЧНА – див.: Е. легень ве-
зикулярна.

Е. ЛЕГЕНЬ ІНТЕРСТИЦІЙНА –  Е., яка характе-
ризується накопиченням пухирців повітря в проміжній 
тканині легені; спостерігається наявність ланцюжків із 
пухирців повітря в товщі плеври, частіше розміщених 
паралельними рядами по ходу ребер у передньоверхніх 
відділах легень; у легенях пухирці повітря спостеріга-
ються навколо бронхів, судин, які розміщені ближче до 
кореня легені і поширюється на тканину середостіння, 
інколи під шкіру.

Е. ЛЕГЕНЬ ІРРЕҐУЛЯРНА – див.: Е. легень вог-
нищева.

Е. ЛЕГЕНЬ КОМПЕНСАТОРНА – див.: Е. легень 
вікарна.

Е. ЛЕГЕНЬ ЛОКАЛІЗОВАНА – див.: Е. легень 
вогнищева.

Е. ЛЕГЕНЬ НАВКОЛОРУБЦЕВА – див.: Е. легень 
вогнищева.

Е. ЛЕГЕНЬ ОСТРІВЦЕВА – див.: Е. легень вог-
нищева.

Е. ЛЕГЕНЬ ПАНАЦИНОЗНА – Е. легень, при якій 
патолоґічні зміни спо стерігаються у всіх відділах аци-
нусів або часток.

Е. ЛЕГЕНЬ ПАНЛОБУЛЯРНА – див.: Е. легень 
панацинозна.

Е. ЛЕГЕНЬ ПЕРИФОКАЛЬНА – див.: Е. легень 
вогнищева.

Е. ЛЕГЕНЬ ПРОМІЖНА – див.: Е. легень інтер-
стиційна.

Е. ЛЕГЕНЬ СТАРЕЧА – Е., яка характеризується 
зменшенням легень у розмірах, часто дифузним антра-
козом, атрофією і склерозом м’язових пучків, що обплі-
тають стінки бронхіол; конфіґурація ацинуса має вигляд 
послабленої пружини, провідна частина бронхіол роз-
ширяється, а площа альвеол, внаслідок їх сплощення, 
відносно зменшується; у результаті збільшується об’єм, 
так званого, мертвого простору.

ЕНАМЕЛОБЛАСТ – див.: Амелобласт.
ЕНАНТЕМА – висипи на слизових оболонках.
ЕНҐЕЛУЧЧІ (ANGELUCCI) СИНДРОМ – симп-

томокомплекс, що проявляється легкозбудливим темпе-
раментом, прискореним пульсом, вазомоторним розла-
дом у хворих на вернальний кон’юнктивіт. 

ЕНҐЕЛЬМАНА (G. ENGELMANN) ХВОРОБА – 
див.: Дисплазія діафізарна проґресуюча.

ЕНҐЕЛЯ (D. ENGEL) ОКУЛЬТНИЙ ТУБЕРКУ-
ЛЬОЗ – див.: Інтоксикація туберкульозна хронічна.
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ЕНҐЕЛЯ (D. ENGEL) СИНДРОМ – прояви алерґії 
після вдихання пилку рослин: спостерігається переваж-
но весною; проявляється сильним кашлем, задишкою, 
набряком легень, у крові – еозинофілія.

ЕНҐМАНА (M. F. ENGMAN) СИНДРОМ – див.: 
Дискератоз вроджений.

ЕНҐМАНА – КОУЛА (M. F. ENG MAN – H. N. CO-
LE) ВРОДЖЕНИЙ ДИСКЕРАТОЗ – див.: Дискератоз 
вроджений.

ЕНҐМАНА – ЯНСЕНА (M.F. ENG MANN – JAN-
SEN) СИНДРОМ – див.: Дискератоз вроджений.

ЕНҐРАМА – стійкі функціональні та структурні змі-
ни в ц. н. с., які виникають внаслідок дії на орґанізм 
будь-яких подразників.

ЕНД- (ендо-; грец. endō, endon – всередині, усере-
дині) – частина складних слів, яка означає «всередині», 
«внутрішній».

ЕНДАОРТИТ – запалення внутрішньої оболонки 
аорти.

ЕНДАРТЕРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення внут-
рішньої оболонки артерії, ураженої атеросклерозом.

ЕНДАРТЕРІЇТ – запалення внутрішньої оболонки 
артерії.

ЕНДАРТЕРІЇТ ОБЛІТЕРУЮЧИЙ – захворювання 
артерій запального ґенезу, яке характеризується звужен-
ням їх нього просвіту до повної облітерації і супровод-
жується порушенням крово обігу в кінцівках.

ЕНДАРТЕРІЇТ ОБЛІТЕРУЮЧИЙ СИФІЛІТИЧ-
НИЙ – ендартеріїт, що є проявом вісцерального сифілі-
су; спостерігається переважне ураження артерій голов-
ного мозку.

ЕНДДІАСТОЛІЧНИЙ ОБ’ЄМ – див.: Кінцево-
діастолічний об’єм.

ЕНДДІАСТОЛІЧНИЙ ТИСК – див.: Кінцево-діас-
толічний тиск.

ЕНДЕМІЧНЕ ВОГНИЩЕ – територія, у межах 
якої протягом тривалого часу спостерігається захворю-
вання певною хворобою.

ЕНДЕМІЧНИЙ – такий, що властивий даній місце-
вості або поширений у ній; місцевий.

ЕНДЕМІЧНІ ОРҐАНІЗМИ – види, роди, родини та 
інші групи рослин або тварин, поширення яких обмеже-
не певною місцевістю.

ЕНДЕМІЧНІСТЬ – властивість деяких хвороб 
внаслідок наявності певних сприятливих умов постій-
но існувати на даній території.

ЕНДЕМІЯ – постійна наявність у даній місцевості 
захворюваності людей певною хворобою, що зумовле-
но відповідними соціальними і природними факторами 
даного реґіону.

Е. СПРАВЖНЯ – Е., пов’язана з комплексом спе-
цифічних для даної місцевості природних факторів: 
ареалом тварин, що є джерелом збудників інфекції, 
членистоногих, які є переносниками збудників, а та-
кож можливістю збереження збудника поза орґанізмом 
тварини.

Е. СТАТИСТИЧНА – Е., не пов’язана зі специфіч-
ними природними умовами; захворювання розглядають-

ся як ендемічні за чисто статистичною ознакою – реєст-
рацією стійких високих показників захворюваності про-
тягом тривалого часу.

ЕНДЕРҐОНІЧНІ РЕАКЦІЇ – хімічні реакції, що 
супроводжуються збільшенням вільної енерґії.

ЕНДЖЕЛМЕНА (ANGELMAN) СИНДРОМ – ау-
тосомно-рецесивний синдром; може бути спричинений 
делецією 15-ї хромосоми, успадкованою від матері; ха-
рактеризується рвучкими маятникоподібними рухами, 
частим безпричинним сміхом, розумовою і моторною 
затримкою розвитку, специфічним зовнішнім виглядом 
з відкритим ротом.

ЕНДО- – див.: Енд-.
ЕНДОАЛЕРҐЕН – див.: Аутоалерґен.
ЕНДОАЛЕРҐІЯ – див.: Аутоалерґія.
ЕНДОБОТАЛІТ – запалення стінок функціонуючої 

артеріальної протоки.
ЕНДОВАСКУЛІТ – запалення внутрішньої оболон-

ки кровоносної судини.
ЕНДОҐЕНЕЗ (у психіатрії) – процес розвитку і ди-

наміка клінічних проявів психічних захворювань, зумо-
влених ґенетичною детермінованістю.

ЕНДОҐЕНІЯ – зумовленість певного процесу в 
орґанізмі внутрішніми причинами. 

ЕНДОҐЕННА ІНФЕКЦІЯ – див.: Аутоінфекція.
ЕНДОҐЕННЕ ЖИВЛЕННЯ – використання 

орґанізмом людини чи тварини при частковому або пов-
ному голодуванні речовин, що входять до складу самого 
орґанізму (ендоґенних речовин).

ЕНДОҐЕННИЙ – такий, що зумовлений внутріш-
німи причинами.

ЕНДОДЕРМА – див.: Ентодерма.
ЕНДОДОНТІЯ – розділ стоматолоґії, який вивчає 

вплив різних природних чинників і розробляє методи 
лікарської дії на канали коренів зубів.

ЕНДОКАПІЛЯРИТ – запалення ендотелію капі-
лярів.

ЕНДОКАРД (ENDOCARDIUM) – оболонка, яка 
вистеляє внутрішню поверхню серцевого м’яза, повто-
рюючи його складний рельєф. До складу Е. входять спо-
лучна тканина з великою кількістю еластичних волокон 
і гладкі м’язові клітини; з вільного боку Е. покритий ен-
дотелієм. У ділянці атріовентрикулярних отворів і біля 
виходу артерій (легеневого стовбура і аорти) Е. утворює 
складки (дуплікатури): атріовентрикулярні і пів місяцеві 
клапани.

ЕНДОКАРДИТ – запалення ендокарда.
Е. АСЕПТИЧНИЙ – Е., що розвивається при трав-

мі ендокарда, дії ендоґенних або екзоґенних токсичних 
речовин, субстратів алерґічних реакцій, при аутоімун-
ному пошкодженні ендокарда.

Е. БАКТЕРІАЛЬНИЙ ПІДГОСТРИЙ – інфекцій-
ний ендокардит, який виникає при підгострому бактері-
альному сепсисі на фоні імунних змін орґанізму. Е. б. 
п. може бути первинним, але частіше він є вторинним, 
тобто розвивається на фоні ураження серця. Із збудни-
ків провідне місце належить α-стрептококу. У більшості 
випадків переважно уражається клапан аорти, рідкісні-
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ше мітральний клапан. Основні клінічні прояви Е. б. п. 
складаються із симптомів інфекційної інтоксикації, ен-
докардиту (звичайно, у вигляді проявів недостатності 
ураженого клапана серця), які часто поєднуються з сим-
птомами міокардиту, інколи – перикардиту, а також ознак 
васкуліту і ураження паренхіматозних орґанів внаслідок 
септичного процесу і тромбоемболічних ускладнень.

ЕНДОКАРДИТ БОРОДАВЧАСТИЙ ГОСТРИЙ – 
Е., при якому спостерігається деструкція підендо-
теліального і ендотеліального шарів, внаслідок чого на 
поверхні клапанів, яка обернена до току крові, виника-
ють тромботичні бородавчасті відкладення. 

Е. БОРОДАВЧАСТО-ВИРАЗКОВИЙ – див.: Е. 
поліпозно-виразковий.

Е. ВИРАЗКОВИЙ ГОСТРИЙ – Е., що є проявом 
інфекційного Е. і характеризується переважанням аль-
теративних (деструктивно-некротичних) процесів з ут-
воренням виразок, інколи – у поєднанні з вираженими 
тромботичними змінами (гострий поліпозно-виразко-
вий ендокардит).

Е. ВРОДЖЕНИЙ – абактеріальний, бородавчас-
тий Е. новонародженого, що розвивається під час внут-
рішньоутробного періоду внаслідок інфекційного за-
хворювання матері або токсикозу вагітності.

Е. ДЕҐЕНЕРАТИВНО-БОРОДАВЧАСТИЙ – див.: 
Е. тромботичний небактеріальний.

Е. ДИФУЗНИЙ – Е., що зустрічається майже ви-
ключно при ревматизмі. Ураження в основному локалізу-
ються в підендотеліальному і поверхневому еластичному 
шарах внутрішньої поверхні клапанів, але часто процес за-
хоплює і більш глибокі еластично-фіброзний і фіброзний 
шари клапанів. Зміни ендокарда частіше виявляються тіль-
ки мік ро скопічно і характеризуються мукоїдним і фібри-
ноїдним набуханням стулок клапана і фіброзних кілець 
без ураження ендотелію і відкладання фібрину. Клітин-
на реакція проявляється у вигляді скупчення гістіоцитів 
і проліферації фібро бластів; гістіоцити в пристінковому 
ендо карді мають форму специфічних ашофф-талалаєвсь-
ких ґранульом, у стулках клапанів частіше зустрічаються 
атипові ґранульомоподібні інфільтрати.

Е. ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Е. виразковий гострий.
Е. ІНФЕКЦІЙНИЙ – Е., що розвивається внаслідок 

проникання в ендокард, звичайно, неспецифічної бак-
теріальної або грибкової флори чи вірусу; виникненню 
інфекційного Е. часто сприяє наявність вроджених або 
набутих вад серця і зміни імунолоґічної реактивності 
макроорґанізму.

Е. КАХЕКТИЧНИЙ – див.: Е. тромботичний небак-
те ріальний.

Е. КЛАПАННИЙ – Е. з переважним ураженням ен-
докарда, що утворює стулки клапанів.

Е. МАРАНТИЧНИЙ – див.: Е. тромботичний не-
бактеріальний.

Е. НЕКРОТИЧНИЙ ВИРАЗКО ВИЙ – див.: Е. ви-
разковий гострий.

Е. ПАРІЄТАЛЬНИЙ – див.: Е. пристінковий.
Е. ПОВОРОТНО-БОРОДАВЧАСТИЙ – Е., який 

характеризується тим, що на фоні склеротично зміне-

них і деформованих клапанів з’являються нові вогни-
ща дезорґанізації, ґранульоматоз, пошкодження ендо-
телію і тромботичні відкладення на поверхні клапанів 
з наступною їх орґанізацією, що сприяє проґресуванню 
вади серця.

Е. ПОЛІПОЗНО-ВИРАЗКОВИЙ – Е., що розвива-
ється, як правило, при підгострій формі інфекційного Е.; 
характеризується розвитком у зонах ураження масивних 
тромботичних відкладень, що перебувають у різних фа-
зах орґанізації; часто під ними виявляється виразковий 
вальвуліт з різним ступенем ураження стулок, включаючи 
їх проривання і аневризми, некротичні вогнища в трабе-
кулах, інколи – у парієтальному ендокарді.

Е. ПРИСТІНКОВИЙ – Е. з переважним уражен-
ням ендокарда, що покриває стінки передсердь і шлу-
ночків серця.

Е. ПРОСТИЙ – див.: Е. дифузний.
Е. СЕПТИЧНИЙ ВИРАЗКОВИЙ – див.: Е. полі-

позно-виразковий.
Е. СЕПТИЧНИЙ ЗАТЯЖНИЙ – див.: Ендокардит 

бактеріальний підгострий.
Е. СЕПТИЧНИЙ ПІДГОСТРИЙ – див.: Ендо-

кардит бактеріальний підгострий.
Е. ТЕРМІНАЛЬНИЙ – див.: Е. тромботичний не-

бактеріальний.
Е. ТРАБЕКУЛЯРНИЙ – Е. з переважним уражен-

ням ендокарда, що покриває папілярні м’язи.
Е. ТРАВМАТИЧНИЙ – Е., що виникає після ме-

ханічного пошкодження серця.
Е. ТРОМБОТИЧНИЙ НЕБАКТЕ РІАЛЬНИЙ – 

Е., який зумовлений поширеною внутрішньосудинною 
коаґуляцією з відкладанням фібрину на клапанах у виг-
ляді бородавок різної форми, що складаються із тромбо-
цитів, фібрину і не містять бактерій; запальна реакція в 
тканині клапана майже відсутня. Е. т. н. виникає часті-
ше у хворих з тяжкими за хворюваннями, які ускладню-
ються кахексією.

Е. ФЕТАЛЬНИЙ – див.: Е. вроджений.
Е. ФІБРОЗНИЙ – див.: Е. фібропластичний.
Е. ФІБРОПЛАСТИЧНИЙ – Е., що зустрічається, 

звичайно, при ревматизмі як наслідок дифузного гостро-
го або поворотно-бородавчастого Е.; характеризується 
переважанням продуктивного компонента запалення і 
вираженим фіброзом стулок.

Е. ФІБРОПЛАСТИЧНИЙ ПАРІЄТАЛЬНИЙ З 
ЕОЗИНОФІЛІЄЮ – Е., який проявляється уражен-
ням парієтального ендокарда з вираженим фіброзом і 
потовщенням його, що порушує розтяж ність порожнин 
серця і призводить до роз витку серцевої недостатності. 
Клі нічна картина характеризується вираженим полімор-
фізмом.

Е. ХОРДАЛЬНИЙ – Е. з переважним ураженням ен-
докарда, що утворює хорди.

ЕНДОКРАН – зліпок внутрішньої поверхні кісток 
черепа.

ЕНДОКРАНІОЗ – див.: Морґаньї синдром.
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА – система, яка скла-

дається із спеціалізованих структур, до яких нале-
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жать секреторні ядра гіпоталамуса, гіпофіз, шишко-
подібне тіло, щитоподібна залоза, вилочкова зало-
за, паращитоподібні залози, надниркові залози, чо-
ловічі і жіночі статеві залози, ендо кринні структури 
підшлункової залози і шлунково-кишкового тракту; 
за допомогою гормонів Е. с. бере участь у гумораль-
ному забезпеченні координації і інтеґрації процесів 
життєдіяльності орґанізму: росту, розвитку, розмно-
ження, адаптації, поведінки. В Е. с. виділяють цент-
ральну частину – секреторні ядра гіпоталамуса, шиш-
коподібне тіло, які отримують інформацію із ц. н. с. 
і за допомогою нейросекреції передають її на адено-
гіпофіз, який безпосередньо бере участь у реґуляції 
за лежних від нього ендокринних орґанів. Периферій-
ну частину Е. с. складають: 1) залози, що залежать 
від аденогіпофіза: щитоподібна залоза, кора наднир-
кових залоз, а також яєчник і яєчка; 2) залози, що не 
залежать від аденогіпофіза: мозкова частина наднир-
кових залоз, паращитоподібні залози, навколофолі-
кулярні клітини щитоподібної залози, α- і β-клітини 
ост рів ців підшлункової залози, а також гормонпро-
дукуючі клітини шлунково-кишкового тракту, вилоч-
кової залози.

ЕНДОКРИННИЙ ПСИХІЧНИЙ СИНДРОМ – 
психічні розлади, що виникають внаслідок ураження го-
ловного мозку за типом енцефалопатії, яка розвиваєть-
ся під впливом гормональних зрушень, а також судин-
них та інших соматичних порушень, що спричинюються 
ними. Клінічна картина характеризується симптомами 
психопатоподібного синд рому, а також психоорґаніч-
ного синдрому і гострими психозами, що властиві всім 
ендокринним захворюванням.

ЕНДОКРИННОЇ МНОЖИННОЇ НЕДОСТАТ-
НОСТІ СИНДРОМ – первинна недостатність будь-якої 
комбінації ендокринних залоз; часто супроводжується 
неендокринними автоімунними розладами.

ЕНДОКРИНОЛОҐ – лікар-фахівець з ендокрино-
лоґії.

ЕНДОКРИНОЛОҐІЯ – наука, що ви в чає будову і 
функції ендокринних залоз, продукти їхньої життєдіяль-
ності – гормони, а також захворювання, пов’язані з по-
рушенням функції цих залоз.

Е. ЕВОЛЮЦІЙНА – див.: Е. порівняльна.
Е. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – розділ Е., який вив-

чає функції ендокринних залоз шляхом хірурґічного ви-
далення тієї або іншої залози у тварини з наступними 
пересадками її, уведенням в орґанізм відповідних витя-
жок гормонів або при пригніченні внутрішньої секреції 
деяких залоз.

Е. КЛІНІЧНА – розділ Е., що вивчає причини та пе-
ребіг ендокринних захворювань, методи їх лікування та 
профілактики, а також застосування гормональних пре-
паратів при лікуванні хвороб, не пов’язаних з ендокрин-
ними залозами.

Е. ПОРІВНЯЛЬНА – розділ Е., який досліджує ста-
новлення ендокринних функцій у філо- та онтоґенезі, 
а також особливості дії гормонів на різних етапах роз-
витку зародка.

ЕНДОКРИНОПАТІЯ – порушення функції залоз 
внутрішньої секреції.

ЕНДОЛІМФА – рідина, яка міститься всередині пе-
ретинчастого лабіринту внутрішнього вуха.

ЕНДОЛІМФАТИЧНА ПРОТОКА (DUCTUS EN-
DO LYMPHATICUS) – канал, який сполучає перетин-
частий лабіринт та задню поверхню піраміди скроне-
вої кістки.

ЕНДОЛІМФАТИЧНИЙ ПРОСТІР – порожнина 
перетинчастого лабіринту.

ЕНДОМЕТРИТ – запалення слизової оболонки 
мат ки.

ЕНДОМЕТРІЙ – внутрішня (слизова) оболонка 
матки, яка вистилає її порожнину.

ЕНДОМЕТРІОЗ – захворювання, яке характери-
зується розростанням у різних орґанах тканини, що схо-
жа за своєю будовою і функцією з ендометрієм.

Е. ҐЕНІТАЛЬНИЙ ВНУТРІШ НІЙ – Е., що харак-
теризується ураженням матки і маткових труб.

Е. ҐЕНІТАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ – Е., що харак-
теризується ураженням яєчників, ретроцервікально-
го простору, шийки матки, піхви, крижово-маткових 
і круглих зв’язок, зовнішніх статевих орґанів, тазової 
очеревини.

Е. ЕКСТРАҐЕНІТАЛЬНИЙ – Е., що характери-
зується ураженням переважно орґанів, що розміщені в 
малому тазі та в безпосередній близькості від нього.

ЕНДОМЕТРІОЇДНА ГЕТЕРОТОПІЯ – див.: Ендо-
метріоз.

ЕНДОМЕТРІОМА – див.: Ендометріоз.
ЕНДОМІЗІЙ – сполучнотканинні (пухка неоформ-

лена сполучна тканина) прошарки між міоцитами ске-
летних м’язів.

ЕНДОМІКРОСКОПІЯ – ендоскопічне досліджен-
ня з використанням ендомікроскопа (кольпомікроскопа, 
ретромікроскопа, бронхомікроскопа та ін.), що дозво-
ляє візуально простежити і зафотоґрафувати прижиттєві 
зміни структури верхніх шарів епітеліальних тканин по-
рожнин внутрішніх орґанів.

ЕНДОМІТОЗ – збільшення числа хромосом, що від-
бувається всередині клітинного ядра без його поділу і не 
супроводиться поділом клітини.

ЕНДОНЕВРІЙ – сполучнотканинні (пухка неофор-
млена сполучна тканина) прошарки між нервовими во-
локнами нервового стовбура.

ЕНДОНЕВРОЛІЗ – хірурґічне видалення рубця із 
нервового стовбура.

ЕНДОНУКЛЕАЗИ – ферменти, що каталізують 
процес гідролітичного розщеплення дезоксирибонуклеї-
нових або рибонуклеїнових кислот у будь-якій ді лянці 
полінуклеотидного ланцюга.

ЕНДОПАРАЗИТ – паразит, який паразитує в порож-
нині тіла, в тканині або в клітині свого носія.

ЕНДОПЕПТИДАЗИ – див.: Протеїнази.
ЕНДОПЕРИПНЕВМОЦИСТОҐРАФІЯ – рентґе-

нолоґічне дослідження сечового міхура після введен-
ня в його порожнину або в передміхуровий простір 
ґазу.
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ЕНДОПЛАЗМА – внутрішній шар цитоплазми тва-
ринних і рослинних клітин, що містить різні зернисті 
включення і орґаноїди.

ЕНДОПЛАЗМАТИЧНА СІТКА – див.: Ендоплазма-
тичний ретикулум.

ЕНДОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ – орґа-
ноїд еукаріотичних клітин, який складається із мемб-
ран товщиною близько 7 нм, що формують у цитоплазмі 
складну систему канальців, вакуоль і цистерн. Розрізня-
ють два типи Е. р. – ґранулярний і аґранулярний. Мем-
брани ґранулярного Е. р. містять на оберненій до гіало-
плазми поверхні велику кількість рибосом. Мембрани 
аґранулярного Е. р. не містять рибосом і формують у 
цито плазмі, головним чином, трубочки, що анастомозу-
ють між собою. На рибосомах ґранулярного Е. р. син-
тезуються, головним чином, секреторні білки. Другою 
важливою функцією ґранулярного Е. р. є біосинтез ком-
понентів і формування мембран самого Е. р., комплек-
су Ґольджі, секреторних вакуоль, лізосом і плазматич-
ної мембрани. Аґранулярний Е. р. бере участь у синтезі 
і депонуванні ґлікоґену гіалоплазми, у синтезі ліпідів, 
три ґліцеридів та ін.

ЕНДОПРОТЕЗ – протез будь-якого орґана, який 
розміщений у глибині тіла.

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ – заміщення ендопротеза-
ми (імплантатами) елементів опорно-рухового апарату і 
частин внут рішніх орґанів, що втратили свою основну 
функцію внаслідок захворювання або травми.

ЕНДОРАДІОЗОНДУВАННЯ – біотелеметричне до-
слідження діяльності шлунково-кишкового тракту та ін-
ших порожнистих орґанів за допомогою ендорадіозон-
дів. Комплекс апаратури для Е. складається з мініатюр-
ного радіопередавача, приймаючого пристрою, радіо-
приймача і реєстратора.

ЕНДОРАДІОМЕТРІЯ – див.: Ендорадіозондування.
ЕНДОСАЛЬПІНҐІТ – запалення слизової оболон-

ки маткової труби.
ЕНДОСКОП – прилад, призначений для візуально-

го дослідження порожнин і каналів тіла, в які Е. вво-
дять через природні або штучні отвори; Е. являє со-
бою трубчастий оптичний прилад з освітлювальним 
пристроєм.

ЕНДОСКОПІЯ – візуальне дослідження порожнис-
тих орґанів і порожнин орґанізму за допомогою оптичних 
приладів, які обладнані освітлювальним пристроєм.

ЕНДОСТАЛЬНІ РОЗРОСТАННЯ – вогнища ос-
теоґенезу в кістковомозковій порожнині довгої трубчас-
тої кістки.

ЕНДОСТЕТОСКОП – трубка, яка вводиться в про-
світ стравоходу з метою аускультації орґанів грудної по-
рожнини.

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА КЛІТИНА – див.: Ендотеліо-
цит.

ЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ – такий, що стосується (на-
лежить до) ендотелію.

ЕНДОТЕЛІЙ – одношаровий пласт клітин, що ви-
стеляє внутрішню поверх ню кровоносних і лімфатич-
них судин.

ЕНДОТЕЛІОМА – злоякісна пухлина, яка розви-
вається із ендотелію кровоносних або лімфатичних су-
дин.

ЕНДОТЕЛІОМА КАРЦИНОМАТОЗНА – див.: Ме-
зотеліома злоякісна.

ЕНДОТЕЛІОМА САРКОМАТОЗНА – див.: Ме-
зотеліома злоякісна.

ЕНДОТЕЛІОМА СИНОВІАЛЬНА – див.: Сино ві-
ома злоякісна.

ЕНДОТЕЛІОЦИТ – клітина мезенхімного поход-
ження, що має плоску полігональну форму; Е. утворю-
ють внутрішню вистилку серця, кровоносних і лімфа-
тичних судин.

ЕНДОТЕНДИНІЙ – тонкі сполучно тканинні (пухка 
волокниста сполучна тканина) прошарки між сухожил-
ковими пучками другого порядку.

ЕНДОТЕНОНІЙ – див.: Ендотендиній.
ЕНДОТЕРМІЧНИЙ – такий, що вбирає тепло.
ЕНДОТЕРМІЯ – див.: Діатермія.
ЕНДОТРОМБОФЛЕБІТ – запалення внутрішньої 

оболонки вени, що супроводжується тромбозом.
ЕНДОТРОФНИЙ – такий, що живе всередині 

орґанізму живителя.
ЕНДОФЛЕБІТ – запалення внутрішньої оболонки 

вени.
ЕНДОФЛЕБІТ ПЕЧІНКОВИХ ВЕН ОБЛІТЕРУ-

ЮЧИЙ – див.: Кіарі хво роба.
ЕНДОФТАЛЬМІТ – гнійне запалення внутріш-

ніх оболонок очного яблука з ут воренням ексудату в 
склоподібному тілі; найчастіше Е. розвивається через 
2–3 дні після проникаючого поранення ока і прояв-
ляється різким болем в оці, помірним набряком повік 
та кон’юнктиви, різким зниженням гостроти зору; при 
цьому ендотелій рогівки набряклий, у передній камері 
гній; у склистому тілі спочатку спостерігаються по-
мутніння, а з часом формується абсцес з жовтуватим 
відсвічуванням зіниці та подальшим утворенням спо-
лучнотканинних шварт, що може спричинювати вто-
ринне відшарування сітківки та субатрофію очного яб-
лука.

Е. ЕКЗОҐЕННИЙ – Е., що виникає внаслідок ін-
фікування після проникаючих поранень очного яблука, 
при проривних виразках рогівки, а також у деяких ви-
падках після операцій на очному яблуці.

Е. ЕНДОҐЕННИЙ – Е., що розвивається внаслідок 
заносу мікроорґанізмів гематоґенним шляхом у капіля-
ри війчастого тіла і райдужної оболонки із запальних 
вогнищ в орґанізмі.

Е. МЕТАСТАТИЧНИЙ – див.: Е. ендоґенний.
ЕНДОЦЕРВІЦИТ – запалення слизової оболонки 

каналу шийки матки.
ЕНДРЮСА (G. C. ANDREWS) ХВОРОБА – пус-

тульозне рецидивуюче запалення підошов і долонь; 
хворіють переважно особи середнього віку; спостері-
гаються помірно сверблячі пустули на підошвах і доло-
нях; пізні пустули стають гемораґічними, висихають і 
злущуються; часто пальмоплантарний гіперкератоз і гі-
пергідроз. Висипи, звичайно, розвиваються після вуль-



348  ЕНЕРҐЕТИЧНИЙ БАЛАНС – ЕНОСТОЗ

гарної інфекції, продовжуються, рецидивуючи, кілька 
років і часто спонтанно зникають.

ЕНЕРҐЕТИЧНИЙ БАЛАНС – відношення кіль-
кості енерґії, що поступила в орґанізм і витраченої 
орґанізмом.

ЕНЕРҐІЙНИЙ – 1) життєдіяльний, сповнений сил, 
активний; 2) сильнодіючий.

ЕНЕРҐІЯ – загальна кількісна міра різних форм ру-
ху матерії; у фізиці відповідно до різних фізичних про-
цесів розрізняють Е. механічну, теплову, електромаґніт-
ну, ґравітаційну, ядерну і т. ін.

ЕНЕРҐОМЕТРІЯ – визначення загального витра-
чання енерґії орґанізмом людини і тварини в процесі 
життєдіяльності. Енерґетичні витрати орґанізму вимірю-
ються шляхом прямого визначення кількості тепла, що 
віддається тілом в оточуюче середовище (пряма кало-
риметрія), і шляхом дослідження ґазооб міну (непряма 
калориметрія).

ЕНЗИМИ – див.: Ферменти.
ЕНЗИМНІ ПРЕПАРАТИ – див.: Ферментні препа-

рати.
ЕНЗИМОДІАҐНОСТИКА – визначення з діаґнос-

тичною метою активності ферментів у біолоґічних рі-
динах орґаніз му, у тканинах і клітинах.

ЕНЗИМОЛОҐІЯ – див.: Ферментолоґія.
ЕНЗИМОПАТІЇ – хвороби або патолоґічні проце-

си, які розвиваються внаслідок відсутності чи знижен-
ня активності тих чи інших ферментів. Спостері гаються 
такі варіанти порушень активності ферментів: 1) повна 
блокада синтезу фермента; 2) зниження активності фер-
мента; 3) порушення систем або біохімічних реакцій, 
від яких залежить активність фермента.

Е. НАБУТІ – Е., які розвиваються внаслідок різних 
захворювань, частіше хронічних.

Е. СПАДКОВІ – Е., які розвиваються внаслідок 
ґенетично зумовленої недостатності одного або кіль-
кох ферментів. Залежно від особливостей порушень 
обміну речовин, які спричинені відсутністю або недо-
статньою активністю певного ферменту, розрізняють 
такі групи спадкових Е.: 1) спадкові хвороби обміну 
амі нокислот; 2) спадкові хвороби вуглеводного обмі-
ну; 3) спадкові хвороби ліпідного обміну; 4) спадкові 
хвороби пуринового і піримідинового обміну; 5) спад-
кові хвороби стероїдного обміну; 6) спадкові хвороби 
обміну білірубіну; 7) спадкові хвороби обміну металів; 
8) спадкові хвороби порфіринового обміну; 9) спадкові 
хвороби обміну сполучної тканини; 10) спадкові хворо-
би крові і кровотворних орґанів; 11) спадкові хвороби 
обміну, зумовлені дефектом ферментів канальців нирок 
з порушенням транспорту різних речовин; 12) спадкові 
хвороби обміну речовин, зумовлені дефектом фермен-
тів шлунково-кишкового тракту; 13) спадкові аномалії, 
викликані дефектом синтезу білків плазми та імуно-
ґлобулінів.

ЕНЗИМОПЕНІЧНА АНЕМІЯ – різновид анемій, 
переважно гемолітичного ґенезу, що виникають у ре-
зультаті спадкової недостатності певних ферментів ерит-
роцитів. Е. а. спостерігається при порушенні метаболіз-

му ґлутадіону внаслідок недостатності ферментів ґлюко-
зо-6-фосфат – дегідроґенази, фосфоґлюконатдегідроґе-
нази, ґлутатіонсинтетази, a-ґлутамілцистеїнсинтетази, 
ґлутатіонредуктази, ґлутатіонпероксидази; при пору-
шенні активності ферментів ґліколізу – гексокінази, ґлю-
козофосфат-ізомерази, фосфофруктокінази, фруктобіс-
фосфат-альдолази, тріозофосфатізомерази, фосфоґліце-
раткінази, піруваткінази, фосфо ґліцерат-фосфомутази; 
при порушенні метаболізму нуклеотидів внаслідок зни-
женої активності еденілаткінази, піри мідин-5-нуклео-
тиднуклеозидази, рибо кінази і аде нозинтрифосфатази. 
За клі нічною картиною спосте рігаються безсимптомні 
форми і форми, що характеризуються широким спект-
ром патолоґіч них станів. Виділяють такі клінічні фор-
ми Е. а.: гострий внутрішньосудинний гемоліз; фавізм; 
гостру гемолітичну хворобу новонароджених, яка не 
пов’язана з груповою і резус-несумісністю або з гемо-
ґлобінопатією; спадкову хронічну (несфероцитарну) ге-
молітичну анемію.

ЕНЗИМОТЕРАПІЯ – застосування ферментів тва-
ринного, бактеріального або рослинного походження з 
лікувальною метою.

ЕНЗООТИЧНЕ ВОГНИЩЕ – міс цевість, у межах 
якої упродовж тривалого часу виявляються захворюван-
ня тварин на певне інфекційне захворювання.

ЕНЗООТІЯ – постійна наявність у даній місцевості 
тварин, що хворіють на певне інфекційне захворюван-
ня.

ЕНКОПРЕЗ – порушення функції прямої кишки і 
заднього проходу, що проявляється мимовільною дефе-
кацією; причиною нетримання калу можуть бути ура-
ження спинного мозку, вроджені аномалії, травматичні 
пошкодження прямої кишки та відхідника, повне ви-
падіння прямої кишки, старість, діабет, каловий камінь, 
великий запальний процес, пухлини, наслідки пологів 
та операцій, при яких здійснювалося розрізання або роз-
ширення анальних сфінктерів.

ЕННЕБЕРА (C. HENNEBERT) СИМПТОМ – по-
ява ністаґма при зміні тиску в зовнішньому слухово-
му проході; можлива ознака раннього вродженого си-
філісу.

ЕННЕБЕРА (C. HENNEBERT) СИНДРОМ (1) – 
комплекс очних симптомів, які розвиваються при врод-
женому сифілісі: нападоподібний спонтанний ністаґм із 
запамороченням (голови); симп томи викликаються стис-
ненням повітря в зовнішньому слуховому проході.

ЕННЕБЕРА (C. HENNEBERT) СИНДРОМ (2) – 
комплекс спадкових аномалій лиця: гіпоплазія нижньої 
щелепи, мікро ґнатія, аплазія або дисплазія вушних ра-
ковин, колобоми райдужної оболонки.

ЕНОЛАЗА – фермент класу ліаз, який каталізує зво-
ротну реакцію дегідратування 2-фосфо-D-ґліцерату з 
утворенням фосфоенолпірувату, що приводить до ут-
ворення макроерґічної сполуки – фосфоенолпірувату, 
який є важливим етапом ґліколітичного шляху розщеп-
лення вуглеводів.

ЕНОСТОЗ – зарощення кістковомозкової порожни-
ни кістковою тканиною.
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ЕНОФТАЛЬМ – зміщення очного яблука дозаду 
внаслідок зменшення вмісту очної ямки або розмірів 
очного яблука.

Е. ПІЗНІЙ – Е., що розвивається внаслідок вторин-
ної атрофії ретробульбарної клітковини та інших тка-
нин очної ямки після тупої травми, а також як наслі-
док гематом очної ямки, запальних процесів, порушення 
іннервації при ураженні шийних вузлів симпатичного 
стовбура; при ліподистрофії і старечій інволюції тка-
нин очної ямки.

Е. РАННІЙ – Е., що виникає внаслідок зміщення 
кісткових стінок очної ямки при їх переломі безпосе-
редньо після травми або через деякий час.

ЕНРОТА (Е. ENROTH) СИМПТОМ – підпухан-
ня верхніх повік; можлива ознака дифузного токсично-
го зоба.

ЕНСЛІНА (ENSLIN) СИНДРОМ – вроджене поєд-
нання трьох симптомів: баштовий череп, витрішкуватість 
і аденоїди; часто спостерігаються очні симптоми.

ЕНТАЛЬПІЯ (у біолоґічних системах) – термодина-
мічна характеристика теплового стану біолоґічної систе-
ми, що відображує зміну її внутрішньої енерґії при про-
цесах, які здійснюються за умови постійного тиску.

ЕНТЕР- (ентеро-; грец. entera – кишки, кишечник, 
нутрощі) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до кишок, до кишечника, до нутрощів.

ЕНТЕРАЛҐІЯ – болі в ділянці живота.
ЕНТЕРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – різноманітні сим-

птомокомплекси, що характеризуються різними поєд-
наннями ознак порушення всмоктування харчових ре-
човин в кишечнику.

ЕНТЕРИТ – запальне або запально-дистрофічне 
ураження тонкої кишки.

Е. ГНІЙНИЙ – морфолоґічна форма гострого Е., 
при якому спостерігається просочування стінки тонкої 
кишки гноєм (флеґмона) або формування дрібних абс-
цесів на місці лімфоїдних фолікулів.

Е. ГОСТРИЙ – Е., який швидко розвивається і прояв-
ляється проносами, нудотою, повторним блюванням, бо-
лями у верхній половині живота, головним болем, різкою 
слабкістю; може також підвищуватися температура тіла.

Е. ДИФУЗНИЙ – Е., при якому спо стерігається ура-
ження тонкої кишки по всій її довжині.

Е. КАТАРАЛЬНИЙ – морфолоґічна форма гос т-
рого Е., яка характеризується гіперемією і набряком 
слизової оболонки і підслизової основи, гіперплазією 
келихоподібних клітин, дистрофічними змінами енте-
роцитів. 

Е. НЕКРОТИЧНИЙ – морфолоґічна форма гостро-
го Е., яка характеризується обширними некротичними 
змінами слизової оболонки з утворенням ерозій і ви-
разок.

Е. ФІБРИНОЗНИЙ – морфолоґічна форма гостро-
го Е., яка характеризується некрозом слизової оболон-
ки, просоченої фібринозним ексудатом, що утворює сі-
ро-жовту плівку; власна пластинка слизової оболонки і 
підслизова основа – з явищами набряку, інфільтровані 
лейкоцитами і лімфоцитами.

Е. ХРОНІЧНИЙ – Е., який характеризується трива-
лим перебігом і симптомами, що зумовлені порушенням 
функцій кишечника.

Е. НЕКРОТИЧНИЙ КЛОСТРИДІАЛЬНИЙ – ін-
фекційне захворювання, яке спричинюється Clostridium 
perfringens типу С i F; характеризується некрозом ки-
шечника і клінічно проявляється кривавим проносом з 
розвитком колапсу.

ЕНТЕРО- – див.: Ентер-. 
ЕНТЕРОАНАСТОМОЗ – анастомоз будь-якого по-

рожнистого орґана з тонкою кишкою.
ЕНТЕРОБІОЗ – гельмінтоз, що спричинюється 

Enterobius vermicularis. Джерелом інвазії є людина, хво-
ра на ентеробіоз. Зараження відбувається в основному 
через руки хворого, які забруднені яйцями гостриків. 
Провідними патоґенетичними факторами при Е. є ме-
ханічна дія личинкових стадій гостриків і статево зрілих 
особин на тканини кишечника, а також токсичний та 
алерґізуючий вплив на орґанізм носія продуктів обмі-
ну і розпаду паразитів. Клінічна картина проявляєть-
ся періанальним свербежем, диспептичними проявами, 
загальною слабкістю, підвищеною стомлюваністю, по-
дразливістю, порушенням сну.

ЕНТЕРОБІОПСІЯ – біопсія стінки тонкої кишки.
ЕНТЕРОБРОНХОПАНКРЕАТИЧНА ДИСПО РІЯ 

ВРОДЖЕНА – див.: Муковісцидоз.
ЕНТЕРОВІРУСИ (ENTEROVIRUS) – рід вірусів, 

які належать до родини пікорнавірусів; Е. патоґенні для 
людини; мають здатність розмножуватися в кишечному 
тракті і виділятися із орґанізму з фекаліями; віріони Е. 
не мають зовнішньої оболонки, ґеном представлений 
одноланцюговою лінійною нефраґментованою молеку-
лою рибонуклеїнової кислоти.

ЕНТЕРОВІРУСНІ ХВОРОБИ – хвороби, що спри-
чиняються ентеровірусами Коксакі і ЕСНО, а також ен-
теровірусами серотипів 70 і 71. Е. х. характеризуються 
великою кількістю варіантів клінічного перебігу.

ЕНТЕРОГЕПАТИЧНИЙ СИНДРОМ – висхідна 
колі-інфекція печінки з явищами хронічного холанґіту.

ЕНТЕРОҐАСТРАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – при под-
разненні слизової оболонки дванадцятипалої кишки спо-
стерігається гальмування секреції шлункового соку і ева-
куації вмісту шлунка; вісцеро-вісцеральний рефлекс.

ЕНТЕРОҐАСТРИН – гормон, що виробляється в 
слизовій оболонці дванадцятипалої кишки, верхньому і 
середньому відділах порожньої кишки; стимулює діяль-
ність шлункових залоз.

ЕНТЕРОҐАСТРОН – гормональний фактор, що ви-
робляється, головним чином, слизовою оболонкою два-
надцятипалої кишки і верхніх відділів порожньої киш-
ки; гальмує секреторну і моторну функції шлунка.

ЕНТЕРОДЕРМАТОКАРДІОПАТИЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Карциноїдний синдром.

ЕНТЕРОДУОДЕНОСТОМІЯ – хірурґічне форму-
вання анастомозу між дванадцятипалою кишкою та ін-
шими від ділами тонкої кишки.

ЕНТЕРОЕНТЕРОАНАСТОМОЗ – оперативно сфор-
моване сполучення між двома ділянками тонкої кишки.
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ЕНТЕРОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґіч не формуван-
ня сполучення між ділянками тонкої кишки.

ЕНТЕРОКІНАЗА – протеолітичний фермент ки-
шечного соку, який каталізує перетворення трипсиноґе-
ну в трипсин.

ЕНТЕРОКІСТОМА – внутрішньочеревна кіста, яка 
утворюється із персистуючої ембріональної пупково-
кишкової протоки. Найчастіше Е. розміщені в дисталь-
ному відділі тонкої кишки поблизу ілеоцекального кла-
пана, приблизно біля місця відходження пупково-киш-
кової протоки в ембріональному періоді. Характерною 
особливістю Е. є будова її стінки, яка містить структурні 
елементи кишки – циліндричний епітелій, келихоподіб-
ні клітини, ліберкюнові залози, ворсинки, гладкі м’язові 
клітини.

ЕНТЕРОКОЛІТ – запальне або запально-дистро-
фічне ураження слизової оболонки тонкої і товстої ки-
шок.

ЕНТЕРОЛОҐІЯ – розділ ґастроентеролоґії, що вив-
чає хвороби кишечника.

ЕНТЕРОПАТІЯ – захворювання кишечника.
ЕНТЕРОПАТІЯ ҐЛЮТЕНОВА – див.: Ґлютено-

ва хвороба.
ЕНТЕРОПАТІЯ ЕКСУДАТИВНА – хвороби і пато-

лоґічні стани, загальною ознакою яких є підвищена про-
никність кишкової стінки, що супроводжується синдро-
мом порушення всмоктування, гіпопротеїнемії, набряка-
ми, дистрофією, затримкою фізичного розвитку.

ЕНТЕРОПЛІКАЦІЯ – оперативне накладання гоф-
руючих швів на брижу тонкої кишки з метою зменшен-
ня її рухомості.

ЕНТЕРОПРОКТОСТОМІЯ – оперативне форму-
вання анастомозу між тонкою і прямою кишкою.

ЕНТЕРОПТОЗ – див.: Ґленара синдром.
ЕНТЕРОРАФІЯ – зашивання рани кишки.
ЕНТЕРОСКОПІЯ – див.: Інтестино скопія.
ЕНТЕРОСПАЗМ – дискінезія кишечника, яка ха-

рактеризується спастичним скороченням тонкої киш-
ки.

ЕНТЕРОСТОМІЯ – оперативне формування зов-
нішньої нориці тонкої кишки.

ЕНТЕРОТОКСИНИ – поліпептидні або білкові 
фак тори патоґенності бактерій, що мають ентеротропну 
дію. За характером дії Е. поділяють на дві основні гру-
пи: Е., що порушують секреторний процес в ентероци-
тах; Е., які порушують здатність ентероцитів всмокту-
вати із просвіту кишки живильні речовини.

ЕНТЕРОТОМІЯ – оперативний розтин просвіту 
тонкої кишки.

ЕНТЕРОТРИБ – хірурґічний інструмент, призна-
чений для перетискування порожнистого орґана трав-
ного тракту.

ЕНТЕРОХРОМАФІННІ КЛІТИНИ – див.: Арґен-
та фінні клітини.

ЕНТЕРОЦИСТОМА – див.: Ентерокістома.
ЕНТЕРОЦИТ – епітеліальна клітина кишечника.
ЕНТО- (грец. entos – всередині) – частина складних 

слів (префікс) яка означає «всередині», «внутрішній».

ЕНТОДЕРМА – 1) внутрішній зародковий листок 
зародка багатоклітинних тварин; 2) внутрішній шар дво-
шарового тіла кишковопорожнинних.

ЕНТОМОЛОҐІЯ – розділ зоолоґії, що вивчає ко-
мах.

Е. ВЕТЕРИНАРНА – розділ Е., що вивчає комах-
паразитів та переносників збудників заразних хвороб 
тварин і розробляє заходи боротьби з ними.

Е. ЗАГАЛЬНА – розділ Е., що вивчає морфолоґіч-
ні, фізіолоґічні, еколоґічні особливості, закономірності 
розвитку, поширення, філоґенетичні зв’язки, класифі-
кацію комах.

Е. ЛІСОВА – розділ Е., що вивчає комах-шкідників 
і переносників збудників хвороб лісу та розробляє захо-
ди боротьби з ними.

Е. МЕДИЧНА – розділ Е., що вивчає комах-пара-
зитів та переносників збудників заразних хвороб люди-
ни і розробляє заходи боротьби з ними.

Е. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – розділ Е., що 
вивчає комах-шкідників і переносників збудників хво-
роб культурних рослин та розробляє заходи боротьби 
з ними.

ЕНТОПТИЧНІ ЯВИЩА – суб’єктивні зорові від-
чуття рухомих або фіксованих світлих чи темних плям, 
які спостерігає пацієнт у власному оці; Е. я. зумовлені 
особливостями анатомічної будови ока або його пато-
лоґічними змінами. 

ЕНТРОПІОН – див.: Заворот повіки.
ЕНУКЛЕАЦІЯ – вилущування, видалення.
ЕНУКЛЕАЦІЯ ОКА – оперативне видалення оч-

ного яблука.
ЕНХОНДРОЗ – аномальне утворення гіалінового 

хряща всередині кісткової тканини, яка в нормі хрящ 
не містить.

ЕНХОНДРОМА – хондрома, що лока лізується в 
центральних відділах кістки. Е. частіше бувають оди-
ночними, але можуть зустрічатися в кількох, а інколи і 
в багатьох кістках. Особливо часто множинні Е. вияв-
ляють у кістках кисті.

ЕНХОНДРОМАТОЗ МНОЖИННИЙ – див.: Дис-
хон дроплазія.

ЕНЦЕФАЛ- (енцефало-, -енцефалія; грец. enke pha-
los – головний мозок) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до головного мозку.

ЕНЦЕФАЛАСТЕНІЯ – див.: Церебрастенія.
ЕНЦЕФАЛІТ(И) – запальні захворювання головно-

го мозку різної етіолоґії, в основі яких лежать інфекцій-
ний, інфекційно-алерґічний процеси або, інколи, тільки 
алерґічний процес.

ЕНЦЕФАЛІТ АВСТРАЛІЙСЬКИЙ – див.: Енце-
фаліт долини Муррея.

Е. ВІЛЮЙСЬКИЙ – захворювання ві русної етіо-
лоґії з ураженням ц. н. с., яке зустрічається в корінних 
жителів Якутії. В основі всіх клінічних форм Е. в. ле-
жить хронічний ґранульоматозно-некротичний спонґіоз-
ний менінґоенцефаломієліт з вираженим ґліофіброзом. 
Характеризується схильністю до хронічного перебігу і 
проявляється гарячкою, головним болем, болями в суг-
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лобах і м’язах, розвитком парезів, паралічів, розладами 
координації рухів та порушеннями психіки. 

ЕНЦЕФАЛІТ ВРОДЖЕНИЙ ІНТЕРСТИЦІЙ-
НИЙ – див.: Вірхова енцефаліт новонароджених.

Е. ВУЗЛИКОВИЙ ПЕТТЕ – ДЕРІНҐА (H. PET-
TE – G. DU RING) – див.: Паненцефаліт склерозуючий 
підгострий.

Е. ГЕМОРАҐІЧНИЙ ГОСТРИЙ – див.: Енцефаліт 
гемораґічний первинний гострий.

Е. ГЕМОРАҐІЧНИЙ ПЕРВИННИЙ ГОСТРИЙ – 
інфекційно-алерґічне захворювання, яке характери-
зується переважним ураженням судин головного моз-
ку з множинними периваскулярними дрібновогнище-
вими крововиливами в білій речовині головного мозку. 
Продромальний період триває близько 2 тижнів. Погір-
шення, звичайно, розвивається гостро: характеризуєть-
ся високою температурою, сильним головним болем, 
блюванням; часто спостерігається виражене психомо-
торне збудження на фоні порушення свідомості. Роз-
виваються різні вогнищеві невролоґічні симптоми, ха-
рактер і ступінь вираженості яких залежить від локалі-
зації гемораґічних вогнищ, їх кількості та розміру. Роз-
вивається набряк мозку, який посилює загальномозкові 
порушення. 

Е. ГЕРПЕТИЧНИЙ – ураження голов ного мозку, 
яке спричинюється вірусом простого герпесу, часті ше 
типу 1, або вірусом вітряної віспи при оперізуючому 
лишаї. Захворювання здебільшого зустрічається у віці 
до 3 років. Характеризується наявністю вогнищ некро-
зу, часто з гемораґічним компонентом, у різних відді-
лах головного мозку, переважно в ділянці кори. У всіх 
від ді лах ц. н. с. розвивається дифузний запальний про-
цес з некрозом окремих нервових клітин, проліфера-
цією ґлії, лімфоцитарними периваскулярними інфіль-
тратами.

Е. ДАЛЕКОСХІДНИЙ – див.: Енце фа літ кліщо-
вий.

Е. ДОЛИНИ МУРРЕЯ – форма комариних енце-
фалітів, що спричинюється однойменним арбовіру-
сом групи В. Переносниками віруса є комарі Culex 
annulirostris, C. pipiens i C. nigri palpus. Хвороба поши-
рена в південно-східній частині Австралії, у долині річ-
ки Муррей. Перебіг хвороби дуже тяжкий; характери-
зується гіпертермією, глибоким поть маренням свідо-
мості, менінґеальними симптомами і епілептиформни-
ми нападами.

Е. ДОСОНА (J.R. DAW SON) – див.: Паненцефаліт 
склерозуючий підгострий.

Е. ЕКОНОМО – див.: Економо летарґічний енце-
фаліт.

Е. ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Економо летарґічний ен-
цефаліт.

Е. ЕПІДЕМІЧНИЙ ЛЕТАРҐІЧНИЙ – див.: Еконо-
мо летарґічний енцефаліт.

Е. ЗАХІДНОГО НІЛУ – див.: Гарячка Західного 
Нілу.

Е. ІЛЬЄУС – Е., що належить до групи комариних 
енцефалітів. Збудником Е. І. є вірус Ільєус. Здебільшого 

протікає як легке гарячкове захворювання; явища власне 
енцефаліту зустрічаються рідкісніше. Природні вогни-
ща поширення вірусу розміщені на атлантичному узбе-
режжі Бразилії, у Ґватемалі, Гондурасі, Панамі, Колум-
бії, Аргентині, на острові Тринідад.

Е. ІНКЛЮЗІЙНИЙ ПІД ГОСТРИЙ ДОСОНА 
(J.R. DAW  SON) – див.: Паненцефаліт склерозуючий 
підгострий.

Е. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Ен-
цефаліт новонароджених Вірхова.

Е. КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ – форма ко мариного 
вірусного енцефаліту, який спричинюється одно-
йменним арбовірусом супергрупи Буньямвера. Пере-
носниками вірусу можуть бути комарі Fedes ve xans, A. 
nigro ma culus, A. dorsalis Psorophora signi pen nis, Culiseta 
inornata та деякі інші види комарів. Ха рактеризується 
гарячкою, головним болем, болями в шийних м’язах, 
плеоцитозом у цереброспінальній рідині, ознаками ен-
цефаліту.

Е. КІНСЬКИЙ ВЕНЕСУЕЛЬСЬКИЙ – див.: Енце-
фаломієліт кінський венесуельський.

Е. КІНСЬКИЙ ЗАХІДНИЙ – див.: Енцефаломієліт 
кінський західний.

Е. КЛІЩОВИЙ – природно-вогнищева інфекційна 
хвороба, яка характеризується переважним ураженням 
ц. н. с. Збудником Е. к. є РНК-вмісний вірус, що нале-
жить до роду Flavivirus. Джерелом збудника інфекції є 
ссавці і птахи. Основним резервуаром вірусу Е. к. в при-
роді і його переносником є іксодові кліщі I. persulcatus i 
I. ricinus. Розрізняють такі типи вогнищ Е. к.: природні 
і антропоурґічні. Інкубаційний період коливається в ме-
жах від 8 до 23 днів, але в більшості випадків – від 10 
до 14 днів. В орґанізмі вірус поширюється гематоґенним 
шляхом, але в ц. н. с. може проникати і периневрально. 
Спостерігаються деструктивні ураження нейронів, які 
можуть бути наслідком прямої дії вірусу та результатом 
судинно-мезенхімної реакції. Клінічні прояви характе-
ризуються значним поліморфізмом. При гострому пе-
ребігу хвороби розрізняють такі форми Е. к.: гарячкову, 
яка протікає з симптомами загальної інтоксикації без 
ознак ураження мозкових оболонок і нервової системи; 
менінґеальну, при якій провідною ознакою є серозний 
менінґіт, який інколи поєднується зі слабо виражени-
ми проявами дифузного ураження ц. н. с.; вогнищеві 
форми – енцефалітичну, геміплеґічну, поліомієлітичну, 
енцефалополіомієлітичну, поліоенцефалітичну, гіпер-
кінетичну.

Е. КЛІЩОВИЙ ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ – див.: Енце-
фаліт кліщовий.

Е. КОЛЬСЬКИЙ – маловивчене інфекційне захво-
рювання з ураженням ц. н. с., яке зустрічається в жи-
телів Кольського півострова. Характеризується нетри-
валою гарячкою з наступним розвитком уражень екстра-
пірамідної системи і (або) гіпоталамічного синдрому та 
різких окорухових порушень.

ЕНЦЕФАЛІТ(И) КОМАРИНІ – інфекційні захво-
рювання, що спричиняються арбовірусами і характери-
зуються високою температурою, порушеннями свідо-
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мості і психічної діяльності, судомами, парезами, па-
ралічами.

ЕНЦЕФАЛІТ ЛА-КРОСС – форма комариного ві-
русного енцефаліту. Переносниками вірусу є комарі 
Aedes tri seriatus. Захворювання Е. Ла-Кросс зареєстро-
вані в США в районах, розташованих на схід від річки 
Міссісіпі, та в південно-східних районах Канади.

Е. ЛЕТАРҐІЧНИЙ – див.: Економо ле тарґічний ен-
цефаліт.

ЕНЦЕФАЛІТ(И) НЕКРОТИЧНІ – група тяжких ін-
фекційних уражень головного мозку, які спричиню ються 
вірусом простого герпесу, або цитомеґало ві ру сами.

Е. НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІРХОВА (R. VIR-
CHOW) – проґресуюче захворювання ц. н. с., яке зумов-
лене, як правило, внутрішньоутробним зараженням плода 
вірусом краснухи та в деяких випадках – вірусами вітря-
ної віспи, епідемічного паротиту, кору та ін. Ураження 
мозку частіше виникає в тих випадках, коли зараження 
відбувається під час закладки мозку плода (на 3–11 тиж-
ні внутрішньоутробного розвитку). На фоні тривалої пер-
систенції вірусу в орґанізмі дитини поступово формуєть-
ся проґресуюче ураження головного мозку, що нагадує 
за своїми патолоґоанатомічними і клінічними проявами 
підгострий склерозуючий енцефаліт.

ЕНЦЕФАЛІТ(И) ПАРАІНФЕКЦІЙ НІ – енцефалі-
ти, які розвиваються на фоні деяких інфекційних захво-
рювань.

Е. ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – див.: Хоріоепен-
диматит.

Е. ПЕРІАКСІАЛЬНИЙ ДИФУЗНИЙ – див.: Шиль-
дера хво роба.

Е. ПЕРІАКСІАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРИЧНИЙ – 
див.: Бало синдром.

Е. ПСИХОСЕНСОРНИЙ – див.: Хо ріоенцефаліт.
ЕНЦЕФАЛІТ СЕНТ-ЛУЇС – форма комариних ві-

русних енцефалітів, яка спричинюється арбовірусом ан-
тиґенної групи В. Переносниками вірусу є комарі Culex 
tarsalis (при наближенні до міст у перенесення вірусу 
утягуються С.pipiens i C. quinquefasciatus). Спалахи Е. 
Сент-Луїс зареєстровані в багатьох штатах США; при-
родні вогнища хвороби наявні також у Панамі, Бразилії, 
на острові Тринідад і на острові Ямайка.

Е. СОННИЙ – див.: Економо летарґічний енце-
фаліт.

Е. СТОВБУРОВИЙ – ва ріант гемораґіч ного первин-
ного гострого енцефаліту, який проявляється переважним 
ураженням структур мозкового стовбура. Клінічна карти-
на в основному зумовлюється ураженням ядер черепно-
мозкових нервів: трійчастого нерва, від відного нерва, ли-
цьового нерва, язико глоткового нерва, блукаючого нерва, 
під’язикового нерва.

Е. ТАЙГОВИЙ – див.: Енцефаліт клі що вий.
Е. ТЕНСО – форма комариного вірусного енцефалі-

ту. Переносниками вірусу можуть бути комарі Anopheles 
crucians, Psorophora confinnis та деяких видів родів 
Anopheles, Mansonia, Aedes i Culex. Природне вогнище 
інфекції вперше виявлене в США поблизу річки Тен-
со.

Е. ЦИТОМЕҐАЛОВІРУСНИЙ – форма цитомеґалії, 
яка характеризується некрозами головного мозку з пере-
важною локалізацією навколо бокових шлуночків мозку, 
інколи – поблизу третього і четвертого шлуночків; в яд-
рах і цитоплазмі ґліальних макрофаґів, астроцитів, епен-
димоцитів, нейронів, у клітинах стінок судин і оболонок 
мозку, які збільшені у 2–4 рази, виявляються включен-
ня – так званий, цитомеґалічний метаморфоз. Захворю-
вання протікає у вигляді енцефаліту або менінґоенце-
фаліту.

ЕНЦЕФАЛІТ ШТРЮМПЕЛЯ – ЛЕЙХТЕН ШТЕР-
НА (A. G. G. STRUM PELL – O. LEICHTENSTERN) – 
див.: Енцефаліт гемораґічний первинний гострий.

Е. ЯПОНСЬКИЙ – належить до групи комари-
них Е. Збудник Е. я. – вірус, який належить до родини 
Togaviridae, роду Flavivirus. Джерелом вірусу японсько-
го Е. вважають диких і домашніх птахів і свиней. Голо-
вним переносником вірусу японського Е. є комар Culex 
tritaeniorhynchus. Після укусу комара збудник потрап-
ляє в кров і поширюється гематоґенно. Нейротропність 
збудника визначає переважне ураження нервової систе-
ми. Клінічна картина характеризується високою гаряч-
кою, інтоксикацією, потьмаренням свідомості, психіч-
ними розладами, ознаками ураження середнього мозку, 
моста і довгастого мозку.

-ЕНЦЕФАЛІЯ – див.: Енцефал-.
ЕНЦЕФАЛО- – див.: Енцефал-.
ЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне або радіо-

ізотопне дослідження головного мозку, яке здійснюєть-
ся шляхом уведення в лікворні простори ґазу або висо-
коатомних рентґеноконтрастних речовин.

ЕНЦЕФАЛОЗ – див.: Енцефалопатія.
ЕНЦЕФАЛОМЕНІНҐОЦЕЛЕ – вроджена гри-

жа головного мозку і його оболонок, яка містить цереб-
роспінальну рідину.

ЕНЦЕФАЛОМЕТРІЯ – вимірювання головного 
мозку та його окремих частин при рентґенолоґічному 
або морфолоґіч ному дослідженні.

ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ(И) – гострі інфекційні хво-
роби, які характеризуються багатовогнищевим уражен-
ням переважно білої речовини головного і спинного 
мозку, інколи – з утягуванням у процес периферійних 
нервів.

Е. ВІЛЮЙСЬКИЙ – див.: Ен цефаліт вілюйський.
Е. ГОСТРИЙ РОЗСІЯНИЙ – гостре захворювання 

інфек ційно-алерґічної природи, яке характеризується 
дисемінованим ураженням головного і спинного моз-
ку.

ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ(И) КІНСЬКІ – інфекційні 
хвороби, які характеризуються ураженням головного і 
спинного мозку, а також мозкових оболонок.

Е. КІНСЬКИЙ ВЕНЕСУЕЛЬ СЬКИЙ – фор-
ма енцефаломієліту кінського, що спри чинюється ар-
бовірусом, який належить до роду Alpha virus, родини 
Togaviridae. Переносниками вірусу Е. к. в. є комарі бага-
тьох видів, що належать до родів Culex, Aedes, Mansonia, 
Psorophora, Haema gogus, Sabethes i Anopheles. Інкубацій-
ний період триває 2–6 днів. Захворювання починається 
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гостро, з короткочасного під йому температури, сильно-
го головного болю, нудоти, блювання; спостерігається 
гіперемія кон’юнктиви і слизових оболонок зіва і глот-
ки, у деякої частини хворих розвиваються прояви енце-
фаліту. У випадках легкого перебігу хвороби ці симп-
томи зникають через 3–5 днів, у більш тяжких випад-
ках – через 8–10 днів.

ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ КІНСЬКИЙ ЗАХІДНИЙ – 
форма енцефаломієліту кінського, що спричинюється 
арбовірусом, який належить до роду Alphavirus, родини 
Togaviridae. Основна роль в передачі вірусу належить 
комарам Culex tarsalis i Culiseta melanura. Інкубацій-
ний період триває від 4 до 21 дня, частіше 5–10 днів. 
Хвороба, звичайно, починається з швидкого коротко-
часного підйому температури до 39–40 °С. Частими 
симптомами в дітей є судоми, головний біль, блюван-
ня, риґідність м’язів потилиці і спини. У дорослих 
можливі також сонливість, загальмованість, розвиток 
коматозного стану. Гострий період продовжується 7–10 
днів. Після перенесеного захворювання можуть спос-
терігатися залишкові явища: судоми, конвульсії, пору-
шення рухової функції та психічної діяльності. 

Е. КІНСЬКИЙ СХІДНИЙ – форма енцефаломієлі-
ту кінського, яка спричинюється вірусом, що належить 
до групи арбовірусів. За хворювання Е. к. с. реєстру-
ються в східних і північних штатах США, Канади, у 
ряді країн Центральної і Південної Америки. Природ-
на зараженість виявлена в комарів 12 видів; частіше ін-
ших бувають інфікованими комарі Culex nigri palpus, 
C. taeniopis, C. restuans, C. sali narius, Culiseta melanura, 
Aedes vexans, Anopheles cricians i Mansonia perturbans. 
Вірус Е. к. с. потрапляє в кров людини від заражено-
го комара під час кровососання. Морфолоґічна картина 
ураження проявляється дифузним менінґоенцефалітом 
з широким утягненням у процес нейронів. Інкубацій-
ний період триває 5–15 днів. Характеризується Е. к. с. 
тяжким перебігом з різко вираженими ознаками енце-
фаломієліту і менінґеальними симптомами. Летальність 
досягає 75%.

Е. КЛІЩОВИЙ – див.: Енцефа літ кліщовий.
Е. РОЗСІЯНИЙ ГОСТРИЙ – захворювання інфек-

ційно-алерґічної природи, яке належить до групи про-
ґресуючих демієлінізуючих лейкоенцефалітів; характе-
ризується гострим дисемінованим ураженням ц. н. с.: 
спо стерігаються парези і паралічі черепномозкових не-
рвів і кінцівок центрального і радикулоневритичного 
характеру, інколи – атаксія кінцівок, порушення чутли-
вості за спінальним і корінцевим типом, у деяких ви-
падках – розлад функ ції тазових орґанів. В окремих ви-
падках спостерігається переважне ураження спинного 
мозку і зорових нервів.

ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ ЯКУТСЬКИЙ – див.: Енце-
фа літ вілюйський.

ЕНЦЕФАЛОМІЄЛОПОЛІРАДИКУЛОНЕВРИТ – 
інфекційне або токсичне ураження всіх відділів нерво-
вої системи, яке характеризується руховими і чутливими 
порушеннями змішаного характеру.

ЕНЦЕФАЛОМІОКАРДИТ НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – форма інфекції Коксакі, яка спостерігається в 
новонароджених; клінічно характеризується бурхливим 
розвитком симптомів енцефаліту або менінґоенцефаліту 
та наростанням серцевої недостатності.

ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ – дифузне дрібновогнищеве 
ураження головного мозку дистрофічного характеру, 
яке може ус кладнювати перебіг різних хвороб і пато-
лоґічних станів. 

Е. АЛКОГОЛЬ НА – енцефало патія, яка спостері-
гається при хронічному алкоголізмі; характеризується 
поєднанням психічних розладів (тяжкий делірій, різ-
ні прояви орґанічного психосиндрому, стан оглушен-
ня) з системними порушеннями діяльності внутрішніх 
орґанів та невролоґічними розладами.

Е. АЗОТЕМІЧНА ПСИХОТИЧ НА ГОСТРА – 
див.: Де лі рій гострий.

Е. ГЕМОРАҐІЧНА НЕКРОТИЗУЮЧА ГОСТРА – 
див.: Енцефаліт гемораґічний первинний  гострий.

Е. НЕКРОТИЗУЮЧА ПІДГОСТРА – див.: Лі хво-
роба.

Е. ПЕЧІНКОВА – див.: Гепатарґія.
Е. ПОРТО-СИ С ТЕМНА – див.: Гепатарґія.
Е. ПОСТТРАВМАТИЧНА – див.: Фрідмана син-

дром.
Е. СПОНҐІОЗНА – див.: Кене вена синдром.
Е. ТРАВМАТИЧНА БОКСЕ РІВ – див.: Мартлен-

да синдром.
ЕНЦЕФАЛОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Енцефалоска-

нування.
ЕНЦЕФАЛОСКАНУВАННЯ – радіо ізотопне ска-

нування головного мозку.
ЕНЦЕФАЛОТРИҐЕМІНАЛЬНИЙ АНҐІОМА-

ТОЗ – ектомезодермальна дисплазія, яка проявляється 
анґіоматозом шкіри, головного мозку, очного яблука, а 
також, інколи, анґіоматозом і вадами розвитку внутріш-
ніх орґанів. Тип успадкування аутосомно-домінантний 
з неповною пенетрантністю; можливий також аутосом-
но-рецесивний тип успадкування. Ураження судин поєд-
нується з вродженою ( гомо- або білатеральною) ґлауко-
мою, епілептиформними нападами, часто – спастични-
ми паралічами, зниженням інтелекту, яке може досяга-
ти ступеня імбецильності, рідкісніше – ідіотії. Проґноз 
несприятливий.

ЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – див.: Гідроцефалоцеле.
ЕНЦЕФАЛОЦИСТОЦЕЛЕ – див.: Гідроенцефало-

цис тоцеле.
ЕОЗИН – група сполук трифенілметану, які мають 

яскраво-червоний колір; застосовуються як барвники.
ЕОЗИНОПЕНІЯ – знижений вміст еозинофілів (аци-

дофільних ґранулоцитів) у крові.
ЕОЗИНОФІЛІЇ–МІАЛҐІЇ СИНДРОМ – поєднан-

ня еозинофілії та гострої ґенералізованої міалґії у хво-
рих, що приймають внутрішньо L-триптофан; можуть 
також спостерігатися суб’єктивна слабкість, гарячка, ар-
тралґія, задишка, висип, периферичний набряк і пневмо-
нія; зустрічається за відсутності інфекції, новоутворень 
чи інших відомих причин еозинофілії.
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ЕОЗИНОФІЛІЯ – див.: Ацидофілія.
ЕОЗИНОФІЛІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: Кре ме-

ра – Ґріффіна синдром.
ЕОЗИНОФІЛІЯ ЛЕГЕНЕВА СУБТРОПІЧНА – 

див.: Вайнґартена синдром.
ЕОЗИНОФІЛІЯ ЛІКАРСЬКА – еозинофільний 

лейкоцитоз, який розвивається внаслідок застосування 
лікарських засобів білкової природи.

ЕОЗИНОФІЛІЯ МОНОЦИТАРНА – див.: Гаряч ка 
моноцитарна еозино фільна.

ЕОЗИНОФІЛІЯ ТРОПІЧНА – див.: Вайнґартена 
синдром.

ЕОЗИНОФІЛЬНА ҐРАНУЛЬОМА – пухлино-
подібне утворення, яке складається із гістіоцитів, еози-
нофілів та інших клітинних елементів. Е. г. може вини-
кати в різних орґанах. Клінічні прояви залежать від ло-
калізації та обсягу уражень.

ЕОЗИНОФІЛЬНА ҐРАНУЛЬОМА КІСТОК – за-
хворювання, яке проявляється інфільтратами кісток, що 
складаються із гістіоцитарних елементів, еозинофілів, 
лейкоцитів, а також нейтрофілів, лімфоцитів і плазмо-
цитів. Роз глядається як один із варіантів гістіоцитозів 
Х. Як правило, Е. г. к. локалізується в кістках черепа, 
довгих трубчастих кістках (стегновій і плечовій), може 
зу стрічатися в хребцях і кістках тазу.

ЕОЗИНОФІЛЬНІ ІНФІЛЬТРАТИ ЛЕГЕНЬ – див.: 
Лефлера синдром.

ЕП- (епі-; грец. epi – на) – частина складних слів, яка 
означає «вище, над», «поряд, біля, коло».

ЕПАНАЛЕПСІЯ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА – 
див.: Періодична хво роба.

ЕПЕНДИМА – шар клітин (епендимоцитів), що 
вистилають центральний канал спинного мозку і шлу-
ночки головного мозку. Епендимоцити можуть ма-
ти вигляд циліндричних і кубічних клітин, подовже-
них клітин з розгалуженими периферійними відрост-
ками, клітин з довгим потовщеним периферійним від-
ростком.

ЕПЕНДИМАЛЬНА КІСТА – див.: Парафізальна 
кіста.

ЕПЕНДИМАЛЬНИЙ ЕПІТЕЛІЙ – див.: Епендима.
ЕПЕНДИМАТИТ – запалення епендими шлуночків 

головного мозку.
ЕПЕНДИМІТ – див.: Епендиматит.
ЕПЕНДИМНІ КЛІТИНИ – див.: Епендимоцити.
ЕПЕНДИМОБЛАСТ – малодиферен ційована клі-

тина нейроґлії, яка утворюється із спонґіобласта і пере-
творюється в епендимобласт.

ЕПЕНДИМОБЛАСТОМА – див.: Епендимома ана-
пластична.

ЕПЕНДИМОҐЛІОМА – див.: Епендимома.
ЕПЕНДИМОМА – доброякісна пухлина, яка скла-

дає 1– 4 % всіх внутрішньо черепних пухлин; спостері-
гається переважно в дитячому і молодому віці; скла-
дається з епендимальних клітин, що формують пери-
васкулярні псевдорозетки, канальцеві структури; ха-
рактерною особливістю епендимальних клітин є мо-

номорфність овальних або округло-овальних ядер з 
чітким малюнком будови хроматину у вигляді дрібних 
зерен.

Е. МІКСОПАПІЛЯРНА – гістолоґіч ний варіант Е.; 
екстрамедулярна пухлина «кінського хвоста», яка роз-
вивається з термінальної нитки або мозкового конуса; 
складається з епендимальних клітин, що розміщені пе-
риваскулярно або формують папілярні структури; росте 
експансивно під твердою мозковою оболонкою у вигляді 
вузла, який покритий капсулою.

Е. ПАПІЛЯРНА – гістолоґічний ва ріант Е.; зустрі-
чається серед екстрамедулярних епендимом «кінського 
хвоста»; представлена у вигляді сосочків і балок, що 
покриті шаром епітеліальних клітин.

Е. АНАПЛАСТИЧНА – злоякісна пухлина, що 
розвивається з епітеліальної вистилки внутрішніх по-
рожнин головного мозку; гістолоґічно характерна на-
явність периваскулярних і епітеліальних розеток, клі-
тинний поліморфізм, численні мітози, реакція судин, 
щільне розміщення клітин з гіперхромними ядрами; 
росте інфільтративно, часто метастазує по субарахної-
дальному просторі; найчастіша пухлина півкуль моз-
ку в дітей.

Е. АТИПОВА – див.: Епендимома анапластична.
Е. ДЕДИФЕРЕНЦІ ЙОВАНА – див.: Епендимома 

анаплас тична.
Е. ЗЛОЯКІСНА – див.: Епендимома анапластична.
ЕПЕНДИМОЦИТИ – епітеліоподібні клітини ней-

роґлії, з яких утворюється епендима. 
ЕПІ- – див.: Еп-.
ЕПІҐАСТРАЛҐІЯ – див.: Ґастралґія. 
ЕПІҐАСТРАЛЬНА ДІЛЯНКА – див.: Епіґастрій.
ЕПІҐАСТРАЛЬНИЙ – надчеревний; такий, що сто-

сується (належить до) епіґастрію.
ЕПІҐАСТРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Тома сим-

птом (6).
ЕПІҐАСТРІЙ – середня частина верхньої ділянки 

живота, яка обмежена зверху мечоподібним відрост-
ком груднини і реберними дугами, а знизу – горизон-
тальною лінією, що сполучає нижні точки десятих ре-
бер.

ЕПІҐЕНЕЗ – теорія, за якою розвиток зародка від-
бувається шляхом послідовних новоутворень з неструк-
турної маси яйця.

ЕПІҐЕНЕТИКА – див.: Механіка розвитку.
ЕПІҐЛОТИТ – запалення слизової оболонки над-

гортанника.
ЕПІҐНАТІЯ – вроджене подвоєння нижньої щеле-

пи.
ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНА ҐЕОҐРАФІЯ – див.: Епіде-

міолоґія ґеоґрафічна.
ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ – метод 

вивчення епідеміолоґічного вогнища, спрямований на 
виявлення джерела інфекції, факторів і шляхів її поши-
рення, а також меж епідемічного вогнища з метою виз-
начення і швидкого вжиття найбільш ефективних за-
ходів щодо його локалізації і ліквідації.
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ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – не-
перервне вивчення епідемічного стану на певній тери-
торії.

ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується епі-
деміолоґії.

ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНИЙ АНАЛІЗ – вивчення і оцін-
ка комплексу епідеміолоґічної інформації.

ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНІ ІНДЕКСИ – показники, що 
використовуються для аналізу і характеристики епі-
демічного процесу, а також для оцінки ефективності 
протиепідемічних заходів.

ЕПІДЕМІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає закономір-
ності епідемічного процесу і розробляє заходи боротьби 
з заразними хворобами людини.

 Е. ЗАГАЛЬНА – розділ Е., що вивчає загальні зако-
ни поширення заразних хвороб і розробляє основи за-
ходів профілактики і боротьби з ними.

 Е. СПЕЦІАЛЬНА – розділ Е., який на основі за-
конів загальної Е. розглядає особливості епідемічного 
процесу при окремих заразних хворобах.

Е. ВІЙСЬКОВА – розділ епіде міолоґії, що вивчає 
питання теорії і практики протиепідемічного захисту 
військ.

Е. ҐЕОҐРАФІЧНА – розділ епідеміолоґії, що вив-
чає особливості епідемічного процесу в різних ґеоґра-
фічних умовах.

Е. ЛАНДШАФТНА – див.: Епі деміолоґія ґеоґра-
фічна.

ЕПІДЕМІЧНЕ ВОГНИЩЕ – місце розташування 
джерела інфекції і оточуюча його територія, у межах 
якої можливе поширення збудника хвороби.

ЕПІДЕМІЧНИЙ – 1) такий, що має характер епі-
демії; 2) пов’язаний з боротьбою проти епідемії.

ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС – процес поширення 
заразних хвороб, який полягає у формуванні ланцю-
га епідемічних вогнищ, що послідовно виникають од-
не із одного. Е. п. виникає і підтримується тільки за 
наявності і взаємодії трьох факторів: джерела збудни-
ка інфекції; шляхів і факторів, що забезпечують пере-
дачу збудника інфекції від зараженого орґанізму здо-
ровому; сприйнятливості населення до даної інфекції. 
Основними методами вивчення Е. п. є епідеміолоґіч не 
спостереження і експеримент. Основним показником, 
що характеризує інтенсивність перебігу Е. п., є захво-
рюваність.

ЕПІДЕМІЯ – епідемічний процес, ін тенсивність 
якого характеризується тим, що рівень захворюванос-
ті певною заразною хворобою значно перевищує той, 
який традиційно реєструється на даній території за ана-
логічний період.

ЕПІДЕРМА – див.: Епідерміс (2).
ЕПІДЕРМАЛЬНА КІСТА – див.: Епідермоїдна 

кіста.
ЕПІДЕРМІС – 1) зовнішній шар шкіри в людини і 

тварин; складається з п’яти шарів: базального, шипу-
ватого, зернистого, блискучого, рогового; 2) у рослин – 
покривна тканина листків, молодих стебел, частин квіт-
ки; складається з одного шару живих клітин.

ЕПІДЕРМОДЕРМАТИТ – одночасне запалення епі-
дермісу і дерми.

ЕПІДЕРМОДИСПЛАЗІЯ БОРОДАВЧАСТА – 
див.: Дисплазія епідермісу бородавчаста.

ЕПІДЕРМОДИСПЛАЗІЯ ВЕРУЦИФОРМНА – 
див.: Дисплазія епідермісу бородавчаста.

ЕПІДЕРМОЇД – див.: Епідермоїдна кіста.
ЕПІДЕРМОЇДНА КІСТА – кіста шкіри, внутріш-

ня поверхня якої має епідермоїд ну вистилку без при-
датків шкіри і заповнена роговими лусочками. Епі телій 
інколи проліферує, утворюючи вирости в порожнини 
кіст у вигляді сосочків (проліферуючі епідермальні 
кісти).

ЕПІДЕРМОЛІЗ БУЛЬОЗНИЙ ВРОДЖЕНИЙ – 
спадковий дерматоз, що клінічно проявляється утво-
ренням на шкірі пухирів при її пошкодженні, навіть не-
значному. Розрізняють три форми Е. б. в.

1. Проста форма, яка успадковується за домінант-
ним типом. Звичайно, проявляється через деякий час 
після народження, інколи в період статевого дозріван-
ня. Характеризується помірною еритемою і пухирями, 
що, звичайно, розміщуються на спині, руках, ступнях, 
пальцях, ліктях, колінах та в ділянці потилиці. Пухирі 
містять прозору серозну рідину з незначним вмістом 
клітин. Після розриву пухирів шкіра піґментується. 
Часто спостерігається пальмоплантарний гі пергідроз; 
помірний андротропізм. Симп том Нікольського неґатив-
ний.

2. Дистрофічна форма, яка успадковується за домі-
нантним типом. Проявляється протягом першого року 
життя, інколи – через деякий час після народження. На 
шкірі виникають свербіж, еритема, пухирі. У 20% ви-
падків патолоґічний процес захоплює і слизові оболон-
ки. Часто поряд з атрофічними ділянками шкіри утво-
рюються епідермальні кісти, спостерігається плантар-
ний гіпергідроз і гіперкератоз, дистрофія нігтів, а та-
кож пошкодження зубної емалі. Помірний андротропізм. 
Симптом Нікольського позитивний.

3. Дистрофічна форма, яка успадковується за реце-
сивним типом. У більшості випадків (60%) хвороба про-
являється внутрішньоутробно або після народження, у 
решті випадків – у період статевого дозрівання на фоні 
вугрів або себореї. Пухирі утворюються спонтанно, з 
свербежем, пекучими болями і, звичайно, локалізуються 
в місцях, які не уражаються при першій і другій формах. 
Одночасно з утворенням пухирів на тулубі появляються 
плоскі білі або рожеві висипи з нерівними папульозни-
ми краями. Симптом Нікольського позитивний. Як пра-
вило, у патолоґічний процес втягуються також і слизові 
оболонки очей, порожнини рота, трахеї, стравоходу і 
ґеніталій. Пальмоплантарний гіпергідроз, акроціаноз, 
дистрофія ніг тів і зубів, затримка прорізування зу бів. 
Звичайно – малий зріст. Часто – вогнищева алопеція, 
гіпофункція щитоподібної залози, гіпофіза і наднирко-
вих залоз. Летальний результат в ди тинст ві або внут-
рішньоутробно. 

ЕПІДЕРМОЛІЗ БУЛЬОЗНИЙ ВРОДЖЕНИЙ ЛІТ-
НІЙ – див.: Вебера – Коккейна синдром.
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ЕПІДЕРМОЛІЗ ІХТІОЗИФОРМНИЙ ВРОДЖЕ-
НИЙ – див.: Іхтіоз епідермолітичний.

ЕПІДЕРМОЛІЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ ГОС Т-
РИЙ – див.: Дерматит ексфоліативний новонародже-
них.

ЕПІДЕРМОМІКОЗИ – грибкові захворювання шкі-
ри, при яких збудники уражають всю товщину рогового 
шару, часто – нігті, спричинюють запальну реакцію де-
рми, нерідко виникають алерґічні реакції.

ЕПІДЕРМОФІТІЯ – грибкове ураження гладень-
кої шкіри і нігтів.

ЕПІДЕРМОФІТІЯ НІГТІВ – Е., при якій у біль-
шості випадків уражаються нігті великих і V пальців 
ступнів. Спочатку уражається вільний край нігтя, зов-
нішня поверхня якого тривалий час не змінює своєї 
конфігурації. У товщі нігтя спостерігаються плями 
жовтого кольору. При вираженому піднігтьовому гі-
перкератозі потовщений ніготь кришиться. Ураження 
нігтів може бути ізольованим або поєднується з ура-
женням шкіри.

ЕПІДЕРМОФІТІЯ ПАХОВА – епідермофітія, при 
якій спостерігається ураження шкіри пахових складок, 
калитки, внутрішньої поверхні стегон, інколи – між-
сідничної складки, складок під молочними залозами, 
пахвових ямок. Збудником Е. п. є паразитичний гри-
бок Epidermophyton fl occosum. Розвитку за хворювання 
сприяє порушення вуглеводно-жирового обміну, висо-
ка температура оточуючого середовища і підвищене 
потовиділення, мацерація шкіри. Клі нічна картина ха-
рактеризується появою на шкірі рожевих плям, діамет-
ром 0,5–1 см, які лущаться. Вони розростаються на пе-
риферії при одночасному закінченні запальних явищ у 
центрі, перетворюючись у більш великі (до 8–10 см у 
діаметрі) кільцеподібні плями червоного або червоно-
коричневого кольору. При їх злитті утворюються вог-
нища поліциклічних форм з різкими межами і набряк-
лим гіперемованим валиком, на якому появляються ве-
зикули і пустули.

ЕПІДЕРМОФІТІЯ СТУПНІВ – епідермофітія, 
яка локалізується на ступнях. Збудником Е. с. є па ра-
зитичний грибок Trichophyton mentagrophytes. Захво-
рювання часто зустрічається в осіб, чия професія 
пов’язана з тривалим носінням взуття в умовах підви-
щеної температури і вологості оточуючого середови-
ща, що призводить до підвищення пітливості ступнів. 
Джерелом інфекції є хворі Е. с., а також забруднені 
грибками предмети.

Е. СТУПНІВ ГОСТРА – Е., що виникає як ус-
клад нення дисгідротичної або інтертриґінозної Е. сту-
п нів, внаслідок приєднання піококової флори. Ха рак-
теризується появою значної кількості везикулярно-бу-
льозних елементів на підошвах і пальцях ступнів, що 
супроводжується їх набряклістю, паховим лімфадені-
том, ґенералізованими алерґіч ними висипами, значним 
підвищенням температури тіла, головним болем, загаль-
ним нездужанням.

Е. СТУПНІВ ДИСГІДРОТИЧНА – Е., що розви-
вається на склепіннях, бокових поверхнях і пальцях 

ступнів, де появляються пухирці з товстим роговим пок-
риттям. При злитті пухирців утворюються багатокамер-
ні великі пухирі з напруженим покриттям і серозним, 
мутним або гнійним вмістом. 

Е. СТУПНІВ ІНТЕРТРИҐІНОЗНА – Е., що часті-
ше розвивається в складках між ІV і V, рідше – між ІІІ і 
ІV пальцями ступнів, де появляється тріщина, оточена 
відшаровуючим білуватим роговим шаром епідерміса. 
Поверхневі тріщини можуть перетворюватись в ерозію з 
мокнучою поверхнею; приєднання вторинної піококово-
дріжджової флори призводить до підсилення запальних 
явищ, розвитку гіперемії, набряклості, свербіння, болю-
чості шкіри у вогнищі ураження.

Е. СТУПНІВ СКВАМОЗНА – Е., що проявляєть-
ся дрібнопластинчастим лущенням шкіри бокових, 
згинальних поверхонь пальців і міжпальцевих складок 
ступнів.

ЕПІДЕРМОФІТОЗ – див.: Епідермо фітія ступнів.
ЕПІДЕРМОЦИТИ – призматичні клітини, які роз-

міщені на базальній мембрані у вигляді одного палі-
садоподібного ряду, що являє собою базальний шар 
шкіри; ядра Е. орієнтовані перпендикулярно базальній 
мембрані; у цитоплазмі велика кількість найтонших 
ниток – тонофіламентів, які збираються в пучки – то-
нофібрили (опорні волоконця), а також зерна піґменту 
меланіну.

ЕПІДИДИМ- (епідидимо-; грец. epididymis – над’яєч-
ко, придаток яєчка) – частина складних слів, яка означає 
належність до над’яєчка (придатка яєчка).

ЕПІДИДИМЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення над’я-
єчка.

ЕПІДИДИМІТ – запалення над’яєчка; розрізняють 
неспецифічний і специфічний Е. (ґонорейний, туберку-
льозний, сифілітичний, бруцельозний).

ЕПІДИДИМІТ ЕРОТИЧНИЙ – див.: Епідидиміт 
симпатичний.

ЕПІДИДИМІТ СИМПАТИЧНИЙ – біль та набу-
хання над’яєчка, що раптово виникають після сильного 
сексуального збудження, яке не завершилося статевим 
актом або еякуляцією.

ЕПІДИДИМО- – див.: Епідидим-.
ЕПІДИДИМОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не досліджен-

ня канальцевої системи над‘яєчка шляхом введення рен-
тґеноконтрастної речовини в сім’явиносну протоку.

ЕПІДУРАЛЬНИЙ ПРОСТІР (CAVUM EOIDU-
RALE) – простір між твердою оболонкою спинного 
мозку і надкісницею хребців, який містить сполучну 
тканину і венозні сплетення.

ЕПІДУРИТ – запалення зовнішнього шару твердої 
мозкової оболонки спинного мозку.

ЕПІДУРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
епідурального простору (простір між твердою оболон-
кою спинного мозку і хребцями) з застосуванням рен-
тґеноконтрастних речовин.

ЕПІЗІО- (грец. epision, episeion – зовнішні жіночі 
статеві орґани, промежина) – частина складних слів, 
яка означає належність до зовнішніх жіночих статевих 
орґанів.
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ЕПІЗІОРАФІЯ – хірурґічне зшивання розрізаної 
промежини.

ЕПІЗІОТОМІЯ – хірурґічне розрізання промежини 
на 2–3 см зліва і справа від серединної лінії.

ЕПІЗООТИЧНИЙ ПРОЦЕС – процес поширення 
інфекційної хвороби серед тварин.

ЕПІЗООТИЧНІ ХВОРОБИ – інфек ційні хвороби 
диких або свійських тварин, які за певних умов харак-
теризуються масовим поширенням.

ЕПІЗООТІЯ – масове поширення заразних хвороб 
серед свійських або диких тварин на певній території.

ЕПІЗООТОЛОҐІЯ – галузь ветеринарії, яка вивчає 
закономірності епізоотичного процесу і розробляє захо-
ди боротьби з епізоотіями і профілактики інфекційних 
хвороб тварин.

ЕПІКАНТУС – вертикальна складка шкіри півмі-
сяцевої форми, що прикриває внутрішній кут очної щі-
лини.

Е. ЗВОРОТНИЙ – основа складки розміщена в ді-
лянці нижньої повіки.

Е. ПРЯМИЙ – основа складки розміщена в ділянці 
верхньої повіки; складка може починатися від брови і 
переходити на нижню повіку.

ЕПІКАРД (EPICARDIUM) – вісцеральна пластинка 
перикарда, яка являє собою серозну оболонку серця.

ЕПІКОНДИЛІТ – періостит надвирост ка пле-
чової кістки. Патолоґічний процес спочатку має ха-
рактер асептичного запалення надкісниці і сухожил-
ко-зв’язкового апарату в ділянці надвиростка плечо-
вої кістки; з часом розвиваються дистрофічні зміни. 
Клінічно розрізняють гостру, підгостру і хронічну фор-
ми Е.

ЕПІКОНДИЛЯРНИЙ – 1) такий, що розміщений 
над виростком; 2) такий, що стосується надвиростка.

ЕПІКОНУСА СИНДРОМ – симптомокомплекс, зу-
мовлений ураженням І і ІІ крижових сеґментів спинно-
го мозку; характеризується поєднанням симетричних 
периферійних паралічів (парезів) ступ нів з відсутністю 
ахіллових рефлексів, дисоційованими розладами чут-
ливості по задньозовнішній поверхні стегна, гомілки, 
зовнішньому краю ступні, у чоловіків – порушеннями 
ерекції.

ЕПІКРИЗ – обов’язкова частина медичних обліко-
вих документів, в якій подані висновки про стан хворо-
го, діаґноз хвороби, причини її виникнення, розвитку і 
результати лікування; Е. формулюється після закінчення 
лікування або на його певному етапі.

ЕПІЛЕПСІЯ – хронічне захворювання, яке харак-
теризується повторними судом ними і (або) психопато-
лоґічними парок сизмами і часто – змінами особи. Для 
розвитку Е. як захворювання з проґредієнтним перебі-
гом необхідна наявність стабільного вогнища епілептич-
ної активності, яка зумовлена орґанічним ураженням го-
ловного мозку. Серед численних патолоґічних процесів, 
що зумовлюють розвиток Е., особливе значення мають 
процеси, що протікають з формуванням рубця між го-
ловним мозком і його оболонками. Е. може розвиватися 
також при порушеннях мозкового кровообігу, судинних 

дисплазіях, первинних і метастатичних пухлинах мозку, 
черепно-мозкових травмах, як наслідок нейрохірурґіч-
них операцій.

Е. АБДОМІНАЛЬНА – Е., яка переважно прояв-
ляється підсиленою моторикою кишечника; спостері-
гається пароксизмальний, без певної локалізації біль 
у животі; у продромальному періоді – нудота, блюван-
ня, понос, блідість, бурчання в животі; під час нападу 
клонічне посмикування м’язів передньої черевної стін-
ки; після нападу нездужання, сонливість; на електроен-
цефалоґрамі – церебральна дисритмія.

Е. АКУСТИКОҐЕННА – Е., при якій всі або біль-
ша частина нападів виникають внаслідок дії будь-яких 
звуків.

Е. АКУСТИЧНА – див.: Е. акустикоґенна.
Е. АЛЕРҐІЧНА – епілептиформний напад, що ви-

никає при алерґічній реакції.
Е. АЛКОГОЛЬНА – форма симптоматичної епілеп-

сії, що виникає в період похмільного синдрому або ал-
когольного делірію і проявляється великими епілептич-
ними нападами.

Е. АМИҐДАЛОЇДНА – Е., що виникає внаслідок 
патолоґічного процесу в ділянці миґдалеподібного тіла; 
проявляється, головним чином, мастикарними епілеп-
тичними нападами.

Е. АУДІОҐЕННА – див.: Е. акустикоґенна.
Е. АУДІОСЕНСОРНА – див.: Е. акустикоґенна.
Е. ВЕҐЕТАТИВНА – див.: Е. діенцефальна.
Е. ВЕЛИКА – Е., яка проявляється тільки великими 

епілептичними нападами.
Е. ВОГНИЩЕВА – Е., зумовлена патолоґічним вог-

нищем у певній обмеженій ділянці головного мозку.
Е. ВТОРИННА – див.: Е. резидуальна.
Е. ДІЕНЦЕФАЛЬНА – Е., переважно проявляється 

діенцефальними епілептичними нападами.
Е. ГЕМІПЛЕҐІЧНА – див.: Ґасто синдром.
Е. ГОСТРА – Е., яка проявляється на висоті тяжкої 

інтоксикації, захворювання менінґітом чи енцефалітом 
у вигляді великих епілептичних нападів.

Е. ҐЕНУЇННА – Е. з невизначеними етіолоґічними 
факторами.

Е. ДЕННА – Е., напади при якій виникають тільки 
в денний час.

Е. ДЖЕКСОНІВСЬКА – див.: Джексонівська Е.
Е. ДИТЯЧА – Е., перші напади якої спостерігають-

ся в дітей у віці 2–5 років; у старшому віці напади часто 
зникають; проявляється тільки міоклоноато ніч ними або 
акінетичними епілептичними нападами.

Е. ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: Е. ґену їнна.
Е. ЗДРИГАННЯ – Е., при якій епілептичні напади 

виникають внаслідок дії раптового сильного і коротко-
часного подразнення, що викликає здригання.

Е. ІДІОПАТИЧНА – див.: Е. ґену їнна.
Е. ІНСУЛЯРНА – Е., при якій патолоґічне вогнище 

локалізується в ділянці острівця; клінічно проявляєть-
ся, головним чином, епіґастральними, абдомінальними 
і смаковими епілептичними напа дами.
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ЕПІЛЕПСІЯ ІНФАНТИЛЬНА – див.: Е. дитяча.
Е. КАРДІАЛЬНА – форма вторинного церебраль-

ного кризу, яка характеризується виникненням вели-
ких судомних нападів при деяких захворюваннях сер-
ця.

Е. КІРКОВА – див.: Кожевників ська Е.
Е. КОНТИНУАЛЬНА – див.: Кожевниківська Е.
Е. КРИПТОҐЕННА – див.: Е. ґену їнна.
Е. ЛАРВОВАНА – див.: Е. психічна.
Е. ЛОБНА – Е., при якій патолоґічне вогнище ло-

калізується в корі премоторної ділянки лобної частки; 
клінічно проявляється адверсивними епілептичними на-
падами, тонічними і клонічними судомами будь-якої ді-
лянки однієї половини тіла, амнезією.

Е. ЛОКАЛЬНА – див.: Е. вогнищева.
Е. МАЛА – Е., яка проявляється малими епілептич-

ними нападами.
Е. МЕНСТРУАЛЬНА – Е., при якій епілептичні на-

пади виникають у певній фазі менструального циклу.
Е. МЕТАБОЛІЧНА – Е., розвиток якої зумовлений 

порушенням обміну речовин в орґанізмі.
Е. МІОКЛОНІЧНА ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: Ун-

ферріхта синдром.
Е. МУЗИКОҐЕННА – різновид рефлекторної епі-

лепсії, яка проявляється переважно або виключно розвит-
ком епілептичної аури або судомного нападу після акус-
тичного подразнення (частіше після певної мело дії).

Е. М’ЯКА – Е., при якій епілептичні напади вини-
кають рідкісно, а зміни особи незначні.

Е. НІЧНА – Е., при якій епілептичні напади виника-
ють переважно або ви ключно під час нічного сну.

Е. ОКЦИПІТАЛЬНА – див.: Е. потилична.
Е. ОПЕРКУЛЯРНА – Е., при якій патолоґічне вог-

нище локалізується в стінках латеральної борозни пів-
куль великого мозку і в періінсулярній ді лянці; клінічно 
проявляється мастикаторними або смаковими епілеп-
тичними нападами, епілептичними нападами слино-
течі.

Е. ОРҐАНІЧНА – див.: Е. рези ду альна.
Е. ПАРІЄТАЛЬНА – Е., при якій патолоґічне вог-

нище локалізується в корі тім’яної частки великого 
мозку; клінічно проявляється субклінічними епілеп-
тичними нападами, розладами схеми тіла, клонічними 
або тонічними судомами, які часто переходять у джек-
сонівський напад, а також адверсивні і афатичні епілеп-
тичні напади.

Е. ПЕРЕДНЬОСКРОНЕВА – Е., при якій пато-
лоґічне вогнище локалізується в передній частині скро-
невої частки великого мозку; клінічно проявляється 
афективними епілептичними нападами та (або) епілеп-
тичними нападами автоматизму у вигляді ковтання або 
жування.

Е. ПЕРЕМІЖНА – Е., яка спостерігається в новона-
роджених і грудних дітей у вигляді переміжних епілеп-
тичних нападів.

Е. ПІЗНЯ – Е., що виникла в зрілому віці.
Е. ПОСТРОЛАНДОВА – Е., при якій патолоґічне 

вогнище локалізується в постцентральній ділянці кори 

півкуль великого мозку; клінічно проявляється сомато-
сенсорними епілептичними нападами, які переходять у 
ґенералізований джексонівський напад.

Е. ПОСТЦЕНТРАЛЬНА – див.: Е. построландова.
Е. ПОТИЛИЧНА – Е., при якій патолоґічний про-

цес локалізується в потиличній частці кори великого 
мозку; клі нічно проявляється, головним чином, зоро-
вими, ілюзорними та галюцинаторними епілептични-
ми нападами.

Е. ПРЕРОЛАНДОВА – Е., при якій патолоґічне вог-
нище локалізується в прецентральній ділянці кори пів-
куль великого мозку; клінічно проявляється судомами 
однієї половини тіла, які інколи переходять у ґенералі-
зований напад.

Е. ПРЕЦЕНТРАЛЬНА – див.: Е. прероландова.
Е. ПРОБУДЖЕННЯ – Е., при якій епілептичні на-

пади виникають одразу ж після пробудження.
Е. ПСИХІЧНА – Е., яка клінічно проявляється 

епілептичним психозом або будь-якими психічними 
епілептичними еквівалентами; судомні напади відсут-
ні.

Е. РАНКОВА – Е., при якій епілептичні напади вини-
кають, головним чином, вранці, або виключно вранці.

Е. РЕЗИДУАЛЬНА – Е., зумовлена ураженнями го-
ловного мозку, що зупинилися у своєму розвитку пере-
важно в ранньому дитячому віці.

Е. РЕФЛЕКТОРНА – Е., при якій переважно вини-
кають рефлекторні епілептичні напади.

Е. РЕФЛЕКТОРНА СЛУХОВА – див.: Е. акусти-
коґенна.

Е. СЕНІЛЬНА – див.: Е. стареча.
Е. СЕНСОРНА – див.: Е. рефлек торна.
Е. СКРОНЕВА – Е., яка розвивається при пато-

лоґічних процесах у ділянці гачка парагіпокампаль-
ної звивини; проявляється у вигляді різних форм аур, 
дереа лізації та деперсоналізації, мікропсій, макропсій 
і метаморфопсій, нападів тривалого сну, часто в суп-
роводженні веґетативних розладів і оральних автома-
тизмів.

Е. СПІНАЛЬНА – розвиток судом при ураженні 
спинного мозку.

Е. СТАРЕЧА – Е., яка розвивається в старечому 
віці.

Е. СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ – Е., що виникла в 
період статевого дозрі вання.

Е. ТЕЛЕВІЗІЙНА – Е., яка виникає під час перегля-
ду телевізійних передач з близької відстані при слабко-
му освітленні приміщення.

Е. ТІМ’ЯНА – див.: Е. парієтальна.
Е. ТЯЖКА – Е., що характеризується частими вели-

кими епілептичними на падами, епізодами паморочного 
стану і слабоумством, яке швидко розвивається.

Е. ФЕБРИЛЬНА – епілептиформні напади в дітей, 
що виникають при значному підвищенні температури 
тіла.

Е. ФОКАЛЬНА – див.: Е. вогнищева.
Е. ФОТОҐЕННА – Е., при якій епілептичні напади 

виникають внаслідок світла, що мигтить.
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ЕПІЛЕПСІЯ ФРОНТАЛЬНА – див.: Е. лобна.
Е. ФУНКЦІОНАЛЬНА – Е., розвиток якої зумовле-

ний порушеннями функ цій головного мозку внаслідок 
конс ти туційних розладів обміну речовин.

Е. ЧЕРЕВНА – кишкові кольки, що спостерігаються 
при стертій формі непрохідності кишечника.

ЕПІЛЕПТИФОРМНИЙ – такий, що нагадує епі-
лептичний напад, епілепсію.

ЕПІЛЕПТИФОРМНИЙ НАПАД – напад, що нага-
дує епілептичний напад, але виникає при іншому захво-
рюванні чи патолоґічному стані.

ЕПІЛЕПТИФОРМНИЙ СИНДРОМ – пароксиз-
мальні розлади (напади), що виникають при різних 
орґанічних ураженнях головного мозку.

ЕПІЛЕПТИЧНИЙ – такий, що стосу ється епілепсії.
ЕПІЛЕПТИЧНИЙ НАПАД – напад, що спостері-

гається при епілепсії внаслідок надмірного інтенсив-
ного збудження головного мозку; у певних випадках у 
невеликому вогнищі зміненої мозкової тканини у від-
повідь на ендоґенні або екзоґенні подразнення виника-
ють патолоґічні розряди, які розповсюджуються на ін-
ші відділи мозку і призводять до судом та втрати свідо-
мості; при первинній ґенералізований епілепсії напади 
ґенералізуються з самого початку внаслідок дифузного 
патолоґічного розряду, який охоплює одночасно всі ді-
лянки кори; у деяких чутливих осіб напади інколи мо-
жуть спричинюватися екзоґенними факторами (звуком, 
спалахами світла, тактильним подразненням); при дії 
деяких подразників (наприклад, певних препаратів, гі-
поксії, гіпоґлікемії) дифузний синхронний розряд, який 
призводить до судом, може виникати навіть у нормаль-
ному мозку.

Е. Н. АБДОМІНАЛЬНИЙ – Е. н., який проявляєть-
ся у формі різних неприємних відчуттів (частіше болей) 
у пупковій або надчеревній ділянках; часто поєднуєть-
ся з потьмаренням свідомості; може супроводжуватися 
блюванням, відходження ґазів, дефекацією.

Е. Н. АБОРТИВНИЙ – великий Е. н., в якого ок-
ремі компоненти відсутні або слабо виражені.

Е. Н. АВТОМАТИЗМУ – великий або фокальний 
Е. н., який проявляється мимовільною, частково коор-
динованою руховою активністю на фоні потьмарення 
свідомості та з наступною амнезією.

Е. Н. АДВЕРСИВНИЙ – Е. н., який проявляється ру-
хами очей, голови і тулуба вбік; супроводжується піднят-
тям та відведенням у той же бік напівзігнутої руки.

Е. Н. АКІНЕТИЧНИЙ – Е. н., який проявляється 
втратою свідомості, рухомості та падінням при збере-
женому м’язовому тонусі; тривалість до кількох хвилин; 
спостерігається переважно в дітей. 

Е. Н. АКУСТИКОҐЕННИЙ – див.: Е. н. рефлек-
торний слуховий.

Е. Н. АМБУЛАТОРНИЙ – Е. н., який проявляється 
амбулаторним автоматизмом.

Е. Н. АМНЕСТИЧНИЙ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ СВІ-
ДОМОСТІ – фокальний Е. н. з збереженою свідомістю 
та наступною амнезією періоду нападу.

Е. Н. АТОНІЧНИЙ – Е. н. із значним пониженням 
м’язового тонусу та втратою свідомості.

Е. Н. АУДІОСЕНСОРНИЙ – див.: Е. н. рефлектор-
ний слуховий.

Е. Н. АУТОІНДУКОВАНИЙ – Е. н., який довільно 
викликається самим хворим шляхом ритмічного пере-
ривання поступлення в око сонячного проміння за до-
помогою швидких рухів руки, а також гіпервентиляції, 
фіксування погляду на різко контрастному предметі або 
іншим способом.

Е. Н. АУТОСПРОВОКОВАНИЙ – див.: Е. н. ауто-
індукований.

Е. Н. АФАТИЧНИЙ – фокальний Е. н., що прояв-
ляється повною або частковою моторною або сенсор-
ною афазією.

Е. Н. АФЕКТИВНИЙ – 1) Е. н., який починається 
різким нічим не мотивованим афектом; 2) Е. н., який ви-
никає вна слідок афекту.

Е. Н. ВЕҐЕТАТИВНИЙ – див.: Е. н. діенцефальний.
Е. Н. ВЕҐЕТАТИВНИЙ ГАЛЮЦИНАТОРНИЙ – 

Е. н., який проявляється раптовим відчуттям голоду, 
спраги або сексуального збудження.

Е. Н. ВЕЛИКИЙ – Е. н., який проявляється знепри-
томненням, падінням, часто мимовільним сечовипус-
канням та дефекацією, тонічними судомами, що перехо-
дять у клонічні; комою, яка переходить у сопор та гли-
бокий сон.

Е. Н. ВИКЛИКАНИЙ – Е. н., який спричинюєть-
ся будь-яким фактором, що відіграє роль пускового ме-
ханізму.

Е. Н. ВИПАДКОВИЙ – див.: Е. н. одиночний.
Е. Н. ВОКАЛЬНИЙ – Е. н., який проявляється рап-

товою зупинкою мовлення, повторенням і (або) ритміч-
ною модуляцією одних і тих же голосних звуків.

Е. Н. ГАЛЮЦИНАТОРНИЙ – фокальний Е. н., 
який проявляється виключно або переважно виникнен-
ням галюцинацій.

Е. Н. ГАЛЮЦИНАТОРНИЙ ЕК МНЕСТИЧ-
НИЙ – Е. н., який проявляється зоровими або слу-
ховими галю цинація ми, змістом яких є минулий до-
свід хворого.

Е. Н. ДИСМНЕСТИЧНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється будь-якими порушеннями пам’яті.

Е. Н. ДІЕНЦЕФАЛЬНИЙ – Е. н., що спостерігаєть-
ся при ураженні гіпоталамуса; проявляється веґетатив-
ними розладами, ізольованими або поєднаними з сен-
сорними та руховими (тонічні і клонічні судоми) по-
рушеннями; супроводжується афектом боязні або три-
воги.

Е. Н. ДОВІЛЬНО ВИКЛИКАНИЙ – див.: Е. н. ау-
тоіндукований.

Е. Н. ЕНУРЕТИЧНИЙ – Е. н., який проявляється 
мимовільним сечовипусканням на фоні короткочасного 
потьмарення свідомості.

Е. Н. ЕПІҐАСТРАЛЬНИЙ – фокальний Е. н., який 
проявляється відчут тями стискування або тяжкості в 
епіґастрії; часто є попередником психічного, психомо-
торного або психосенсорного Е. н.
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ЕПІЛЕПТИЧНИЙ НАПАД ЖУВАЛЬНИЙ – див.: 
Е. н. мастикаторний.

Е. Н. ЗОРОВИЙ – фокальний Е. н., який проявляєть-
ся виключно або переважно елементарними зоровими 
відчуттями при відсутності відповідних подразників.

Е. Н. ІДЕАТОРНИЙ – фокальний Е. н., який про-
являється виникненням нав’язливих думок і (або) уяв-
лень.

Е. Н. ІТЕРАТИВНИЙ – див.: Е. н. палілалічний.
Е. Н. КАТАМЕНІАЛЬНИЙ – Е. н., який прояв-

ляється в безпосередньому  часовому зв’язку з менс-
труальним циклом.

Е. Н. КЛОНІЧНИЙ – великий Е. н., судомний ком-
понент якого обмежений клонічними судомами.

Е. Н. ЛОКАЛЬНИЙ – див.: Е. н. фокальний.
Е. Н. МАЛИЙ – Е. н., який проявляється знепритом-

ненням, клонічними судомами окремих м’язів або рухо-
вими актами, що стереотипно повторюються.

Е. Н. МАСТИКАТОРНИЙ – фокальний Е. н., який 
проявляється мимовільними скороченнями жувальних 
м’язів із значним виділенням слини на фоні короткочас-
ного знепритомнення.

Е. Н. МЕНСТРУАЛЬНИЙ – див.: Е. н. катамені-
альний.

Е. Н. МІОКЛОНІЧНИЙ – Е. н., який проявляється 
пароксизмами міоклонії.

Е. Н. МІОКЛОНОАТОНІЧНИЙ – Е. н., який про-
являється пароксизмом міо клонії, що змінюється різким 
пониженням тонусу м’язів з падінням хворого.

Е. Н. МУЗИКОҐЕННИЙ – фокальний Е. н., який 
спричинюється переважно емоційною дією музики, а 
не її звуковими компонентами.

Е. Н. НЮХОВИЙ – фокальний Е. н., який прояв-
ляється виключно або переважно виникненням нюхо-
вих ілюзій з явищами гіперосмії по відношенню непри-
ємних запахів або нюхових галюцинацій неприємного 
характеру.

Е. Н. ОБЕРТАЛЬНИЙ – Е. н., який проявляється 
тим, що хворий один або кілька разів обертається нав-
коло вертикальної осі.

Е. Н. ОДИНИЧНИЙ – Е. н., який виникає один раз 
протягом життя в осіб, що мають схильність до судом-
ної реакції, але не страждають епілепсією.

Е. Н. ОДНОБІЧНИЙ – великий Е. н., рухові прояви 
якого виникають тільки на одному боці тіла або виражені 
на одному боці тіла значно більше, ніж на ін шому.

Е. Н. ОКОРУХОВИЙ – фокальний Е. н., який про-
являється тонічним відведенням очних яблук у бік, про-
тилежний епілептоґенному вогнищу в ц.н.с.

Е. Н. ОКУЛОҐІРІЧНИЙ – див.: Е. н. окоруховий.
Е. Н. ОКУЛОКЛОНІЧНИЙ – фокальний Е. н., який 

проявляється ритміч ними клонічними рухами очних яб-
лук в один бік.

Е. Н. ПАЛІЛАЛІЧНИЙ – фокальний Е. н., який 
проявляється тільки мимо вільним повторенням будь-
якого слова або фрази.

Е. Н. ПАРАМНЕСТИЧНИЙ – див.: Е. н. дисмнес-
тичний.

Е. Н. ПАРЦІАЛЬНИЙ – див.: Е. н. фокальний.
Е. Н. ПЕРЕМІЖНИЙ – великий  Е. н., при якому 

судоми від нападу до нападу, або впродовж одного напа-
ду виникають то на одному, то на іншому боці тіла.

Е. Н. ПІДКІРКОВИЙ – див.: Е. н. субкортикальний.
Е. Н. ПРОКУРСИВНИЙ – Е. н., який проявляється 

кількома швидкими кроками вперед, що супроводжуєть-
ся дуже короткочасним знепритомненням.

Е. Н. ПСИХІЧНИЙ – фокальний Е. н., який прояв-
ляється виключно або переважно перехідними змінами 
психіки.

Е. Н. ПСИХОМОТОРНИЙ – див.: Е. н. автоматиз-
му.

Е. Н. ПСИХОСЕНСОРНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється виключно або переважно макро- чи мікропсією, 
дисмеґалопсією, метаморфопсією та іншими психосен-
сорними розладами.

Е. Н. РЕТРОКУРСИВНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється тим, що хворий робить кілька кроків назад.

Е. Н. РЕТРОПУЛЬСИВНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється короткочасним вигинанням тулуба назад.

Е. Н. РЕФЛЕКТОРНИЙ ЗОРОВИЙ – Е. н., який 
виникає внаслідок дії перервного світлового подразни-
ка, читання яскраво освітленого тексту, роз глядання кон-
трастних предметів та ін. 

Е. Н. РЕФЛЕКТОРНИЙ СЛУХОВИЙ – Е. н., що 
виникає внаслідок раптового голосного звуку.

Е. Н. СВІТЛОЧУТЛИВИЙ – див.: Е. н. рефлектор-
ний зоровий.

Е. Н. СЕНСОРНИЙ – Е. н., який проявляється, 
виключно або переважно, ілюзіями або галюцинація-
ми.

Е. Н. СЛИНОТЕЧІ – фокальний  Е. н., який про-
являється гіперсалівацією, що може супроводжуватися 
ритмічними рухами губ, язика, ковтальними і/або жу-
вальними рухами.

Е. Н. СЛУХОВИЙ – фокальний Е. н., який прояв-
ляється елементарними слуховими відчуттями, глухо-
тою, паракузією, слуховими ілюзіями.

Е. Н. СМАКОВИЙ – фокальний Е. н., який прояв-
ляється елементарними смаковими відчуттями (гіркого, 
кислого або солоного), змінами смакових відчуттів або 
появою смакових галюцинацій.

Е. Н. СОМАТОСЕНСОРНИЙ – фокальний Е. н., 
який проявляється тяжкими відчуттями в будь-яких час-
тинах тіла.

Е. Н. СОМАТОСЕНСОРНИЙ ГАЛЮЦИНАТОР-
НИЙ – соматосенсорний Е. н., який проявляється виключ-
но або переважно психосенсорними галюцинаціями.

Е. Н. СПОНТАННИЙ – напад, що виникає у хво-
рих на епілепсію незалежно від наявності будь-яких 
провокуючих факторів.

Е. Н. СУБКЛІНІЧНИЙ – Е. н., який проявляється 
тільки характерними змінами на електроенцефалоґрамі; 
явні клінічні прояви відсутні.

Е. Н. СУБКОРТИКАЛЬНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється лише характерними змінами електроенцефа-
лоґрами; клінічні прояви відсутні.
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ЕПІЛЕПТИЧНИЙ НАПАД ТОНІКО-КЛОНІЧ-
НИЙ – див.: Е. н. великий.

Е. Н. ТОНІЧНИЙ – Е. н., який проявляється тоніч-
ними судомами без клонічних судом.

Е. Н. УНІЛАТЕРАЛЬНИЙ – див.: Е. н. однобічний.
Е. Н. ФОКАЛЬНИЙ – Е. н., який виникає внаслідок 

локального збудження головного мозку; клінічно Е.н.ф. 
починається з певних вогнищевих проявів – сенсорних, 
рухальних або психічних, що залежить від локалізації 
вогнища в півкулях мозку.

Е. Н. ЦИКЛІЧНИЙ – Е. н., який повторюється че-
рез більш або менш однакові проміжки часу.

Е. Н. ЦИРКУМКУРСИВНИЙ – Е. н., який прояв-
ляється тим, що хворий ходить по колу.

ЕПІЛЯЦІЯ – видалення волосся з лікувальною або 
косметичною метою.

ЕПІМЕЗОФАРИНҐІТ – запалення слизової оболон-
ки носової і ротової частин глотки.

ЕПІМІОКАРД – ділянка мезодерми, з якої розви-
вається епікард і міокард.

ЕПІМОРФОЗ – 1) один із способів реґенерації, при 
якому відновлення втраченого орґана відбувається шля-
хом утворення з пошкодженої ділянки, що не підлягає 
при цьому суттєвій перебудові; 2) прямий післязарод-
ковий розвиток тварин, для якого характерним є те, що 
личинки мало відрізняються від дорослого орґанізму; 3) 
здатність якого-небудь виду захоплювати великі тери-
торії і використовувати максимальні життєві ресурси.

ЕПІНЕВРІЙ – зовнішня оболонка нер ва, яка скла-
дається із волокнистої сполучної тканини.

ЕПІНЕФРЕКТОМІЯ – див.: Адреналектомія.
ЕПІНЕФРИН – див.: Адреналін.
ЕПІСКЛЕРАЛЬНИЙ  ПРОСТІР (SPA TIUM 

EPISCLERALE) – щілиноподібний простір між скле-
рою і фасціальною піхвою очного яблука, заповнений 
рідиною.

ЕПІСКЛЕРИТ – запалення поверхневих шарів 
склери; запальний процес найчастіше локалізується в 
зоні між екватором ока та ділянкою війкового тіла; як 
правило, уражається одне око; клінічно проявляється 
почервонінням очей, незначною болючістю, обмеже-
ною припухлістю яскраво-червоного кольору, яка не-
значно випинається над поверхнею незміненої склери; 
кон’юнктива над ураженою ділянкою рухлива; зорові 
функції, як правило, не змінені; сльозотеча і світлобо-
язнь виражені незначною мірою, що відрізняє склери-
ти та епісклерити від кератокон’юнктивітів; перебіг за-
хворювання тривалий, хронічний, спостерігаються за-
гострення.

ЕПІСПАДІЯ – вроджена вада сечостатевої систе-
ми, яка характеризується розщепленням (незарощен-
ням) передньої стінки сечовипускального каналу. У чо-
ловіків розрізняють Е. голівки статевого члена, Е. ста-
тевого члена, субтотальну (членолобкову) Е. і тотальну 
Е.; у жінок – Е. голівки клітора, Е. клітора, субтотальну 
(підлобкову) Е. і тотальну Е.

ЕПІСТАЗ – тип взаємодії ґенів, при якому один ґен 
пригнічує дію іншої неалельної йому пари ґенів.

ЕПІСТОМА – див.: Бронхіома.
ЕПІТАЛАМУС (EPITHALAMUS) – частина тала-

мічного мозку, яка включає шишкоподібне тіло, задню 
спайку, повідки, спайку і трикутники повідків.

ЕПІТАРЗУС (EPITARSUS) – дуплікатура кон’юнк-
тиви очного яблука між її перехідною складкою і хря-
щем верхньої повіки.

ЕПІТЕЛІАЛЬНА НОРИЦЯ КУПРИКА – див.: 
Епітеліальний куприковий хід.

ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА – див.: Епітелій.
ЕПІТЕЛІАЛЬНИЙ – такий, що стосується епі-

телію; такий, що складається із епітелію.
ЕПІТЕЛІАЛЬНИЙ КУПРИКОВИЙ ХІД – пато-

лоґічний канал, вистелений багатошаровим плоским 
епітелієм; від кривається на шкірі в ділянці куприка од-
ним або кількома каналами. Клінічно  Е. к. х. прояв-
ляється свербежем, мацерацією шкіри, інколи тупими 
болями в ділянці куприка.

ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ЗАГЛИБЛЕННЯ КРИЖОВО-
КУПРИКОВОЇ ДІЛЯНКИ – див.: Епітеліальний куп-
риковий хід.

ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ – відновлення епітелію на місці 
пошкодження шкіри або слизової оболонки.

ЕПІТЕЛІЙ – тканина, яка покриває поверхню тіла 
і утворює слизові та серозні оболонки його внутрішніх 
орґанів і паренхіму більшості залоз.

Е. БАГАТОШАРОВИЙ – Е., що складається з кіль-
кох шарів клітин, із яких тільки базальний шар прилягає 
до базальної мембрани.

Е. ВИСОКОПРИЗМАТИЧНИЙ – див.: Е. одноша-
ровий циліндричний.

Е. ОДНОШАРОВИЙ – Е., усі клітини якого стика-
ються з базальною мембраною.

Е. ОДНОШАРОВИЙ КУБІЧНИЙ – Е., усі клітини 
якого стикаються з базальною мембраною, а ширина ос-
нови епітеліоцитів приблизно дорівнює їхній висоті.

Е. ОДНОШАРОВИЙ ПЛОСКИЙ – Е., усі клітини 
якого розпластані на базальній мембрані і ширина їх ньої 
основи набагато перевищує висоту.

Е. ОДНОШАРОВИЙ ЦИЛІНДРИЧНИЙ – Е., усі 
клітини якого стикаються з базальною мембраною, а ви-
сота епітеліоцитів суттєво перевищує ширину їх ньої ос-
нови.

Е. СКВАМОЗНИЙ – див.: Е. одношаровий плоский.
ЕПІТЕЛІОЇДНА САРКОМА – злоякіс на пухли-

на, яка виникає з мультипотентної мезенхіми. У біль-
шості випадків розміщена підшкірно і пов’язана з су-
хожилковими або фасціальними утвореннями, інколи 
проростає в шкіру і тоді може виразкуватися. Е. с. яв-
ляє суміш полігональних еозинофільних епітеліоподіб-
них і витягнутих фібробластоподібних клітин, що ма-
ють тенденцію утворювати численні вузлики, часто – з 
цент ральними фокусами некрозу. Метастази спостері-
гаються близько в 50 % випадків. Метастази і рециди-
ви часто виникають через багато років після встанов-
лення діаґнозу.

ЕПІТЕЛІОЇДНІ КЛІТИНИ – фаґоцити моноцитар-
ного походження, які мають еозинофільну цитоплазму, 
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велике бідне на хроматин ядро і велике ядерце; в їхній 
цитоплазмі багато мітохондрій і лізосом, добре розви-
нуті ендоплазматична сітка і пластинчастий комплекс. 
Е. к. у своєму розвитку проходить дві стадії – незрілої 
і зрілої. Зрілі Е. к. трансформуються в ґіґантські кліти-
ни чужорідних тіл і ґіґантські клітини Пирогова – Ланґ-
ханса. Утворення Е. к. та їх трансформація відбивають 
кінетику ґранульоматозу: формування зрілої (макро-
фаґальної), епітеліоїдно-клітинної і ґіґантоклітинної 
ґранульом.

ЕПІТЕЛІОМА – пухлина, що розвивається пере-
важно із покривного епітелію.

ЕПІТЕЛІОМА БАРХАТИСТА – див.: Кейра ерит-
ро плазія.

ЕПІТЕЛІОМА ВОЛЬФОВА – див.: Цистаденокар-
ци нома муцинозна яєчників.

ЕПІТЕЛІОМА ЗАРАЗНА – див.: Молюск контаґіоз-
ний.

ЕПІТЕЛІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Мезотеліома 
злоякісна.

ЕПІТЕЛІОМА ПІҐМЕНТОВАНА – див.: Кератоз 
себорейний.

ЕПІТЕЛІОМА СИФІЛОПОДІБНА ДОБРОЯКІС-
НА – див.: Кейра еритро плазія.

ЕПІТЕЛІОМА СОСОЧКОВА ГОЛА – див.: Кей-
ра еритроплазія.

ЕПІТИМПАНІТ – хронічний отит з ураженням 
скроневої кістки, який характеризується утворенням 
крайової перфорації барабанної перетинки, може суп-
роводжуватися утворенням вушних поліпів, ґрануляцій, 
холестеатоми.

ЕПІТИФЛІТ – див.: Апендицит.
ЕПІФАРИНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-

ження носоглотки після введення в неї контрастної ре-
човини.

ЕПІФАРИНҐОСКОПІЯ – візуальне дослідження 
носоглотки.

ЕПІФІЗ (1) – суглобовий розширений кінець довгих 
трубчастих кісток.

ЕПІФІЗ (2) – див.: Шишкоподібне тіло.
ЕПІФІЗАРНА ЛІНІЯ – межа між губчастою ре-

човиною епіфіза і епіфізарним хрящем трубчастої кіс-
тки.

ЕПІФІЗЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення шишко-
подібного тіла.

ЕПІФІЗЕОДЕЗ – хірурґічне формування синостоза 
між епіфізом і метафізом.

ЕПІФІЗЕОЛІЗ – відшарування епіфіза, відокрем-
лення епіфіза від діафіза кістки внаслідок травми або 
системного захворювання кісток.

ЕПІФІЗЕОНЕКРОЗ – див.: Остео хондропатія.
ЕПІФІЗИТ – запалення епіфіза зі втягуванням у 

процес епіфізарного хряща.
ЕПІФІЛАКСІЯ – активація імунітету при деяких 

інфекційних захворюваннях з в’ялим перебігом шляхом 
введення в орґанізм відповідної вакцини.

ЕПІФОРА – безперервна сльозотеча в одному або в 
обох очах; виникає внаслідок звуження нососльозової 

протоки; при Е. спостерігається постійне стікання сліз 
через край повіки на щоку.

ЕПІЦИСТОСТОМІЯ – див.: Цистостомія.
ЕППІНҐЕРА – (ЧЕЗА) Б’ЯНКИ (H. EPPINGER – 

(CESA) BIANCHI) ХВОРОБА – різновид гіпертрофіч-
ного цирозу печінки з асцитом і гемолітичною жовтяни-
цею: гепатомеґалія, спленомеґалія, асцит, гемолітична 
жовтяниця, диспротеїнемія; перебіг захворювання від-
носно доброякісний.

ЕПУЛІД – див.: Епуліс.
ЕПУЛІДИ МНОЖИННІ – див.: Фіброматоз ґінґі-

вальний спадковий.
ЕПУЛІС – сполучнотканинні розростання на аль-

веолярних відростках щелеп. Розрізняють фіброзний, 
анґіоматозний і ґіґантоклітинний Е. Фіброзний і анґіо-
матозний Е. мають зв’язок з зубами; ґіґантоклітинний Е. 
може розвиватися і на беззубих щелепах.

ЕПШТЕЙНА (A. EPSTEIN) СИМПТОМ – при 
хвилюванні у дітей верхня повіка не опускається, що 
надає обличчю вираз страху; ознака невротичного ста-
ну в дітей.

ЕПШТЕЙНА (A. A. EPSTEIN) НЕФРОЗ – прояви 
нефротичного синдрому різного походження, найчасті-
ше при хронічному ґломерулонефриті; характеризуєть-
ся ґенералізованим набряком, вираженою протеїнурією, 
циліндурією, гіпоальбумінемією, диспротеїнемією, гі-
перхолестеринемією.

ЕПШТЕЙНА (A. EPSTEIN) СИНДРОМ – захво-
рювання порожнини рота в новонароджених, яке харак-
теризується утворенням метеликоподібних нальотів на 
піднебінні; зустрічається рідко.

ЕРА (H. G. HERS) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґеноз VІ 
типу.

ЕРБА (W. H. ERB) ПАРАЛІЧ – див.: Дюшена – Ер-
ба параліч.

ЕРБА (W. H. ERB) СИМПТОМ (1) – при перкусії 
спостерігається притуплення над ділянкою рукоятки 
груднини; можлива ознака акромеґалії.

ЕРБА (W. H. ERB) СИМПТОМ (2) – підвищення 
електрозбудливості рухових нервів; ознака тетанії.

ЕРБА (W. H. ERB) ХВОРОБА – див.: Ерба – Шар-
ко хвороба.

ЕРБА (W. H. ERB) ЮВЕНІЛЬНА ФОРМА МІО-
ПАТІЇ – спадкова дистрофічна міопатія. Хвороба по-
чинається в період статевого дозрівання. На почат-
ку захворювання спостерігається утруднений підйом 
по сходах; хитка хода, симетрична м’язова атрофія, 
відвисаючі лопатки, виражений поперековий лордоз; 
часто псевдогіпертрофія м’язів, рефлекси ослаблені. 
Обличчя з виступаючим ротом, що нагадує маску (об-
личчя тапіра). Збільшена кількість альдолази в сиро-
ватці крові, зменшене виділення креатиніну з сечею. 
У випадках переважання ураження м’язів плечового 
пояса спостерігається успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом. При ураженні, головним чином, по-
перекової ділянки – успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом або за рецесивним, зчепленим з Х-хро-
мосомою. 
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ЕРБА – ВЕСТФАЛЯ (W. H. ERB – C. WESTPHAL) 
СИМПТОМ – зникнення колінних рефлексів; ознака 
ураження головного і спинного мозку орґанічного ха-
рактеру.

ЕРБА – ҐОЛЬДФЛАМА (W. H. ERB – S. GOLD-
FLAM) СИНДРОМ – симптомокомплекс псевдопа-
ралітичної міа стенії. На початку захворювання спостері-
гається підвищена стомлюваність жувальної і ковталь-
ної мускулатури. Після фізичного навантаження часто 
наступають псевдопаралічі, які після відпочинку зни-
кають. При подразненнні м’язів фарадичним струмом 
скорочення їх поступово зменшуються і потім зникають. 
Тривалі на початку і короткі пізніше ремісії змінюють-
ся рецидивами.

ЕРБА – КРУЗОНА (W. H. ERB – O. CROUZON) 
СИНДРОМ – прояви проґресуючого сифілітичного по-
перечного паралічу; спостерігаються спастичні сим-
птоми, які повільно проґресують; через деякий час 
з’являються незначні розлади чутливсті; порушення 
сечовипускання.

ЕРБА – РОТА (W. H. ERB – B. K. ROТ) МІО-
ДИСТРОФІЯ – див.: Ерба ювенільна форма міопа-
тії.

ЕРБА – РОТА (W. H. ERB – В. К. RОТ) МІО-
ПАТІЯ – див.: Ерба ювенільна форма міопатії.

ЕРБА – ШАРКО (W. H. ERB – J. M. CHARCOT) 
ХВОРОБА – прояви спастичного спінального паралі-
чу. Хвороба може починатися в дитинстві, але часто 
захворюють і дорослі; в останніх випадках її розвиток 
частіше зумовлений розсіяним склерозом або сифілі-
сом. Спадкові форми проявляються в ранньому дитинс-
тві і успадковуються за аутосомно-домінантним типом. 
Клінічно проявляється вродженою порожнистою ступ-
нею, проґресуючою стомлюваністю м’язів і відчуттям 
напруження, утрудненою ходьбою, схильністю ходити 
нав шпиньках. Часто спостерігаються спастичні явища 
у верхніх кінцівках з підвищеними сухожилковими реф-
лексами; дефекти інтелекту і мовлення, напади епілеп-
тоїдних судом.

ЕРБА – ШАРКО – ШТРЮМПЕЛЯ (W.H. ERB – 
J. M. CHARCOT – A.G.G. STRÜMPELL) ХВОРОБА – 
див.: Штрюмпеля хвороба.

ЕРБЕНА (S. ERBEN) СИМПТОМ (1) – зниження 
шкірної температури на хворій нижній кінцівці; мож-
лива ознака ішіасу.

ЕРБЕНА (S. ERBEN) СИМПТОМ (2) – при мак-
симальному нахилі голови і всього тіла вперед уповіль-
нюється пульс; ознака підвищеної збудливості парасим-
патичної нервової системи.

ЕРВІНА (A. R. IRVINE) СИНДРОМ – набряк жов-
тої плями в сітківці ока, який може спостерігатися після 
оперативного лікування катаракти.

ЕРҐАЗІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь здійснення 
будь-якого руху або дії.

ЕРҐАСТИЧНІ РЕЧОВИНИ – речовини, що ут-
ворюються в процесі обміну в протоплазмі рослинної 
клітини і відкладаються у формі крапель, кристалів то-
що. До Е. р. належать: запасні білкові речовини, цукри, 

ефірні олії, дубильні речовини, відкладення мінераль-
них солей, смоли та інші.

ЕРҐО- (грец. ergon – робота, дія, діяльність) – час-
тина складних слів, яка означає «такий, що належить до 
роботи, до дії, до діяльності.»

ЕРҐОҐРАФІЯ – оцінка рівня працездатності орґаніз-
му людини шляхом реєстрації його м’язової роботи. У 
клінічній практиці Е. використовується для виявлення 
прихованих і ранніх форм ішемічної хвороби серця, а 
також контролю за ефективністю медикаментозної те-
рапії.

ЕРҐОКАЛЬЦИФЕРОЛ – С28Н44О; протирахітич ний 
жиророзчинний, штучний вітамін D2; сприяє засвоєнню 
кальцію, що міститься в їжі, а також перетворенню фос-
форних сполук у нирках; Е. одержують при ультрафіоле-
товому опромінюванні ерґостерину дріжджів.

ЕРҐОМЕТРІЯ – вимірювання фізичної роботи, що 
виконується людиною, за допомогою спеціальних при-
ладів (ерґометрів).

ЕРҐОСПІРОМЕТРІЯ – дослідження зовнішнього 
дихання шляхом визначення хвилинного об’єму легене-
вої вентиляції і споживання кисню в умовах дозованого 
фізичного навантаження.

ЕРҐОСТЕРИН – С28Н43ОН; одноосновний поліцик-
лічний спирт групи стеринів; належить до провітамінів; 
багато Е. є в дріжджах, грибах тощо; промислове зна-
чення Е. визначається можливістю одержання з нього 
вітаміну D2.

ЕРҐОСТЕРОЛ – див.: Ерґостерин.
ЕРҐОТИЗМ – харчове отруєння, яке виникає вна-

слідок вживання харчових продуктів із зерна, що міс-
тить домішки склероцій гриба Claviceps purpurea.

ЕРДГЕЙМА (J. ERDHEIM) СИНДРОМ (1) – фор-
ма акромеґалії: серед характерних для акромеґалії змін 
переважає виражена кісткова гіпертрофія ключиці, тіл 
хребців і міжхребцевих дисків, що викликає біль, спри-
яє розвитку кіфозу і обмежує рухи.

ЕРДГЕЙМА (J. ERDHEIM) СИНДРОМ (2) – про-
яви кістозної, поступово проґресуючої краніофаринґео-
ми, що виходить із глоткової кишені. Хвороба почи-
нається в дитячому або юнацькому віці; спостерігається 
уповільнення росту, головний біль, розлади зору, адипо-
зоґенітальна дистрофія; розширення, потім деструкція 
турецького сідла.

ЕРЕЙТОПАТІЯ – почервоніння шкіри, що виникає 
внаслідок лабільності тонусу кровоносних судин.

ЕРЕЙТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь почервоніти 
перед публікою або співрозмовником.

ЕРЕКТИЛЬНИЙ СИМПТОМ – при натискуванні 
на пухлину спостерігається її спадання, при кашлі або 
крику – збільшення щільності; ознака кавернозної ге-
манґіоми.

ЕРЕКТОР – пристрій для забезпечення можли-
вості введення статевого члена в піхву для здійснен-
ня статевого акту при відсутності або недостатності 
ерекції.

ЕРЕКЦІЯ (лат. erigo, erectum – піднімати, випрям-
ляти) – збільшення об’єму, затвердіння чоловічого ста-
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тевого члена, що відбувається при статевому збудженні 
під впливом нервових імпульсів; спричинюється збіль-
шенням кровонаповнення порожнин (печеристих тіл) 
статевого члена, що зумовлюється посиленим надход-
женням артеріальної крові у печеристі тіла, наростан-
ням артеріального тиску в статевому члені, одночас-
ним зменшенням відтоку з нього венозної крові; Е. реґу-
люється корою головного мозку, підкірковими структу-
рами, автономною нервовою системою за участю чи без 
неї спинномозкових центрів Е.; структури, що реґулю-
ють Е. і містяться в гіпоталамусі, анатомічно та функ-
ціонально зв’язані із структурами, що контролюють різ-
ні веґетативні функції (скорочення серцевого м‘яза, пе-
ристальтика, сечовиділення); веґетативна складова реґу-
ляції може керуватись вольовим зусиллям: стимулюєть-
ся під час перегляду еротичних зображень, фільмів та 
гальмується під час перемикання уваги на несексуальні 
подразники.

ЕРЕКЦІЯ АДЕКВАТНА – збільшення об’єму та 
затвердіння статевого члена спричинене сексуальними 
подразниками в інтимній обстановці.

Е. СПОНТАННА – напруження статевого члена 
поза еротичними обставинами, що спричинюють ста-
теве збудження; Е. с. може бути наслідком переповне-
ного сечового міхура; їх також розцінюють як прояви 
сексуального біоритму та потенційного сексуального 
потягу.

ЕРЕМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь безлюдних міс-
ць або самотності.

ЕРЕТИЗМ – підвищена подразливість хворого.
ЕРИЗИПЕЛОЇД – інфекційне рожистоподібне за-

хворювання шкіри. Збудник (E. rhusiopathiae) являє 
собою тонку нерухому паличку, яка за Ґрамом забар-
влюється позитивно; повсюдно розповсюджений; пе-
реважно сапрофіт. Хворіють переважно особи, які зай-
маються забоєм худоби та птиці, а також переробкою 
риби. Збудник проникає в орґанізм через пошкоджену 
шкіру, інколи з харчовими продуктами. Інкубаційний 
період триває від кількох годин до кількох діб. Залеж-
но від клінічних проявів розрізняють шкірну форму Е. 
(припухлість, еритема, печіння, біль, вузлики, пухир-
ці, інколи пухирі); шкірно-суглобову форму Е. (при-
пухлість суглобів, набряк ураженої кінцівки, різка бо-
лючість і збільшення реґіонарних лімфатичних вузлів, 
гарячка); а також атипові форми: анґінозну (яскрава гі-
перемія м’якого піднебіння, язика, піднебінних дужок 
і миґдаликів, збільшення шийних лімфатичних вузлів 
і гарячка); кишкову (болі в животі, блювання, пронос) 
і ґенералізовану, при якій уражаються серце, кровонос-
ні судини мозку та інші орґани. Діаґноз Е. визначається 
за допомогою клінічної картини та бактеріолоґічного 
дослідження. Із матеріалу біопсії або аспірації, взятого 
із крайової ділянки ураження, а також із папули можна 
отримати культуру E. rhusiopathiae. Для діаґнозу артри-
ту або ендокардиту при Е. необхідно виділити збудник 
із синовіальної рідини чи крові. Лікування: антибіоти-
котерапія.

ЕРИТЕМА – ділянка гіперемії шкіри або слизової 
оболонки. Розвиток Е. зумовлений розширенням кро-
воносних судин сосочкового шару дерми.

Е. АКТИВНА – Е., яка, звичайно, розвивається вна-
слідок запальної реакції шкіри і характеризується пе-
реважанням артеріальної гіперемії; у деяких випадках 
Е. активна має рефлекторну природу і відрізняється не-
стійкістю.

Е. ПАСИВНА – Е., яка виникає внаслідок венозного 
стазу; характеризується синюшним відтінком, має ди-
фузний характер, нечіткі межі.

Е. АУТОТОКСИЧНА – еритема, що розвивається 
при аутоінтоксикації; звичайно, має множинний харак-
тер.

Е. ВУЗЛУВАТА – глибокий дермо-гі по  дермальний 
васкуліт, що розвивається як токси ко-алерґічна реакція 
при інфекційних хворобах. Ха рак теризується запаль-
ним ураженням дрібних судин дерми і підшкірної тка-
нини. Клінічна картина проявляється появою в шкірі 
розгинальних поверхонь гомілок, інколи на стегнах і 
передпліччях симетрично розміщених, напружених, бо-
лючих при пальпації, щільних вузлів півкулястої форми 
з нечіткими краями, розміром від одного до кількох сан-
тиметрів у діаметрі; шкіра над ними поступово міняє 
колір від яскраво-червоного до фіолетово-жовтого. Че-
рез 3–4 тижні вузли зникають безслідно або на деякий 
час залишають піґментацію і лущення.

Е. ДЕВ’ЯТОГО ДНЯ – еритема, яка появляється на 
дев’ятий день лікування хворих сифілісом препаратами 
миш’яку і є проявом лікарської алерґії.

Е. ДОЛОНЬ І ПІДОШОВ СПАДКОВА – спадко-
вий (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
дерматоз, зумовлений вродженою аномалією артеріо-
венозних анастомозів. Характеризується симетричною 
малиново-червоною дифузною еритемою, що локалі-
зується на фаланґах пальців, у ді лянці тенара і гіпотена-
ра. Межі ураження на бокових поверхнях кистей і ступ-
нів різко виражені, на тил кистей та ступнів еритема не 
поширюється. Захворювання триває впродовж усього 
життя.

Е. ЕКСУДАТИВНА БАГАТОФОРМНА – гостре 
захворювання, що проявляється у вигля ді своєрідних 
еритем на шкірі і слизових оболонках; спостерігається 
переважно навесні і восени. Ха рактеризується симет-
ричними висипами, розміщених на шкірі тилу кистей і 
ступнів, розгинальної поверхні передпліч, гомілок, ін-
коли – на долонях і підошвах, статевих орґанах, сли-
зовій оболонці порожнини рота і червоній облямівці 
губ поліморфної сітки у вигляді еритеми (енантеми), 
папул, інколи везикул і пухирів, розміщених кільцями. 
Висипи можуть супроводжуватися під ви щенням тем-
ператури тіла, головним болем, болями в суглобах і 
м’язах.

 Е. Е. Б. ІДІОПАТИЧНА – форма Е. ексудативної 
багатоформної, що має інфекційно-алерґічний ґенез і 
виникає при загостренні вогнищ хронічної фокальної 
інфекції.
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ЕРИТЕМА. ЕКСУДАТИВНА БАГАТОФОРМНА  
СИМПТОМАТИЧНА – форма Е. ексудативної багато-
формної, що проявляється як алерґічна реакція на деякі 
лікарські засоби і аутотоксичні речовини.

Е. ЕКСУДАТИВНА ЗЛОЯ КІСНА – див.: Стівен-
са – Джонсона синдром.

Е. ІНДУРАТИВНА ГІПО СТАТИЧНА – див.: Ерит-
роціаноз шкіри симетричний.

Е. ІНФЕКЦІЙНА – гостре інфекційне захворюван-
ня, яке проявляється гарячкою і висипанням на щоках і 
спинці носа плям, що зливаються.

Е. КІЛЬЦЕПОДІБНА ВІД ЦЕНТ РОВА ДАР’Є (F. 
J. DARIER) – див.: Дар’є хвороба.

Е. КРАПЕЛЬНА РУБЦЮЮЧА ФАРФОРО-
ПОДІБНА – див.: Деґоса синдром.

Е. МІҐРУЮЧА ХРОНІЧНА – вірусний дерматоз. 
Інфекція передається при укусі кліща Ixodes ricinus. 
Клінічна картина характеризується появою через 6–
23 дні на місці укусу круглої плями, яка протягом 
кількох тижнів, поступово розширюючись, може до-
сягнути в діаметрі 15–20 см і більше. У центрі пля-
ми шкіра швидко набуває нормального вигляду; край 
плями відмежований від оточуючої шкіри еритема-
тозною облямівкою 2–3 мм завширшки, яка безпере-
рвно лущиться. Суб’єктивні відчуття відсутні. У де-
яких випадках вогнище має стрічкоподібну форму, і 
запальна облямівка, не перериваючись, охоплює ве-
лику площу.

Е. НОДОЗНА – див.: Еритема вузлувата.
Е. ПЕРСИСТУЮЧА ЕРИТРОМЕЛАЛҐІЧНА – 

див.: Еритроціаноз шкіри симетричний.
Е. ПОВЗУЧА – див.: Еризипелоїд.
Е. РАПТОВА – див.: Екзантема раптова.
Е. СКАРЛАТИНОФОРМНА РЕЦИДИВУЮЧА – 

захворювання шкіри алерґічного ґенезу; часто розви-
вається після нервового потрясіння, медикаментозних 
інтоксикацій, переохолодження, на фоні вірусної інфек-
ції. Характеризується появою на шкірі висипу у вигляді 
яскраво-червоних плям різної величини – від точкових 
до великих (10–20 мм у діаметрі) з тенденцією до злит-
тя. Через 2–3 дні висип починає зникати. При цьому 
з’являється великопластинчасте лущення на всій шкірі. 
На долонях роговий шар відшаровується на всій повер-
хні (симптом рукавички). Можливі свербіння, печіння, 
ураження слизової оболонки порожнини рота, а також 
рецидиви захворювання.

Е.А СОНЯЧНА – Е., яка виникає на шкірі внаслі-
док інсоляції.

Е. СУГЛОБОВА ЕПІДЕМІЧНА – див.: Гарячка 
хейверхілська.

Е. ТОКСИЧНА НОВОНАРОДЖЕНИХ – поліморф-
ні висипи на шкірі в новонароджених, які з’яв ляються на 
першому тижні життя; є проявом алерґічної реакції на 
білки грудного молока або іншої природи. Клінічно Е. 
т. н. характеризується еритематозними плямами, часто 
з сірувато-темними папулами або пухирцями в центрі, 
що містять серозну рідину; розміщені час тіше групами 

на розгинальних поверхнях кінцівок навколо суглобів, 
на волосистій частині голови, на грудях, сідницях, рід-
кісніше – на животі і обличчі. Висипи можуть покрива-
ти все тіло або, навпаки, бути поодинокими. Упродовж 
1–3 днів можуть з’являтися нові елементи, хоча в біль-
шості випадків через 2–3 дні висип зникає.

Е. УЛЬТРАФІОЛЕТОВА – Е., яка виникає на шкірі 
внаслідок дії уль трафіолетового випромінювання.

Е. ФІГУРНА СТІЙКА – Е., що характеризується 
появою на шкірі тулуба або кінцівок однієї або кількох 
плям круглої або овальної форми 5–10 см у діаметрі, які 
не інфільтровані і не сверблять. Поступово централь-
на частина плями незначно піґментується і лущиться; 
периферійна залишається червоною, на неї також по-
ширюється лущення. Вогнища існують тривалий час 
(роками).

ЕРИТЕМОТЕРАПІЯ – застосування з лікувальною 
метою еритемної дози ультрафіолетового випроміню-
вання. Виникнення еритеми при Е. супроводжується 
збільшенням кровотоку і лімфотоку, підвищенням про-
никності клітинних мембран, стимуляцією активності 
ферментів і утворенням біоґенних амінів, а також зни-
женням чутливості нервових рецепторів, що у своїй 
сукупності зумовлює прискорення реґенерації тканин, 
протизапальну, розсмоктувальну і болезаспокійливу 
дію Е.

ЕРИТР- (еритро-; грец. erythros – червоний) – части-
на складних слів, яка означає «червоний, почервоніння», 
«такий, що належить до еритроцитів».

ЕРИТРАЗМА – хронічне поверхневе бакте ріаль не за-
хворювання шкіри, яке спричинюється Coryne bac terium 
minu tissimum. Клінічна картина характеризується ура-
женням шкіри внутрішньої поверхні стегон, інколи па-
хвових ямок, періанальної ділянки, під молочними за-
лозами (в огрядних жінок). Вогнища ураження мають 
вигляд плям незапального характеру, жовтувато-корич-
невого або рожевого кольору, які незначно лущаться при 
поскоблюванні, можуть зливатися у великі вогнища (до 
кількох сантиметрів у діаметрі).

ЕРИТРЕДЕМА – див.: Акродинія.
ЕРИТРЕМІЯ ГОСТРА – див.: Ді Ґульєльмо хво-

роба.
ЕРИТРЕМІЯ ХРОНІЧНА – форма хронічного міє-

лоїдного лейкозу; характеризу ється стійкою анемією, 
проліферацією в кістковому мозку й інколи в інших 
орґанах еритроїдних клітин, часто з наявністю меґало-
бластів; зустрічається дуже рідкісно.

ЕРИТРО- – див.: Еритр-.
ЕРИТРОБЛАСТИ – висхідна форма розвитку ерит-

роцитів, що не містить гемоґлобіну; Е. – клітини роз-
міром 20–25 мкм, мають велике ядро і тонкий обі док 
базофільної цитоплазми; розмножуються каріокіне-
зом.

ЕРИТРОБЛАСТИЧНА РЕАКЦІЯ – тимчасове 
збільшення кількості ядро вмісних клітин еритроїдно-
го ростка кісткового мозку без зміни їх якісного скла-
ду.
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ЕРИТРОБЛАСТОЗ – збільшення вміс ту клітин 
еритроїдного ряду різного ступеня зрілості.

ЕРИТРОБЛАСТОЗ ПЛОДА І НОВОНАРОД-
ЖЕНОГО – див.: Гемолітична хвороба новонарод-
жених.

ЕРИТРОБЛАСТОЗ ХРОНІЧНИЙ – див.: Хейль-
мей єра – Шенера синдром.

ЕРИТРОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, яка 
складається із еритробластів і розміщена поза кістко-
вим мозком.

ЕРИТРОБЛАСТОМАТОЗ – див.: Ді Ґульєльмо хво-
роба.

ЕРИТРОҐРАМА – результат розподілу еритроци тів 
за будь-якою ознакою, який виражений ґрафічно і (або) 
у відсотках.

ЕРИТРОДЕРМІЯ – почервоніння шкі ри, що супро-
воджується набряклістю, інфільтрацією і лущенням.

Е. ВТОРИННА – Е., що виникає в процесі перебігу 
будь-якого дерматозу.

Е. ПАРЦІАЛЬНА – почервоніння обширних діля-
нок шкіри.

Е. ПЕРВИННА – Е., що розвивається на поперед-
ньо незміненій шкірі.

Е. УНІВЕРСАЛЬНА – почервоніння всієї шкіри.
ЕРИТРОДЕРМІЯ ДЕСКВАМАТИВНА НОВО-

НАРОДЖЕНИХ – див.: Лейнера еритродермія деск-
вамативна.

Е. ІХТІОЗИФОРМНА ВРОДЖЕНА БУЛЬОЗНА – 
див.: Іхтіоз епідермолітичний.

Е. ІХТІОЗИФОРМНА ВРОДЖЕНА НЕБУЛЬОЗ-
НА – див.: Іхтіоз ламелярний.

Е. ЛІМФАДЕНІЧНА – див.: Ліпо меланотичний ре-
тикульоз.

Е. ЛІМФАДЕНОПАТИЧНА – Е., яка супровод-
жується полі аденітом.

Е. ПОЛІНЕЙРОПАТИЧНА – див.: Акродинія.
Е. РЕТИКУЛЯРНА – клінічні про яви еритродерміч-

ної Т-клі тинної лімфоми: ґенералізована еритродермія, 
шкірний свербіж, гіперпіґментація шкіри, долонний 
і підошовний гі перкератоз, лімфаденопатія, гепато-
меґалія, полисіння, дистрофія нігтів, піодермія, екзема, 
гі пер гідроз; у крові – лейкоцитоз, наявність, так званих, 
клітин Сезарі – аномальних (неопластичних) Т-лімфо-
цитів.

ЕРИТРОДІАПЕДЕЗ – вихід еритроцитів із кро в’я-
ного русла через стінки капілярів.

ЕРИТРОДІЄРЕЗ – фізіолоґічне руйнування ерит-
роцитів.

ЕРИТРОЗ ПІҐМЕНТНИЙ НАВКОЛОРОТО-
ВИЙ – дерматоз неясної етіолоґії, що характеризується 
виникненням навколо рота еритеми з незначним лущен-
ням і наступною гіперпіґментацією. Хворіють переваж-
но жінки молодого і середнього віку. Перебіг хронічний, 
але інтенсивність еритеми і піґментації коливається на-
віть протягом короткого часу.

ЕРИТРОКЕРАТОДЕРМІЯ – поєднання еритродер-
мії з ділянками кератозу.

ЕРИТРОКІНЕТИКА – розділ гематолоґії, що вив-
чає процеси дозрівання і руйнування еритроцитів.

ЕРИТРОКОНЦЕНТРАТ – див.: Еритроцитарна ма-
са.

ЕРИТРОЛЕЙКЕМІЯ – див.: Ді Ґульєльмо хворо-
ба.

ЕРИТРОЛЕЙКОЗ – див.: Ді Ґульєльмо хвороба.
ЕРИТРОМЕЛАЛҐІЯ – форма анґіотрофоневрозу, 

яка характеризується нападами раптових пекучих болів 
переважно в дистальних відділах кінцівок з яскравою 
місцевою гіперемією і набряком шкіри. Розрізняють Е. 
як самостійне захворювання (первинна Е.) і як синдром, 
що розвивається на фоні патолоґічних процесів (вто-
ринна Е.). Перебіг захворювання хронічний, часто про-
ґресуючий.

ЕРИТРОМЕЛІЯ – див.: Акродерматит атрофічний 
хронічний.

ЕРИТРОМІЄЛОЗ – системна проґресуюча пролі-
ферація пухлинних еритро бластів.

ЕРИТРОМІЄЛОЗ ХРОНІЧНИЙ – див.: Еритремія 
хронічна. 

ЕРИТРОН – сукупність усіх клітин еритроїдного 
ряду, що циркулюють в крові і містяться в кістковому 
мозку.

ЕРИТРОПЕДЕЗ – див.: Еритродіапедез.
ЕРИТРОПЛАЗІЯ ГОЛІВКИ СТАТЕВОГО ЧЛЕ-

НА – див.: Кейра еритро плазія.
ЕРИТРОПЛАЗІЯ ОКСАМИТОВА – див.: Кейра 

еритроплазія.
ЕРИТРОПЛАКІЯ ШИЙКИ МАТКИ – ураження 

епітеліального покриву шийки матки, яке проявляєть-
ся атрофією поверхневих шарів епітелію. Характери-
зується сплощенням і атрофією покривного епітелію, 
розширенням і повнокрів’ям судин, гіперплазією (інко-
ли атиповою) клітин базального шару. Випадки, в яких 
розвивається атипова гіперплазія клітин базального ша-
ру, відносять до передракових станів.

ЕРИТРОПОЕЗ – див.: Еритроцито поез.
ЕРИТРОПОЕЗСТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР – 

див.: Еритропоетин.
ЕРИТРОПОЕТИН – гормон ґлікопротеїнової при-

роди, що стимулює проліферацію і диференціацію 
еритропоетинчутливої клітини і еритробластів, які мор-
фолоґічно розпізнаються. Вміст Е. відбиває стан кіст-
ковомозкового кровотворення на стадії нерозпізнаних 
попередників еритроцитів.

ЕРИТРОПСІЯ – порушення зорового сприйнят-
тя, при якому все, що бачиться, видається в червоно-
му світлі.

ЕРИТРОРЕКСИС – руйнування еритроцитів, при 
якому вони розпадаються на окремі фраґменти.

ЕРИТРОФАҐИ – див.: Гематофаґи (1).
ЕРИТРОФАҐОЦИТОЗ – процес поглинання і руй-

нування еритроцитів клітинами системи макрофаґів з 
утворенням зерен гемосидерину.

ЕРИТРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь червоного ко-
льору.
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ЕРИТРОЦИТАРНА МАСА – компонент консерво-
ваної донорської крові, який складається із еритроцитів, 
плазми і домішку лейкоцитів та тромбоцитів.

ЕРИТРОЦИТАРНА МАСА НАТИВНА – вид ерит-
роцитарної маси з гематокритним числом 65–80%.

ЕРИТРОЦИТАРНА ЗАВИСЬ – еритроцитарна ма-
са, в яку при заготовлюванні доданий плазмозамінний 
розчин.

ЕРИТРОЦИТИ – без’ядерні формені елементи кро-
ві, що містять гемоґлобін.

ЕРИТРОЦИТНА МАСА – див.: Еритроцитарна 
маса.

ЕРИТРОЦИТОЗ – підвищення в крові вмісту гемо-
ґлобіну і кількості еритроцитів.

Е. АБСОЛЮТНИЙ – Е., який характеризується 
збільшенням маси циркулюючих еритроцитів.

Е. АБСОЛЮТНИЙ ГІПОКСЕМІЧНИЙ – Е., зумо-
влений гіпоксемією, яка спричинює фізіолоґічно адек-
ватне підвищення продукції еритропоетину.

Е. АБСОЛЮТНИЙ НЕГІПОКСЕ МІЧНИЙ – Е., 
зумовлений фізіолоґічно неадекватним підвищенням 
продукції еритропоетину.

Е. ВІДНОСНИЙ – Е., який зумовлений зменшенням 
об’єму циркулюючої крові.

Е. ПЕРВИННИЙ – абсолютний Е., зумовлений ґен-
ною мутацією.

Е. СПАДКОВИЙ – див.: Е. первинний.
Е. ДІТЕЙ ПЕРВИННИЙ – див.: Еритроцитоз спад-

ково-родинний.
Е. КРИПТОҐЕННИЙ – див.: Ерит роцитоз спадко-

во-родинний.
Е. СПАДКОВО-РОДИННИЙ – ґенетично зумов-

лена група захворювань, яка характеризується збіль-
шенням у крові вмісту гемоґлобіну і еритроцитів, змі-
нами в’язкості крові та порушеннями мікроциркуля-
ції. Етіолоґічними факторами Е. с.-р. є ґенні мутації, 
які призводять до утворення аномальних гемоґлобінів 
з підвищеною спорідненістю до кисню, до дефіци-
ту ферменту дифосфоґліцератмутази або підвищен-
ня концентрації АТФ в еритроцитах. Особливості та 
вираженість клініки залежать від типу успадкуван-
ня. При аутосомно-домінантному типові успадкуван-
ня захворювання, як правило, протікає безсимптомно. 
Клінічні прояви найбільш виражені при аутосомно-
рецесивному типові успадкування. При ньому Е. с.-р. 
виявляється переважно в дитячому і юнацькому віці. 
Основна симптоматика зумовлена плеторою, підвище-
ною в’язкістю крові, порушеннями мікроциркуляції, 
що проявляється головним болем, втомлюваністю, бо-
лями в нижніх кін цівках та в ділянці серця, червоним 
ціанозом; у деяких хворих спостерігається помірна 
гепатомеґалія, спленомеґалія, симптом «барабанних 
паличок» і «годинникових скелець». Е. с.-р. може ус-
кладнюватися тромбозом судин головного мозку і ка-
пілярною кровоточивістю.

ЕРИТРОЦИТОЛІЗ – див.: Гемоліз.
ЕРИТРОЦИТОМЕТРІЯ – визначення розмірів ери-

троцитів.

ЕРИТРОЦИТОПАТІЇ – захворювання, зумовлені 
якісною неповноцінністю і зміною кількості еритро-
цитів. Е. включають синдроми, які супроводжують-
ся зменшенням вмісту гемоґлобіну і кіль кості еритро-
цитів, та синдроми, при яких вміст гемоґлобіну і кіль-
кість еритроцитів збільшені.

ЕРИТРОЦИТОПОЕЗ – продукування кістковим 
мозком еритроцитів.

ЕРИТРОЦІАНОЗ ШКІРИ СИМЕТРИЧНИЙ – 
хро нічний дерматоз, в основі розвитку якого лежить 
порушення судинного тонусу. Спостерігається в ос-
новному в молодих жінок на шкірі обличчя, кистей, пе-
ред пліч, гомілок. Уражені ділянки нечітко відмежовані 
від здорових, на дотик холодні, вологі, мають синюш-
но-червоний колір. При тривалому перебігу Е. ш. с. на 
шкірі розвиваються телеанґіектазії, інколи спостері-
гається незначний свербіж. Захворювання розвиваєть-
ся повільно, загострюється в холодну і сиру пору року, 
при настанні теплої погоди процес стихає, але повніс-
тю не зникає.

ЕРІАСА (I. M. ARIAS) СИНДРОМ – клінічні про-
яви спадкового (успадкування аутосомно-домінант-
не) дефіциту печінкової ґлюкуронілтрансферази; спо-
стерігається жовтяниця, у крові підвищений вміст пря-
мого білірубіну.

ЕРІКСЕНА (J. ERICHSEN) СИМПТОМ – дифе-
ренційно-діаґностична ознака патолоґії крижово-клубо-
вого зчленування і кульшового суглоба: якщо хворому 
швидко стискувати обидві клубові кістки, то поява болів 
свідчить про наявність патолоґії в ділянці крижово-клу-
бового зчленування.

ЕРІСІХТОНА (ERYSICHTHON) СИНДРОМ – гі-
перліпідемія, зумовлена постійним переїданням.

ЕРЛАХЕРА – БЛАНТА – БІЄЗИНЯ – БАРБЕРА 
(P.J. ERLACHER – W.P. BLO UNT – А. П. БИЕЗИНЬ – 
G. C. BARBER) СИНДРОМ – див.: Бланта хвороба.

ЕРЛІХА (P. EHRLICH) ТЕТРАДА – одночасне ви-
явлення в мокроті чоти рьох патолоґічних елементів: 
мікобактерій туберкульозу, обвапнованих еластичних 
волокон, кристалів холестерину і аморф ного вапна; оз-
нака прориву в бронх вмісту старого туберкульозного 
вогнища.

ЕРЛІХА (P. EHRLICH) ТІЛЬЦЯ – див.: Гейнца – 
Ерліха тільця.

ЕРНІ (H. ERNI) СИМПТОМ – ознака каверни, що 
містить рідину: при перкусії над каверною, що локалі-
зується у верхівці легені, часто виникає кашель, після 
якого появляється тимпанічний звук.

ЕРО- (ерот-, ерото-; грец. erōs, erōtos – любов, ба-
жання, потяг, пристрасть) – частина складних слів, яка 
означає «любов», «пристрасть», «статевий потяг».

ЕРОҐЕННІ ЗОНИ – ділянки шкіри або слизової 
оболонки, подразнення яких викликає статеве збуджен-
ня.

ЕРОЗІЯ – поверхневий дефект шкіри, червоної об-
лямівки губ або слизової обо лонки, що локалізується в 
межах епі дермісу (або епітелію) і заживає без утворен-
ня рубця.
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ЕРОЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ – дефект епітелію сли-
зової оболонки піхвової частини шийки матки.

Е. ШИЙКИ МАТКИ ВРОДЖЕНА – зміщення (ек-
топія) циліндричного епітелію каналу шийки матки в 
бік багатошарового плоского епітелію піхвової части-
ни шийки матки.

Е. ШИЙКИ МАТКИ НЕСПРАВЖНЯ – Е., яка 
утворюється внаслідок зміщення циліндричного епі-
телію, що вистилає канал шийки матки, на ерозовану 
поверхню слизової оболонки піхвової частини шийки 
матки. Вважається, що джерелом циліндричного епі-
телію можуть бути резервні клітини. Циліндричний 
епітелій розростається вглиб і утворює ерозійні залози, 
що нагадують залози слизової оболонки каналу ший-
ки матки.

Е. ШИЙКИ МАТКИ СПРАВЖНЯ – Е., яка являє 
собою порушення ці лісності багатошарового плоско-
го епі телію піхвової частини шийки матки; в її ділянці 
виявляються ознаки запальної реакції підепітеліальної 
сполучної тканини.

Е. ШЛУНКА – поверхневий дефект у межах слизо-
вої оболонки шлунка, який заживає без утворення руб-
ця. Е. ш. клінічно частіше проявляється виразкоподіб-
ним або гемораґічним синдромом.

ЕРОТ- – див.: Еро-.
ЕРОТИЗМ – різні прояви статевого потягу.
ЕРОТИКА – підвищений інтерес до проблем статі, 

почуттєвість, хтивість.
ЕРОТО- – див.: Ерот-.
ЕРОТОҐРАФОМАНІЯ – манія, що проявляється 

в неперервному складанні психічно хворим любовних 
листів.

ЕРОТОДРОМОМАНІЯ – імпульсивний потяг до 
бродяжництва, яке поєднується з сексуальними ексце-
сами.

ЕРОТОМАНІЯ – патолоґічно підвищений статевий 
потяг.

ЕРОТОМАНІЯ КЛЕРАМБО (G.G. CLE RAM-
BAULT) – поєднання паранояль ного любовного ма-
рення та ідей величі; розрізняють три стадії Е. К.: оп-
тимістичну (кохання), песимістичну (огида, ворожість, 
необґрунтовані звинувачування) і стадію ненависті (на-
падки, анонімні листи, погрози, скандали).

ЕРОТОФОБІЯ – 1) нав’язлива боязнь статевого ак-
ту; 2) відраза до статевого акту.

ЕРУПТИВНИЙ – такий, що стосується висипу; та-
кий, що характеризується висипом.

ЕР-ЧЖЕНЬ-ЛЯО – див.: Аурикуло терапія.
ЕСКАМІЛЛА – ЛІССЕРА (R.F. ES CAMILLA – H. 

LISSER) СИНД РОМ – атипова мікседема, переважно 
внут рішніх орґанів; спостерігається мікседематозне 
серце, атонія кишечника і сечового міхура, асцит, ме-
нораґія, анемія. 

ЕСПАРЦЕТ ПОСІВНИЙ (ONOBRY CHIS ARE-
NA RIA SER.) – багаторічна трав’яниста рослина, що 
має стрижневий корінь. Стебла високі, прямі, вгорі 
гіллясті. Нижні листки – на довгих черешках, шести-
чотирнадцятипарні, листочки їх продовгуваті. Квітки 

рожево-пурпурові, з темними смугами, зібрані в густі 
колоскоподібні китиці. Плід – круглий односім’яний 
горішок з сіткою жилок. Дія: кровоспинна, тонізую-
ча.

ЕСПІЛДОРА (C. ESPILDORA) СИНДРОМ – про-
яви емболії галузки очної артерії з перехідним спазмом 
середньої артерії великого мозку; спостерігається слі-
пота на одне око, контралатеральна геміплеґія; можли-
ва афазія.

ЕСПУНДІЯ – див.: Лейшманіоз шкірно-слизовий 
бразильський.

ЕСТЕЗІО- (-естезія; грец. aisthēsis – почуття, від-
чуття) – частина складних слів, яка означає належність 
до відчуття, до чутливості.

ЕСТЕЗІОЛОҐІЯ – розділ анатомії і фізіолоґії, що 
вивчає розвиток орґанів чуттів у філоґенезі і онтоґе-
незі, їх будову, топоґрафію і функції. Розрізняють п’ять 
орґанів чуттів: орґан зору, переддверно-завитковий 
орґан, орґан нюху, орґан смаку і орґан дотику.

ЕСТЕЗІОМЕТРІЯ – дослідження чутливості шкі-
ри та слизових оболонок до механічної, температурної 
та больової дії.

ЕСТЕЗІОНЕЙРОБЛАСТОМА – гістолоґічний ва-
ріант ольфакторної нейроґенної пухлини; за структу-
рою нагадує симпатобластому або ретинобластому; 
складається із незначно поліморфних клітин, що мають 
здатність складатися в розетки.

ЕСТЕЗІОНЕЙРОЕПІТЕЛІОМА – гістолоґічний 
ва ріант ольфакторної нейроґенної пухлини; характе-
ризується епі теліальним компонуванням нейроґенних 
структур: вони утворюють справжні розетки із призма-
тичних клітин з ядрами, розміщеними на різних рів-
нях.

ЕСТЕЗІОНЕЙРОЦИТОМА – гістолоґічний варі-
ант ольфакторної нейро ґенної пухлини; Е. побудована 
із дріб них однотипних клітин з гіпер хром ними ядрами; 
клітини розміщені тяжами і аркадами, побудованими із 
паралельних рядів, що нагадують разки намиста; харак-
терна відсутність мі тозів.

-ЕСТЕЗІЯ – див.: Естезіо-.
ЕСТЕРАЗИ – група ферментів, що каталізує гід-

роліз і синтез складних ефірів у тваринних і рослинних 
орґанізмах. До Е. належать: фосфатази, які гідролізують 
фосфорні олії або каталізують їх синтез; ліпази, що за-
безпечують гідроліз і синтез жирів; сульфатази, які ка-
талізують розклад і синтез ефірів сірчаної кислоти; спе-
ціальні Е., а саме: холінестераза, хлорофілаза, пектаза і 
деякі інші ферменти.

ЕСТІОМАНІЯ – див.: Булімія.
ЕСТРАДІОЛ – основний і найактивніший природ-

ний гормон групи естроґенів. Вміст Е. в крові жінок 
з нормальною оваріальною функцією протягом менс-
труального циклу змінюється: у ранній фазі дозріван-
ня фолікула концентрація Е. в крові не перевищує 100 
пг/мл, у період овулярного піку збільшується до 200–
290 пг/мл, збільшення концентрації Е. у фазі жовтого 
тіла досягає 150 пг/мл і поступово знижується.
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ЕСТРЕНА – ДАМЕШЕКА (S. ES TREN – W. DA-
MESHEK) СИНДРОМ – конституційно-спадкова пан-
мієлопатія; спостерігається гіпо- і аплазія кісткового 
мозку, збільшення в ньому жирової тканини; хроніч-
не проґресуюче макроцитарне недокрів’я, лейкопенія, 
тромбоцитопенія; кровотечі із носа; осмотична і ме-
ханічна резистентність ери троцитів нормальні.

ЕСТРІОЛ – стероїдний гормон, що належить до 
естроґенів; має невисоку біолоґічну активність. При ва-
гітності продукція Е. значно збільшується (приблизно в 
1000 разів, тимчасом як продукція естрону і естрадіолу 
збільшується тільки в 100 разів).

ЕСТРОҐЕНИ – група жіночих статевих гормонів. 
Серед природних Е. переважають естрон, естрадіол і 
естріол, а також еквіленін і еквілін. У жінок дітородного 
періоду основна маса Е. синтезується в яєчнику, що міс-
тить зріючий фолікул або жовте тіло. Основна біолоґіч-
на дія Е. полягає в їх впливові на формування і функціо-
нування жіночих статевих орґанів, вторинних статевих 
ознак і специфічної статевої поведінки.

ЕСТРОҐЕНИ СИНТЕТИЧНІ НЕСТЕРОЇДНІ – 
хімічні сполуки, що мають естроґенну активність, але 
відрізняються від природних естроґенів тим, що не є 
стероїдами або їх похідними; застосовуються як лі-
карські засоби.

ЕСТРОҐЕННИЙ – такий, що діє як жіночий стате-
вий гормон.

ЕСТРОҐЕННІ ГОРМОНИ – див.: Естроґени.
ЕСТРОҐЕННІ ЗАСОБИ – див.: Естроґени.
ЕСТРОН – стероїдний гормон; належить до природ-

них естроґенів.
ЕТАНАЛЬ – див.: Ацетальдегід.
ЕТАНДИНОВА КИСЛОТА – див.: Щавлева кис-

лота.
ЕТАНОВА КИСЛОТА – див.: Оцтова кислота.
ЕТАНОЛ – див.: Етиловий спирт.
ЕТАНОЛАМІНИ – орґанічні сполуки із групи 

аміноспиртів. В орґанізмі тварин, у рослинах і мікро-
орґанізмах присутні моноетаноламін, або коламін, скла-
дова частина фосфоліпідів кефалінів і вихідний біосин-
тетичний попередник холіну, який є триметилетаноламі-
ном. Біосинтез коламіну у тварин і людини здійснюєть-
ся шляхом ферментативного декарбоксилювання аміно-
кислоти серину.

ЕТЕРИФІКАЦІЯ – реакція утворення складних 
ефірів шляхом взаємодії кислот або їх похідних зі спир-
тами. Е. є однією з найпоширеніших реакцій обміну ре-
човин і енерґії в орґанізмі.

ЕТЕРОМАНІЯ – див.: Ефіроманія.
ЕТИКА – 1) наука, що вивчає мораль; 2) норми по-

ведінки, сукупність моральних правил.
ЕТИКА ЛІКАРСЬКА – див.: Етика медична.
ЕТИКА МЕДИЧНА – розділ етики, що вивчає пи-

тання моралі, об’єктом дослідження якого є моральні 
аспекти медицини. Е. м. охоплює широке коло проб лем, 
які пов’язані із взаємовідносинами медичних працівни-
ків з хворими, їхніми близькими, зі здоровими людьми, 
а також між собою в процесі лікування хворого.

ЕТИЛІЗМ – див.: Алкоголізм хронічний.
ЕТИЛОВИЙ СПИРТ – С2Н5ОН; звичайний Е. с. яв-

ляє собою азеотропну суміш води, що містить 95,57% 
етанолу. На орґанізм людини Е. с. чинить наркотичну і 
токсичну дію, викликаючи спочатку збудження, а потім 
пригнічення ц. н. с. Систематичне вживання спиртних 
напоїв призводить до порушення найважливіших фун-
кцій орґанізму і тяжкого ураження всіх орґанів і тка-
нин, спричинюючи орґанічні захворювання нервової, 
серцево-судинної і травної систем, веде до моральної і 
психічної деґрадації особи.

ЕТІО- (грец. aitia – причина) – частина складних слів, 
яка означає належність до причини захворювання.

ЕТІОЛОҐІЯ – 1) вчення про причини та умови ви-
никнення хвороб; 2) причина виникнення хвороби або 
патолоґічного стану.

ЕТІОПАТОҐЕНЕЗ – сукупність даних про причини 
виникнення та механізми розвитку хвороби.

ЕТІОТРОПНИЙ – такий, що спрямований проти 
причини захворювання, усуває або послаблює дію фак-
тора, що спричинив захворювання.

ЕТМОЇДАЛЬНИЙ – такий, що стосується ґратчас-
тої кістки, її пазухи.

ЕТМОЇДИТ – запалення слизової оболонки комірок 
ґратчастої кістки.

Е. ГОСТРИЙ – гостре запалення слизової оболон-
ки комірок ґратчастої кістки, яке проявляється набря-
ком, набуханням слизової оболонки; просвіти комірок 
ґратчастої кістки та їх вивідні протоки звужуються, 
що призводить до порушення дренування. Основною 
клінічною ознакою Е. г. є головний біль, біль у ділянці 
кореня носа і перенісся.

Е. ХРОНІЧНИЙ – хронічне запалення слизової обо-
лонки комірок ґратчастої кістки. Клінічні прояви при Е. 
х. залежать від ступеня активності запального процесу.

ЕТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає особливості поведін-
ки живих орґанізмів у всіх її проявах.

ЕУГЕТЕРОЗИС – гетерозис у природних популяціях 
внаслідок значного ступеня гетерозиґотності батьків.

ЕУКАРІОТИ – рослинні і тваринні орґанізми (крім 
бактерій і вірусів), що мають сформоване ядро, в якому 
містяться хромосоми у вигляді складних полі мерів із 
нуклеїнових кислот і білків.

ЕУКАРІОТНІ ОРҐАНІЗМИ – див.: Еукаріоти.
ЕУПАРЕУНІЯ – одночасне настання орґазму в чо-

ловіка і жінки.
ЕУПРОТЕЇНЕМІЯ – нормальне спів відношення 

основних груп білків у плазмі крові.
ЕУРИТРЕМАТОЗ – гельмінтоз із групи трема-

тодозів, який спричинюється Eurytrema pancreaticum; 
клінічно характеризується розвитком панкреатиту.

ЕУТАНАЗІЯ – див.: Ейтаназія.
ЕУТИРЕОЗ – фізіолоґічний стан орґанізму, який ха-

рактеризується відсутністю клінічних проявів порушен-
ня функції щитоподібної залози.

ЕУТИРЕОЇДНОГО ХВОРОГО СИНДРОМ – не-
достатній рівень трийодотироніну у хворих, які страж-
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дають на системні захворювання, але не проявляють оз-
нак тироїдизму.

ЕФАПС – ділянка стикання мембран відростків 
двох нейронів, в якій збудження з однієї клітини на 
іншу передається за допомогою електричного стру-
му.

ЕФАПТИЧНА ПЕРЕДАЧА – процес проведення 
збудження з одного нейрона на інший через ефапс.

ЕФЕБОФІЛІЯ – різновид чоловічого гомосексу-
алізму, який характеризується статевим потягом до під-
літків і юнаків.

ЕФЕДРИН – алкалоїд, що отримують від різних 
видів ефедри (Ephedra L.). Е. належить до адреноміме-
тиків непрямої дії (симпатоміметиків), які стимулюють 
α- і β-адренорецептори.

ЕФЕКТИВНА ТЕМПЕРАТУРА – показник, що ха-
рактеризує комплексну дію на орґанізм людини темпе-
ратури і вологості оточуючого повітря.

ЕФЕКТИВНИЙ ПЕРІОД (у радіобіолоґії) – промі-
жок часу, протягом якого половина радіоактивної речо-
вини, що міститься в орґанізмі або орґані, виводиться 
за рахунок обмінних процесів; при цьому враховується 
і фізичний розпад радіоактивної речовини.

ЕФЕКТОР – 1) у ґенетиці – молекула, яка змі-
нює активність репресора і реґулює трансляцію; 2) у 
біохімії – речовина, яка змінює швидкість ферментатив-
ної реакції, взаємодіючи з ферментом; 3) у фізіолоґії – 
орґан, діяльність якого змінюється внаслідок дії ц. н. с., 
її ви значального відділу або певного рефлексу.

ЕФЕЛЕЙНА (OEFELEIN) СИМПТОМ – хворому, 
що лежить на животі виконують перкусію м’язів спини 
в ділянці ThVII–ХІІ хребців; при виразці шлунка або два-
надцятипалої кишки спостерігається однобічне м’язове 
скорочення.

ЕФЕРЕНТНА ЛАНКА – частина рефлекторної ду-
ги, яка здійснює передачу збудження з ц. н. с. до вико-
нуючих орґанів і тканин.

ЕФЕРЕНТНИЙ – такий, що спрямований від чо-
гось.

ЕФІРНІ ОЛІЇ – суміші рослинних летких рідких 
ароматичних речовин. У рослинах перебувають пере-
важно у вільному стані і лише деякі з них – у вигляді 
складних сполук – ґлікозидів.

ЕФІРОҐЛЮКУРОНОВІ КИСЛОТИ – продукти 
заміщення атомів водню гідроксильною групою в мо-
лекулі ґлюкуронової кислоти на вуглеводневий радикал. 
Біосинтез Е. к. локалізований у гладенькій ендоплаз-
матичній сітці гепатоцитів. Утворення Е. к. у печінці в 
людини є одним із найважливіших механізмів детокси-
кації як отруйних чужорідних, так і деяких природних 
метаболітів, що можуть стати для орґанізму ендоґенни-
ми отрутами.

ЕФІРОМАНІЯ – форма наркоманії, яка характери-
зується пристрастю до етилового ефіру.

ЕХІНОКОКЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення ехі-
нококової кісти.

ЕХІНОКОКОЗ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – див.: Альвео-
кокоз.

ЕХІНОКОКОЗ БАГАТОКАМЕРНИЙ– див.: Аль-
ве о кокоз.

ЕХІНОКОКТОМІЯ – хірурґічний розтин і дренуван-
ня ехінококової кісти без видалення всіх її елементів.

ЕХІНОПАРИФІОЗ – гельмінтоз із групи тремато-
дозів, який спричинюється Echinoparyphium koizumii; 
клінічно характеризується проявами ентериту.

ЕХІНОСТОМОЗИ – гельмінтози із групи тре-
матодозів, які спричинюються представниками роду 
Echinostoma; зараження відбувається при вживанні в їжу 
молюсків; клінічно характеризуються проявами ентери-
ту; зустрічається в країнах Далекого Сходу.

ЕХІНОХАМОЗ – гельмінтоз із групи трематодозів, 
який спричинюється Echinochasmus perfoliatus; заражен-
ня відбувається при вживанні в їжу недостатньо терміч-
но обробленої риби; клі нічно характеризується проява-
ми ентериту; зустрічається в Японії.

ЕХІНОЦИТ – форма еритроцита. Е. утворюється 
із дискоцита; при цьому спочатку навколо дискоцита, 
а потім по всій поверхні клітини появляються грубі ви-
рости, після чого він набуває сферичної форми. У нормі 
кількість Е. не перевищує 1%.

ЕХО- (грец. ēchō – луна) – частина складних слів, 
яка означає «такий, що належить до відбитих хвиль», 
«такий, що належить до повторення».

ЕХОҐРАФІЯ УЛЬТРАЗВУКОВА – до слідження внут-
рішніх орґанів і тканин, що ґрунтується на посиланні в 
глибину досліджуваного тіла ультразвукових імпульсів, 
які, послідовно відбившись від різних структур, форму-
ють зображення їх щільності на екрані електронно-про-
меневої трубки.

ЕХОЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – дослідження головно-
го мозку за допомогою ультразвуку. Е. дозволяє виявити 
об’ємні ураження головного мозку, гідроцефалію, внут-
рішньомозкову гіпертензію, набряк мозку.

ЕХОКАРДІОҐРАФІЯ – досліджен ня структури і ме-
ханічної діяльності серця, яке ґрунтується на реєстрації 
відбитих сигналів імпульсного ультразвуку.

ЕХОКІНЕЗІЯ – див.: Ехопраксія.
ЕХОЛАЛІЯ – мимовільне повторення психічно хво-

рим слів і фраз, які він почув від оточуючих; ознака ка-
татонії.

ЕХОМІМІЯ – мимовільне повторення психічно хво-
рим мімічних рухів оточуючих його осіб; ознака ката-
тонії.

ЕХОПАТІЯ – мимовільне повторення психічно хво-
рим слів, фраз, мімічних рухів, жестів, поз особи, яка з 
ним розмовляє; ознака кататонії.

ЕХОПРАКСІЯ – мимовільне повторення психічно 
хворим рухів осіб, що його оточують; ознака кататонії.

ЕХО-СИМПТОМИ – психопатолоґічні явища, які 
характеризуються мимовільним повторенням психічно 
хворим ру хів, міміки, слів, виразів осіб, які його ото-
чують.

ЕХОФРАЗІЯ – див.: Ехолалія.
ЕШАРА – некроз тканин сідниці, що виникає при 

потраплянні олійного завису лікарських засобів у сід-
ничні артерії під час внутрішньом’язових ін’єкцій.

 ЕФАПС – ЕШАРА
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ЕШЕРА – ХІРТА (F. ESCHER – H. HIRT) СИН-
ДРОМ – поєднання спадкових (успадкування аутосом-
но-до мінант  не) аномалій: двобічна приглухуватість, зу-
мовлена аномаліями розвитку середньо го вуха (анкілоз 
суглоба між стременом і ковадлом); гіперплазія вушної 
мочки.

ЕШЕРИХІОЗ – див.: Колі-інфекція.
ЕШЕРІХА (T. ESCHERICH) РЕФЛЕКС – при лег-

кому постукуванні по ділянці колового м’яза рота губи 
витягуються; фізіолоґічний рефлекс у дітей.

ЕЯКУЛЯТ – сім’яна рідина, що виділяється при ея-
куляції.

ЕЯКУЛЯЦІЯ – випорскування сперми з чоловічого 
статевого члена. Е. являє собою в основному рефлек-
торний акт. Роз різняють дві фази Е. – фазу виведення і 
фазу випорскування.

Е. ЗАТРИМАНА – див.: Еякуляція утруднена.
Е. ПРИСКОРЕНА – статевий розлад у чоловіків, 

який проявляється в тому, що еякуляція наступає на по-
чатку статевого акту.

Е. УТРУДНЕНА – статевий розлад у чоловіків, який 
проявляється в тому, що статевий акт носить затяжний 
характер і часто не закінчується еякуляцією.

ЄєЄє
ЄВҐЕНІКА – вчення про запобігання можливого 

погіршення спадкових якостей людини, а в перспективі 
і про методи впливу на вдосконалення цих якостей.

ЄВНУХА ПЛОДЮЧОГО СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що характеризується гіпоґонадотропічним 
гіпоґонадизмом з перемінним розвитком вторинних ста-
тевих ознак, що супроводжується нормальним сперма-
тоґенезом, нормальним рівнем фолікулостимулюючо-
го гормону і перемінно низьким рівнем лютеїнізуючого 
гормону.

ЄВНУХОЇД – особа, що страждає євнухоїдизмом.
ЄВНУХОЇДИЗМ – симптомокомплекс, зумовлений 

гіпофункцією статевих залоз, що призводить до дефі-
циту в орґанізмі статевих гормонів, які реґулюють роз-
виток статевих орґанів і забезпечують формування вто-
ринних статевих ознак та нормальне функціонування 
багатьох орґанів і систем. Є. характеризується недо-
розвитком статевих ознак, диспропорційною будовою 
тіла (відносно укорочений тулуб, довгі кінцівки при ви-
сокому зрості), часто ожирінням.

ЄВНУХОЇДИЗМ ГІПОФІЗАРНИЙ – див.: Адіпо-
зо-ґенітальна дистрофія.

ЄВСТАХІЇТ – запалення слухової (єв стахієвої) труби.

ЄВФЕНІКА – сукупність клініко-біохімічних ме-
тодів відновлення функцій орґанізму, патолоґічні зміни 
яких зумовлені ґенетично.

ЄГОРОВА (Б. Г. ЕГОРОВ) СХЕМА – схема кра-
ніоцеребральної топоґрафії, основу якої складають точ-
ки, що відпо відають проекції центральної, перед цент-
ральної та постцентральної борозн на саґітальну лінію 
черепа і лобно-виличний шов.

ЄЛІНЕКА (E. M. JELLINEK) СИМПТОМ – не-
здатність контролювати кількість алкогольних напоїв, 
що випиваються після першої порції алкоголю; ознака 
початкової стадії хронічного алкоголізму.

ЄЛІНЕКА (S. JELLINEK) СИМПТОМ – корич-
нювата піґментація шкіри навколо очей; можлива озна-
ка гіпертиреоїдизму.

ЄМНІСТЬ ВДИХУ – максимальний об’єм повітря, 
який можна вдихнути після нефорсованого видиху.

ЄНДРАШИКА (E. JENDRASSIK) СИМПТОМ 
(1) – використання фізіолоґічної домінанти для оцін-
ки колінного рефлексу: хворому пропонують розтягу-
вати зчеплені в пальцях руки; при одночасній перевір-
ці колінного рефлексу він часто виявляється підсиле-
ним.

ЄНДРАШИКА (E. JENDRASSIK) СИМПТОМ 
(2) – парез навколоочних м’язів; можлива ознака тирео-
токсичної витрішкуватості.

ЄНДРАШИКА – КЛЕҐХОРНА – ҐРОФА (L. JEND-
RASSIK – R.A. CLE GHORN – P. GROF) МЕТОД – 
кількісний фотометричний метод визначення прямого і 
непрямого білірубіну в сироватці крові.

ЄРВЕЛА – ЛАНҐЕ-НІЛЬСЕНА (A. JERVELL – 
F. LANGE-NIELSEN) СИНДРОМ – різновид спад-
ково-родинної кардіоміопатії; проявляється синко паль-
ними нападами, які зумовлені перехідним тре мтінням 
та мерехтінням шлуночків серця. При гістолоґічно-
му дослідженні виявляються ШИК-позитивні вузли-
ки в ділянці завитка і переддвер’я перетинчастого ла-
біринту. Смерть, звичайно, наступає під час одного з 
нападів.

ЄРҐАСОНА (R.M. YERGASON) СИМ П  ТОМ – 
хворий згинає руку в ліктьовому суглобі під кутом 90о і 
виконує пронацію; лікар тримає долоню хворого і про-
сить виконати супінацію, чинячи опір цьому руху. При 
травматичному пошкодженні плеча хворий відчуває біль 
у ділянці двоголового м’яза та в плечі.

ЄРНЕ (N. K. JERNE) МЕТОД – метод локального 
гемолізу в аґарі, що дозволяє визначити кількість антиті-
лопродуцентів у загальній популяції лімфоїдних клітин.

ЄЮНО- (анат. jejunum – порожня кишка) – части-
на склад них слів, яка означає належність до порож-
ньої кишки.

ЄЮНАЛЬНИЙ – такий, що стосується порож ньої 
кишки.

ЄЮНОСКОПІЯ – огляд внутрішньої поверхні по-
рожньої кишки за допомогою медичного (волоконного) 
ендоскопа.

ЄЮНОСТОМІЯ – хірурґічне формування зовніш-
ньої нориці порожньої кишки. 

 ЕШЕРА – ХІРТА СИНДРОМ – ЄЮНОСТОМІЯ
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ЖжЖж
ЖАБРІЙ (GALEOPSIS OCHRO LEUCA LAM.) – 

однорічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих. 
Стебло чотиригранне. Листки супротивні, овально-лан-
цетоподібні, зубчасті. Квітки пурпурові, двогубі, зібрані 
у віночки. Росте на пасовиськах, луках, у лісах. Дія: со-
лерозчинна, солевидільна, відхаркувальна.

«ЖАБ’ЯЧИХ ЛАП» СИМПТОМ – див.: Волко ви-
ча симптом (3).

ЖАДЛО (J. F. N. JADELOT) СИМПТОМ – заглиб-
лені назальні, лабіальні та оковиличні борозни; ознака 
тяжкого стану в дітей.

ЖАКЕ – ДАР’Є (JACQUET – F. J. DA RI ER) СИН-
ДРОМ – спадкові аденоми потових залоз, які, звичай-
но, спостерігаються в жінок на шиї, грудях та животі; 
мають вигляд невеликих папул величиною з горошину, 
круглі або оваль ні, білого або жовтуватого кольору, гла-
денькі, м’які.

ЖАКЕМ’Є (J. M. JACQUEMIER) СИМПТОМ – 
пляма фіолетового кольо ру на слизовій оболонці піхви 
під отвором уретри; ознака вагітності, що проявляється 
з 4-го тижня вагітності.

ЖАККУ (S. JACCOUD) АРТРИТ – див.: Жакку 
синдром.

ЖАККУ (S. JACCOUD) СИМПТОМ (1) – верхня 
частина грудної клітки під час систоли рухається впе-
ред, а нижня – назад; ознака злипливого перикардиту.

ЖАККУ (S. JACCOUD) СИМПТОМ (2) – утягнен-
ня міжреберних проміжків у ділянці серця під час сис-
толи; ознака злипливого перикардиту.

ЖАККУ (S. JACCOUD) СИНДРОМ – хронічний 
ґастрит, який розвивається після повторних нападів рев-
матичної гарячки; характеризується патолоґічними змі-
нами в сполучній тканині капсул суглобів та сухожил-
ків, що спричинює деформацію і може нагадувати рев-
матоїдний артрит; частою ознакою є поява ревматичних 
вузликів; деколи спостерігається болючість у суглобах; 
ерозія кісток не спостерігається.

ЖАКО (J. JACOD) СИНДРОМ – див.: Петросфеної-
даль ного простору синдром.

ЖАЛО – кінцева частина жалячого апарату самок 
перетинчастокрилих комах підряду жалячих.

JAMAIS ENTENDU – психічний розлад, який про-
являється в тому, що знайо мі звуки сприймаються як 
почуті вперше.

JAMAIS EPROUVE – див.: Jamais vecu.
JAMAIS VECU – психічний розлад, який прояв-

ляється в тому, що звична ситуація усвідомлюється як 
така, що виникла вперше.

JAMAIS VU – психічний розлад, який проявляється 
в тому, що знайомі обставини, предмети, особи сприй-
маються як такі, що бачаться вперше.

ЖАНБОНА (M. JANBON) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс токсичного ентериту, що розвинувся внаслі-
док уживання антибіотиків: гострий ентерит зі зневод-
нюванням, втратою маси тіла та токсикозом; колаптоїдні 
стани; у випадках гіпертоксичних форм – мозкові роз-
лади.

ЖАНДРЕНА (A. H. GENDRIN) СИМПТОМ – пер-
куторно визначається розширення меж серцевої тупості 
вліво назовні від серцевого поштовху; ознака ексудатив-
ного перикардиту.

ЖАНСЕЛЬМА – ЛЮТЦА (A.E. JE ANSELME – A. 
LUTZ) ВУЗЛУВАТОСТІ – підшкірні, неболючі вузли, 
що локалізуються симетрично біля великих суглобів; яв-
ляють собою фіброзно перероджені сифілітичні ґуми.

ЖАРГОНАФАЗІЯ – сенсорна афазія, що прояв-
ляється багатослівними промовами з вираженими вер-
бальними та літеральними парафазіями.

ЖАРОЗНИЖУЮЧІ ЗАСОБИ – див.: Антипіретич-
ні засоби.

ЖЕЛАТИН – продукт часткового гідролізу колаґе-
ну. Найбільш характерна влас тивість Ж. – застигати при 
охолодженні розчинів, тобто утворювати гелі. Ж. широ-
ко застосовується в лікувальній і фармацевтичній прак-
тиці, у гістолоґічній техніці та як живильне середовище 
в мікробіолоґії.

ЖЕЛАТИНОЗНИЙ – схожий на желатин; драглис-
тий.

ЖЕЛІНО (J. B. E. GELINEAU) ХВОРОБА – 
спадкові, інколи – екзоґенні цент ральні порушення 
реґуляції сну: кілька разів за день виникають напади 
непереборного, тривалістю кілька хвилин, сну. Нерід-
ко перед засинанням і після пробудження – двоїння в 
очах. Часто спонтанне зникнення м’язового тонусу без 
знепритомнення. Звичайно, по єдну єть ся з ожирінням, 
легким ступенем цукрового діабету, дифузним гіпер-
гідрозом, поліцитемією, схиль ністю до гіпоґлікемії, 
розладами слиновиділення, акромеґалією, гіпоґені та-
лізмом.

ЖЕНА (M. JEUNE) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) хондродис трофічних симптомів: хондродист-
рофія скелета; укорочені і горизонтально розміщені 
ребра, низьке розміщення ключиць, порушення за-
костеніння довгих трубчастих кісток; затримка за-
костеніння швів черепа; утруднення дихання внаслі-
док обмеження рухів грудної клітки; нефропатія, що 
проявляється кістозною дисплазією канальців, скле-
розом клубочків; гіпертонія, протеїнемія і рання азо-
темія.

ЖЕНА – ТОМАСІ – ФРЕЙКОНА – НІВЕЛО-
НА (M. JEUNE – M. TOM MASI – F. FREYCON – 
J. L. NIVELON) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
аномалій: слабоумство; мозочкова атаксія з інтенцій-
ним тремтінням, порушенням рівноваги та ходьби; 
зумовлена аномаліями внутрішнього вуха двобічна 
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проґресуюча приглухуватість; ослаблення або зник-
нення колінних рефлексів; аномалії піґментації шкі-
ри; гепатомеґалія, схиль ність до гострих респіратор-
них за хво рю вань; виражений карієс зубів, раннє їх 
випадіння.

ЖЕНДРИНСЬКОГО (И. П. ЖЕНДРИНСКИЙ) 
СИМПТОМ – диферен ційно-діаґностична ознака 
гострого апен дициту і гострого аднекситу: хворій 
жінці в позиції лежачи притискують пальцем черев-
ну стінку в точці, що розміщена на 2 см вправо і ни-
жче пупка і пропонують їй встати; підсилення бо-
лю свідчить про апендицит, зменшення його – про 
аднексит.

ЖЕРАРА – МАРШАНА (GERARD – MAR CHANT) 
СИМПТОМ – болюча припухлість у скронево-тім’яній 
ділян ці; можлива ознака епідуральної гематоми.

ЖЕРЛЬЄ (E. F. GERLIER) СИНД РОМ – оліґо-
симптоматична форма енцефаломієліту: звичайно, 
спостерігається в конюхів та пастухів Японії, окремі 
випадки спостерігалися в Швейцарії та у Франції; 
проявляється раптовим запамороченням, хиткою хо-
дою, схильністю до падіння, переміжними парезами 
кін цівок, птозом, двоїнням в очах, болями по ходу не-
рвів. Після нападу продовжується сильний біль у по-
тилиці, нездатність тримати голову, загальна м’язова 
слабкість.

ЖЕСТ «ЗНЯТТЯ ШОЛОМУ» – ознака заднього 
шийного симпатичного синдрому: при показуванні ді-
лянки поширення головних болів рука рухається в на-
прямі від шийно-потиличної до тім’яної та лобної ді-
лянок.

ЖИВА РЕЧОВИНА – орґанічна речовина, що являє 
сукупність живих орґанізмів на Землі.

ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА – штучні субстра-
ти, що являють собою збалансовану суміш живильних 
речовин у концентраціях і сполученнях, які утворю-
ють найкращі умови для росту мік ро орґанізмів. Залеж-
но від консистенції Ж. с. поділяють на щільні, рідкі і 
напів рідкі. За характером інґредієнтів, що входять до 
складу Ж. с., їх поділяють на Ж. с. з невідомим хіміч-
ним складом, які базуються на білках і продуктах їх 
гідролізу, і середовища відомого складу (синтетичні 
середовища).

ЖИВИТЕЛЬ ПАРАЗИТА – орґанізм (біолоґічний 
вид), у тілі або на поверхні тіла якого паразит живе, жи-
виться та розмножується.

ЖИВІТ – див.: Черево.
ЖИВЛЕННЯ – див.: Трофіка.
ЖИВНИЙ – такий, що стосується живлення; який 

доставляє живлення (їжу).
ЖИВОКІСТ ЛІКАРСЬКИЙ (SYM PHYTUM OF-

FI CINALE L.) – багато річна трав’яниста рослина з ро-
дини шорстколистих, заввишки 100 см. Стебло тонке, 
пряме, вгорі криласте завдяки розлогим листкам. Вся 
рослина з цупкими волосками. Корінь товстий, розгалу-
жений. Квітки зібрані в пониклі під листочками закрут-
ки. Віночки їх брудно-пурпурові. Дія: протизапальна, 
ранозагоювальна.

ЖИВОРОДІННЯ – народження плода з ознаками 
життя.

ЖИРИ – орґанічні сполуки, що являють собою 
складні ефіри триатомного спирту – ґліцерину та ви-
щих або середніх жирних кислот. Ж. містяться в усіх 
тваринних та рослинних тканинах, належать до основ-
них харчових речовин, є основною складовою частиною 
жирової тканини людини та тварин.

ЖИРНІ КИСЛОТИ – орґанічні одноосновні кар-
бонові кислоти, що входять до складу жирів, олій, 
восків і ліпідів. За хімічною будовою Ж. к. поділя-
ють на насичені (мурашина, оцтова, масляна, пальмі-
тинова, стеаринова кислоти) і ненасичені (олеїнова, 
лінолева, ліноленова, арахідонова). За кількістю вуг-
лецевих атомів у молекулі Ж. к. можуть бути вищими 
(містять від 16 до 24 атомів) і нижчими (в яких вуг-
лецю менше).

ЖИРОВА ДИСТРОФІЯ – див.: Дис трофія жиро-
ва.

ЖИРОВА ТКАНИНА – різновид сполучної тка-
нини. Переважаючим структурним елементом Ж. т. 
є жирові клітини (ліпоцити). Між ліпоцитами роз-
міщені колаґенові, ретикулярні та еластич ні волок-
на, кровоносні капіляри, нервові волокна, гістіоци-
ти (макрофаґоцити), фібробласти, лімфо їдні еле-
менти, лаброцити. Ж. т. – депо жиру в орґанізмі; роз-
ташовується, головним чином, під шкірою, у саль-
нику, між внутрішніми орґанами, утворюючи м’яку і 
пружну прокладку.

ЖИРОВИЙ ОБМІН – сукупність процесів біосин-
тезу і перетворення нейтральних жирів у живих орґаніз-
мах. У людини і тварин Ж. о. проходить 4 фази: надход-
ження жирів з їжею, розклад їх та всмоктування про-
дуктів розкладу в шлунково-кишковому тракті; пере-
творення продуктів розкладу жирів у тканинах; окис-
лення жирних кислот, що су проводиться вивільненням 
біолоґічно корисної енерґії; виділення продуктів Ж. о. 
з орґанізму.

ЖИРОВІ НЕКРОЗИ – вогнищеві змертвіння жи-
рової тканини. При мікроскопічному дослідженні у 
вогнищі Ж. н. цитоплазматична мембрана жирових 
клітин не розрізняється, ядра клітин відсутні; вогни-
ще являє собою гомоґенну некротизовану масу.

ЖИРОВІ ПРОДУКТИ – продукти харчування, у 
хімічному складі яких переважають нейтральні жири – 
триґліцериди (70 % і більше).

ЖИРОВІСК – своєрідний стан тканин трупа, який 
виникає внаслідок сполучення жирних кислот з солями 
лужних і лужноземельних металів в умовах підвищеної 
вологості, при відсутності або нестачі повітря.

ЖИРОРОЗЩЕПЛЮЮЧІ МІКРООРҐАНІЗМИ – 
мікроорґанізми, які роз кладають жири. До групи Ж. 
м. належать різні види пліснявих грибів (Aspergillus, 
Penicillium) і ряд неспороносних бактерій (Pseudomonas 
fl uorescens, Ps. Pyocyanea). Ж. м. синтезують ферменти 
ліпази, за участю яких відбувається гідроліз жирів. Роз-
виваючись у харчових жирах, Ж. м. можуть спричини-
ти їх псування.
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ЖИТТЄВА ЄМНІСТЬ ЛЕГЕНІВ – максимальна 
кількість повітря, що видихається після максимального 
глибокого вдиху.

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТВАРИН – сукупність фаз 
розвитку, або період життя орґанізму, у процесі проход-
ження якого орґанізм стає здатним дати початок ново-
му поколінню.

ЖИТТЄВІСТЬ – інтенсивність прояву життє-
вих процесів: розвитку, росту, розмноження, стійкості 
орґанізмів проти несприятливих умов і хвороб.

ЖИТТЄЗДАТНИЙ – такий, що здатний жити піс-
ля народження.

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ – здатність плода почати і са-
мостійно продовжувати життя поза орґанізмом матері у 
звичайних умовах.

ЖИТТЯ – вища форма існування матерії, найхарак-
тернішими рисами якої є обмін речовин, самооновлення, 
самовідтворення. Ж. існує безпосередньо в зовнішньому 
середовищі у формі окремих орґанізмів; існування жи-
вої матерії забезпечується тісним і постійним зв’язком 
з середовищем завдяки єдності основних протилежних 
процесів: асиміляції і дисиміляції.

ЖІЛЬБЕРА (N. A. GILBERT) СИМПТОМ – мож-
лива ознака цирозу печінки: збільшення добового виді-
лення сечі при голодуванні та зменшення після віднов-
лення прийому їжі.

ЖІЛЬБЕРА (D. GILBERT) СИНДРОМ (1) – спад-
ковий (успадкування за домінантним або рецесивним, 
зчепленим з Х-хромосомою, типом) псевдогермафро-
дитизм у чоловіків; проявляється чоловічим феноти-
пом, ґінекомастією, гіпоспадією, незначним пахвовим 
оволосінням, відсутністю бороди, розміри яєчок майже 
нормальні, нормальні сперматозоїди.

ЖІЛЬБЕРА (N. A. GILBERT) СИНДРОМ (2) – ґе-
нетично детермінована ензимопатія (аутосомно-домі-
нантний тип успадкування); належить до групи піґмен-
тних гепатозів; розвивається частіше в осіб юнацько-
го та молодого віку; часті ше хворіють чоловіки; спос-
терігається зниження кон’юґаційної функції печінки 
(внаслідок недостатності ґлюкуроніл трансферази), а 
також порушення функ ції захоплення білірубіну; мор-
фолоґічно проявляється збільшенням кіль кості ліпофус-
цину і жиру в гепатоцитах, ґлікоґенозом їх ядер, актива-
цією зірчастих ретикулоендотеліоцитів; основні симп-
томи: незначна жовтяниця, змінної інтенсивності, слаб-
кість, диспептичні явища, веґетативна дистонія, болі в 
животі, незначне збільшення розмірів печін ки; періо-
дично спостерігається підвищення активності аланіна-
мінотрансферази, сор бітдегідроґенази; перебіг хроніч-
ний з загостреннями.

ЖІЛЬБЕРА – АНО (N. A. GILBERT – V. C. HANOT) 
СИНДРОМ – прояви патолоґії судин, що спостеріга-
ються при захворюваннях печінки: зіркоподібне розши-
рення кровоносних судин обличчя і часто на тильній по-
верхні рук у хворих, старших 40 років.

ЖІЛЬБЕРА – ЛЕРБУЛЛЕ (N.A. GIL BERT – P. LE-
REBOULLET) СИНДРОМ – родинна конституційна 
гіпербі лірубінемія; проявляється блідо-жовтим кольо-

ром шкіри, переважно обличчя, кистей рук та ступ-
нів; склери нормального кольору; часто судинні або 
піґментні плями, ксантелазми повік і гіперпіґмента-
ція шкіри навколо очей. Характерне підсилене утво-
рення піґменту в шкірі внаслідок світлових, тепло-
вих, хі мічних та механічних подразнень. Патолоґія 
печінки не виявляється. Успадкування аутосомно-до-
мінантне.

ЖІЛЬБЕРА – МЕЙЛЕНҐРАХТА (N.A. GIL BERT – 
E. MEULEN GRACHT) СИНДРОМ – див.: Жільбера 
синдром.

ДЕ ЖІМАРА (M. DE GIMARD) СИНД РОМ – 
різновид гемораґічної пурпури; протягом 24–48 годин 
розвивається ґенералізована пурпура з переважною ло-
калізацією на нижніх кінцівках, тулубі, обличчі, яка 
супроводжується гарячкою. На пізніх стадіях захворю-
вання утворюються невеликі вузлики та пухирці з се-
розно-кров’янистим вмістом і вторинними струпами.

ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ – структурний підроз-
діл пологового будинку або поліклініки, призначений 
для надання всіх видів амбулаторної акушерсько-ґіне-
колоґічної допомоги.

ЖІНОЧА СОРОМІТНА ДІЛЯНКА (PUDENDUM 
FEMININUM) – Див.: Вульва.

ЖІНОЧЕ МОЛОКО – див.: Грудне молоко.
ЖОВТА ГАРЯЧКА – природно-вогнищева, ка-

рантинна, гостра двофазна вірусна хвороба. Збудник 
Ж. г. Flavivirus feb ricis. Розрізняють два основних 
епідеміолоґічних типи Ж. г. залежно від властивос-
тей переносника: ендемічний (сіль  ський, або джунг-
левий) і епідемічний (міський, або антропонозний). 
Ж. г. є облігатно-трансмісійним захворюванням, ви-
раженою кров’яною інфекцією. При зараженні вірус 
потрапляє в реґіонарні лімфатичні вузли, в яких роз-
множується; через кілька днів він з током крові по-
ширюється по всьому орґанізму, уражаючи печінку, 
селезінку, нирки, кістковий мозок. Вірусемія триває 
3–6 днів.

ЖОВТА ПЛЯМА – найчутливіша частина сітківки 
ока, розміщена назовні від диска зорового нерва; вико-
нує функцію центрального зору.

ЖОВТЕ ТІЛО – ендокринна залоза, яка розвиваєть-
ся в яєчнику на місці граафового пухирця після овуля-
ції. Складається з видозмінених фолікулярних клітин 
і сполучної тканини. Якщо після овуляції запліднення 
не відбулось, Ж. т. через 1–2 тижні атрофується; якщо 
запліднення відбулось, то Ж. т. розростається і функ-
ціонує протягом більшої частини вагітності, виділяючи 
гормон проґестерон.

ЖОВТОЗІЛЛЯ ЗВИЧАЙНЕ (SENE CIO VULGA-
RIS L.) – багаторічна рослина родини складноцвітих, з 
товстим повзучим кореневищем. Стебло тонке, пряме, 
заввишки до 150 см, рідко усаджене великими трикут-
ними, біля основи серцеподібними листками. Закінчу-
ється стебло кольоровими кошиками з трубчастих кві-
ток, зібраних у густі щитки; квітки жовті, з чубком із 
тоненьких волосків. Цвіте в серпні. Дія: кровоспинна, 
протизапальна та антисептична.
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ЖОВТУШНИК СІРИЙ (ERYSIMUM CANES-
CENS ROTH.) – дворічна трав’яниста рослина. Вся 
рослина дуже опушена, з розгалуженими квітконосни-
ми стеблами, що досягають висоти 30–80 см. Прикоре-
неві листки довгасті, зубчасті, звужені в черешку; струч-
ки однакової товщини зі стеблом, завдовжки до 7 см, 
чотиригранні, сплюснуті; квітки дрібні з жовтими пе-
люстками. Цвіте рослина в травні–червні. На першому 
році життя утворює розетку прикореневих листків, на 
другому році дає плоди. Дія: кардіотонічна, сечогінна, 
заспокійлива, відхаркувальна.

ЖОВТЯНИЦЯ – симптом, що проявляється за-
барвленням у жовтий колір шкіри, слизових оболонок, 
склер.

Ж. АХОЛІЧНА – див.: Жовтяниця обтураційна.
Ж. ВРОДЖЕНА НЕГЕМОЛІТИЧНА І ТИПУ – 

спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) ензимопатія, при якій спостерігається дефі-
цит ферменту ґлюкуронілтрансферази. Жовтяни-
ця з’являється на 1–3 добу життя внаслідок підви-
щення вмісту в крові непрямого білірубіну до 12–45 
мг%; підвищений рівень його зберігається все жит-
тя. У зв’язку з інтенсивним накопиченням непрямого 
білірубіну в більшості дітей розвивається ядерна жов-
тяниця.

Ж. ВРОДЖЕНА НЕГЕМОЛІТИЧНА ІІ ТИПУ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) ензимопатія, в основі якої лежить недостатність 
фермента ґлюкуронілтрансферази; проявляється слабо 
вираженою жовтяницею.

Ж. ГЕМОЛІТИЧНА – Ж., в основі розвитку якої 
лежить позапечінкова гіперпродукція білірубіну (поси-
лений розпад еритроцитів) у поєднанні з пониженою 
екскреторною функцією печінки. Ж. г. характеризується 
підвищеним вмістом у крові непрямого білірубіну, під-
силеним виділенням стеркобіліну з калом та уробіліну 
з сечею.

Ж. ГЕПАТИЧНА – див.: Жовтяниця печінкова.
Ж. ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНА – див.: Жовтяниця пе-

чінкова.
Ж. ДИСОЦІЙОВАНА – Ж., яка характеризуєть-

ся підвищеним вмістом у крові жовчних піґментів без 
збільшення вмісту жовчних кислот.

Ж. ЕПІТЕЛІАЛЬНО-КЛІТИННА – див.: Жовтяни-
ця печінкова.

Ж. ЗАСТІЙНА – див.: Жовтяниця обтураційна.
Ж. ЗЛОЯКІСНА – тяжка форма гепатиту, що ус-

кладнюється печінковою недостатністю з вираженою 
жовтяницею.

Ж. КОН’ЮҐАЦІЙНА – Ж., яка зустрічається в ді-
тей; зумовлена порушеннями процесів зв’язування бі-
лірубіну. Спостерігається недостатня активність фер-
менту ґлюкуронілтрансферази, за допомогою якого від-
бувається перетворення непрямого білірубіну в пря-
мий, внаслідок чого в крові відбувається накопичен-
ня непрямого білірубіну при відсутності підсиленого 
гемолізу.

Ж. ЛЕПТОСПІРОЗНА – див.: Лептоспіроз жовтя-
ничний.

Ж. МЕДИКАМЕНТОЗНА – Ж., зу мовлена токсич-
ною дією на паренхіму пе чінки або на еритроцити лі-
карських засобів.

Ж. МЕХАНІЧНА – див.: Жовтяниця обтураційна.
Ж. НАДПЕЧІНКОВА – див.: Жовтяниця гемолі-

тична.
Ж. НЕГЕМОЛІТИЧНА РОДИННА – див.: Жільбе-

ра – Лербулле синдром.
Ж. НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ – форма кон’юґацій-

ної Ж.; рівень білірубіну в крові досягає максимуму на 
5–6 день. Тривлість жовтяниці до 4–5 тижнів.

ЖОВТЯНИЦЯ ОБСТРУКЦІЙНА – див.: Жовтя-
ниця обтураційна.

Ж. ОБТУРАЦІЙНА – Ж., в основі розвитку якої 
лежить механічна перешкода відтоку жовчі, яка надхо-
дить із печінки в систему жовчних шляхів: непрохід-
ність загальної жовчної протоки внаслідок її стрикту-
ри, стиснення або закупорки, що може спричинювати-
ся: 1) обтурацією спільної жовчної протоки каменем, 
пухлиною, ехінококовим пухирем; 2) абсцесом печін-
ки з локалізацією його в ділянці воріт печінки; 3) на-
явністю пухлини, виразки дванадцятипалої кишки в 
ділянці великого сосочка дванадцятипалої кишки; 4) 
стенозуючим папілітом великого сосочка дванадця-
типалої кишки; 5) ураженням головки підшлункової 
залози (пухлина, гострий або хронічний панкреатит); 
6) збільшенням реґіональних лімфатичних вузлів, які 
стискують спільну жовчну протоку; 7) тяжким перебі-
гом сепсису, з перебігом за типом септикопіємії з на-
явністю множинних гнійних вогнищ в ділянці воріт 
печінки. Механізм виникнення Ж. о. полягає в пору-
шенні екскреції зв’язаного білірубіну у дванадцяти-
палу кишку. Перешкода току жовчі призводить до під-
вищення тиску в розміщених вище жовч них шляхах. 
Жовчний піґмент при цьому дифундує через стінки 
розширених жовчних капілярів, вони часто розрива-
ються. Гепатоцити наповнюються жовчю, вона посту-
пає в лімфатичні щілини і кров. Ж. о. характеризується 
підвищеним вмістом у крові прямого білірубіну, жовч-
них кислот, холестерину, зменшенням виділення стер-
кобіліну з калом.

Ж. ПАРЕНХІМАТОЗНА – див.: Жовтяниця печін-
кова.

Ж. ПЕЧІНКОВА – Ж., розвиток якої пов’язаний з 
ураженням гепатоцитів. Характерні різноманітні роз-
лади утворення та виділення білірубіну, що зумовлено 
виникненням сполучень між жовчними шляхами, кро-
воносними та лімфатичними судинами, пошкодженнями 
стінки дрібних жовчних ходів і утворенням тромбів, що 
створює внутрішньопечінкові перешкоди проходженню 
жовчі, чому також сприяє запальний набряк перипор-
тальних просторів. Ж. п. характеризується підвищеним 
вмістом у крові прямого і непрямого білірубіну, збіль-
шеним виділенням уробіліну з сечею та стеркобіліну з 
калом.
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ЖОВТЯНИЦЯ ПІДПЕЧІНКОВА – див.: Жовтяни-
ця обтураційна.

Ж. ПОСТГЕПАТИЧНА – див.: Жовтяниця обту-
раційна.

Ж. РЕГУРҐІТАЦІЙНА – див.: Жовтяниця обтура-
ційна.

Ж. РЕЗОРБЦІЙНА – див.: Жовтяниця обтурацій-
на.

Ж. СИФІЛІТИЧНА – Ж., що розвивається при си-
філітичному гепатиті.

Ж. ТОКСИЧНА – Ж., зумовлена токсичним ура-
женням паренхіми печінки будь-якою отрутою.

Ж. ФІЗІОЛОҐІЧНА – форма кон’юґаційної Ж., яка 
розвивається в більшості здорових дітей не раніше 36 
години життя, частіше на 3-ю добу. На 4–6 добу рівень 
білірубіну в крові досягає 8–14 мг%, після чого його 
вміст поступово знижується. Жовтушність зникає в кін-
ці першого – на початку другого тижня.

Ж. ЮВЕНІЛЬНА ПЕРЕМІЖНА – див.: Жільбе-
ра – Лербулле синдром.

Ж. ЯДЕРНА – ураження головного мозку новона-
роджених, зумовлене від кладанням білірубіну в базаль-
них ганглі ях та ядрах стовбура; ранніми проявами Ж. я. 
є загальмованість, незадовільний апетит та блювання; 
через деякий час можуть розвиватися опістотонус, оку-
логірні кризи, судоми та смерть.

ЖОВТЯНИЧНО-АСЦИТИЧНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який спостерігається при цирозі пе-
чінки; характеризується поєднанням асциту і жовтяни-
ці.

ЖОВЧ – рідкий секрет, що виділяється печінко-
вими клітинами. Головними компонентами Ж. є: солі 
жовчних кислот, фосфоліпіди, білірубін, білки та ряд 
фі зіолоґічно активних речовин: гормони щитоподіб-
ної залози – трийодтиронін, тироксин і вітаміни – ціа-
нокобаламін, фолієва кислота, ретинол та α-токоферол; 
містяться також холестерин і невелика кількість інших 
ліпідів (жир і жирні кислоти). Основну частину щільно-
го залишку Ж. складають жовчнокислі солі. Фізіолоґіч-
на роль Ж., головним чином, пов’язана з процесами пе-
ретравлення та всмоктування жиру та інших речовин 
ліпідної природи.

ЖОВЧНА ПРОТОКА СПІЛЬНА (DUCTUS CHO-
LEDOCHUS; DUCTUS BILIARIS) – позапечінкова 
жовчна протока, яка утворюється внаслідок сполучен-
ня загальної печінкової та міхурової проток.

ЖОВЧНИЙ  МІХУР  (VESICA BILIARIS; 
VESICA FEL LEA) – порожнистий орґан травної 
си стеми, в якому відбувається накопичення жов-
чі, підвищення її концентрації та з якого періодич-
но відбувається надходження жовчі в загальну жовч-
ну протоку та дванадцятипалу кишку; у Ж. м. розріз-
няють дно (fundus vecicae biliaris), тіло (corpus vesicae 
biliaris) і шийку (collum vesicae biliaris), яка продов-
жується в міхурову протоку (ductus cysticus); ємність 
Ж. м. – 40–60 см3, довжина – 80–120 мм, ширина – 
30–50 мм; одна поверхня пов’язана сполучною тка-

ниною з тканиною печінки в ділянці ямки жовчного 
міхура (fossa vesicae biliaris); стінка Ж. м. складається 
з трьох оболонок: слизової, м’язової та сполучнотка-
нинної; нижня стінка Ж. м. покрита серозною обо-
лонкою.

Ж. М. БЛУКАЮЧИЙ – вроджена недостатня фік-
сація Ж. м. до печінки, внаслідок чого він має брижу та 
покритий з усіх боків очеревиною; за таких умов може 
відбутися перекручування ніжки міхура або його заво-
рот з розвитком гемораґічного просочування чи навіть 
ґанґрени його стінки.

Ж. М. КРАПЧАСТИЙ – див.: Жовч ний міхур лус-
коподібний.

Ж. М. ЛУСКОПОДІБНИЙ – прояв холестерозу Ж. 
м.: внаслідок інфільтрації холестерином стінки жовч-
ного міхура покриті жовтуватими лускоподібними на-
кладеннями.

Ж. М. МАЛИНОВИЙ – див.: Жовч ний міхур лус-
коподібний.

Ж. М. МЕДОВИЙ – див.: Жовчний міхур луско-
подібний.

Ж. М. ПОДВІЙНИЙ – вроджена наявність двох 
жовчних міхурів, один з яких розміщений у звичайно-
му місці, а другий – в іншому; ступінь подвоєння буває 
різною – можуть спостерігатися два розміщені поряд 
окремі міхурі або ж міхур поділяється перегородкою на 
дві частини; між зазначеними крайностями спостеріга-
ються перехідні форми.

Ж. М. ПОРЦЕЛЯНОВИЙ – ускладнення хронічно-
го запалення серозної оболонки Ж. м., яке проявляєть-
ся потовщенням та гіалінізацією серозної оболонки, що 
має молочно-білий (порцеляновий) колір.

Ж. М. ПРИХОВАНИЙ – вроджена вада, яка харак-
теризується розміщенням жовчного міхура в тканині пе-
чінки.

ЖОВЧНИЙ ШЛАММ – патолоґічне утворення, 
що виникає в просвіті загальної жовчної протоки при 
її запаленні; складається зі злущеного епітелію, мік ро -
орґанізмів та фібрину.

ЖОВЧНІ КАМЕНІ – щільні утворення, що утворю-
ються в жовчному міхурі та жовчних протоках.

Ж. К. ВАПНИСТІ – виникають внаслідок запален-
ня, коли десквамовані фраґменти епітелію просочу-
ються вапнистими солями; зустрічаються дуже рід-
кісно.

Ж. К. ПІҐМЕНТНІ – утворюються у внутрішнь-
опечінкових жовчних протоках у вигляді білкової ос-
нови, жовчних піґментів та незначної домішки вап-
нистих солей (мікроліти). Утворюються найчастіше 
внаслідок застою жовчі в пе чінці, у позапечінкових 
жовчних протоках; спостерігаються Ж. к. п. також і 
при гемолізі.

Ж. К. ХОЛЕСТЕРИНОВІ – складаються в основ-
ному з холестерину з незначною домішкою білка, вап-
на та піґментів.

Ж. К. ХОЛЕСТЕРИНО – ПІҐМЕНТ НО – ВАП-
НИСТІ – мають концентричну будову. Ядро їх скла-
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дається з піґментів та холестерину. Найчастіше розви-
ваються на фоні запальних процесів у стінках жовчного 
міхура та проток.

ЖОВЧНІ КИСЛОТИ – орґанічні кислоти, які є 
спе цифічними компонентами жовчі. У жовчі люди-
ни містяться: холева (3α,7α,12α-триокси-5β-холанова) 
кислота; хенодезоксихолева (антроподезоксихолева) 
(3α,7α-діокси-5β-холанова) кислота та дезоксихолева 
(3α, 12α-діокси-5β-холанова) кислота; крім того, у не-
значних кількостях містяться літохолева, алохолева та 
урсодезо ксихолева кислоти. Ж. к. відіграють важливу 
роль у перетравлюванні та всмоктуванні жирів, а також 
у деяких інших процесах, що відбуваються в шлунко-
во-кишковому тракті, у тому числі в переносі ліпідів у 
водному середовищі.

ЖОВЧНІ КОНКРЕМЕНТИ – див.: Жовчні ка-
мені.

ЖОВЧНІ НОРИЦІ – патолоґічні або штучно утво-
рені тривало існуючі канали, через які жовч із жовчо-
вивідних проток виділяється назовні або надходить у 
сусідні порожнисті орґани чи порожнини.

ЖОВЧНІ ПІҐМЕНТИ – екскретуючі речовини, що 
являють собою кінцеві продукти розпаду гемоґлобі-
ну та інших похідних порфіринів. Найбільш пошире-
ними Ж. п. є білірубін, білівердин, холеґлобін, стер-
кобіліноґен, стеркобілін, уробіліноґен, уробілін, гема-
тоїдин та ін. Ж. п. складають 15–20% сухої ваги жовчі 
людини.

ЖОВЧНІ ПРОТОКИ – система проток, які від-
водять жовч із печінки і жовчного міхура у дванадця-
типалу кишку. Розрізняють внутрішньопечінкові та 
позапечін кові протоки.

Ж. П. ПЕЧІНКОВІ – представлені двома прото-
ками: лівою (ductus hepaticus sinister) і правою (ductus 
hepaticus dexter).

Ж. П. ПОЗАПЕЧІНКОВІ – розрізняють такі Ж. п. 
п.: дві печінкові Ж. п., які виходять з печінки і дрену-
ють жовч із її часток; загальна печінкова протока (ductus 
hepaticus communis), що утворюється в результаті спо-
лучення печінкових проток; міхурові протока, яка від-
водить жовч із жовчного міхура, та спільна жовчна про-
тока (ductus choledochus; ductus biliaris), яка формуєть-
ся шляхом сполучення загальної печінкової та міхуро-
вої проток.

ЖОВЧНОКАМ’ЯНА ХВОРОБА – за хворю ван-
ня, зумовлене утворенням та наявністю конкрементів 
у жовчному міхурі та в жовчних протоках. Клініч-
ні прояви Ж. х. надзвичайно різноманітні, внаслі-
док чого умовно виділяють такі клінічні форми Ж. 
х.: больову хронічну; диспептичну хронічну; жовч-
ні (печінкові) кольки; інші клінічні форми, у тому 
числі латентну, так звану, стенокардитичну, та тріа-
ду Сейнта.

ЖОВЧОВИДІЛЕННЯ – процес просування жовчі 
від жовчних капілярів безпосередньо у дванадцятипалу 
кишку, або в жовчний міхур, де частково відбувається її 
концентрація та часткове депонування.

ЖОВЧОГІННІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
активують зовнішньосекреторну функцію печінки та 
збільшують виділення жовчі у дванадцятипалу киш-
ку. Ж. з. умовно поділяють на холеретики – підсилю-
ють секрецію жовчі гепатоцитами, та холекінетичні – 
сприяють виділенню жовчі у дванадцятипалу кишку; 
деякі Ж. з. одночасно підсилюють утворення і виді-
лення жовчі.

ЖОВЧОКРІВ’Я – див.: Холемія.
ЖОВЧОУТВОРЕННЯ – специфічна функція печін-

кових клітин, яка виражається в утворенні жовчі.
ЖОЗЕФА (R. JOSEPH) СИНДРОМ (1) – комплекс 

аномалій при багаторазовій полісомії Х-хромосоми: 
чоловічий євнухоїдний фенотип, гіпоплазія статевого 
члена, калитки; дистрофія яєчок; множинні скелетні 
аномалії – потовщення кісток черепа, проксимальний 
радіо ульнарний синостоз; клинодактилія; ксоліоз, гі-
перлордози; брахіцефалія, проґнатія або мікроґенія, 
інколи – проґенія; слабоумство, виражена затримка мо-
торного розвитку; дисплазія вушних раковин; «мон-
голоїдне» розміщення очних щ ілин, епікант, гіперте-
лоризм, косоокість; виражена міопія; укорочення шиї; 
загальна м’язова гіпотонія; часто аномалії сечовивід-
них шляхів.

ЖОЗЕФА (R. JOSEPH) СИНДРОМ (2) – варіант 
спадкових порушень метаболізму амінокислот: хвороба 
проявля ється у вигляді нападів судом у ранньому дитя-
чому віці; характеризується підвищенням білка в спин-
номозковій рі дині, значним підвищенням кількості ґлі-
цину, проліну і гідроксипроліну в сечі.

ЖОЛОБКА СИМПТОМ – див.: Кла вішів симп-
том.

ЖОЛОБКА ФЕНОМЕН – див.: Кла вішів симп-
том.

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ ЗАГАЛЬНА – показник мі-
нералізації води, виражений сумарним вмістом у ній 
іонів кальцію та маґнію (у мг-екв/л).

ЖОСРО (Р. JOSSERAUD) СИМПТОМ – голосний 
другий тон з металічним відтінком на легеневій артерії; 
ознака гострого перикардиту.

ЖОСТІР ПРОНОСНИЙ (RHAMNUS CATHAR-
TICA L.) – гіллястий кущ або невелике деревце з ро-
дини жостерових, з чорною негладкою корою. Листки 
дріб нозубчасті, супротивні. Квітки дрібні, зеленуваті, 
зібрані на довгих квітконіжках. Гілки закінчуються ко-
лючками. Плоди – соковиті кулясті чорні ягоди з 3–4 
кісточками. Цвіте Ж. п. у травні – червні. Плоди до-
стигають у серпні – вересні. Дія: послаблююча, сечо-
гінна.

ЖОФФРУА (A. JOFFROY) СИМПТОМ (1) – не-
здатність до вирішення найпростіших арифметичних за-
дач; рання ознака паралітичного слабоумства.

ЖОФФРУА (A. JOFFROY) СИМПТОМ (2) – пос-
микування сідничних м’язів при натискуванні на стегна; 
ознака спастичного паралічу.

ЖОФФРУА (A. JOFFROY) СИМПТОМ (3) – запіз-
нювання утворення складок на лобі (або їх відсутність) 
при погляді догори; ознака тиреотоксикозу.
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ЖУВАЛЬНИЙ – такий, що стосується жування або 
служить для жування.

ЖУВАЛЬНИЙ АПАРАТ – сукупність жувальних 
орґанів, які виконують спіль ну функцію.

ЖУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД – комплекс рухів нижньої 
щелепи, пов’язаний з розжовуванням однієї порції їжі; 
складається з 5 послідовних фаз: 1 – спокою; 2 – уве-
дення їжі в рот; 3 – орієнтовної фази; 4 – основної фа-
зи жування; 5 – фази формування харчової грудки та 
ковтання.

ЖУВАЛЬНІ М’ЯЗИ – група м’язів, скорочення 
яких зміщує нижню щелепу в напрямах, що забезпечу-
ють жування. До групи Ж. м. належать м’язи голови 
(власне жувальний, скроневий, латеральний і медіаль-
ний крилоподібні м’язи) та м’язи шиї, розташовані ви-
ще під’язикової кіст ки (щелепно-під’язиковий, підборід-
но-під’язиковий і двочеревцевий м’язи).

ЖУВАННЯ – подрібнення, розтирання їжі та пере-
мішування її зі слиною; під дією ферментів слини від-
бувається, так зване, ротове травлення. Ж. здійснюється 
зубами внаслідок скорочення жувальних м’язів, за учас-
тю м’язів губ, щік та язика.

ЖУКОВСЬКОГО (М. Н. ЖУКОВ СКИЙ) СИМ-
ПТОМ (1) – при постукуванні молоточком по долоні 
спостерігається згинання кисті і пальців; ознака ура-
ження пірамідних шляхів.

ЖУКОВСЬКОГО (М. Н. ЖУКОВ СКИЙ) СИМП-
ТОМ (2) – при постукуванні молоточком по підошовній 
поверхні безпосередньо під пальцями спостерігається 
згинання пальців ступні; ознака ураження пірамідних 
шляхів.

ЖУКОВСЬКОГО – КОРНІЛОВА (М.Н. ЖУКОВ-
СКИЙ – А. А. КОРНИЛОВ) СИМПТОМ – при ударі 
молоточком по головках плеснових кісток спостері-
гається підошовне згинання ІІ–V пальців ступні; озна-
ка ураження пірамід них шляхів.

ЖЮЕЛЬ-РЕНУА (E. JUHEL-RENOY) СИНД-
РОМ – двобічний некроз кіркового шару нирок. Хво-
роба проявляється в період вагітності; у деяких випад-
ках може розвинутися у хворих на хронічний пієло-
нефрит. Спостерігається оліґурія, гематурія, альбумі-
нурія, ци ліндрурія, часто – анурія; двобічний біль у 
поперековій ділянці та біль в епіґастрії; незначно ви-
ражена гіпертензія. Швидко розвивається уремія з 
азотемією, гіперкаліємією, гіпермаґніємією, гіпона-
тріємією, гіпохлоремією, блюванням та втратою сві-
домості. При наявності вагітності вищезгадані усклад-
нення закінчуються народженням мертвої дитини. При 
біо псії нирок – некроз кіркового шару з гіалінозом клу-
бочків. Проґноз несприятливий, смерть, звичайно, на-
ступає на 10–15 добу після виникнення перших симп-
томів захворювання.

ЖЮСТЕРА (E. JUSTER) СИМПТОМ – при под-
разненні голкою підвищення І пальця спостерігається 
згинання та приведення І пальця, розгинання решти 
пальців, а також тильне згинання долоні і передпліччя; 
ознака ураження пірамідного шляху.

ЗзЗз
ЗАБАРВЛЕННЯ МІКРООРҐАНІЗМІВ – спосіб 

виявлення мікроорґанізмів, що застосовується при мік-
робіолоґічній діаґностиці інфекційних захворювань та 
для вивчення морфолоґії мікроорґанізмів за допомогою 
мікроскопа.

ЗАБИТЕ (МІСЦЕ) – закрите механічне пошкоджен-
ня тканин або орґанів без видимого порушення їхньої 
анатомічної цілісності; З.(м.) супроводжується кровови-
ливами, некрозом, розміжченням, асептичним запаль-
ним процесом; клі ніч ними симптомами З.(м.) є біль, 
припух лість, синець та порушення функції.

ЗАБЛОЦЬКОГО-ДЕСЯТОВСЬКОГО (П. П. ЗА-
БЛОЦКИЙ-ДЕСЯТОВСКИЙ) СИМПТОМ – виділен-
ня гною з середнього носового ходу, коли хворий прочи-
щає ніс, нахиляючи голову вперед з поворотом її в про-
тилежний бік ураженої гайморової порожнини; ознака 
гострого гнійного гаймориту.

ЗАБРУДНЕННЯ – стан, при якому в об’єкті навко-
лишнього середовища забруднювач знаходиться в кіль-
костях, що перевищують гранично допустимі концентра-
ції і може спричинити несприятливий вплив на здоров’я 
та санітарно-побутові умови проживання людей.

ЗАБРУДНЮВАЧ – будь-який природний або антро-
поґенний фізичний аґент, хімічна речовина або біолоґіч-
ний вид, який потрапляє в навколишнє середовище чи 
виникає в ньому в кількостях, які перевищують звичай-
ний (допустимий) рівень чи концентрацію.

ЗАБУВАННЯ – втрата зафіксованої в пам’яті інфор-
мації.

ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ (у психіатрії) – стан, який ха-
рактеризується зниженням тонусу свідомості, заглиб-
ленням хворого у свої переживання, внаслідок чого він 
слабо реаґує на оточуючі обставини і ситуацію дослід-
ження його лікарем.

ЗАВИТКА (COCHLEA) – частина кісткового лабі-
ринту, яка являє собою сукупність кісткового утворення 
конічної форми (стрижень завитки) і кісткового каналу 
спіральної форми, який обвиває стрижень двома з по-
ловиною витками.

ЗАВИТКА ЗАСТІЙНА – симптомокомплекс, зумо-
влений підвищеним внутрішньочерепним тиском, пору-
шенням кровообігу у внутрішньому вусі або гіперсек-
рецією ендолімфи; характеризується поєднанням про-
ґресуючої приглухуватості, шуму у вухах та вестибу-
лярних порушень. 

ЗАВИТКОВИЙ КАНАЛЕЦЬ (CANA LI CULUS 
COCH LEAE) – каналець лійкоподібної форми в ка-
м’я нис тій частині скроневої кістки, що зв’язує пери-
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лімфатичний простір внутрішнього ву ха з субарахної-
дальним простором головного мозку.

ЗАВИТКОВО-ЗІНИЧНИЙ РЕФЛЕКС – при рап-
товій дії голосного звуку спостерігається швидке зву-
ження зіниць з наступним їх повільним розширенням.

ЗАВИТОК (HELIX) – вільний загнутий край вуш-
ної раковини.

ЗАВИТОК (лат. vortices) – назва структури, яка має 
вихрове облаштування, вигляд чи властивості.

ЗАВІСИ СИМПТОМ – при фонації або при натис-
куванні шпателем на язик спо стерігається зміщення 
задньої стін ки глотки вбік; ознака ураження протилеж-
ного язикоглоткового нерва або його ядра.

ЗАВОРОТ ЖОВЧНОГО МІХУРА – поворот блу-
каючого жовчного міхура навколо його брижі; прояв-
ляється порушенням його кровопостачання і прохід-
ності жовчної протоки.

ЗАВОРОТ КИШОК – перекручування кишкової 
петлі навколо осі брижі з порушенням кровообігу та 
прохідності кишки.

ЗАВОРОТ ПОВІКИ – патолоґічний стан, при якому 
край повіки повернутий у напрямі до очного яблука.

З. П. РУБЦЕВИЙ – З.п., що зумовлений рубцевим 
укороченням кон’юнктиви, яка тягне дозаду вільний 
край повіки.

З. П. СПАСТИЧНИЙ – З.п., що розвивається вна-
слідок спастичного скорочення колового м’яза повіки; 
зустрічається майже виключно на нижній повіці.

ЗАВОРОТ САЛЬНИКА – поворот сальника нав-
коло його осі.

ЗАВОРОТ СЕЛЕЗІНКИ – поворот селезінки нав-
коло осі її судинно-нервового пучка.

ЗАВОРОТ ШЛУНКА – поворот шлунка навколо осі 
малого сальника, інколи навколо поперечної осі.

ЗАГАЛЬМОВАНІСТЬ ІДЕАТОРНА – уповільнен-
ня темпу мислення і мовлення, що може спостерігатися 
при різних психопатолоґічних станах.

ЗАГАЛЬМОВАНІСТЬ МОВНА – див.: Загальмо-
ваність ідеаторна.

ЗАГАЛЬМОВАНІСТЬ МОТОРНА – уповільнен-
ня, одноманітність рухів, що може спостерігатися при 
деяких психопатолоґічних станах.

ЗАГАЛЬНА ЄМНІСТЬ ЛЕГЕНЬ – об’єм повітря, 
що міститься в легенях після максимального вдиху.

ЗАГАЛЬНИЙ КІНЦЕВИЙ ШЛЯХ (у нейрофізіо-
лоґії) – загальна еферентна ланка кількох рефлекторних 
дуг.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ ЛЕГЕНЬ – див.: Загальна 
ємність легень.

ЗАГАРТОВУВАННЯ – комплекс методів спрямо-
ваних на підвищення функціо нальних резервів орґаніз-
му і його стій кості до несприятливої дії фізичних фак-
торів навколишнього середовища шляхом систематич-
ного впливу цих факторів.

ЗАГЛОТКОВИЙ АБСЦЕС – нагноєння лімфатич-
них вузлів та тканини заглоткового простору з утворенням 
гнійної порожнини. За клінічними особливостями розріз-
няють гострий, підгострий та хронічний перебіг З. а.

ЗАГЛОТКОВИЙ ПРОСТІР (SPA TIUM RETRO-
PHARYNGEUM) – вузька вертикальна щілина, роз-
міщена між задньою стінкою глотки та передхребто-
вою пластинкою від основи черепа до рівня VІ шийно-
го хребця; з боків З. п. обмежений м’язами, що почина-
ються від шилоподібного відростка, та піхвами судинно-
нервових пучків шиї. У З. п. містяться гілки висхідної 
глоткової артерії та глоткове венозне сплетення.

ЗАГОСТРЕННЯ – див.: Екзацербація.
ЗАГРУДИННА ЗАЛОЗА (THYMUS) – централь-

ний орґан системи імуноґенезу; відповідає за формуван-
ня і функціонування клітинної системи імуноґенезу; З. 
з. складається із двох часток – правої й лівої, з’єднаних 
між собою за допомогою пухкої сполучної тканини; у З. з. 
розрізняють тіло та чотири роги; від моменту народження 
(відношення ваги залози до ваги тіла 1 : 300) починаєть-
ся неперервне зниження відносної ваги залози, яке про-
довжується до 30-річного віку; при цьому спостерігається 
поступове заміщення паренхіми З. з. жировою тканиною; 
функціональна активність З. з. визначається основними 
групами факторів: клітинного (продукція Т-лімфоцитів) і 
гуморального (секреція гуморального фактора).

ЗАГРУДНИННИЙ  ПРОСТІР  (SPA TIUM 
RETROSTERNALE) – простір між грудниною і сер-
цем з судинами; заповнений жировою і пухкою сполуч-
ною тканинами.

ЗАДИШКА – утруднене, змінене дихання, яке про-
являється суб’єктивними відчуттями утруднення дихан-
ня, недостатності повітря, а також об’єктивними зміна-
ми основних показників функції зовнішнього дихання 
(глибина і частота дихання та їх співвідношення, хви-
линний об’єм і ритм дихання, підсилення роботи ди-
хальних м’язів).

З. ГЕМІЧНА – З., зумовлена гіпо ксією дихального 
центра при порушенні транспорту кисню кров’ю.

З. ЕКСПІРАТОРНА – З., яка характеризується ут-
рудненим видихом.

З. ЕМОЦІЙНА – З., яка виникає при хвилюванні, 
боязні, радості та інших емоціях; характеризується під-
вищенням збудливості кори головного мозку або послаб-
ленням процесів гальмування в корі; розповсюджені іс-
теричні типи гіпервентиляції; при одному із них трива-
ла гіпервентиляція спричинює гострий алкалоз внаслі-
док «вимивання» СО2 із орґанізму; внаслідок зниження 
вмісту йонів кальцію в сироватці можуть спостерігатися 
позитивні симптоми Руссо та Хвостека; інший тип ха-
рактеризується глибоким диханням із зітханнями – хворі 
дихають з максимальною глибиною до досягнення рівня 
«задоволення повітрям», коли зникає потяг до гіпервен-
тиляції; цей цикл може часто повторятися.

З. ЗМІШАНА – З., яка проявляється утрудненням 
вдиху та видиху.

З. ІНСПІРАТОРНА – З., яка характеризується ут-
рудненим вдихом.

З. ЛЕГЕНЕВА – З., яка спостерігається при захво-
рюваннях легень та бронхів; зумовлена або рестриктив-
ними процесами, тобто зменшенням дихальної поверх-
ні альвеол, або обструктивними процесами, тобто змен-
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шенням бронхіальної прохідності; хворі з рестриктивною 
З., як правило, не відчувають незручностей у спокої, але 
страждають від нестачі повітря при фізичному наванта-
женні, коли рівень вентиляції легень наближається до їх 
обмежених можливостей; обструктивна З. виникає на-
віть у спокої і спричинена підвищенням зусиль, які вит-
рачаються на вентиляцію; дихання при цьому утруднене 
і сповільнене, особливо на видиху.

ЗАДИШКА НІЧНА ПАРОКСИЗМАЛЬНА – стан, 
при якому хворий просинається, задихаючись, і виму-
шений сісти чи встати, щоб дихання нормалізувалось; 
напад може супроводжуватись відчуттям жаху; З. н. 
п. спричинюють чинники, що і ортопное; З. н. п. мо-
же спостерігатися при мітральному стенозі, аортальній 
недостатності, артеріальній гіпертензії або інших пато-
лоґічних станах, що супроводжують порушення функції 
лівого шлуночка серця.

З. РЕФЛЕКТОРНА – З., яка зумовлена рефлектор-
ним впливом на дихальний центр.

З. СЕРЦЕВА – З., яка зумовлена серцевою недо-
статністю, у першу чергу лівошлуночковою, що приз-
водить до застою крові в легенях, внаслідок чого зни-
жується еластичність легеневої тканини та зменшуєть-
ся її дихальна поверхня; на ранніх стадіях серцевої не-
достатності серцевий викид не відповідає підвищеним 
метаболічним потребам при навантаженні; внаслідок 
ацидозу мозку та периферійних орґанів підвищується 
стимуляція дихального центру, що зумовлює гіпервен-
тиляцію; цьому сприяють і інші рефлекторні фактори, 
включаючи активацію рецепторів розтягнення в леге-
нях; нестача повітря супроводжується в’ялістю, відчут-
тям ядухи або стискання за грудниною; на більш пізніх 
стадіях серцевої недостатності легені застійні з явища-
ми набряку, їх загальна ємність зменшена, а дихання 
потребує більших зусиль; рефлекторні фактори, особли-
во стимуляція юкстакапілярних рецепторів в альвеоляр-
но-капілярних мембранах, зумовлює значне підсилення 
легеневої вентиляції.

З. ТЕПЛОВА – З., що виникає при перегріванні 
орґанізму, як компенсаторний механізм збільшення від-
дачі тепла.

З. ФІЗІОЛОҐІЧНА – З., яка зумовлюється фізич-
ним навантаженням; вентиляція підсилюється і підтри-
мується на підвищеному рівні внаслідок стимуляції ди-
хального центру метаболічними та іншими факторами.

З. ЦЕНТРАЛЬНА – З., яка виникає внаслідок по-
рушення функціонування дихального центру; ці пору-
шення можуть мати функціональний характер, а також 
залежати від орґанічних змін.

З. ЦЕРЕБРАЛЬНА – див.: З. центральна.
З. ЦИРКУЛЯТОРНА – гостра З. на останніх ста діях 

знекровлення при кровотечі; З. ц. може спостерігатися 
при хронічній анемії, проявляючись лише під час фізич-
ного навантаження.

ЗАДНІЙ КАНАТИК (FUNICULUS POSTERIOR) – 
парний пучок нервових волокон у складі білої речови-
ни спинного мозку, в якому проходять аферентні шляхи 
пропріоцептивної, тактильної і вібраційної чутливості; 

З. к. розміщений між задньою серединною і задньою ла-
теральною борознами.

ЗАДНІЙ МОЗОК (METENCE PHA LON) – частина 
головного мозку, розміщена між довгастим та середнім 
мозком; складається з мосту та мозочка.

ЗАДНІЙ ПРОХІД (CANALIS ANA LIS) – дисталь-
ний відрізок прямої кишки, що закінчується задньопро-
хідним отвором.

ЗАДНІЙ СТОВБУР (COLUMMA POSTERIOR) – 
парний тяж сірої речовини спинного мозку, розміщений 
у його задній частині.

ЗАДНІЙ ШИЙНИЙ СИМПАТИЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Барре – Льєу синдром.

ЗАДНІХ КОРІНЦІВ СПИННОГО МОЗ КУ СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, що розвивається в зоні ін-
нервації уражених задніх корінців спинного мозку; ха-
рактеризується поєднанням порушень усіх видів чутли-
вості сеґментарного характеру з болями.

ЗАДНЬОГО КАНАТИКА СПИННОГО МОЗКУ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається 
нижче рівня ураження задніх канатиків спинного моз-
ку при tabes dorsalis, фунікулярному мієлозі або екстра-
медулярних пухлинах спинного мозку, розміщених бі-
ля його задньої поверхні; характеризується поєднанням 
провідникових розладів глибокої та, меншою мірою, 
тактильної чутливості з зумовленою ними локомотор-
ною і статичною атаксією.

ЗАДНЬОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ПУЧКА СИНД-
РОМ – див.: Медіального поздовжнього пучка синдром.

ЗАДНЬОГО РОГУ СПИННОГО МОЗ КУ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс (розлади больової і темпера-
турної чутливості), що розвивається на рівні ураження 
заднього рогу спинного мозку при гематомієлії, сирин-
ґомієлії, інтрамедулярних пухлинах.

ЗАДНЬОГО ШКІРНОГО НЕРВА СТЕГНА СИН-
ДРОМ – симптомо комплекс, що спостерігається при 
ураженні заднього шкірного нерва стегна; характери-
зується поєднанням порушень поверхневої чутливості 
в нижній частині сідничної ділянки і по задній повер-
хні стегна.

ЗАДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, що спостерігається при оклюзії кір-
кових гілок задньої мозкової артерії; характеризується 
поєднанням гомонімної пов ної або квадрантної геміа-
нопсії зі збереженим центральним зором; інколи роз-
виваються розлади пам’яті типу корса ківського син-
дрому.

ЗАДНЬОЇ СПИННОМОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИН-
ДРОМ – симптомо комплекс, розвиток якого зумовлений 
оклюзією задньої спинномозкової артерії або її стиснен-
ням; характеризується поєднанням сеґментарних пору-
шень поверхневої чутливості на рівні вогнища ішемії 
спинного мозку з провідниковими розладами глибокої 
чутливості нижче рівня ураження.

ЗАДНЬОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗВИВИНИ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
ураженні постцентральної звивини великого мозку; ха-
рактеризується парестезіями і (або) розладами глибо-
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кої, інколи больової чутливості на боці, протилежному 
вогнищу ураження.

ЗАДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що спосте рігається при пухлинах та за-
пальних процесах у ділянці задньої черепної ямки; ха-
рактеризується поєднанням ознак внутрішньої гіпертен-
зії і ураження VІ–ХІІ черепних нервів з мозочковими 
порушеннями і, часто, з проявами стискування стовбу-
ра мозку.

ЗАДНЬОПРОХІДНА ДІЛЯНКА (RE GIO ANALIS) – 
див.: Відхідникова ділянка..

ЗАДНЬОПРОХІДНИЙ  КАНАЛ  (CA NALIS 
ANALIS) – див.: Відхідниковий канал.

ЗАДНЬОПРОХІДНИЙ ОТВІР – див.: Відхідник.
ЗАДНЬОСТОВПОВИЙ СУДИННИЙ СИНД-

РОМ – симптомокомплекс, розвиток якого зумовлений 
порушенням кровопостачання задніх канатиків спинного 
мозку в його шийному відділі; характеризується рапто-
вим розвитком стійких порушень глибокої чутливості.

ЗАДУШЕННЯ – стиснення орґанів шиї руками, пет-
лею, іншими предметами і частинами машин та механіз-
мів, що призводить до механічної асфіксії.

ЗАЇДА – захворювання слизової оболонки та шкіри 
кутів рота, що спричинюються стрептококами або дріж-
джоподібними грибами роду Candida. З. частіше розви-
ваються в дітей, що мають звичку облизувати губи, а 
також в осіб, які носять зубні протези. З. починаються 
гіперемією і мацерацією шкіри та слизової оболонки 
кутів рота, з часом утворюються тріщини або ерозії, які 
покриваються кірками.

ЗАЇКАННЯ – порушення ритму і плавності експре-
сивного мовлення з переважним ураженням комуніка-
тивної функції.

З. ЕВОЛЮЦІЙНЕ – З., що виникає у віці від 2 до 5 
років у період формування мовлення.

З. НЕВРОЗОПОДІБНЕ – форма З. еволюційного. 
Початок частіше поступовий, спостерігається, як прави-
ло, від моменту становлення фразового мовлення. Харак-
терні поліморфізм як психічних, так і власне мовленнє-
вих порушень – наявність, крім З., недорікуватості, швид-
коговоріння, недостатності модуляції голосу і т. ін. Типо-
ве відставання загального моторного розвитку.

З. НЕВРОТИЧНЕ – форма З. еволюційного. Зви-
чайно, починається як психоґенно-реактивний тип, слі-
дом за реакцією переляку, у дітей вразливих, схильних 
до невротичних реакцій. Динаміка клінічних проявів ви-
ражається в наростанні як мовленнєвих порушень (мо-
вленнєвої судомності), так і невротичних розладів. З ві-
ком З. ускладнюється мовленнєвими вивертами, ембо-
лофразіями, супутніми рухами та наростаючою боязкіс-
тю перед говорінням.

ЗАКА (В. Н. ЗАК) СИМПТОМ – набряклість у ді-
лянці кута між піднебінно-язиковою і піднебінно-глот-
ковою дужками; ознака хронічного тонзиліту.

ЗАКАРПАТСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – 
див.: Гемораґічний нефрозонефрит.

ЗАКАЧУВАННЯ – порушення загального стану лю-
дини при дії на неї меха нічних та оптокінетичних подраз-

нень під час активних чи пасивних переміщень у просторі. 
Основним етіолоґічним фактором З. є дія на вестибуляр-
ний апарат прискорень, що виникають у процесі різно-
спрямованих переміщень тіла в просторі. До числа відо-
мих фізіолоґічних меха нізмів З. відносять: рефлекторний, 
умовнорефлекторний, порушення функціо нальної взає-
модії аналізаторів, що відповідають за сприйняття просто-
ру, ослаблення реципрокних впливів з отолітового апарата 
на функцію півколових каналів лабіринту. З. проявляється 
характерним комплексом симптомів порушення діяльності 
ц. н. с., серцево-судинної системи, шлунково-кишкового 
тракту, нейроендокринної системи та обміну речовин. При 
З. розрізняють патоґномонічні симп томи (блідість шкіри, 
холодний піт, відчуття дискомфорту в епіґастральній ді-
лянці, нудота, позиви на блювання, блювання) і супут-
ні симптоми, що часто спостерігаються (в’ялість, апатія, 
сонливість, головний біль, відчуття жару, запаморочення, 
значне слиновиділення або сухість у роті, відрижка, втра-
та апетиту, метеоризм).

ЗАКИС АЗОТУ – N2O; засіб для інгаляційного нар-
козу.

ЗАКОН «ВСЕ АБО НІЧОГО» – на порогове под-
разнення збудлива клітина дає відразу максимальну від-
повідь; при подальшому підвищенні сили подразнення 
величина відповіді не змінюється.

ЗАКОСТЕНІННЯ – етап остеосинтезу, при якому 
відбувається мінералізація (обвапнування) міжклітин-
ної речовини.

З. ЕНДОХОНДРАЛЬНЕ – З., яке відбувається в тка-
нині хряща; закінчується утворенням губчастої речови-
ни кістки.

З. ЕНХОНДРАЛЬНЕ – див.: З. ендохондральне.
З. ПЕРИХОНДРООСТАЛЬНЕ – З., яке відбуваєть-

ся в глибоких шарах окістя по всьому обводу середини 
діафіза; закінчується утворенням перихондрального кіс-
ткового кільця.

З. ПЕРІОСТАЛЬНЕ – див.: З. перихондроостальне.
ЗАКОСТЕНІННЯ М’ЯЗОВЕ ПРОҐРЕСУЮЧЕ – 

див.: Міозит осифікуючий.
ЗАКОСТЕНІННЯ ПЛОДА – див.: Обвапнування 

плода. 
ЗАКРИТІ ПОШКОДЖЕННЯ – пошкодження, що 

не супроводжуються порушенням цілісності зовніш-
ніх покривів тіла: струси, синці, розриви внутрішніх 
орґанів, розтягнення і розриви зв’язок, вивихи, закриті 
переломи.

ЗАКРИШТАЛИКОВИЙ ПРОСТІР – вузька щіли-
на між задньою поверхнею кришталика і склоподібним 
тілом, заповнена водянистою вологою.

ЗАКСА – ВІТЕБСЬКОГО  (H. SACHS – E. 
WITEBSKY) РЕАКЦІЯ – реакція преципітації для се-
родіаґностики сифілісу. Грунтується на утворенні мак-
роскопічного преципітату в суміші сироватки хворого 
на сифіліс з антиґеном.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПСИХІЧНА – див.: Залежність пси-
холоґічна.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПСИХОЛОҐІЧНА – виникнення 
відчуття задоволення при прийманні речовини і настій-
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ний потяг повторити це приймання, щоб дістати задо-
волення або уникнути дискомфорту. 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНА – стан адаптації до речо-
вини, що супроводжується розвитком толерантності та 
проявами синдрому відміни, або абстиненції.

ЗАЛИШКОВЕ ПОВІТРЯ ЛЕГЕНЬ – див.: Залиш-
ковий об’єм легень.

ЗАЛИШКОВИЙ ОБ’ЄМ ЛЕГЕНЬ – об’єм повітря, 
що залишається в легенях після максимального видиху.

ЗАЛІЗО – Fe; елемент VІІІ групи періодичної сис-
теми Менделєєва; порядковий номер 26, атомна вага 
55,847. З., як незамінний мікроелемент, відноситься 
до облігатних біметалів, що забезпечують нормальне 
функціонування практично всіх біолоґічних систем. В 
орґанізмі здорової людини міститься 4,0–5,5 г З. (50 мкг/
кг у чоловіків, 35 мкг/кг – у жінок) З. входить до складу 
дихальних піґментів, бере участь у процесі зв’язування 
та перенесення кисню до тканин в орґанізмі людини і 
тварин; стимулює функцію кровотворних орґанів; ба-
ланс З. в орґанізмі визначається трьома факторами: кіль-
кість З., що вживається з їжею та засвоюється в травно-
му тракті; потребами в ньому для забезпечення синтезу 
гемоґлобіну і діяльності залізомістких сполук; втрата-
ми цього елементу, які можуть бути зумовлені як фізіо-
лоґічними так і патолоґічними процесами. Добова пот-
реба дорослої людини в З. складає 1,0–1,5 мг, зростаю-
чи у жінок під час місячних до 2,5–3,0 мг; із їжі всмок-
тується від 1–3% (рослинного походження) до 10% (тва-
ринного походження) З. В нормі в тонкій кишці за добу 
всмоктується 1–1,5 мг заліза, і приблизно стільки ж ви-
водиться. З. в орґанізмі здорової людини здійснює май-
же замкнутий кругообіг; біолоґічний період напіввиве-
дення З. із орґанізму складає 1800 діб. З. застосовуєть-
ся як лікувальний засіб при анемічних та деяких інших 
патолоґічних станах.

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ – див.: Анемія за-
лізодефіцитна.

ЗАЛІЗОНАСИЧЕНА АНЕМІЯ – див.: Анемія за-
лізорефрактерна.

ЗАЛІЗОРЕФРАКТЕРНА АНЕМІЯ – див.: Анемія 
залізорефрактерна.

ЗАЛІЗОПОРФІРИН – див.: Гем.
ЗАЛОЗ(А)И – клітини або орґани, утворені комп-

лексами клітин, що під впливом відповідного нервово-
го чи гуморального подразнення або витягують із крові 
деякі речовини і синтезують із них специфічні сполуки, 
що мають значення для діяльності тих чи інших орґанів 
і систем, або концентрують і виводять із орґанізму кін-
цеві продукти дисиміляції.

З. АЛЬВЕОЛЯРНІ – З., в яких кінцевий секретор-
ний відділ має ніздрювату будову.

З. АПОКРИННІ – З., в яких секреція здійснюється 
в результаті відторгнення цитоплазматичного виступу 
верхівки ґландулоцита.

З. АЦИНОЗНІ – З., в яких кінцевий секреторний 
відділ має вигляд невеликого міхурця – ацинуса.

З. БАГАТОКЛІТИННІ – З., утворені з багатьох 
ґландулоцитів.

З. ВИРОБЛЯЮЧІ – З., які з вихідних речовин, ви-
тягнутих із крові, синтезують специфічні сполуки і сек-
ретують їх в оточуюче або внутрішнє середовище.

З. ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ – З., що продукують 
фізіолоґічно активні речовини і виділяють їх безпосе-
редньо у внутрішнє середовище орґанізму і кров.

З. ГЕТЕРОКРИННІ – З., що продукують і виділя-
ють одночасно кілька різних секретів.

З. ГОЛОКРИННІ – З., в яких виведення секрету 
здійснюється в результаті повного руйнування ґланду-
лоцитів.

З. ГОМОКРИННІ – див.: З. монокринні.
З. ЕКЗОКРИННІ – див.: З. зовнішньої секреції.
З. ЕКСКРЕТОРНІ – див.: З. зовнішньої секреції.
З. ЕНДОКРИННІ – див.: З. внутрішньої секреції.
З. ЗМІШАНІ – див.: З. гетерокринні.
З. ЗОВНІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ – З., що виділяють 

фізіолоґічно активні речовини на поверхню шкіри чи 
в порожнини орґанізму або концентрують і виводять із 
орґанізму кінцеві продукти дисиміляції.

З. ІНКРЕТОРНІ – див.: З. внутрішньої секреції.
З. КОНЦЕНТРУЮЧІ – З., що витягують із крові 

речовини, які підлягають видаленню, концентрують та 
виділяють їх без хімічної переробки.

З. МАКРОАПОКРИННІ – див.: З. апокринні.
З. МЕРОКРИННІ – З., в яких секреція здійснюється 

без пошкодження оболонки цитоплазми ґландулоцитів.
З. МОНОКРИННІ – З., що виробляють єдиний сек-

реторний продукт і мають кінцеві секреторні відділи од-
норідної будови.

З. ПОЛІКРИННІ – див.: З. гетеро кринні.
З. ПРОСТІ – З., в яких вивідна протока не розгалу-

жується, а безпосередньо переходить у кінцевий секре-
торний відділ.

З. СКЛАДНІ – З., в яких вивідна протока розпа-
дається на галузки різних калібрів і в кінцевий секре-
торний відділ переходять лише останні розгалуження 
проток.

З. СЛИЗОВІ – З., у секреті яких міститься муцин 
або псевдомуцин.

З. ТРУБЧАСТІ – З., в яких кінцевий відділ має труб-
часту форму.

З. ТРУБЧАСТО-АЛЬВЕОЛЯРНІ – З., в яких кінце-
вий відділ має як трубчас ту, так і альвеолярну будову. 

ЗАЛОЗИСТЕ ПОЛЕ – ділянка епітелію, в якій усі 
клітини виділяють секрет.

ЗАЛОЗИСТО-ПЛЕВРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – про-
яви туберкульозного бронхіту, що ускладнився ексуда-
тивним плевритом.

ЗАЛОЗОВОГО МНОЖИННОГО ДЕФІЦИТУ 
СИНДРОМ – див.: Ендокринної множинної недостат-
ності синдром.

ЗАЛЬЦМАНА (M. SALZMANN) ДИС ТРОФІЯ 
РО ГІВКИ – дистрофія рогів ки, що ускладнює пере-
біг кератитів, які багаторазово повторюються; прояв-
ляється світло-голубими вузликами на передній ме-
жовій пластинці рогівки, що виявляється при біо-
мікроскопії.
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ЗАМЕРЗАННЯ – пригнічення функцій орґанізму до 
повного їх зникнення під дією низьких температур.

ЗАМИКАЛЬНОГО НЕРВА СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що розвивається внаслідок ураження за-
микального нерва; характеризується поєднанням паре-
зу привідних м’язів стегна з порушенням чутливості на 
його внутрішній поверхні.

ЗАМИКАЮЧІ АРТЕРІЇ – артерії, у стінках яких є 
м’язові муфти або розростання внутрішньої оболонки у 
вигляді подушечок, що діють як сфінктери і реґулюють 
кровоток в артеріях дистальних порядків.

«ЗАМОВКАННЯ» ФЕНОМЕН – раптове повне або 
часткове спонтанне зникнення симптомів психозу.

«ЗАНАВІСКИ» СИМПТОМ – при цистоскопії ви-
являється щілиноподібне звуження шийки сечового міху-
ра; ознака аденоматозної гіперплазії передміхурової за-
лози.

ЗАНЕСОК ПЕНЕТРУЮЧИЙ – див.: Пухирний за-
несок інвазивний.

ЗАОЧЕРЕВИННА ГЕМАТОМА – крововилив у 
тканину заочеревинного простору.

ЗАОЧЕРЕВИННИЙ  ПРОСТІР  (SPA TIUM 
RETROPERITONEALE) – задній відділ черевної по-
рожнини, обмежений попереду задньою частиною парі-
єтальної очеревини, позаду – задньою стінкою черев-
ної порожнини, зверху – діафраґмою та діафраґмальною 
фасцією; внизу З. п. досягає мису крижів та межової 
лінії тазу. У З. п. розрізняють три відділи: серединний та 
два латеральних, розміщених по боках від хребта і обме-
жених з боків лінією переходу парі єтальної очеревини з 
бокової на задню черевну стінку. У межах латеральних 
відділів З. п. поділяють на 4 клітинних простори: 1) за-
очеревинний; 2) навколонирковий; 3) навколосечовод-
ний та 4) навколоободовий.

ЗАПАДАННЯ ЯЗИКА – зміщення кореня язика до 
задньої стінки глотки, що створює перешкоду для над-
ходження повітря в гортань і трахею. Причиною З. я. 
може бути розслаблення м’язів нижньої щелепи і язи-
ка.

ЗАПАЛЕННЯ – комплексна судинно-тканинна, за-
хисна, пристосувальна реакція цілісного орґанізму, яка 
розвивається у відповідь на дію різних пошкоджуючих 
факторів, найбільш частими із яких є мікроорґанізми, їх 
ендо- та екзотоксини, інші фактори аґресії, компоненти 
бактеріальної клітинної стінки (ліпополісахариди, пеп-
тидоґлікани, тейхоєві кислоти); вторинними пошкоджу-
ючими факторами можуть бути також ішемія, гіпоксія, 
механічна або термічна травма та ін.; реакція орґанізму 
на пошкодження здійснюється за допомогою самореґу-
люючої системи з стереотипною динамікою, що прин-
ципово не залежить від типу пошкоджуючого факто-
ра; в ініціації та реґуляції послідовності цього проце-
су беруть участь сенсорні нейропептиди, ліпідні медіа-
тори, інтерлейкіни та фактори росту, що виробляються 
в певній послідовності різними структурами: клітина-
ми-об’єктами пошкодження (кератиноцитами, епітелієм 
дихальних шляхів, ендотеліоцитами, місцевими макро-
фаґами), клітинами опсоно-фаґоцитарної та імунної сис-

тем (нейтрофілами, моноцитами/макрофаґами, лімфоци-
тами), а також клітинами сполучної тканини (фіброблас-
тами); плейотропія та надмірність дії цитокінів забезпе-
чують розвиток відповідної реакції не тільки місцево, 
але і на рівні цілісного орґанізму; кінцевою метою З. є 
ліквідація пошкодження, тобто максимальне анато мічне 
відновлення тканини з мінімальними в даних умовах 
функціональними втратами; проявляється розвитком на 
місці пошкодження тканини або орґану змін кровообігу, 
переважно в мікроциркуляторному руслі, підвищенням 
проникності судин у поєднанні з дистрофією тканин і 
проліферацією клітин.

З. АЛЕРҐІЧНЕ – З., в основі якого лежить пошкод-
ження орґанів і тканин комплексами алерґену з анти-
тілами або сенсибілізованими лімфоцитами; характери-
зується різкою вираженістю, яка не відповідає тим же 
факторам без попередньої сенсибілізації.

З. АЛЬТЕРАТИВНЕ – З., що характеризується пе-
реважним пошкодженням тканин; ексудація і проліфе-
рація виражені незначно.

З. АСЕПТИЧНЕ – З., яке розвивається без участі 
мікроорґанізмів.

З. БЕШИХОВЕ – З., яке спостерігається при бе-
шисі; виділяють такі клініко-морфолоґічні форми З. б.: 
еритематозну, еритематозно-гемораґічну, еритематозно-
бульозну та бульозно-гемораґічну; еритематозна форма 
характеризується гіперемією з чіткими межами, набря-
ком ураженої ділянки та болючістю при пальпації, може 
переходити в еритематозно-гемораґічну форму, для якої 
характерним є утворення крововиливів різних розмірів 
та форми; при еритематозно-бульозній формі утворю-
ються пухирі різних розмірів з серозним, а при бульоз-
но-гемораґічній – з гемораґічним ексудатом.

З. ҐАНҐРЕНОЗНЕ – див.: Запалення гнильне.
З. ГЕМОРАҐІЧНЕ – форма ексудативного З.; ха-

рактеризується наявністю в ексудаті еритроцитів різної 
кількості; розвиток З. г. залежить від високого ступе-
ня підвищення проникності, аж до руйнування судин 
мікроциркуляції.

З. ГІПЕРЕРҐІЧНЕ – див.: Запалення алерґічне.
З. ГНИЛЬНЕ – З., що розвивається внаслідок наяв-

ності при тому чи іншому виді ексудативного З. гниль-
них бактерій.

З. ГНІЙНЕ – вид ексудативного З.; характеризуєть-
ся рідким ексудатом, що містить альбуміни і ґлобуліни, 
інколи нитки фібрину; в осаді – нейтрофіли, переважно 
у вигляді гнійних тілець.

З. ДЕМАРКАЦІЙНЕ – З., яке виникає на межі вог-
нищ некрозу з непошкодженими ділянками тканин.

З. ДЕФЕНЗИВНЕ – див.: Запалення демаркаційне.
З. ЕКСУДАТИВНЕ – З., яке характеризується пере-

важанням реакції системи мікроциркуляції, що прояв-
ляється утворенням ексудату; для З. е. характерна різ-
номанітність морфолоґічних і клі ніч них проявів, роз-
виток яких залежить від ступеня порушення судинної 
проникності і різного характеру ексудату.

З. ЗАХИСНЕ – див.: Запалення демаркаційне.
З. ІНТЕРСТИЦІЙНЕ – див.: Запалення проміжне.
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ЗАПАЛЕННЯ ІХОРОЗНЕ – див.: Запалення гниль-
не.

З. КАТАРАЛЬНЕ – З., що розвивається на слизових 
оболонках і характеризується утворенням рідкого, часто 
прозорого, ексудату з домішкою великої кількості сли-
зу; містить також лейкоцити, лімфоцити і злущені епі-
теліальні клітини.

З. НЕКРОТИЧНЕ – альтеративне З. з переважан-
ням некробіотичних змін.

З. НОРМЕРҐІЧНЕ – З., що характеризується пов-
ною морфолоґічною і клі нічною відповідністю силі па-
тоґенного по д разника; розвивається в попередньо не 
сенсибілізованому орґанізмі.

З. ОБМЕЖУЮЧЕ – див.: Запалення демаркаційне.
З. ПАРЕНХІМАТОЗНЕ – див.: Запалення альтера-

тивне.
З. ПЕРИФОКАЛЬНЕ – З., яке розвивається в тка-

нинах, що оточують вогнище пошкодження або чу-
жорідне тіло.

З. ПРОДУКТИВНЕ – З., що характеризується пере-
важанням проліферації (розмноження) клітинних еле-
ментів ураженої тканини.

З. ПРОДУКТИВНЕ НЕСПЕЦИ ФІЧНЕ – З., яке 
характеризується тим, що проліферуючі клітини роз-
міщені у вогнищі З. дифузно.

З. ПРОДУКТИВНЕ СПЕЦИФІЧ НЕ – З., яке ха-
рактеризується тим, що клітинний склад ексудату, гру-
пування клітин і цикл процесу З. специфічні для його 
збудника.

З. ПРОЛІФЕРАТИВНЕ – див.: Запалення продук-
тивне.

З. ПРОМІЖНЕ – форма продуктивного запалення; 
характеризується тим, що запальний інфільтрат утво-
рюється в оточуючій судини стромі орґану; звичайно, 
має хронічний перебіг.

З. РЕАКТИВНЕ – див.: Запалення асептичне.
З. СЕРОЗНЕ – вид ексудативного запалення; харак-

теризується накопиченням у тканинах і в серозних по-
рожнинах ексудату, що містить від 3 до 8% білка сиро-
ватки, а в осаді – поодинокі сеґментоядерні ґранулоцити 
і десквамовані клітини серозних оболонок.

З. ФІБРИНОЗНЕ – З., яке характеризується рід-
ким ексудатом зі значним вмістом фібриноґену, який 
при контакті з пошкодженими тканинами переходить у 
фібрин, внаслідок чого ексудат ущільнюється; локалі-
зується З. ф. на серозних і слизових оболонках, інколи 
в глибині орґану; звичайно, буває гострим, але в деяких 
випадках може бути хронічним, або мати хвилеподіб-
ний перебіг.

З. ФІЗІОЛОҐІЧНЕ – З., яке виникає в орґані в про-
цесі протікання нормальних фізіолоґічних функцій; має 
асептичний ексудативний характер.

З. ФЛЕҐМОНОЗНЕ – гостре розлите гнійне З., при 
якому гнійний ексудат поширюється вздовж міжтканин-
них щілин, міжфасціальних прошарків; спос терігається 
просочування і розшарування тканин.

ЗАПАМОРОЧЕННЯ (ГОЛОВИ) – відчуття не-
справжнього обертання оточуючих предметів або влас-

ного тіла в будь-якій із площин тривимірного простору, а 
також відчуття обертання «усередині голови» або почуття 
нестійкості, «падіння в безодню»; в основі З.(г.) лежить 
порушення взаємодії вестибулярного, зорового аналіза-
торів і глибокої чутливості, які разом забезпечують про-
сторову орієнтацію. Справжнє, або системне З. виникає 
внаслідок ураження різних структур, що належать до сис-
теми підтримки рівноваги: переддвер’я, напівколових ка-
налів, VIII нерва, вестибулярних ядер мосту та їх зв’язків 
з скроневими частками, зорової системи; причинами ура-
ження вищезазначених структур можуть бути: 1) отоґенні 
(запалення барабанної перетинки, середній отит, гострий 
вестибулярний нейроніт, лабіринтит, пухлини середнього 
вуха чи лабіринту, петрозит, отосклероз, порушення про-
хідності зовнішнього слухового проходу або євстахієвої 
труби, синдром Меньєра, herpes zoster oticus); 2) кінетози 
(захитування); 3) психоґенні (істерія); 4) токсичні (інток-
сикація алкоголем, опіатами, стрептоміцином); 5) окору-
хальні порушення, які супроводжуються диплопією; 6) 
невролоґічні (черепно-мозкові травми, енцефаліти, скро-
нева епілепсія, розсіяний склероз); 7) судинні захворю-
вання (транзиторні ішемії у вертебробазилярній системі); 
8) пухлинні (пухлини мосту, мостомозочкового кута або 
VIII нерва); 9) гематолоґічні (лейкозна інфільтрація ла-
біринту).

З. ОБ’ЄКТИВНЕ – розлад, при якому у хворого ви-
никає враження руху предметів навколо нього, що, як 
правило, супроводжується порушенням рівноваги.

З. СУБ’ЄКТИВНЕ – розлад, при якому у хворого 
виникає суб’єктивне враження руху його тіла в про-
сторі.

ЗАПАМОРОЧЕННЯ ДОБРОЯКІСНЕ ПАРОК-
СИЗМАЛЬНЕ ПОЗИЦІЙНЕ – надзвичайно сильне 
запаморочення, що виникає при певних положеннях го-
лови і продовжується менше 30 секунд; при цьому за-
хворюванні в куполі заднього півколового каналу утво-
рюються ґранулярні базофільні маси; відкладення є вуг-
лекислим кальцієм, джерело якого – отоліти; етіолоґіч-
ними факторами можуть бути спонтанна деґенерація 
отолітових мембран перетинчастого мішечка вушного 
лабіринту, струс лабіринту, середній отит, операція на 
вухах та оклюзія перед ньої вестибулярної артерії; за-
паморочення проявляється, коли хворий лежить на од-
ному або іншому вусі або різко повертає голову, щоб 
подивитися назад; виникає ністаґм, але немає ніякого 
зв’язку з цим приглухуватості або шуму у вухах; за-
хворювання поступово, протягом кількох тижнів або 
місяців, зменшується, але можливі рецидиви через мі-
сяці і роки.

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ – збереження в пам’яті 
явищ, образів, предметів або думок.

ЗАПАХ – властивість різних речовин діяти на ре-
цептори нюхового аналізатора, викликаючи специфічне 
відчуття. Людина здатна якісно розрізняти до 10 тисяч 
З., а тварини – значно більше.

ЗАПИЛЕНІСТЬ – показник забрудненості повітря-
ного середовища; виражається вагою пилу, що міститься 
в одиниці об’єму повітря (у мг/м3).
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ЗАПІЗНІЛИЙ БІЛИЙ ФЕНОМЕН – див.: Лобіт-
ця – Кемпбелла феномен.

ЗАПІЙ СПРАВЖНІЙ – див.: Дипсо манія.
ЗАПЛИВИ – скупчення в тканинах, що розміщені 

на деякій віддалі від первинного вогнища і сполучають-
ся з ним, рід кого вмісту. Залежно від вмісту розрізняють 
гнійні, сечові і кров’яні З.

ЗАПЛІДНЕННЯ – злиття чоловічої статевої кліти-
ни з жіночою, що приводить до утворення зиґоти, яка 
дає початок новому орґанізму.

ЗАПОРИ – уповільнене, утруднене або систематич-
но недостатнє випорожнення кишечника.

З. АЛІМЕНТАРНІ – З., зумовлені характером їжі 
(легко засвоювана), що не має подразнюючої дії на ки-
шечник.

З. ГІПОДИНАМІЧНІ – З., зумовлені недостатньою 
фізичною активністю в поєднанні із слабкістю соматич-
ної мускулатури, що призводить до зниження моторики 
кишечника, порушення акту дефекації.

З. ЕНДОКРИННІ – З., зумовлені гормональною 
дисфункцією при ендокринних захворюваннях, що при-
зводить до порушень кишечної моторики.

З. ЗАПАЛЬНІ – З., які розвиваються при запальних 
захворюваннях товстої і тонкої кишок, при дивертику-
лах товстої кишки, які призводять до порушень киш-
кової моторики: викликаються дією міс цевих кишко-
вих рефлексів з патолоґічно зміненої слизової оболон-
ки кишки.

З. МЕДИКАМЕНТОЗНІ – вид токсичних З., зумов-
лених прийомом лікар ських засобів, що порушують мо-
торику кишечника або формування калу.

З. МЕХАНІЧНІ – З., які виникають у хворих з ме-
ханічними перешкодами в кишечнику внаслідок захво-
рювань, аномалій розвитку, чужорідних тіл тощо.

З. НЕВРОҐЕННІ – З., в основі яких лежить пору-
шення невроґенної реґуляції кишкової моторики.

З. ПРОКТОҐЕННІ – З., в основі яких лежить роз-
лад акту дефекації внаслідок його болючості, послаб-
лення чутливості нервових рецепторів ампули прямої 
кишки; тонус анальних сфінктерів, звичайно, підвище-
ний.

З. ТОКСИЧНІ – З., зумовлені токсичною дією от-
рут як безпосередньо на нер вово-м’язовий апарат киш-
ки, так і дією через зовнішні відділи ц. н. с.

ЗАП’ЯСТКОВИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, розвиток якого зумовлений стисненням середин-
ного нерва у звуженому каналі зап’ястка між утримува-
чем згиначів і сухожилками згиначів пальців; характе-
ризується поєднанням парестезій і болів у кисті, інко-
ли – порушень поверхневої чутливості з руховими роз-
ладами.

ЗАП’ЯСТКОВОГО КАНАЛУ СИНДРОМ – див.: 
Зап’ястковий синдром.

ЗАП’ЯСТОК (CARPUS) – частина кисті, розташо-
вана ближче до передпліч чя; складається із 8 коротких 
кісток, розміщених у два ряди, по чотири в кожному. У 
проксимальному ряду, рахуючи від латерального краю, 
лежать: човноподібна К., півмісяцева К. і тригранна К.; 

четверта кістка з цього ряду розміщена на долонній по-
верхні тригранної К. Дистальний ряд складають, раху-
ючи від латерального краю: велика багатокутна К., мала 
багатокутна К., головчаста К. і гачкувата К.

ЗАП’ЯСТОК КЛАЦАЮЧИЙ – хвороба, зумовлена 
травматичним відривом суглобового диска дистального 
променеволіктьового суглоба від своєї основи; прояв-
ляється характерним «клацанням» під час ротації перед-
пліччя, болючістю і зменшенням об’єму ротації.

ЗАП’ЯСТКОВОГО КАНАЛУ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який виникає внаслідок затиснення се-
рединного нерва в каналі зап’ястка; проявляється болем, 
пекучою і сверблячою парестезією в пальцях і кисті, що 
інколи поширюється до ліктя.

ЗАРАЖЕННЯ – проникнення збудника інфекційно-
го захворювання в орґанізм, що призводить до розвитку 
інфекційного процесу.

ЗАРАЗЛИВІСТЬ – див.: Контаґіозність.
ЗАРОДКОВІ ЛИСТКИ – шари клітин, які виділя-

ються в процесі ґаструляції клітин зародка всіх бага-
токлітинних орґанізмів. Розрізняють: зовнішній З. л., 
або ектодерму; внутрішній, або ентодерму; середній, 
або мезодерму.

ЗАРОДКОВІ ШАРИ – див.: Зародкові листки.
ЗАРОДОК – 1) орґанізм на ранніх ста діях розвитку, 

який починається зачаттям і завершується вилуплюван-
ням із яйця або народженням; 2) орґанізм, що утворився 
статевим шляхом із заплідненої яйцеклітини і розвивав-
ся в яйцевих оболонках або в орґанізмі матері; 3) (в аку-
шерстві) орґанізм упродовж початкового періоду внут-
рішньоутробного розвитку, коли відбуваються основні 
зміни його будови (морфоґенез).

ЗАРОДОК АМОРФНИЙ – крайній ступінь аномалії 
розвитку, що проявляється відсутністю голови, кінцівок, 
поділу тіла на відділи.

ЗАРЯДКА – виконання легких фізичних вправ ран-
ком після сну з метою швидшого переходу до стану не-
спання.

ЗАСВОЮВАНІСТЬ ХАРЧОВОЇ РЕЧОВИНИ – 
частка харчової речовини, яка засвоїлася орґанізмом.

ЗАСИНАННЯ НАПАДИ – форма нарколепсії; З.н. 
можуть виникати в будь-який час; проявляються негай-
ною появою ознак сну з швидкими рухами очей; при 
цьому попередня фаза сну без швидких рухів очей або 
відсутня, або дуже коротка (в нормі сну з швидкими ру-
хами очей обов’язково передує сон без швидких рухів 
очей, який триває близько 60 хв); число нападів упро-
довж дня коливається в широких межах, їх тривалість 
складає від кількох хвилин до кількох годин; напади ви-
никають частіше всього в монотонних обставинах, що 
сприяє засинанню і здорової людини; при цьому хворий 
може заснути в небезпечній ситуації, яка вимагає напру-
женої уваги; здатність хворого чинити опір засинанню 
досить обмежена, хоча розбудити хворого у стані нар-
колептичного сну не важче, ніж при нормальному; піс-
ля З.н. хворий інколи почуває себе бадьоро, але через 
кілька хвилин може знову заснути; не зважаючи на часті 
епізоди сну упродовж дня, загальна добова тривалість 
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сну не збільшується; нічний сон фраґментується, часто 
перериваючись яскравими страшними снами, і не дає 
задоволення.

ЗАСЛІНКА (VALVULA) – складки внутрішньої 
обо лонки порожнистого орґана, які виконують функ-
цію клапана.

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ – 1) такий, що заспокоює, пос-
лаблює подразнення або звільняє від його наслідків; 2) 
засіб, що вгамовує подразнення.

ЗАСПОКОЄННЯ – 1) зниження реакції на подраз-
нення; 2) атонія.

ЗАСТІЙ ЖОВЧІ – див.: Холестаз.
ЗАСТІЙНИЙ ДИСК – див.: Застійний сосок.
ЗАСТІЙНИЙ СОСОК – незапальний набряк соска 

зорового нерва.
ЗАСТОСУВАННЯ НАДМІРНОГО СИНДРОМ – 

надмірна фотофобія, біль та сльозоточивість, які можуть 
супроводжувати застосування контактних лінз, особли-
во ґазонепроникних твердих лінз, при вкладанні їх над-
то часто; тривале застосування лінз спричинює гіпоксію 
рогівки внаслідок епітеліального набряку та, з часом, 
утворення ерозії; може бути гострим випадком, який, як 
правило, триває кілька годин після зняття лінз, а також 
переходити в хронічний стан.

ЗАСТУДА – гостра вірусна інфекція дихальних 
шляхів, яка протікає, звичайно, без температури, з за-
пальним процесом у будь-якій ділянці або на всій дов-
жині дихального тракту, включаючи ніс та приносові па-
зухи, гортань, часто трахею і бронхи; П. спричинюється 
багатьма вірусами, частіше із груп пікорнавірусів, гри-
пу, параґрипу, респіраторно-синци тійними, корона- і 
аденовірусами.

ЗАТИСКАЧІ ХІРУРҐІЧНІ – медичні інструмен-
ти, призначені для перетискування орґанів, тканин і 
предметів при виконанні хірурґічних втручань. За функ-
ціональним призначенням З. х. поділяють на затискачі, 
тримачі і щипці.

ЗАТЛЕРА (H. SATTLER) СИМПТОМ (1) – якщо 
хворий у позиції сидячи піднімає випрямлену ногу, 
з’являється біль в ілеоцекальній ділянці; ознака апен-
дициту.

ЗАТЛЕРА (H. SATTLER) СИМПТОМ (2) – при по-
ганій адаптації до контактних лінз спостерігається ди-
фузний набряк епітелію рогівки.

ЗАТРИМКА (у психіатрії) – короткочасні, спонтан-
ні перерви (зупинки) у перебігу психічних процесів, в 
основному в мисленні.

ЗАХАР’ЇНА (Г. А. ЗАХАРЬИН) СИМПТОМ – 
при натискуванні або постукуванні по передній че-
ревній стінці в ділянці проекції жовчного міхура спо-
стерігається болючість; ознака холециститу.

ЗАХАР’ЇНА – ГЕДА (Г. А. ЗАХАРЬИН – H. HE-
AD) ЗОНИ – певні ділянки шкіри, в яких при захворю-
ваннях внутрішніх орґанів часто з’являються відобра-
жені болі, а також больова і температурна гіперестезія. 
Установлені співвідношення між внутрішніми орґанами 
і сеґментами шкірної іннервації: легеня – ІІІ-ІV шийні, 
а також ІІ-V грудні сеґменти; серце – ІІІ-V шийні, І-VІІІ 

грудні, переважно зліва, інколи з двох боків; стравохід – 
в основному V, а також VІ–VІІІ грудні; молочна зало-
за – ІV і V грудні; шлунок, підшлункова залоза – VІІ–ІХ 
грудні, звичайно з двох боків; кишечник – ІХ–ХІІ груд-
ні з двох боків або тільки зліва; печінка – ІІІ–ІV шийні, 
VІІІ–Х грудні справа; жовчний міхур – переважно VІІІ 
і ІХ грудні, а також V–VІІ грудні; нирка – переважно 
Х грудний, а також ХІ і ХІІ грудні, І поперековий; се-
човід – ХІ і ХІІ грудні, І поперековий; яєчки – Х груд-
ний; придаток яєчка – ХІ і ХІІ грудні; сечовий міхур – 
ХІ і ХІІ грудні, І поперековий, а також ІІІ–ІV крижові; 
передміхурова залоза – Х і ХІ грудні, а також І–ІІІ і V 
крижові; яєчник – Х грудний; маткова труба – ХІ і ХІІ 
грудні і І–ІV крижові; тіло матки – Х грудний, І попе-
рековий.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ – показник поширення хво-
роб, які виявлені та зареєстровані протягом року серед 
населення в цілому або в окремих групах; обчислюєть-
ся на визначену кількість населення (100, 1000, 10 000, 
100 000 жителів).

ЗАХВОРЮВАННЯ – виникнення хвороби; хвороба 
в окремої людини, випадок хвороби. 

ЗАХИСНИЙ РЕФЛЕКС (у патолоґії) – мимовіль-
ні складні рухи паралізованої частини тіла при под-
разненні екстеро- і пропріорецепторів; патолоґічний 
рефлекс, що спостерігається при ураженні пірамідних 
шляхів.

ЗАХИСНІ РЕАКЦІЇ ОРҐАНІЗМУ – фізіолоґічні, 
біохімічні та морфолоґічні реакції (рефлекторні і гумо-
ральні), що виникають у відповідь на дії подразників, 
які мають пошкоджуючий характер. Більшість З. р. о. 
мають системний характер, здійснюються на основі 
рефлекторного принципу. Проте багато захисних ре-
акцій за своїм механізмом можуть мати місцевий (ло-
кальний) характер і протікати за рахунок реактивності 
периферійних структурно-функціональних утворень.

ЗАХИСНІ РЕФЛЕКСИ – 1) реакції, що виникають 
при дії на орґанізм подразників, які порушують його 
нормальну діяльність, шкідливих для нього або загроз-
ливих для життя; 2) (у патолоґії) складні мимовільні ру-
хи паретичних частин тіла, що виникають у відповідь на 
подразнення шкіри або глибоких тканин.

ЗАХИСНІ ТІЛА – див.: Антитіла.
ЗАХИСТ ПСИХОЛОҐІЧНИЙ – механізми захисту 

особи у вигляді певних фіксованих форм поведінки, що 
забезпечує зниження емоційного напруження або усу-
нення травмуючої ситуації.

ЗАХОРСЬКОГО (J. ZAHORSKY) СИНДРОМ – 
інфекційне захворювання з катаральною анґіною і гер-
петиформними висипами на піднебінні та зіві. Пере-
важно хворіють діти. Збудник Коксакі вірус підгрупи 
А. Термін інкубації 2–6 днів. Характеризується інтер-
мітуючою гарячкою, нехарактерними загальними сим-
птомами, болями в горлі при ковтанні; пухирцями на 
миґдаликах, піднебінних дугах і м’якому піднебінні з 
наступним виразкуванням; реґіонарні лімфатичні вуз-
ли не збільшені. Часто – кон’юнктивіт, болі в м’язах та 
в животі, пронос. Перебіг доброякісний. 
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ЗАЧАТТЯ – початок формування і розвитку нового 
орґанізму після злиття до зрілої яйцеклітини зі сперма-
тозоїдом.

ЗАЧАТТЯ П’ЯНОГО СИНДРОМ – зміни прена-
тального росту і морфоґенезу, які зустрічаються в не-
мовлят, які народилися від жінок, що були під час вагіт-
ності хронічними алкоголічками; спостерігаються вира-
жене уповільнення росту, верхньощелепна гіпоплазія, 
виступання чола і нижньої щелепи, мікроофтальмія, 
вузькі очні щілини, оліґофренія та мікроцефалія.

ЗАЩЕМЛЕННЯ – стиснення орґана або іншого 
анатомічного утворення в природних або патолоґічних 
каналах, отворах, між спайками, рубцями та ін.

ЗАЩЕМЛЕННЯ МИҐДАЛИКІВ МОЗОЧКА СИН-
ДРОМ – див.: Опущення миґдаликів мозочка синдром.

ЗАЯЧА КОНЮШИНА БАГАТОЛИСТА (ANTHYL -
LIS POLYPHYLLA W.) – багаторічна трав’яниста рос-
лина з прямостоячим товстим гіллястим стеблом та во-
лосистим кореневищем. Листки складені, непарнопір-
часті, з продовгуватими лінійними боковими листочка-
ми. Квітки зібрані в головчасті суцвіття, з густоволок-
нистими чашечками, що мають короткі нерівні зубці, 
жовтий, рідше оранжевий вінчик. Плоди – нерозкриті 
еліпсоподібні однонасінні боби коричневого кольору. 
Цвіте в червні–серпні. Плоди достигають у вересні. Рос-
те на луках, на узліссі, серед кущів, у вибалках, на бере-
гах річок. Дія: антисептична, ранозагоювальна, депура-
тивна, анти токсична.

«ЗАЯЧЕ ОКО» – див.: Лаґофтальмус.
ЗБАГАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – підви-

щення біолоґічної цінності харчових продуктів шляхом 
додавання до них у процесі виробництва білків, аміно-
кислот, вітамінів, мінеральних речовин тощо.

ЗБОРИ – тверда лікарська форма, яка являє собою 
суміш кількох видів порізаної чи потовченої у велико-
зернистий порошок або цільної лікарської речовини, ін-
коли з додаванням інших лікарських засобів.

ЗБРОЯ – загальна назва пристроїв та засобів, які за-
стосовуються для знищення живих об’єктів, техніки та 
споруд; З. поділяють на ядерну, хімічну, бактеріолоґіч-
ну, вогнепальну, реактивну, ракетну, мінну, торпедну та 
холодну; за величиною уражаючої дії ядерну, хімічну і 
бактеріолоґічну З. відносять до З. масового ураження; 
розрізняють також групову і індивідуальну З.

ЗБРОЯ ВОГНЕПАЛЬНА – спеціально сконструйо-
вані та виготовлені пристрої, в яких для надання руху 
травмуючому снаряду використовується енерґія порохо-
вих ґазів; З. в. поділяється на артилерійську та стрілець-
ку, остання ж на групову (міномети, кулемети) та руч-
ну (індивідуальну); у судово-медичній практиці най-
частіше зустрічаються ушкодження спричинені ручною 
стрілецькою зброєю; остання поділяється на такі групи: 
1) за призначенням – а) бойова (автомати, гвинтівки, ка-
рабіни, пістолети, револьвери); б) мисливська; в) спор-
тивна (гвинтівки, пістолети, револьвери); г) спеціально-
го призначення (сигнальні, стартові, будівельно-монтаж-
ні пістолети); 2) за способом виготовлення – а) стандар-
тна; б) саморобна (самопали); в) дефектна (обрізи); 3) за 

довжиною ствола – а) довгоствольна (понад 500 мм): 
автомати, гвинтівки, карабіни, рушниці; б) середньо-
ствольна (до 200 мм): автомати, револьвери; в) корот-
коствольна (до 200 мм): пістолети, револьвери); 4) за ха-
рактером ствола – а) нарізна (автомати, гвинтівки, пісто-
лети); б) гладкоствольна (мисливські рушниці); в) ком-
бінована (мисливські та спортивні рушниці, штуцери); 
5) за механізмом пострілу – а) автоматична (автомати); 
б) напівавтоматична (пістолети, карабіни); в) неавтома-
тична (мисливські рушниці); 6) за калібром (діаметром 
отвору ствола) – а) малокаліберна (4–6 мм); б) середньо-
каліберна (7–9 мм); в) великокаліберна (більше 9 мм); 
калібром мисливської зброї є кількість круглих куль, які 
можуть бути відлиті із одного англійського фунта свин-
цю; їх може бути від 10 до 32; у відповідності з цим 
розрізняють такі розповсюджені калібри мисливських 
рушниць: 10, 12, 16, 20, 32.

ЗБРОЯ ҐАЗОВА – різновид ствольної зброї, призна-
ченої для ураження на певній відстані живих об’єктів 
шляхом тимчасового позбавлення їх здатності до цілес-
прямованих рухів внаслідок подразнюючої дії активної 
хімічної речовини, яка виштовхується з каналу ствола 
пороховими ґазами або енерґією капсуля патрона; за-
стосування нервово-паралітичних, отруйних та інших 
сильнодіючих речовин для спорядження З. г. в Україні 
заборонено; класифікація З. г.: револьвери, пістолети, 
ґазова однозарядна зброя, ґазові пристрої, що стріляють; 
механічні розпилювачі, аерозольні розпилювачі.

ЗБУДЖЕННЯ (1) (у психіатрії) – загальне визначен-
ня психопатолоґічних станів з вираженим підсиленням 
психічної і рухової активності.

З. АМЕНТИВНЕ – З., що спостерігається при амен-
тивному синдромі в поєднанні з іншими його ознаками; 
проявляється некоординованими одноманітними руха-
ми.

З. ГАЛЮЦИНАТОРНЕ – З., що виникає внаслідок 
галюцинацій.

З. ГЕБЕФРЕНІЧНЕ – З., що спостерігається при 
гебефренічному синдромі: проявляється безглуздо-пус-
тотливою поведінкою.

З. ГЕБЕФРЕНОПУЕРИЛЬНЕ – гебе френічне З., 
яке проявляється дитячими рисами в поведінці і мов-
ленні.

З. ГІПЕРКІНЕТИЧНЕ – виражене рухове З. з під-
силенням як експресивної моторики, так і спонтанних 
та реактивних рухів.

З. МОВЛЕННЄВЕ – З., яке переважно проявляється 
підсиленням мовленнєвої активності.

З. ПСИХОМОТОРНЕ – патолоґічний стан, при яко-
му спостерігається підсилення і прискорення темпу про-
явів різних сторін психічної діяльності, що відбувають-
ся одночасно, ізольовано або з переваґою будь-якої із 
них; виділяють мовленнєве, рухове і афективне З.

З. РУХОВЕ – З., яке переважно проявляється підви-
щенням рухової активності.

ЗБУДЖЕННЯ (2) (у фізіолоґії) – один із основних 
фізіолоґічних процесів, що характеризується підвищен-
ням специ фічної діяльності живих клітин, тканин і ці-
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лих орґанізмів у відповідь на зовнішні та внутрішні под-
разники; розрізняють місцеве З., яке виникає на місці 
подразнення і згасає, майже не поширюючись; З., що 
поширюється від місця виникнення з поступовим ос-
лабленням та З., що за допомогою нервових імпульсів 
поширюється без ослаблення вздовж нервових волокон 
та через синапси; З. може бути спричиненим і спонтан-
ним; кожне з цих З. буває одноразовим і тривалим (пе-
ріодичним або тетанічним).

ЗБУДЛИВІСТЬ – здатність високоорґанізованих 
тканин (нервової, м’язової, залозистої) реаґувати на под-
разнення змінами фізіолоґічних властивостей і ґенера-
цією процесу збудження.

ЗВИВИНА(И) (GYRUS, -I CEREB RI) – ділянка по-
верхні півкуль великого мозку, що має вигляд валика, 
обмеженого борознами. 

ЗВИВИСТОСТІ СТРАВОХОДУ СИМПТОМ – оз-
нака езофаґоспазму: нерів ність, звивистість рентґенів-
ської тіні стравоходу.

ЗВІРОБІЙ ЗВИЧАЙНИЙ (HUPERI CUM PERFO-
RA TUM L.) – багаторічна трав’яниста рослина. Стебло 
пряме, гіллясте, заввишки 30–80 см. Листки дрібні, си-
дячі, супротивні, з великою кількістю цяток. Золотаві 
квітки зібрані в щитки. Цвіте з червня до вересня. Росте 
на сухих луках, пагорбах, галявинах, у лісових посадках 
та між чагарниками. Дія: в’яжуча, антисептична, діуре-
тична, холеретична, кровоспинна, заспокійлива.

ЗВОЛОЖУВАЧ – пристрій для підвищення воло-
гості повітря, що вдихається, шляхом введення диспе-
рґованої води в повітропроводи.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК – вплив результатів функ-
ціонування будь-якої системи на характер її подальшо-
го функціонування.

ЗВУК – коливальний рух пружного середовища, що 
поширюється у вигляді хвиль.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ – утворення перешкоди на шля-
ху поширення шуму.

ЗВУКОПЕРЕДАЧІ АПАРАТ – сукупність анатоміч-
них утворень, які передають звукові коливання із оточу-
ючого середовища до рецепторних клітин спірального 
орґану; включає вушну раковину та зовнішній слуховий 
прохід, барабанну перетинку з молоточком і ковадлом, 
стремінце, слухові м’язи, слухову (євстахієву) трубу, 
повітроносну си стему соскоподібного відростка скро-
невої кістки та завиткову протоку.

ЗВУКОСПРИЙМАЛЬНИЙ АПАРАТ – сукупність 
клітин та клітинних утворень, які включають нейроепі-
теліальні чутливі клітини завитка внутрішнього вуха, а 
також підкіркових та кіркових центрів, що забезпечують 
сприйняття звуків.

ЗВУКОСПРИЙНЯТТЯ – процес трансформації 
звукової енерґії в нервове збудження.

ЗГАДУВАННЯ – повторне виникнення знайомих 
з минулого досвіду уявлень, думок, почуттів у формі 
відтворення (при відсутності відповідного об’єкта) або 
пізнавання (при сприйнятті відповідного об’єкта).

ЗГВАЛТУВАННЯ – статевий акт з жінкою, здійсне-
ний проти її волі, шляхом застосування фізичного або 

психічного насилля, використання безпомічного стану; 
протизаконний сексуальний контакт з використанням 
будь-якого отвору тіла.

ЗГИНАЛЬНО-ЛІКТЬОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Бі-
цепс-рефлекс.

ЗГУБНИЙ – перніціозний, злоякісний, з тяжким пе-
ребігом (про хворобу з тяжким перебігом і, звичайно, з 
фатальним результатом).

ЗДОРОВ’Я – існування в умовах фізичної, психічної 
та духовної гармонії.

З. ЕМПІРИЧНЕ – індивідуальне уявлення про 
здоров’я (відчуття адаптованості до умов існування).

З. ІНДИВІДУАЛЬНЕ – здатність діяти, враховую-
чи особисті бажання, зумовлені культурним середови-
щем. 

З. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ – со ціальне поняття, яке по-
лягає в здатності виконувати соціальні ролі та обов’язки, 
що диктуються даним суспільством.

ЗЕҐЕССЕРА (M. SAEGESSER) СИМПТОМ – бо-
люча точка між ніжками лівого груднинно-ключично-
соскоподібного м’яза; можлива ознака розриву селезін-
ки або внутрішньокапсулярного крововиливу.

ЗЕДЕРБЕРҐА – ШІЛЬДЕРА (SOE DER BERG – 
SCHILDER) СИМПТОМ – при наближенні хворого 
до певного об’єкта зменшується швидкість його рухів; 
ознака ураження мозочка.

ЗЕЄЛЕРТА (H. SEELERT) ПСИХОЗИ – хронічні 
афективні, афективно-маревні і параноїдні психози, зу-
мовлені поєднанням спадкової схильності з помірно ви-
раженими патолоґічними змінами судин головного моз-
ку; розвиваються переважно у віці 45–60 років.

ЗЕЄМАНА (M. SEEMAN) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спосте рігається при аномаліях розвит-
ку мозочка: атаксія і затримка розвитку мовлення в ди-
тини з нормальним інтелектом та слухом.

ЗЕЙДЕЛЯ (E. SEIDEL) СИМПТОМ – скотома з 
крило- або клиноподібним розширенням сліпої плями; 
рання ознака ґлаукоми.

ЗЕЙДЛЬМАЙЄРА (H. SEIDLMAYER) СИНД-
РОМ – інфекційно-токсична пурпура в дітей. Хвороба 
починається після тривалого (кілька тижнів) застудно-
го за хворювання. Симетрично на кінцівках і обличчі, 
рідкісніше – на шиї, швидко з’являються невеликі чер-
воні висипи, які розвиваються навколо папули; черво-
ний елемент оточений анемічною смугою, що нагадує 
кокарду.

ЗЕЙТЕЛЬБЕРҐЕРА (F. SEITELBER GER) СИНД-
РОМ – спадкові (успадкування аутосомно-рецесивне) 
порушення обміну речовин з проґресуючою ліпоїдною 
деґенерацією в центральній нер вовій системі. Клініч-
но проявляється за тримкою розвитку психомоторики, 
амаврозом, ідіотією, паралічами, ністаґмом; проґре-
суючими вестибулярними порушеннями, глухотою; у 
більш пізніх стаді ях появляються бульбарні симптоми 
з домінуючими розладами ковтання; мимовільні ру-
хи м’язів обличчя, язика і жувальної мускулатури; па-
раліч і атрофія м’язів шиї і потилиці; нетримання сечі 
і калу.
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ЗЕЙЦА (E. SEITZ) МІНЛИВИЙ ШУМ – див.: Зей-
ца симптом. 

ЗЕЙЦА (Е. SEITZ) СИМПТОМ – бронхіальне ди-
хання з жорстким від тінком у початковій фазі і більш 
слабким відтінком у кінці видиху; ознака каверни ле-
генів.

ЗЕКЕЛА – ВІРХОВА (H. P. G. SE CKEL – R. VIR-
CHOW) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) аномалій. 
Після переношеної вагітності народжується плід з не-
достатньою масою і довжиною тіла. Спостерігаєть-
ся значна розумова відсталість, мікроцефалія, гіпер-
телоризм, викривлення носа (нагадує дзьоб папуги), 
гіпоплазія верхньої і нижньої щелеп («пташине об-
личчя»), відносно великі очі, незначний екзо фтальм, 
епікант, косоокість; високе піднебіння, гіподонтія, гі-
поплазія зубної емалі, гіпотрихоз; часто клишоногість, 
двобічний вивих стегна, синдактилія великих пальців 
ніг, гіпо- або аплазія великих пальців рук; інколи ап-
лазія груднини, надколінка, клинодактилія, дис плазія 
печінки, дистопія і гіпоплазія нирок, гіпоплазія ґені-
талій, крипторхізм.

ЗЕЛЕНІ БАКТЕРІЇ – мікроорґанізми, що містять 
хлорофіл і засвоюють вуглекислий ґаз за допомогою со-
нячної енерґії. Фотосинтез у З. б. проходить в анаероб-
них умовах без виділення кисню, джерелом водню є сір-
ководень, але сірка в їхніх клітинах не відкладається. 
З. б. живуть у прісних і солоних водоймах, сприяють 
нагромадженню орґанічної речовини і беруть участь у 
кругообігу сірки.

ЗЕЛЕНІНА (В. Ф. ЗЕЛЕНИН) КРАП ЛІ – мікстура, 
що містить настойки конвалії, настойки валеріани і на-
стойки беладонни (у відношенні 2:2:1), а також ментол 
(0,2 г на 25 мл мікстури).

ЗЕЛЕНЧУК ЖОВТИЙ (GALEOBDO LON LUTE-
UM HUDS.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни губоцвітих, 30–80 см заввишки, з повзучим корене-
вищем. Стебло чотиригранне, усередині порожнисте. 
Листки короткочерешкові, супротивні, довгастояйце-
подібні, з серцеподібною основою, по краях зубчасто-
пилчасті. Стебло і листки пухнасті. Квітки ззовні воло-
хаті, двогубі, жовті, зібрані кільцями, сидять у пазухах 
приквіткових листків, приквітки колючі. Цвіте у трав-
ні–липні. Росте майже по всій території України: біля 
парканів, серед чагарників та у волоґих лі сах. Дія: се-
чогінна та протизапальна.

ЗЕЛІҐМЮЛЛЕРА (O. L. G. A. SE E LIG  MULLER) 
СИМПТОМ – ознака невралґії лицьового або трійчас-
того нерва: на боці ураження інколи спостерігається 
мідріаз.

ЗЕЛЬГЕЙМА (H. SELLHEIM) СИМПТОМ – при 
піхвовому, а інколи і при пальцьовому дослідженні про-
мацується потовщена і болюча крижово-маткова зв’язка 
справа; ознака апендициту в жінок; симптом має діаґ-
ностичне значення тільки тоді, коли можна виключити 
ґінеколоґічні захворювання.

ЗЕЛЬДЕРА (F. SÖLDER) ЗОНИ – ділянки шкіри 
обличчя, в яких змінюється больова і температурна чут-

ливість за сеґментарним типом; ознака ураження трій-
частого нерва або трійчастого ядра.

ЗЕЛЬДОВИЧА (Я. Б. ЗЕЛЬДОВИЧ) СИМП-
ТОМ – через уведений у сечовий міхур катетер виді-
ляється рідина, яка перевищує за кількістю ємність міху-
ра; ознака перфорації сечового міхура.

ЗЕЛЬТЕРА (Р. SELTER) ХВОРОБА – див.: Акро-
динія.

ЗЕЛЬТЕРА – СВІФТА – ФЕЄРА (P. SEL TER – 
H. SWIFT – E. FEER) СИНДРОМ – див.: Акродинія.

ЗЕЛЬЦЕРА – КАПЛАНА (W.W. ZU EL ZER – E. KAP-
LAN) СИНДРОМ (1) – спадкова (можливе успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) мікроцитарна 
анемія: гіпохромна, мікроцитарна анемія з мікросферо-
цитозом; помірний сидероцитоз, фраґментоцитоз; підви-
щена максимальна осмотична стійкість еритроцитів; у 
кістковому мозку підсилений еритропоез; нормобласти 
базо фільно ґранульовані.

ЗЕЛЬЦЕРА – КАПЛАНА (W. W. ZU ELZER – 
E. KAP LAN) СИНДРОМ (2) – спадкова несфероцитар-
на гемолітична анемія: нормохромна анемія, еритроцити 
нормо- або макроцитарні, незначно овалоцитарні; сфе-
роцити не спосте рігаються; у кістковому мозку підсиле-
ний еритропоез; гемолітична жовтяниця, гепато- і спле-
номеґалія, зміни в кістках, монголоїдні риси обличчя.

ЗЕЛЬЦЕРА – ОҐДЕНА (W. W. ZU ELZER – F. N. OG -
DEN) СИНДРОМ – меґалобластична форма анемії. 
Хвороба проявляється в перші роки життя. Спо-
стерігається гіперхромна анемія; у периферійній крові – 
меґалобласти; у кістковому мозку – меґалобластична ре-
акція, яка при лікуванні фолієвою кислотою і вітаміном 
В12 переходить у нормальний еритропоез; ахілія шлун-
ка; ознаки цинги; характерні інфекції дихального і трав-
ного трактів.

ЗЕРНИСТА ПЛАСТИНКА ВНУТРІШ НЯ (LAMI-
NA GRANULARIS IN TERNA) – шар кори великого 
мозку, утворений зірчастими і малими зерноподібними 
нейронами; розміщений між внутрішньою і зовнішньою 
пірамідальними пластинками.

ЗЕРНИСТА ПЛАСТИНКА ЗОВНІШНЯ (LAMI-
NA GRANULARIS EX TERNA) – шар кори великого 
мозку, утворений зерноподібними і малими пірамідни-
ми нейронами; розміщений між молекулярною і зовніш-
ньою пірамідною пластинками.

ЗЕРНИСТА ТКАНИНА – див.: Грануляційна тка-
нина.

ЗЕРНИСТИЙ ШАР – 1) шар клітин епідермісу, що 
містять у цитоплазмі зерна кератогіаліну; розміщений 
між шипуватим і блискучим шарами; 2) внутрішній шар 
кори мозочка, що складається з зерноподібних, зірчас-
тих і веретеноподібних нейронів.

ЗЕРНИСТІ КУЛІ – макрофаґи мозку, що фаґоциту-
ють продукти розпаду нер вової тканини і транспорту-
ють їх до підпавутинного (субарахноїдального) і пери-
васкулярного просторів.

ЗИҐ- (зиґо-; грец. zygos – ярмо) – частина склад-
них слів, яка означає «парний», «подвійний», «сполу-
чений».
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ЗИҐАЛЬНИЙ – такий, що має форму ярма.
ЗИҐІОН – точка виличної кістки, що найбільш 

виступає вбік.
ЗИҐОДАКТИЛІЯ – шкірна синдактилія ІІІ і IV 

пальців руки та IV і V пальців ступні.
ЗИҐОМАТИТ – див.: Зиґоматицит.
ЗИҐОМАТИЦИТ – гнійний процес у виличному 

відростку скроневої кістки.
ЗИҐОМІКОЗ – див.: Мукороз.
ЗИҐОТА (ZYGOTE) – клітина, що утворюється 

внаслідок злиття чоловічої і жіночої статевих клітин; 
розвивається безпосередньо після запліднення.

ЗИҐОТНИЙ – такий, що стосується зиґоти.
ЗИМНИЦЬКОГО (С. С. ЗИМНИЦКИЙ) ПРО-

БА – метод визначення функ ціональної здатності ни-
рок до осмотичного концентрування і осмотичного роз-
ведення.

ЗИМОВА БЛЮВОТНА ХВОРОБА – див.: Діарея 
вірусна.

ЗІВ (FAUCES) – задній відділ ротової порожнини, 
обмежений зверху заднім краєм м’якого піднебіння, з 
боків – піднебінно-глотковою і піднебінно-язиковою 
дужками, знизу – верхньою по верх нею кореня язика.

ЗІВ АКУШЕРСЬКИЙ – зовнішній отвір шийки 
матки під час пологів.

ЗІҐЕРТА (F. SIEGERT) СИМПТОМ – укорочені і 
зігнуті маленькі пальці; ознака хвороби Дауна.

ЗІҐРИСТА (A. SIEGRIST) СИМПТОМ – ознака гі-
пертонічної ретинопатії: нерівномірна піґментація очно-
го дна у вигляді чоткоподібних ланцюжків по ходу скле-
розованих судин сітківки.

ЗІККІНҐЕРА (K. SICKINGER) СИНДРОМ – 
порушення зворотного всмоктування кон’юґованих 
жовчних кислот у дистальному відділі клубової киш-
ки. Спостерігається при термінальному ілеїті (хворобі 
Крона), у хворих після резекції клубової кишки або 
після ви ключення її дистального відділу. Проявляєть-
ся водянистим проносом у пер шій половині дня, який 
супроводжується тенезмами; при зупинці прийому їжі 
(наприклад, вночі) пронос зупиняється; помірна стеа-
торея; знижений вміст холестерину в сироватці крові; 
порушення всмоктування вітаміну В12; інколи – помір-
на анемія.

ЗІЛЕ (M. ZILE) СИМПТОМ – якщо хворий міняє 
положення в ліжку, то легеневі шуми підсилюються; 
можлива ознака інфільтративного або кавернозного ту-
беркульозу легенів.

ЗІНИЦІ СИМПТОМ – ознака настання середини 
менструального циклу: розширення і заповнення про-
зорим слизом зовнішнього отвору матки.

ЗІНИЦЯ – отвір у райдужній оболонці ока, крізь 
який у нього потрапляють світлові промені. Розміри З. 
від 1,5 до 7,5 мм у діаметрі. Звуження або розширення З. 
здійснюється м’язами райдужної оболонки, а реґулюєть-
ся ц. н. с. При яскравому освітленні З. звужується, при 
слабкому освітленні, а також під впливом атропіну, ад-
реналіну та деяких інших речовин, емоцій та болю – 
розширюється.

ЗІНИЦЯ СТРИБАЮЧА – раптове розширення зі-
ниць, що почергово розвивається через невизначені пе-
ріоди часу то в одному, то в іншому оці; може спо сте-
рігатися при проґресивному паралічі, епі лепсії, tabes 
dorsalis, мієліті, тиреотоксикозі, неврозах, інколи – у 
здорових людей.

ЗІНИЦЯ ШТУЧНА – отвір у райдужній оболонці, 
створений при хірурґічному лікуванні зарощення зіниці 
або центрально розміщеного більма. 

ЗІНИЧНА РЕАКЦІЯ КОХЛЕАРНА – див.: Завит-
ко во-зіничний рефлекс.

ЗІНИЧНА РЕАКЦІЯ ОТОҐЕННА – див.: Завитко-
во-зіничний рефлекс.

ЗІНИЧНИЙ – такий, що стосується зіниці.
ЗІНИЧНИЙ БЛОК – захворювання, що виникає 

при великій задній спайці райдужної оболонки або там-
понуванні зі ниці зміщеним кришталиком чи склоподіб-
ним тілом; З. б. супроводжується порушенням відтоку 
водянистої вологи із задньої камери ока в передню через 
зіницю, що призводить до різкого підвищення внутріш-
ньоочного тиску.

ЗІНИЧНИЙ БОЛЬОВИЙ РЕ ФЛЕКС – при інтен-
сивному больовому подразненні спостерігається роз-
ширення зі ниць.

ЗІНИЧНИЙ ГЛОТКОВИЙ РЕ ФЛЕКС – при ме-
ханічному подразненні задньої стінки глотки спостері-
гається розширення зіниць.

ЗІНИЧНИЙ ДИХАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – при гли-
бокому вдиху спостерігається розширення зіниці, при 
видиху – його звуження.

ЗІНИЧНИЙ КІРКОВИЙ РЕФЛЕКС – при рап-
товій зміні психічного стану спостерігається розши-
рення зіниць.

ЗІНИЧНИЙ ТРИҐЕМІНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – 
при подразненні рогівки, кон’ юнктиви або тканин, що 
оточують око, спостерігається незначне розширення зі-
ниць, яке швидко змінюється їх звуженням.

ЗІНИЧНІ РЕФЛЕКСИ – зміна діаметру зіниць, яка 
виникає у відповідь на світлове подразнення сітківки, 
при конверґенції очних яблук, акомодації до різнофокус-
ного бачення, а також у відповідь на різні екстрацептив-
ні та інші подразники.

ЗІНЧЕНКО СИМПТОМ – під час піднімання по 
сходах на перших 10–12 кроках у хворого спостерігаєть-
ся затримка активних рухів, що супроводжується спаз-
мами в литкових м’язах; ознака міопатії.

ЗІР – процес пізнання орґанізмом предметів зовніш-
нього світу за допомогою орґанів зору. З. здійснюється 
за допомогою зорового аналізатора, що складається з 3 
відділів: периферійного (око), провідного (зорові нерви 
і провідні шляхи мозку) і центрального (зорові ділянки 
потиличної частки півкуль головного мозку).

ЗІРЧАСТОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при ураженні зірчастого вуз-
ла; характеризується поєднанням болів у ділянці шиї, 
у грудній клітці до рівня V–VІ ребер і в руці (за винят-
ком внутрішньої поверхні плеча) зі зниженням больової 
чутливості, порушенням потови ділення і пілоарекції в 
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цих ділянках, а також синд ромом Бернара – Горнера і 
тахікардією.

ЗІТКНЕННЯ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спричинюється механічним зміщенням акроміо-
на, дзьобо-акроміальної зв’язки, дзьобоподібного від-
ростка чи акроміально-ключичного суглоба; характе-
ризується двобічним набряком, кровотечею, фіброзом, 
тендинітом, утворенням кісткових шпор та сухожилко-
вим розривом.

ЗЛОВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧО-
ВИНАМИ – поведінка, яка осуджується суспільством 
і пов’язана з вживанням різних речовин; термін «зло-
вживання» об’єднує такі типи поведінки: 1) застосу-
вання психоактивних речовин «для розваги» або «для 
експерименту», як правило, пов’язане з протизаконни-
ми діями; 2) невиправдане вживання психоактивних 
речовин для зняття гостроти психолоґічних проблем 
або симптомів захворювання; 3) початково – прийом 
речовини з тією ж метою, але внаслідок розвитку за-
лежності з нерізко вираженим синдромом відміни від-
бувається продовження прийому для запобігання дис-
комфорту.

ЗЛОЯКІСНА АНЕМІЯ – див.: Анемія перніціоз-
на.

ЗЛОЯКІСНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – процес набут-
тя нормальною або патолоґічно зміненою тканиною, а 
також доброякісною тканиною властивостей злоякіс ної 
пухлини, що ґрунтується на порушенні проліферації та 
диференціації клітин.

ЗЛОЯКІСНИЙ РОЗЛАД ХАРЧУВАННЯ – див.: 
Квашіоркор.

ЗМІЇНА ОТРУТА – специфічний отруйний секрет 
привушних залоз деяких видів змій. За складом основ-
них токсинів і за провідними проявами інтоксикації З. о. 
поділяють на такі основні групи: 1) з переважанням ней-
ро- і кардіотоксинів; 2) з переважанням токсичних про-
теаз гемораґічної, некротизуючої та зсідаючої кров дії; 
3) отрути змішаного складу, що містять як нейротокси-
ни, так і потужні ферменти гемораґічної і зсідаючої кров 
дії. З. о. багата на ферменти, багато з яких унікальні за 
механізмом і силою дії. У З. о. є також інгібітори фер-
ментних си стем, у тому числі інгібітори тканинного ди-
хання, антикоаґулянти та ін.

ЗМІШАНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ 
ТКАНИНИ – синдром, який характеризується «перех-
ресними» симптомами, що властиві також системному 
червоному вовчаку, склеродермії та полі міозиту (дерма-
томіозиту), а також дуже високими титрами циркулюю-
чих антинуклеарних антитіл проти ядерного рибонукле-
опротеїну; типова клінічна картина проявляється поєд-
нанням синдрому Рейно, поліартралґією або артритом, 
набряком кистів рук, запальною міопатією проксималь-
них м’язових груп, зниженням моторики стравоходу та 
ураженням легень.

ЗМОЗОЛІЛІСТЬ – обмежене потовщення рогового 
шару шкіри, яке виникло на місці повторних механіч-
них по дразнень, що сприяли локальному порушенню 
кро вообігу.

ЗМОРШКА – складка або борозна шкіри, яка, зви-
чайно, зумовлена старінням орґанізму або неправиль-
ним доглядом за шкірою.

ЗМОРШКУВАТОСТІ ШКІРИ СИМПТОМ – при 
захопленні шкіри молочної залози в складку спостері-
гається поява неглибоких зморщок, спрямованих пер-
пендикулярно до цієї складки; ознака раку молочної за-
лози.

ЗНАК БЛИСКАВКИ – деревоподібні розгалуження 
смуг темно-червоного кольору на шкірі, які виникають 
при ураженні блискавкою.

ЗНАК СТРУМУ – неболючі точкові або смугоподіб-
ні підвищення епідермісу, що виникають при ураженні 
електричним струмом.

ЗНАХАРСТВО – незаконне заняття лікуванням як 
професією особами, що не мають відповідної медич-
ної освіти.

ЗНЕБОЛЮВАННЯ – зворотне усунення больової 
чутливості; розрізняють місцеве і загальне З.

З. ЗАГАЛЬНЕ – зворотна спеціально спричинена 
з терапевтичною метою втрата свідомості і всіх видів 
чутливості, під час якої рефлекси гальмуються або зни-
кають.

З. МІСЦЕВЕ – зворотна (якщо не переслідується 
мета невролізу) спеціально спричинена втрата больової 
чутливості в певній частині тіла.

ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ – комп лекс фізіо пси-
хо профілактичних та медикаментозних заходів, спрямо-
ваних на пониження або повне усунення больових від-
чуттів під час пологів.

ЗНЕВОДНЮВАННЯ – спосіб видалення води з різ-
них матеріалів з метою отримання зневодненого про-
дукту.

ЗНЕВОДНЮВАННЯ ОРҐАНІЗМУ – зменшення 
загального вмісту води в орґанізмі, коли її втрати пере-
вищують надходження та утворення; клінічно прояв-
ляється зменшенням ваги тіла, сильною спрагою, втра-
тою апетиту, нудотою, висиханням слизових оболонок 
та шкіри, зниженням кров’яного і внутрішньоочного 
тиску, зменшенням діурезу, загальною слабкістю, за-
памороченнями, нестійкістю ходьби, порушенням ко-
ординації рухів, послабленням м’язової сили, уваги; 
при наростанні З. о. спостерігається подальше змен-
шення ваги тіла, очні яблука западають, риси обличчя 
загострюються, зір і слух послаблюються, ковтання різ-
ко утруднено, наростає недостатність кровообігу, діу-
рез проґресивно знижується аж до анурії, порушуєть-
ся психіка.

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ – обробка води для за-
безпечення її епідеміолоґічної безпеки.

ЗНЕПИЛЮВАННЯ – технолоґічні прийоми, спря-
мовані на очищення повітряного середовища від пилу 
або запобігання утворенню пилу.

ЗНЕСОЛЮВАННЯ ОРҐАНІЗМУ – надмірна втра-
та орґанізмом солі.

ЗНЕШКОДЖУВАННЯ ВОДИ – дія на різні шкід-
ливі для орґанізму домішки у воді з метою їх усунен-
ня.
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ЗОБ – видиме збільшення щитоподібної залози. 
Розрізняють 5 ступенів збільшення щитоподібної за-
лози: І ступінь – щитоподібна залоза збільшена, вираз-
но промацується перешийок; ІІ ступінь – при пальпації 
промацується вся щитоподібна залоза, при ковтанні по-
мітний переши йок, інколи – бокові частки; ІІІ ступінь – 
видиме збільшення щитоподіб ної залози («товста шия»); 
ІV ступінь – різко збільшена залоза змінює контури шиї; 
V ступінь – зоб величезних розмірів, як правило, вузлу-
ватий, у деяких випадках звисає над поверхнею шиї у 
вигляді мішка.

З. ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ – за хворювання з 
характерними клінічними проявами, що ґрунтуються на 
дифузному збільшенні і гіперфункції щитоподіб ної за-
лози. Основна симптоматика З. д. т. визначається тирео-
токсичним ураженням орґанізму, спричиненим як над-
мірною продукцією тироксину і трийодтироніну, так і, 
можливо, підвищенням чутливості до них периферій-
них тканин. Виділяють 4 стадії захворювання: І – ней-
роґенна, ІІ – нейрогормональна, ІІІ – вісцеропатична, 
ІV – кахектична (дистрофічна). Залежно від тяжкості 
перебігу розріз няють: легкий, середньої тяжкості і тяж-
кий З. д. т. Найбільш характерні прояви З. д. т.: збіль-
шення розмірів щитоподібної залози, тахікардія, оф-
тальмопатія, підвищена психічна збудливість, дрібне 
тремтіння тіла і кінцівок, схуднення при підвищеному 
апетиті, загальна слабкість, пітливість, субфебрильна 
температура.

З. ЕКЗОФТАЛЬМІЧНИЙ – див.: Зоб дифузний 
токсичний.

З. ЕНДЕМІЧНИЙ – захворювання, що характе-
ризується збільшенням щитоподібної залози, різними 
клінічними проявами і уражає населення певних ґеоґра-
фічних реґіонів з недостатністю йоду в навколишньому 
середовищі. З. е. є най більш поширеним захворюванням 
щитоподібної залози. Причиною розвитку З. е. є дефі-
цит йоду в біосфері, що призводить до зниження сек-
реції та продукції тиреоїдних гормонів. Клінічні про-
яви визначаються формою і величиною зоба, а також 
функціональним станом щито подіб ної залози. Звичай-
но, хворі скаржаться тільки на косметичні незручності; 
інколи відчувають тиск у ділянці шиї.

З. ЗЛОЯКІСНИЙ – форма дифузного токсичного 
зоба, який характеризується проґресуючим тяжким ти-
реотоксикозом.

З. КАПУСТЯНИЙ – З., зумовлений вживанням де-
яких сортів капусти чи інших рослин із родини хрестоц-
вітих, що містять струмоґенні речовини – тіооксизолі-
дени і тіоціанати.

З. ЛІМФОМАТОЗНИЙ – див.: Ха шімото тиреоїдит.
З. НЕТОКСИЧНИЙ – див.: Зоб спорадичний.
З. СПОРАДИЧНИЙ – захворювання, яке характери-

зується збільшенням щитоподібної залози і, як правило, 
без виражених порушень її функції. В основі розвитку 
З. с. лежить відносна йодна недостатність, порушення 
інтратиреоїдного обміну йоду і біосинтезу гормонів, що 
призводить до послаблення гормоноутворення і дефіци-
ту тиреоїдних гормонів.

З. ХАШІМОТО – див.: Хашімото тиреоїдит.
З. ЯЄЧНИКОВИЙ – тератома яєчника, що містить 

тканину щитоподібної залози; може проявлятися гіпер-
тиреозом.

ЗОБНА ЗАЛОЗА – див.: Вилочкова залоза.
ЗОБНА ХВОРОБА ЕНДЕМІЧНА – див.: Зоб ен-

демічний.
ЗОБНА ХВОРОБА СПОРАДИЧНА – див.: Зоб 

спорадичний.
ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ СИНДРОМ – див.: 

Кандинського – Клерамбо синдром.
ЗОВНІШНЬОГО ШКІРНОГО НЕРВА СТЕГНА 

СИНДРОМ – симптомокомп лекс, що спостерігається 
при ураженні латерального шкірного нерва стегна; ха-
рактеризується поєднанням порушення чутливості шкі-
ри зовнішньої поверхні стегна з трофічними розладами 
і відсутністю пілоарекції, а в деяких випадках – з парес-
тезіями та болями в тій же ділянці.

ЗОВНІШНЬОЇ СТІНКИ ПЕЧЕРИСТОГО СИНУ-
СА СИНДРОМ – див.: Фуа синдром (2).

ЗОВНІШНЯ СЕКРЕЦІЯ – вид секреції, при якій 
секрет залоз виділяється через протоки або на поверхню 
шкіри і слизових оболонок, або в порожнини тіла.

ЗОГРАБЯНА (С. Г. ЗОГРАБЯН) СИМПТОМ – оз-
нака зниження тиску цереброспінальної рідини: змен-
шення інтенсивності головного болю в позиції Тренде-
ленбурґа.

ЗОЗУЛИНЕЦЬ ЧОЛОВІЧИЙ (OR CHIS MASCU-
LA L.) – багаторічна рослина з родини архідних, з коре-
невищем або коренебульбою. Листки довгасто еліптичні 
або широколанцетовидні, охоп люють одиничну квіткову 
стрілку, розташовані по два. Квітки з пурпуровими пля-
мами, зібрані в суцвіття – густу кінцеву китицю. Рос-
лина цвіте в червні–липні. Дія: обволікаюча, протиза-
пальна, тонізуюча, ранозагоювальна, активізуюча кро-
вотворення.

ЗОЛЛІНҐЕРА (H U. ZOLLINGER) СИНДРОМ 
(1) – сукупність клінічних проявів інфекційного інтер-
стиційного нефриту.

ЗОЛЛІНҐЕРА (H. U. ZOLLINGER) СИНДРОМ 
(2) – нефротичний синдром, що ускладнює ґломеруло-
нефрит: гематурія, протеїнурія, диспротеїнемія, набря-
ки, гіперхолестеринемія. Перебіг тривалий; у кінцевій 
стадії – гіпертонія та уремія.

ЗОЛЛІНҐЕРА – ЕЛЛІСОНА (R.M. ZOL LIN GER – 
E. H. ELLISON) СИНДРОМ – пухлина підшлункової 
залози із не-бета-клітин острівцевого апарату з рециди-
вуючими одиночними або множинними пептичними ви-
разками шлунково-кишкового тракту; проявляється ре-
цидивуючими болями в животі, печією, нудотою, блю-
ванням, проносами, симптомами виразки, рецидивую-
чими шлунково-кишковими кровотечами, інколи – пер-
форацією виразки; масивна гіперсекреція шлункового 
соку, гіпер хлоргідрія.

ЗОЛОТИЙ КОРІНЬ (RHODIOLA ROSEA L.) – ба-
гаторічна рослина заввишки 50 – 60 см, що має кілька 
стебел і товстий короткий прямий корінь. Стебла пря-
мостоячі, негіллясті. Листки сидячі, зелені, еліптичної 
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форми, загострені, цілокраї або з кількома зубцями на 
верхівці. Квітки дводомні з жовто-зеленими чашолис-
тками, пелюстки жовті. Суцвіття щиткоподібне, бага-
токвіткове. Цвіте в червні – липні. Зустрічається в Кар-
патах. Дія: тонізуюча, протизапальна, жарознижуюча, 
кровоспинна, протиалерґічна.

ЗОЛОТО – Au; елемент першої групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 79, атом-
на маса 196,967; відрізняється низькою хімічною актив-
ністю.

ЗОЛОТОТИСЯЧНИК ЗВИЧАЙНИЙ (CENTAU-
RIUM ERYTHRAEA RAF.) – дворічна трав’яниста рос-
лина з родини тирличевих. Стебло голе, чотиригран-
не, лише вґорі іноді вилчасто розгалужене, заввишки 
15–30 см. Листки цілокраї, біля прикореневої ро зетки 
оберненояйцеподібні. Квітки яскраво-рожеві, зібрані 
у щиткоподібні на півзонтики. Цвіте з кінця червня до 
вересня. Росте в сухих місцях між чагарниками, на га-
лявинах, пагорбах, у степах, особливо на глинястому 
ґрунті. Дія: стимулююча секрецію залоз травного ка-
налу, посилююча жовчови ділення, болезаспокійлива та 
жаро знижуюча.

ЗОЛОТУХА – див.: Скрофульоз.
ЗОЛОТУШНИК ЗВИЧАЙНИЙ (SO LIDAGO 

VIRGA AUREA L.) – багаторічна трав’яниста рослина 
з родини ранникових з гіллястим, угорі прямим стеблом, 
заввишки 60–100 см. Листки золотаво-жовті, зібрані в 
численні кошики з краєвими язичковими і серединними 
лієчками, що утворюють на верхівці стебла видовжену 
вузьку волоть. Цвіте з липня до вересня. Росте по бере-
гах річок, на луках, у вибалках, уздовж залізничних на-
сипів, шляхів. Дія: жовчогінна, сечогінна.

ЗОНА – ділянка, місцевість, смуга або частина про-
стору, що має певні притаманні їй ознаки.

ЗОНА КОМФОРТУ – найсприятливіше для теп-
ловідчуття людини поєднання температури, вологості, 
руху повітря і променистого тепла в оточуючому про-
сторі.

ЗОНАЛЬНА РОСЛИННІСТЬ – рослинність, най-
типовіша для певної зони.

ЗОНАЛЬНИЙ – такий, що стосується будь-якої зо-
ни, перебуває в певній зоні.

ЗОНД – медичний пристрій для дослідження порож-
нистих орґанів, нориць та ран.

ЗОНДУВАННЯ – метод інструментального дослід-
ження порожнистих орґанів, каналів, нориць та ран за 
допомогою різних зондів.

З. КИШЕЧНИКА – див.: Інтубація кишечника.
З. МАТКИ – уведення спеціального маткового зонда 

в просвіт матки з діаґностичною і лікувальною метою.
З. ШЛУНКА – уведення зонда в шлунок з діаґнос-

тичною і лікувальною метою.
ЗОНЕСТЕЗІЯ – парестезія у вигляді відчуття тис-

нучого пояса.
ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ – спеціально ви-

ділені території, у межах яких створюється режим, що 
виключає можливість забруднення водного джерела і 
погіршення якості його води.

ЗОНИ ФІЗИКО-ҐЕОҐРАФІЧНІ – великі тери-
торіальні одиниці ґеоґрафічної оболонки Землі, що ха-
рактеризуються спільними рисами фізико-ґеоґрафічних, 
у тому числі, кліматичних факторів. Для кожної З. ф.-г. 
характерні певні співвідношення тепла і вологи, водний 
режим, типи ґрунтів, флора і фауна.

ЗОНІПЕТАЛЬНИЙ – такий, що йде всередину від 
будь-якої зони чи ділянки.

ЗОНІФУҐАЛЬНИЙ – такий, що йде назовні від 
будь-якої зони чи ділянки.

ЗОННЕ (C. SONNE) ДИЗЕНТЕРІЯ – клініко-етіо-
лоґічний варіант дизентерії; спричинюється дизентерій-
ними бакте ріями Зонне, що належать до підгрупи D ро-
ду Shigella (родина Enterobacteriaceae); характеризуєть-
ся бурхливим розвитком з переважанням картини енте-
риту або ґастроентериту чи катарально-гемораґіч ного 
коліту.

ЗОНУЛ(О)- (анат. zonula – війчастий поясок) – час-
тина складних слів, яка означає належність до війчас-
того пояска.

ЗОНУЛІТ – запалення великого кільця райдужки.
ЗОНУЛОЛІЗИС – руйнування великого кільця рай-

дужки ока шляхом уведення в задню камеру протеолі-
тичних ферментів.

ЗОНУЛОСКОПІЯ – дослідження великого кільця 
райдужки ока за допомогою щілинної лампи.

ЗОНУЛЯРНИЙ – такий, що стосується зони.
ЗОО- (грец. zōon – жива істота, тварина; zōē – жит-

тя) – частина складних слів, яка означає належність до 
тварин.

ЗООАНТРОПІЯ – марення про перетворення в 
будь-яку тварину.

ЗООБЕНТОС – сукупність тварин, що живуть на 
дні морських і прісних водойм.

ЗООБЛАСТ – тваринна клітина.
ЗООҐЕОҐРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ – поділ суші 

та акваторій Землі на зооґеоґрафічні реґіони за складом 
та особливостями і характером фауни.

ЗООҐЕОҐРАФІЯ – розділ біоґеоґрафії; вивчає за-
кономірність ґеоґрафічного поширення тварин, а також 
історію формування фаун всієї Землі та окремих тери-
торій.

ЗООЗ – будь-яке захворювання спричинене парази-
том.

ЗООЛАҐНІЯ – статевий потяг до тварин.
ЗООЛОҐІЯ – наука, що вивчає будову і життєдіяль-

ність тварин, їхній історичний та індивідуальний розви-
ток, класифікацію, взаємозв’язок та взаємодію з навко-
лишнім середовищем, закономірності поширення тва-
рин та їх угруповань на Землі тощо.

ЗООЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується зоолоґії.
ЗООНОЗИ – група інфекційних та інвазійних захво-

рювань тварин, на які хворіє також і людина.
ЗООНОЗОЛОГІЯ – класифікація хвороб тварин.
ЗООПАРАЗИТИ – тварини, формою існування яких 

є паразитизм.
ЗООПАРАЗИТИЧНИЙ – такий, що стосується зоо-

паразитів.
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ЗООПАТІЯ – марення про наявність у тілі хворо-
го тварин.

ЗООПАТОЛОҐІЯ – наука про патолоґічні процеси 
в орґанізмі тварин. 

ЗООПЛАНКТОН – сукупність тварин, що населя-
ють товщу води і пасивно переносяться нею.

ЗООПСІЇ – зорові галюцинації, основним змістом 
яких є тварини.

ЗООСАДИЗМ – статеве збочення, при якому стате-
ве збудження або орґазм досягається шляхом катування 
або вбивства тварини.

ЗООСПЕРМІЯ – наявність живих сперматозоїдів в 
еякульованій спермі.

ЗООСФЕРА – частина біосфери, яку складає тва-
ринний світ.

ЗООТОМІЯ – наука про внутрішню будову тіла тва-
рин, їхніх орґанів, систем і орґанізму в цілому; термін 
«З.» вживається рідкісно.

ЗООТОКСИНИ – продукти життєдіяльності тва-
рин, які є отруйними для людини та інших тварин.

ЗООТРОФІЧНИЙ – такий, що стосується живлен-
ня тварин.

ЗООТРОФОТОКСИЗМ– отруєння їжею тварин-
ного походження.

ЗООФАҐИ – орґанізми, що живляться іншими 
орґанізмами.

ЗООФІЛІЗМ – 1) стан, що означає бути зоофільним; 
2) любов до тварин; заперечення вівісекції.

ЗООФІЛІЗМ ЕРОТИЧНИЙ – статеве збочення, 
при якому сексуальне задоволення отримується від пе-
щення тварин.

ЗООФІЛЬНИЙ – такий, що надає перевагу як об’єк-
ту живлення тваринам перед людиною.

ЗООФІЛІЯ – 1) статеве збочення, при якому ста-
тевий потяг спрямований на будь-яку тварину; 2) ано-
мальна прихильність до тварин; 3) запилення рослин 
тваринами.

ЗООФОБІЯ – нав’язлива боязнь тварин, частіше 
певного виду.

ЗООЦЕНОЗ – сукупність тварин, що входять до 
складу біоценозу.

ЗООЦИДИ – хімічні речовини для боротьби з шкід-
ливими хребетними тваринами.

ЗОРОВА ВІСЬ – лінія, що сполучає передній і 
задній полюси очного яблука.

ЗОРОВА ЛІНІЯ – лінія, яка сполучає точку фіксації 
об’єкта і центральну ямку сітківки.

ЗОРОВА ФІКСАЦІЯ – відображення зображення 
об’єкта, що розглядається, на певному місці сітківки, що 
здійс нюється шляхом зміни позиції очного яблука.

ЗОРОВЕ ПЕРЕХРЕСТЯ (CHIASMA OPTICUM) – 
місце з’єднання зорових нервів, в якому перехрещують-
ся волокна, що йдуть від медіальних половин сітківки.

ЗОРОВИЙ – такий, що стосується зору.
ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР – складна система оп-

тичних і окорухових центрів та їх зв’язків, що забез-
печують сприйняття, аналіз та інтеґрацію зорових под-
разнень. З. а. складається з перифе рійного відділу, який 

включає фоторецепторний апарат сітківки ока, зоровий 
нерв і зоровий тракт, і центрального (мозкового) відділу, 
який об’єднує під кіркові та стовбурові центри, а також  
зорову ділянку кори півкуль великого мозку.

ЗОРОВИЙ КАНАЛ (CANALIS OP TICUS) – канал 
у малому крилі клиноподібної кістки, в якому проходять 
зоровий нерв і судини.

ЗОРОВИЙ НЕРВ – див.: Нерв зоровий.
ЗОРОВИЙ ТРАКТ (TRACTUS OP TICUS) – пу-

чок нервових волокон, що входить до складу провідно-
го шляху зорового аналізатора; починається від зорового 
перехрестя і закінчується в латеральному колінчастому 
тілі, подушці таламуса і верхньому ґорбику склепіння 
середнього мозку.

ЗОРОВІ ІЛЮЗІЇ – несправжні, спотворені образи 
дійсності, які виникають у процесі зорового сприйняття.

ЗОРОВІ ПІҐМЕНТИ – світлочутливі піґменти фо-
торецепторів сітківки ока. 

ЗОРОВОГО ГОРБА СИНДРОМ – див.: Дежери-
на – Россі синдром.

ЗОРОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням зорового нерва; характе-
ризується поєднанням зниження гостроти зору і пато-
лоґічної зміни полей зору з ослабленням реакції зіниці 
на світло.

ЗОРОВОГО ТРАКТУ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням зорового тракту; харак-
теризується поєднанням гомонімної геміанопсії з сим-
птомом Верніке.

ЗОРОВО-ПРОСТОРОВИЙ – такий, що стосуєть-
ся здатності розуміти зорові образи та їхні просторові 
взаємозв’язки.

ЗОРОВО-СЕНСОРНИЙ – такий, що стосується 
сприй няття стимулів, які зумовлюють зорові враження.

ЗОРОВО-СЛУХОВИЙ – такий, що одночасно сто-
сується зору та слуху.

ЗРОГОВІННЯ – див.: Кератинізація.
ЗСІДАННЯ КРОВІ – здатність крові перетворюва-

тись на зсідок в результаті зміни нормальних умов.
ЗУБ(И) (DENS, DENTES) – кісткоподібні утвори, 

що входять до складу травної системи людини; при-
значені для відкушування, утримування і розжовуван-
ня їжі, також беруть участь в утворенні деяких звуків 
мови. У кожному З. розрізняють коронку – частину, 
яка виступає в порожнину рота, шийку, охоплену яс-
нами, та корінь, занурений в альвеолу відповідної кіс-
тки. Основу З. становить дентин, коронка якого вкрита 
емаллю зубною, а шийка й корінь – цементом зубним. 
Всередині З. є порожнина, виповнена зубною пульпою 
(містить кровоносні судини і нерви). За формою і роз-
міщенням на щелепах З. поділяють на різці, ікла малі 
та великі кутні. У людини 32 З.: по 4 різці, по 2 ікла, по 
4 малих кутніх і по 6 великих кутніх у верхній і ниж-
ній щелепах.

ЗУБНА КІСТА – порожнинне утворення в щелепі, 
що виникає внаслідок патолоґії зубів; розрізняють ра-
дикулярну (кореневу) і фолікулярну (навколокоронко-
ву) кісти.
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ІіІі
-ІА- (грец. і лат. суфікс) – частина слів, що зазна-

чає стан.
-ІАЗ (-іазис; грец. – jasis) – частина складних слів, 

яка означає «хворобливий процес або стан».
-ІАЗИС – див.: -Іаз.
-ІАТР – див.: Ятр-.
-ІАТРІЯ – див.: Ятр-.
ІВАНОВА – ВЕРБОВА (Н. З. ИВАНОВ – Я. Ф. 

ВЕРБОВ) ТЕОРІЯ – теорія, що пояснює причини 
розриву матки під час пологів або вагітності глибоки-
ми патоморфолоґічними змінами в її стінці внаслідок 
перенесених запальних захворювань.

ІВАНОВА-СМОЛЕНСЬКОГО (А.Г. ИВАНОВ-
СМОЛЕНСКИЙ) СИМПТОМ – на усні питання хво-
рий відповідає письмово; можлива ознака кататонії.

ІВАН-ЧАЙ ВУЗЬКОЛИСТИЙ (CHA MENERION 
ANGUSTIFOLIUM L.) – багаторічна трав’яниста рос-
лина з родини онагрових. Стебло досягає 150 см, гус-
то покрите листками. Листки ланцетоподібні, невеликі, 
зверху темно-зелені, блискучі, знизу сизо-зелені. Квіт-
ки лілово-пурпурові, інколи блідо-рожеві. Плоди – вузь-
кі довгі стручки з насінням, схожі на відростки стеб-
ла. Цвіте рослина в червні – серпні. Росте на узліссі, на 
просіках, поблизу канав і висохлих торф’ я них боліт. Дія: 
протизапальна, знебо лююча.

ІВЕМАРКА (B. I. I. IVEMARK) СИНД РОМ – ем-
бріопатія, яка розвивається як ґенотипова аномалія, а 
також під впливом інфекційно-токсичних факторів, що 
пошкоджують диференціювання тканин ембріона в про-
міжку між 31-м і 36-м днями ембріоґенезу. І. с. прояв-
ляється поєднанням аґенезії селезінки з вродженою ва-
дою серця і аномаліями розміщення орґанів черевної 
порожнини (повне зворотне розміщення всіх внутріш-
ніх орґанів або тільки орґанів черевної порожнини, се-
рединне розміщення печінки, декстро- або мезокардія 
та ін.).

IVIC-СИНДРОМ – успадкування за аутосомно-
домінантним типом; характеризується внутрішньою 
офтальмоплеґією, погіршенням слуху та дефектами 
радіальної частини верхньої кінцівки від довгого тон-
кого великого пальця до деформації всієї кінцівки; зус-
трічається рідкісно.

ІГНАТОВСЬКОГО СИМПТОМ – парастернальна 
пульсація; можлива ознака хронічного медіастиніту.

ІГНОРУВАТИ – нехтувати, навмисне не помічати, 
не звертати уваги.

ІҐНІПУНКТУРА – термокаустика за допомогою 
розжарених голок.

 ЗУБНИЙ КАМІНЬ – ІҐНІПУНКТУРА

ЗУБНИЙ КАМІНЬ – мінералізовані аморфні або 
кристалічні відкладення на поверхні зуба в ділян-
ці шийки. Стосовно ясен розрізняють над’ясневий і 
під’ясневий З. к.

ЗУБНІ ПРОТЕЗИ – засіб для заміщення дефектів 
зубних рядів або альвеолярних відростків щелеп.

ЗУБНІ ХВОРОБИ – захворювання зубів і навколо-
зубних тканин.

ЗУБОЛІКАРСЬКІ ПАСТИ – лікарські засоби у 
вигляді паст, що застосовуються в стоматолоґії при лі-
куванні зубів.

ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА СИМПТОМ – при до-
слідженні тонусу м’язів кінцівок виникає відчуття пе-
реривчастості, ступінчастості руху у вигляді рівномір-
них поштовхів; прояв екстрапірамідної риґідності м’язів 
при паркінсонізмі.

ЗУДЕКА (P. H. M. SUDECK) АТРОФІЯ – пато-
лоґічний стан, що виникає при запаленні або пошкод-
женні м’яких тканин, нервів, кісток і суглобів, основ-
ним проявом якого є виражена кісткова атрофія. Виді-
ляють гостру травматичну, інфекційно-запальну, не-
вроґенну і тромботичну форми З. а. Остеопороз спос-
терігається в периферійних відділах кін цівки, часті-
ше уражаючи багатосуглобові відділи, дистальні місця 
травми або запалення. У клінічній картині виділяють 
3 фази. Перша фаза (запалення) характеризується по-
явою болів, гіперемії в ураженій кінцівці і виражено-
го набряку. Друга фаза (дистрофія) – справжня З. а. – 
характеризується порушенням кровообігу і зменшен-
ням місцевої температури тканин, розвитком щільно-
го набряку, який може поширитися у випадку уражен-
ня кисті або ступні на передпліччя чи гомілку. Третя 
фаза (атрофія, або запалення, що закінчилося) спос-
терігається при особливо тяжких пошкодженнях або 
запаленнях.

ЗУДЕКА (P. H. M. SUDECK) СИНДРОМ – див.: Зу-
дека атрофія.

ЗУДЕКА (P. H. M. SUDECK) ХВОРОБА – див.: Зу-
дека атрофія.

ЗУПАНОСА – ЗЕҐЕССЕРА – ШНЕЙДЕРА (G. ZOU-
PANOS – F. SAE GESSER – CL. SCHNEIDER) СИН-
ДРОМ – прояви тимоми; припускається спадковий 
ґенез цього захворювання. Спостерігається пухлина 
(звичайно, доброякісна) вилочкової залози, виражена 
міастенія, еритробластична анемія, вовчакові клітини 
в крові.

ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ – лікарські заходи, спря-
мовані на зупинку кровотечі.

ЗУПИНКА МОВЛЕННЯ ЕПІЛЕПТИЧНА – пси-
хічний епілептичний напад, який характеризується втра-
тою здатності го во рити уголос при збереженості внут-
ріш нього мовлення.

ЗЧЕПЛЕННЯ ҐЕНІВ – сумісне передавання від 
одного з батьків нащадкам ґенів, що є в одній хромо-
сомі. Спричиняє сумісне успадкування різних ознак, 
на які впливають ці ґени. Під час мейозу такі ґени за-
вжди потрапляють в одну статеву клітину (ґамету) як 
з’єднані між собою в окрему групу зчеплення.
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ІДЕАЛ – взірець досконалості, кінцева, найвища ме-
та прагнень.

ІДЕАЛІЗАЦІЯ – 1) мисленне конструювання по-
нять про об’єкти, що не існують і не здійсненні, але для 
яких є прообрази в реальному світі; 2) наділення когось 
або чогось привабливими, але ірреальними властивос-
тями; уявлення про когось чи щось, як значно краще і 
досконаліше, ніж воно є насправді.

ІДЕАЛЬНИЙ – 1) досконалий, взірцевий, що від-
повідає ідеалу; 2) такий, що стосується ідеї, діяльності 
мислення; 3) уявний, не існуючий реально.

ІДЕАТОРНО-АФЕКТИВНА ДИСО ЦІАЦІЯ – див.: 
Афективна дисоціація.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ – 1) ототожнення, прирівняння, 
уподібнення; 2) форма психолоґічного захисту у вигляді 
переносу образу іншої людини на себе з утворенням ем-
патії, що дозволяє досягнути внутрішнього психолоґіч-
ного заспокоєння; 3) у кібернетиці – побудова моделі си-
стеми за даними її функціонування.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСІВ – визначення родової і 
видової належності ві русів, встановлення їх тотожності 
або відміни при порівнянні з уже відомими вірусами.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІКРОБІВ – визначення видо-
вої або типової належності мікробів.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ – визначення за допо-
могою спеціальних методів тотожності суб’єкта конк-
ретній особі за розпізнавальними ознаками і особливос-
тями, що характеризують його.

ІДЕНТИЧНІСТЬ – рівнозначність, тотожність, од-
наковість.

ІДЕО- (лат. idea, від грец. idea форма, зовнішність; 
думка, уявлення, ідея) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до мислення, розумової чи психічної 
діяльності.

ІДЕОМОТОРНА РЕАКЦІЯ – див.: Ідео моторний 
акт.

ІДЕОМОТОРНИЙ АКТ – несвідома рухова реак-
ція, що проявляється підвищенням тонусу або слабким 
скороченням м’язів, які беруть участь у здійсненні рухів, 
і виникає у відповідь на уявлення про цей рух.

ІДЕОФРЕНІЯ – психічні хвороби, що переважно 
проявляються маячними розладами.

ІДЕЯ (Ї) – 1) думка, загальне поняття про предмет 
чи явище; 2) найвища форма пізнання і мислення, яка 
не тільки відображає об’єкт, а й спрямована на його пе-
ретворення.

І. АУТОХРОННІ – див.: Верніке аутохронні ідеї.
І. ВЕЛИЧІ – див.: Верніке експансивні ідеї.
І. ДОМІНУЮЧІ – див.: Ідеї над цінні.
І. ЕКСПАНСИВНІ – див.: Верніке експансивні 

ідеї.
І. ІПОХОНДРИЧНІ – І. про наявність будь-якого 

захворювання.
І. КАТАТИМНІ – думки або уявлення, що відбива-

ють визначаючий їх домінуючий афект.
І. МАЯЧНІ – І., що не відповідають реальній дійс-

ності, але уявляються хворому дійсними; вони опано-

вують його свідомість, їх спростування хворим катего-
рично відкидається.

І. МЕҐАЛОМАНІЧНІ – див.: Верніке експансив-
ні ідеї.

І. НАВ’ЯЗЛИВІ – ідеї, яких хворий не може поз-
бутися, розуміючи при цьому їх об’єктивну необґрун-
тованість.

І. НАДЦІННІ – ідеї, що виникають під впливом ре-
альних обставин, але внаслідок надмірного емоційного 
напруження; займають домінуюче місце у свідомості.

І. ФІКСОВАНІ – див.: Ідеї надцінні.
ІДІО- (грец. idios – власний, свій, окремий, своєрід-

ний, незвичний) – частина складних слів, яка означає 
«особливий», «своєрідний», «незвичний».

ІДІОАДАПТАЦІЯ – окремі пристосовні зміни, 
корисні в певних умовах середовища; виникають без 
підвищення загального рівня орґанізації.

ІДІОҐРАМА – зображення каріотипу у вигляді 
діаґрами, побудованої на основі вимірювань і вивчен-
ня структури хромосом. Хромосоми нумерують і кла-
сифікують з урахуванням особливостей їхньої морфо-
лоґії та розмірів. І. гаплоїдного хромосомного набо-
ру клітин людини складається з 22 пронумерованих 
хромосом – аутосом, об’єднаних у 7 груп, і 1 статевої 
хромосоми.

ІДІОЛЕКТ – індивідуальне мовлення, особливості 
мовлення індивідуума в певний період.

ІДІОПАТИЧНА БУРА ІНДУРАЦІЯ ЛЕГЕНЬ – 
див.: Ідіопатичний гемосидероз легень.

ІДІОПАТИЧНИЙ – такий, що характеризується не-
ясним походженням, виникає без видимих причин; пер-
винний, самостійний, ґенуїнний.

ІДІОПАТИЧНИЙ ГЕМОСИДЕРОЗ ЛЕГЕНЬ – 
захворювання, що характеризується повторними кро-
вовиливами в легені, розвитком гемосидерозу і склеро-
зу легень. Припускається, що причиною захворювання 
є первинний недорозвиток еластичного каркасу легене-
вих судин, внаслідок чого виникають аневризми, застій 
крові і діапедезні крововиливи в легені. Клінічно І. г. л. 
проявляється тріадою симптомів: гіпохромною анемією, 
періодичними кровохарканнями і характерним симет-
ричним ураженням легень. Проґноз: більшість хворих 
гине в дитячому віці.

ІДІОПЛАЗМА – сукупність структурних компонен-
тів клітини, пов’язаних зі збереженням і передачею ґе-
нетичної інформації.

ІДІОСИНКРАЗІЯ – 1) реакції орґанізму, що схожі 
за своїми клінічними проявами з алерґічними і виника-
ють у людей, які мають спадково зумовлену підвище-
ну чутливість до деяких харчових продуктів і ліків; 2) 
підвищена чутливість окремих індивідів до факторів, 
які малопатоґенні для більшості.

ІДІОТИП – див.: Ґенотип.
ІДІОТІЯ – крайній ступінь природженого або набу-

того недоумства, при якому не розвивається мовлення і 
елементарні навички.

ІДІОТІЯ АМАВРОТИЧНА – спадкові (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) захворювання 

 ІДЕАЛ  – ІДІОТІЯ АМАВРОТИЧНА
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із групи хвороб накопичення, що зумовлені порушен-
ням обміну ганґліозидів і проявляються проґресуючим 
зниженням інтелекту і зору.

ІДІОТІЯ АМАВРОТИЧНА ВРОДЖЕНА – див.: 
Норма на – Вуда синдром.

І. АМАВРОТИЧНА ДИТЯЧА ПІЗ НЯ – див.: Біль-
шов ського – Янського хвороба.

І. АМАВРОТИЧНА ДИТЯЧА РАННЯ – див.: Тея – 
Сакса хвороба.

І. АМАВРОТИЧНА ПІЗНЯ – див.: Куфса хвороба.
І. АМАВРОТИЧНА ФОРМИ НОРМАНА – ВУ-

ДА – див.: Нормана – Вуда синдром.
І. АМАВРОТИЧНА ФОРМИ ШПІЛЬМЕЙЄРА – 

ФОҐТА – див.: Шпіль мейєра – Фоґта хвороба.
І. АМАВРОТИЧНА ЮНАЦЬКА – див.: Шпільмей-

єра – Фоґта хвороба.
ІДІОТІЯ ГІДРОЦЕФАЛЬНА – ідіотія, що виникає 

внаслідок водянки головного мозку з наступною атро-
фією мозкової тканини.

І. ДИЗОСТОТИЧНА – див.: Ґарґоїлізм.
І. КСЕРОДЕРМІЧНА – див.: Де Санктиса – Как-

кьоне синдром.
І. МІКСЕДЕМАТОЗНА – ідіотія, зумовлена вродже-

ним порушенням функції щитоподібної залози.
І. ТИМІЧНА – ідіотія, зумовлена вродженим пору-

шенням функції вилочкової залози.
ІДІОХРОМОСОМИ – див.: Хромосоми статеві.
ІЄРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь предметів релігій-

ного культу.
ІЄРСИНІОЗ – гостре інфекційне захворювання, що 

спричинюється Yersinia enterocolitica. Джерела збудни-
ків – тварини і людина – хворі та носії. При потраплян-
ні збудників і токсинів у шлунково-кишковий тракт ви-
никає ґастроентероколіт. Проникання мікробів у кров 
спричинює бактеріємію і ґенералізацію процесу з вто-
ринною вогнищевістю і розвитком запалень у різних 
орґанах, у першу чергу, у печінці і селезінці. Розвива-
ються токсичні й алерґічні процеси.

ІЗО- (грец. isos – рівний, однаковий) – частина склад-
них слів, яка означає «рівний», «однаковий».

ІЗОАЛЕЛІ – алелі одного локуса, що мають схожий 
фенотиповий ефект.

ІЗОАНТИҐЕН(И) – антиґени еритроцитів, лейко-
цитів та інших клітин, а також плазмових білків особин 
одного біолоґічного виду, що зумовлюють розвиток іму-
нолоґічних реакцій при гемо транс фузії, трансплантації 
чужорідних тканин.

ІЗОАНТИТІЛА – антитіла до ізоантиґенів.
ІЗОҐАМЕТИ – морфолоґічно однакові кон’юґуючі 

ґамети.
ІЗОҐАМІЯ – 1) явище передачі ґаметами (чоловічою 

і жіночою) однакових ґенотипних комбінацій; 2) стате-
вий процес, при якому ґамети, що зливаються, однакові 
за зовнішнім виглядом і від різняються між собою лише 
фізіолоґічними властивостями; І. властива деяким ниж-
чим орґанізмам.

ІЗОГЕМАҐЛЮТИНАЦІЯ – аґлютинація еритро-
цитів, що розвивається внаслідок дії сироватки крові, 

яка містить ізоаґлютиніни, на еритроцити з відповідни-
ми ізоантиґенами.

ІЗОГЕМОЛІЗИНИ – ізоантитіла до еритроцитів, 
що спричинюють у присутності комплементу їх ге-
моліз.

ІЗОГОРМОНИ – речовини, близькі за хімічною 
структурою до будь-якого гормону, але не мають його 
біолоґічної дії.

ІЗОДАКТИЛІЯ – аномалія розвитку, що спостері-
гається при недосконалому хонд роґенезі: товсті, короткі, 
приблизно однакової довжини ІІ-Vпальці кистей рук.

ІЗОДИНАМІЇ ЗАКОН – властивість білків, жирів 
і вуглеводів заміщати один одного в енерґетичному ас-
пекті.

ІЗОДИНАМІЯ – див.: Ізодинамії закон.
ІЗОДІАҐНОСТИКА – метод діаґностики, що засто-

совується в медичній паразитолоґії і ґрунтується на за-
стосуванні біолоґічних проб.

ІЗОДОЗИ – криві рівних значень доз іо нізуючого 
випромінювання, уздовж яких експозиційна або погли-
нена дози мають постійне значення.

ІЗОДОЗНІ КРИВІ – див.: Ізодози.
ІЗОЕНЗИМИ – див.: Ізоферменти.
ІЗОЗИМИ – див.: Ізоферменти.
ІЗОІМУНІЗАЦІЯ – імунізація антиґенами іншої 

особини того ж біолоґічного виду.
ІЗОКОРІЯ – рівність діаметрів зіниць обох очей.
ІЗОЛЕЙЦИН – С2Н5·СН(СН3)·СН·(NН2)·СООН; 

α – аміно β – метилвалеріанова кислота; незамінна амі-
нокислота для людини і тварин. І. – структурний еле-
мент багатьох білків тваринного і рослинного поход-
ження. І. – тверда речовина, розчинна у воді, лугах і га-
рячій оцтовій кислоті. Відомо чотири оптично активних 
ізомери, що відрізняються фізичними властивостями.

ІЗОЛИМОННА КИСЛОТА – СН2·(СН)2ОН (СООН)2; 
є одним з проміжних субстратів процесу окислення вуг-
леводів, жирних кислот, амінокислот, яке відбувається 
в циклі трикарбонових кислот; утворюється в орґанізмі 
внаслідок ферментативного перетворення з лимонної і 
цисаконітової кислот.

ІЗОЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь виявитися са-
мотнім у житті.

ІЗОЛЮВАТИ – відокремити; помістити окремо, не 
допускаючи стикання, стосунків з іншим.

ІЗОЛЯТИ – відносно невеликі популяції людей 
(100-1000 осіб) з незначним рів нем шлюбної міґрації.

ІЗОЛЯТОР – 1) відокремлене примі щення для ут-
римання хворих з інфек ційними чи нерозпізнаними хво-
робами; 2) речовина, що погано проводить електричний 
струм.

«ІЗОЛЯЦІЇ» СИНДРОМ (LOCKED-IN-SYNDRO-
ME) – симптомокомплекс, що розвивається при де-
мієлінізації центробазальної ділянки мосту з поширен-
ням вогнища ураження дорсально з утягуванням сен-
сорних шляхів; хворий перебуваючи в стані неспання 
і, внаслідок параліча майже всіх частин тіла, не може 
спілкуватися з зовнішнім світом інакше, як за допомо-
гою рухів очима.

 ІДІОТІЯ АМАВРОТИЧНА ВРОДЖЕНА – «ІЗОЛЯЦІЇ» СИНДРОМ
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ІЗОЛЯЦІЙНИЙ – такий, що стосується ізоляції, ви-
користовується для ізоляції.

ІЗОЛЯЦІЯ – 1) заборона спілкування, відокремлен-
ня когось від навколишнього середовища; 2) роз’єд нан-
ня, відособлення.

ІЗОЛЯЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРИХ – проти-
епідемічний захід, спрямований на відособлення (ві-
докремлення) хворих, а також осіб з підозрою на ін-
фекційне захворювання з-поміж оточуючих людей з 
метою запобігання подальшому поширенню інфек-
ції.

ІЗОМЕРАЗИ – клас ферментів, які каталізують внут-
рішньомолекулярні переміщення різних груп; реакції 
взаємного перетворення різних ізомерів в орґанізмах; І. 
відіграють важливу роль у процесі обміну речовин; до І. 
відносять цис-трансізомерази, внутрішньомолекулярні 
оксидоредуктази, трансферази, ліази.

ІЗОМЕРИЗАЦІЯ – перетворення одного ізомеру на 
інший.

ІЗОМЕРІЯ – існування сполук, однакових за хіміч-
ним складом і молекулярною масою, але різних за бу-
довою і властивостями.

ІЗОМЕТРІЯ – збереження пропорцій орґанів і час-
тин тіла в період росту орґанізму.

ІЗОМОРФІЗМ – однаковість будови якихось сукуп-
ностей елементів, незалежна від природи цих елементів.

ІЗОМОРФІЯ – однакові морфолоґічні ознаки в 
представників різних груп орґанізмів, далеких з погля-
ду систематики.

ІЗОМОРФНИЙ – такий, що подібний за формою; 
морфолоґічно ідентичний.

ІЗООНКІЯ – відносна сталість онкотичного тиску 
в плазмі крові.

ІЗООСМІЯ – відносна сталість осмотичного тиску 
в рідких середовищах і тканинах орґанізму.

ІЗООСМОТИЧНІ РОЗЧИНИ – див.: Ізотонічні 
розчини.

ІЗОПНОЕ – стан, який характеризується значним 
зниженням максимальної легеневої вентиляції і майже 
повною від сутністю підвищення легеневої вентиляції 
при фізичному навантаженні; ознака застою крові в ле-
генях при недостатності кровообігу.

ІЗОПРЕЦИПІТИНИ – ізоантитіла до сироваткових 
білків, які спричинюють їх преципітацію.

ІЗОПТЕРА – лінія, що сполучає на схемі поля зору 
точки, які відповідають ділянкам сітківки ока з однако-
вою світловою чутливістю.

ІЗОРИТМІЧНА ДИСОЦІАЦІЯ – форма парасис-
толії, при якій частота пульсації вогнища автоматизму 
серця в передсерді і гетеротопного вогнища автоматиз-
му в шлуночку майже однакова.

ІЗОРИТМІЯ – ритм серця, що електрокардіоґрафіч-
но характеризується рів ністю відстаней між зубцями R 
у всіх серцевих циклах; ознака орґанічного ураження 
міокарда.

ІЗОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – сенсибілізація ізоантиґе-
нами. 

ІЗОСТЕНУРІЯ – симптом порушення осмотичного 
гомеостазу або його реґуляції; проявляється виділенням 
сечі з монотонною питомою вагою.

ІЗОТЕРМА – лінія на ґрафіку, яка сполучає точки з 
однаковою температурою.

ІЗОТЕРМІЯ – відносна сталість температури тіла, 
що забезпечується фізіолоґічними механізмами термо-
реґуляції.

ІЗОТОНІЧНИЙ – однаково напружений.
ІЗОТОНІЧНІ РОЗЧИНИ – розчини, в яких однако-

вий осмотичний тиск.
ІЗОТОНІЯ – відповідність осмотичного тиску роз-

чину й рідкого середовища клітини або тканин орґаніз-
му. Термін «І.» часто вживають щодо розчинів, які ма-
ють осмотичний тиск такий самий, як 0,9%-ний розчин 
NaCl (фізіолоґічний розчин). 

ІЗОТОПИ – різновиди атомів хімічного елемен-
та, в яких електричний заряд ядра однаковий, а ма-
са різна.

ІЗОТОПНИЙ НОСІЙ – речовина, що містить 
радіоактивні ізотопи; застосовується для переносу поз-
начки на іншу речовину при отриманні радіофармацев-
тичних препаратів.

ІЗОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – трансплантація при біо-
лоґічній сумісності тканин донора і реципієнта.

ІЗОТРОПІЯ – однаковість фізичних властивостей 
речовини з усіх боків.

ІЗОТРОПНІСТЬ – див.: Ізотропія.
ІЗОФЕРМЕНТИ – молекулярні форми певного 

ферменту, що відрізняються тіль ки за фізико-хімічни-
ми властивостями.

ІЗОХЛОРГІДРІЯ – постійність кон цент рації соля-
ної кислоти в секреті парі є тальних ґландулоцитів шлун-
ка.

ІЗОХРОМАТИЧНИЙ – однаково ко лірний.
ІЗОХРОМНИЙ – такий, що збігається в часі, повто-

рюється через рівні інтервали; одночасний.
ІЗОХРОНІЗМ – збіг у часі.
ІЗРАЕЛЬСА – УІЛКІНСОНА (M. C. ISRAЛLS – 

J. F. WILKINSON) ХВОРОБА – див.: Анемія В12-
(фолієво)ахрестична.

ІКЛА (DENTES CANINI) – зуби, роз міщені по од-
ному з кожного боку зубного ряду між різцями і малими 
кутніми зубами; характеризуються конічними коронка-
ми з великими одиночними коренями.

ІКРАМОВА СИМПТОМ – підсилення болю в 
правій здухвинній ділянці при натискуванні на праву 
стегнову артерію; ознака гострого апендициту.

ІКСОДОВІ КЛІЩІ – безхребетні тварини ти-
пу членистоногих (Arthropoda), класу павукоподібних 
(Arachnida), загону паразитоформних кліщів (Parasi ti for-
mes), родини іксодових кліщів (Ixodidae); І. к. зберігають 
збудників ряду захворювань людини і тварин (кліщо-
вий енцефа літ, кліщовий висипний тиф, крим ська ге мо-
раґічна гарячка та ін.).

ІКТАЛЬНИЙ – такий, що стосується нападу.
ІКТЕРИЧНИЙ – такий, що стосується жовтяниці; 

жовтяничний.

 ІЗОЛЯЦІЙНИЙ – ІКТЕРИЧНИЙ
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ІЛЕ- (ілео-; анат. ileum – клубова кишка) – части-
на складних слів, яка зазначає належність до клубової 
кишки.

ІЛЕЇТ – запалення клубової кишки.
ІЛЕЇТ ІЛЕОЦЕКАЛЬНИЙ РЕҐІОНАРНИЙ – за-

пальний процес кишечника в ділянці переходу клубової 
кишки в сліпу.

ІЛЕЇТ РЕТРОҐРАДНИЙ – запалення кінцевого від-
ділу клубової кишки, що виникає внаслідок недостат-
ності ілеоцекального клапана.

ІЛЕЇТ ТЕРМІНАЛЬНИЙ – запальний процес тер-
мінальної частини клубової кишки, який характери-
зується трансмуральним і ґранульоматозним уражен-
ням.

ІЛЕОКОЛОПЛАСТИКА – хірурґічна операція за-
міщення ділянки ободової кишки трансплантатом із клу-
бової кишки.

ІЛЕОПОРТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня ворітної вени, при якому контрастна речовина вво-
диться в одну із вен брижі клубової кишки.

ІЛЕОПРОКТОСТОМІЯ – хірурґічне формування 
анастомозу між клубовою і прямою кишками.

ІЛЕОРЕКТАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – див.: Ілео-
проктостомія.

ІЛЕОРЕКТОСТОМІЯ – див.: Ілео проктостомія.
ІЛЕОСИҐМОАНАСТОМОЗ – анастомоз між клу-

бовою і сиґмоподібною кишками.
ІЛЕОСИҐМОЇДОСТОМІЯ – див.: Ілео сиґмосто-

мія.
ІЛЕОСИҐМОСТОМІЯ – хірурґічне формування 

анастомозу між клубовою і сиґмоподібною кишками.
ІЛЕОСТАЗ – накопичення кишкового вмісту в клу-

бовій кишці.
ІЛЕОСТОМІЯ – хірурґічне формування зовнішньої 

нориці клубової кишки.
ІЛЕОТИФЛІТ – одночасне запалення клубової і слі-

пої кишки.
ІЛЕОТОМІЯ – хірурґічний розтин клубової киш-

ки.
ІЛЕОТРАНСВЕРЗОСТОМІЯ – хірурґічне форму-

вання анастомозу між клубовою і поперечною ободо-
вою кишками.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНА КИШЕНЯ ВЕРХНЯ – див.: Ілео-
цекальне заглиблення верхнє.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ ВЕРХНЄ 
(RECESSUS ILEOCECALIS SUPERIOR) – заглиблен-
ня між верхньою поверхнею кінцевого відділу клубової 
кишки і медіальною поверхнею висхідної ободової киш-
ки, утворене парієтальним листком очеревини.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ КРАНІАЛЬ-
НЕ – див.: Ілеоцекальне за глиблення верхнє.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ НИЖНЄ (RE-
CESSUS ILEOCECALIS INFERIOR) – заглиблення 
між нижньою поверхнею кінцевого відділу клубової 
кишки і стінкою сліпої кишки, утворене заднім паріє-
тальним листком очеревини.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНИЙ – такий, що стосується ділян-
ки сполучення клубової і сліпої кишки.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНИЙ КУТ – ділянка переходу клу-
бової кишки в сліпу.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНИЙ ОТВІР (OSTIUM ILEOCE-
CALE) – отвір, що сполучає клубову і сліпу кишку.

ІЛЕОЦЕКАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що характеризується виділенням пінистих екс-
крементів з кислим запахом, великою кількістю пере-
травленої і неперетравленої клітковини та зерняток кро-
хмалю.

ІЛЕОЦЕКОСТОМІЯ – хірурґічне формування ана-
стомозу між клубовою і сліпою кишками.

ІЛЕОЦИСТОПЛАСТИКА – хірурґічна пласти-
ка сечового міхура відрізком клубової кишки з метою 
збільшення його ємності.

ІЛЕОЦИСТОСТОМІЯ – хірурґічне формування 
анастомозу між клубовою кишкою і сечовим міхуром.

ІЛЕУС – неповна непрохідність кишечника; непро-
хідність кишечника, що починається.

ІЛЗА (H. EALES) ХВОРОБА – різної етіолоґії кро-
вовиливи в склоподібне тіло та сітківку. Проявляється 
проґресуючим погіршенням зору, крововиливами в скло-
подібне тіло; на очному дні – крововиливи і картина пе-
рифлебіту. 

ІЛІ (L. W. ELY) СИМПТОМ (1) – ознака патолоґії 
крижово-клубового зчленування: на рентґеноґрамі тазу 
в перед ньозадньому напрямі на ураженому боці спос-
терігається піднята лобкова кістка.

ІЛІ (L. W. ELY) СИМПТОМ (2) – ознака уражен-
ня крижово-клубового зчленування: якщо хворому, що 
лежить на столі вниз обличчям, згинають ногу в колін-
ному суглобі так, щоб гомілка зіткнулася зі стегном, то 
таз піднімається над столом.

ІЛІАКУС-СИМПТОМ – болючість у здухвинній 
ділянці, яка зменшується при згинанні ноги в кульшо-
вому суглобі; озна ка запального ураження клубового 
м’яза.

ІЛІЄСКУ (ILIESCU) СИМПТОМ – болючість при 
натискуванні на шийну точку правого діафраґмального 
нерва; можлива ознака апендициту.

ІЛІОСПОНДІЛОДЕЗ – хірурґічне з’єднання одно-
го або кількох поперекових хребців з однією або обома 
клубовими кістками.

ІЛЮЗІЯ(Ї) – 1) нездійсненна мрія, необґрунтована 
надія; 2) оманливе, хибне сприймання людиною реаль-
но існуючих предметів і явищ.

ІЛЮЗІЇ ДВІЙНИКІВ – див.: Капґра симптом.
ІЛЮЗІЇ ПРОТИОБЕРТАННЯ – вестибулярна ре-

акція на обертання тіла у ви гляді відчуття руху в про-
тилежний бік.

ІЛЮЗОРНЕ ПІЗНАВАННЯ – див.: Капґра симп-
том.

ІЛЮЗОРНИЙ – уявний, примарний, нездійснен-
ний.

ІМАГО – кінцева стадія в розвитку крилатих комах; 
у комах з повним перетворенням І. розвивається в ля-
лечки, у комах з неповним перетворенням – у результаті 
линяння німфи останнього віку, у одноденок – з субіма-
го; І. називають також дорослу комаху.

 ІЛЕ- – ІМАГО
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ІМАГОТЕРАПІЯ – психотерапевтичний прийом, 
який полягає в навіюванні хворому психотравмуючої 
ситуації, в якій він уявляє себе в образі будь-якої авто-
ритетної особи і діє так, як діяла б ця особа.

ІМБЕЦИЛЬНІСТЬ – ступінь розумової відсталості, 
при якій мовний запас обмежений, можливе утворення 
найпро стіших навичок, але не розвивається здатність до 
абстракції та самостійності в діях.

ІМБІБІЦІЯ – просочування тканин орґанізму ре-
човинами, розчиненими в рідині. Розрізняють прижит-
тєву і трупну І. І. включає такі явища, як капілярне при-
тягання, молекулярна адсорбція, осмотичні і онкотичні 
процеси.

ІМЕРСІЯ – введення рідини (вазеліну, кедрової олії, 
водного розчину ґліцерину) між предметом, що розгля-
дається і об’єк тивом мікроскопа, з метою підвищення 
освітленості зображення.

ІМЕРСЛУНДА – ҐРЕСБЕКА (O. IMER S LUND – 
R. GRASBECK) СИНДРОМ – різновид спадкової (ус-
падкування аутосомно-рецесивне) меґало бластичної 
анемії з селективною малабсорбцією вітаміну В12. Ге-
нетичний дефект полягає в зниженій здатності вітаміну 
В12 фіксуватися на поверхні слизової оболонки клубової 
кишки і потім зв’язуватися з транскобаламіном ІІ. Хво-
роба проявляється у віці 1–4 років. Спостерігається гі-
перхромна анемія, меґалобластоз, доброякісна протеїн-
урія, часто з набряком. Приблизно у віці 20 років всі 
симптоми проходять.

ІМІНОҐЛІЦИНУРІЯ – захворювання, що належить 
до групи спадково зумовлених первинних ґліцинурій; 
характеризується підвищеним виділенням ґліцину з се-
чею, пролінурією і оксипролінурією; клінічно прояв-
ляється судомами, порушеннями статевого розвитку; 
більшість хворих соматично здорові; можливі психіч-
ні розлади.

ІМІНОКИСЛОТИ – карбонові кислоти, що містять 
іміногрупу (NH). Обмін І. в орґанізмі тісно пов’язаний 
з обміном амінокислот, з яких І. утворюються в резуль-
таті відщеплення водню. До І. належать пролін і окси-
пролін.

ІМІТАЦІЯ – наслідування.
ІМІТАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН – тест, який полягає 

в тому, що одна нога хворого, який лежить на ліжку, 
зігнута в коліні і спирається на п’ятку, а інша повинна 
бути ним приведена в таку саму позицію із крайнього 
згинання або розгинання; при ураженні мозочка на боці 
патолоґічного вогнища нога завжди виявляється зігнута 
більше, ніж потрібно.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ – створення нерухомості части-
ни тіла при переломах кісток, захворюваннях суглобів, 
великих ранах шляхом накладання пов’язок і шин.

ІМПЕДАНС – 1) реактивний опір, що його чинить 
жива тканина змінному струму; 2) повний опір елект-
ричного кола змінному струму, зумовлений омічним, ін-
дуктивним і ємнісним опором кола.

ІМПЕДАНС АКУСТИЧНИЙ – опір, що його чи-
нить акустична система поширенню звукових коли-
вань.

ІМПЕДАНС МЕХАНІЧНИЙ – опір, який чинить 
середовище поширенню механічних коливань.

ІМПЕДОҐРАФІЯ – ґрафічне зображення змін елек-
тричного імпеданса живих тканин.

ІМПЕРАТОРІ (C. IMPERATORI) РЕФЛЕКС – 
змикання повік при подразненні піднебіння; фізіолоґіч-
ний рефлекс.

ІМПЕРСОНАЛЬНИЙ – безособовий.
ІМПЕТИҐІНІЗАЦІЯ – розвиток імпетиґо, що уск-

ладнює перебіг будь-якого дерматозу.
ІМПЕТИҐІНОЗНИЙ – такий, що стосується імпе-

тиґо, нагадує імпетиґо; гноячковий.
ІМПЕТИҐО – контаґіозне захворювання шкіри 

стрептококової і стафілококової етіолоґії. Основним еле-
ментом І. є пустула, що розвивається безпосередньо під 
роговим шаром.

І. БУЛЬОЗНЕ – різновид стрептококового І., що ха-
рактеризується утворенням невеликої кількості флік-
тен у вигляді напружених напівсферичних пухирів з 
мутним вмістом, які швидко збільшуються в розмірах. 
Найчастіша локалізація І. б. – тил кистей, ступні, го-
мілки.

І. ВЕҐЕТУЮЧЕ – різновид стрептококового І., що 
характеризується тим, що ерозивні поверхні звичайно-
го І. перетворюються у веґетуючі вогнища, які покрива-
ються гнійними кірками, оточеними роговим покривом, 
підритим ексудатом.

І. КІЛЬЦЕПОДІБНЕ – різновид стрептококового 
І., що характеризується формуванням великих плоских 
пухирів (фліктен), центральна частина яких підсихає з 
утворенням жовтувато-коричневої кірки, у той час коли 
процес поширюється назовні, внаслідок чого фліктени 
набувають кільцеподібної форми.

І. СИФІЛОПОДІБНЕ ПОСТЕРОЗИВНЕ ПАПУ-
ЛЬОЗНЕ – різновид стрептококового І., що характе-
ризується появою на сідницях, задній поверхні стегон 
фліктен, що розкриваються з утворенням ерозій, в ос-
нові яких розвивається папульозний інфільтрат. 

І. СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК – різновид стрептоко-
кового І., що характеризується появою дрібних плоских 
пухирців або афтозних висипів на слизовій оболонці ро-
та, носа, кон’юнктиви повіки і очного яблука.

І. СТАФІЛОКОКОВЕ – поверхневе гнійне запа-
лення волосяних фолікулів, що спричинюється стафі-
лококами.

І. СТРЕПТОКОКОВЕ – І. стрептококової етіолоґії, 
яке характеризується висипанням поверхневих (підро-
гових) пухирів – фліктен діаметром 0,5–1,0 см з прозо-
рим або дещо мутнуватим вміс том, оточених запальним 
вінчиком.

І. СТРЕПТОСТАФІЛОКОКОВЕ – стрептококове 
І., що ускладнене стафілококовою інфекцією; найчасті-
ша форма піодермії, що з’являється в дітей на шкірі об-
личчя.

І. ГЕРПЕТИФОРМНЕ – див.: Девержі хвороба.
І. ТРОПІЧНЕ БУЛЬОЗНЕ – див.: Пу хир чатка 

тропічна конта ґіозна.

 ІМАГОТЕРАПІЯ – ІМПЕТИҐО ТРОПІЧНЕ БУЛЬОЗНЕ
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ІМПЛАНТАТИ – пристосування із будь-яких не-
орґанічних матеріалів, які вводяться в орґанізм людини 
для тимчасового виконання різних функцій.

ІМПЛАНТАЦІЯ – 1) укорінення зародка в слизо-
ву оболонку матки в плацентарних ссавців і людини; 
2) хірурґічне вживлення в тканини чужих орґанізму ма-
теріалів; 3) назва багатьох видів хірурґічних операцій.

ІМПЛАНТАЦІЯ АБДОМІНАЛЬНА – укорінення 
зародка в очеревину.

ІМПОЗАНТНИЙ – поважний, показний, здатний 
привертати увагу зовнішнім виглядом, манерами.

ІМПОНУВАТИ – справляти гарне враження, подо-
батися, викликати поваґу.

ІМПОТЕНЦІЯ – часткова або повна втрата особа-
ми чоловічої статі здатності здійснювати статевий акт. 
Розрізняють такі основні види І.: псевдоімпотенція, по-
рушення нейрогуморальної складової копулятивного 
циклу, порушення психіч ної складової, порушення ере-
кційної складової, порушення еякуляторної складової.

ІМПРЕҐНАЦІЯ (у гістолоґічних до слідженнях) – 
виявлення структур клітин і тканин, що ґрунтується на 
їх різній здатності утримувати або відновлювати солі 
тяжких металів, розчинами яких були просочені об’єкти 
мікроскопічного до слідження.

ІМПРИНТИНҐ – фіксування в пам’яті новонарод-
женого відмітних рис, діючих на нього життєво важли-
вих об’єктів.

ІМПУЛЬС – поштовх до дії.
ІМПУЛЬС НЕРВОВИЙ – форма збудження, що ви-

никає як відповідь нервових утворень на подразнюю-
чий вплив будь-яких факторів і характеризується корот-
кочасністю і великою швидкістю поширення. Причи-
ною поширення І. є утворення різниці потенціалів між 
збудженими і незбудженими ділянками нер вової ткани-
ни. Величина І. визначається амплітудою піку потен-
ціалів дії. Швид кість поширення І. в різних нер вових 
елементах коливається від 100–120 м/сек до 1 м/сек, а 
тривалість – від кількох десятитисячних до десятих час-
ток секунди.

ІМПУЛЬСИВНА ДІЯ – стрімка немотивована дія, 
яка раптово здійснюється і триває секунди або хвилини; 
ознака психічного розладу.

ІМПУЛЬСИВНИЙ – такий, що діє під впливом пер-
шої спонуки; поривчастий.

ІМПУЛЬСИВНИЙ ПОТЯГ – непереборний П. до 
здійснення тих або інших дій, що повністю опановує во-
лю і розум з одночасним гальмуванням інших прагнень, 
бажань, уявлень.

ІМПУЛЬСИВНІСТЬ – схильність до зовнішньо 
немотивованих, частіше – аґресивних вчинків і дій, які 
протікають короткочасно, виникають і призупиняють-
ся раптово.

ІМПУЛЬСНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – електро-
маґнітне або корпускулярне випромінювання будь-якого 
виду, що ґенерується і поширюється у вигляді короткого 
посилання електромаґнітної енерґії або згустків части-
нок, поодиноких або таких, що чергуються один за од-
ним, через певні проміжки часу, з певною частотою.

ІМПУЛЬСНІ СТРУМИ – електричні струми різ-
ної полярності, що застосовуються з метою лікування і 
діаґностики, які надходять до пацієнта у вигляді окре-
мих імпульсів. До групи І. с. належать: 1) І. с. постійної 
полярності і низької частоти – струми Ледюка, Лапіка, 
тета нізуючі і діадинамічні; 2) І. с. змінної полярності 
і середньої частоти – інтерференційні, синусоїдальні, 
модульовані, флюктуючі; 3) І. с. змінної полярності і 
високої частоти.

ІМПУТАБЕЛЬНІСТЬ – див.: Осуд ність.
ІМУНІЗАЦІЯ – специфічна профілактика інфекцій-

них хвороб серед людей і тварин. І. виконують: шляхом 
уведення в орґанізм антиґенів (живих або убитих вак-
цин, анатоксинів), антитіл (імунних сироваток або ґам-
ма-ґлобулінів), імунної сироватки або ґамма-ґлобуліну 
і слідом за тим – антиґену.

І. АКТИВНА – І., яка ґрунтується на введенні в 
орґанізм антиґенів (живих або убитих вакцин, анаток-
синів).

І. ПАСИВНА – І., яка ґрунтується на введенні в 
орґанізм антитіл (імунних сироваток або ґамма-ґло-
булінів).

І. ПАСИВНО-АКТИВНА – І., яка ґрунтується на 
послідовному введенні в орґанізм антитіл і антиґенів.

ІМУНІТЕТ – несприйнятливість живих орґанізмів 
до збудників інфекційних хвороб та чужорідних речо-
вин. Зумовлюється сукупністю успадкованих та набу-
тих біолоґічних особливостей та механізмів орґанізму, 
які здатні протистояти шкід ливому впливу мікробів і 
токсинів.

І. АКТИВНИЙ – І., який виникає внаслідок імунної 
відповіді орґанізму на введення антиґену.

І. АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ – І., який виникає сто-
совно бактерій.

І. АНТИТОКСИЧНИЙ – І., що виникає стосовно 
токсинів, які виробляються мікроорґанізмами, росли-
нами, тваринами.

І. ВИДОВИЙ – див.: І. спадковий.
І. ВРОДЖЕНИЙ – див.: І. спадковий.
І. ГУМОРАЛЬНИЙ – І., зумовлений наявністю пев-

них біолоґічно активних речовин у внутрішньому сере-
довищі орґанізму.

І. ІНФЕКЦІЙНИЙ – див.: І. нестерильний.
І. КЛІТИННИЙ – І., зумовлений активністю пев-

них клітин.
І. КОНСТИТУЦІЙНИЙ – див.: І. спадковий.
І. НАБУТИЙ – І., що розвивається внаслідок пере-

несеної інфекції або імунізації, має сувору специфіч-
ність і не передається спадково. Набутий І. форму ється 
на ґрунті спадково детермінованих факторів і механіз-
мів. Імунореактивні ґени визначають потенційну мож-
ливість реакції на той чи інший антиґен і силу імунної 
відповіді.

І. НАБУТИЙ АКТИВНО – вид набутого І., що ви-
никає в результаті перенесеного клінічно вираженого 
захворювання і в результаті латентної інфекції, а також 
може бути викликаний шляхом вакцинації живими або 
убитими вакцинами.

 ІМПЛАНТАТИ – ІМУНІТЕТ НАБУТИЙ АКТИВНО
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ІМУНІТЕТ НАБУТИЙ ПАСИВНО – вид набутого 
І., що виникає в плода внаслідок того, що він отримує 
антитіла від матері через плаценту.

І. НЕСТЕРИЛЬНИЙ – вид набутого І., що зумовлю-
ється наявністю інфек ційного аґента в орґанізмі і продов-
жується доти, поки мікроби в ньому зберігаються.

І. ПАСИВНИЙ – І., який виникає при передачі ан-
титіл у формі антисироватки або імуноґлобулінів від 
імунізованого донора, а також від матері через плацен-
ту або з молозивом.

І. ПОСТВАКЦИНАЛЬНИЙ – І., який виникає 
внаслідок активної імунізації.

І. ПРИРОДНИЙ – див.: І. спадковий.
І. СПАДКОВИЙ – І., характерний для того або ін-

шого виду тварин або людини і передається спадково 
від покоління до покоління, як і інші ґенетичні ознаки.

І. СПЕЦИФІЧНИЙ – І., що набувається внаслідок 
контакту орґанізму з антиґеном або пасивної імунізації, 
має пристосувальне значення і характеризується форму-
ванням імунолоґічної пам’яті.

І. СТЕРИЛЬНИЙ – вид набутого І., що супровод-
жується повним звільненням від інфекційного аґента і 
не зникає після перенесення інфекції.

І. ПРОТИВІРУСНИЙ – захисні фактори і механіз-
ми орґанізму, спрямовані на відновлення постійності 
внутрішнього середовища орґанізму хазяїна шляхом 
розпізнання вірусних аґентів і гальмування їх біолоґіч-
ної активності. Розрізняють два види несприйнятли-
вості проти вірусів: 1) природну, що пов’язана з врод-
женою або такою, що розвивається з віком, стійкістю 
орґанізму до певних вірусних інфекцій, яка ґрунтуєть-
ся на відсутності чутливих клітин або підвищеній їх 
резистентності, а також на біолоґічній інактивації за 
участю фаґоцитарних факторів, нормальної темпера-
тури тіла або неспецифічних інгібіторів; 2) набуту, що 
утворюється після перенесення хвороби або штучної 
імунізації живими або убитими вакцинами, до складу 
яких входять активні віруси або їх превентивні анти-
ґени.

І. ПРОТИПУХЛИННИЙ – реакції імун ної систе-
ми орґанізму, які спрямовані проти пухлинної клітини 
і визначаються активністю імунних лімфоцитів, макро-
фаґів і антитіл.

І. ТКАНИННИЙ – несприйнятливість тканини до 
ураження певними мікроорґанізмами або продуктами 
їхньої життєдіяльності, що зумовлено ґенетично.

І. ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИЙ – стан під вищеної 
імунолоґічної реактивності орґанізму, що виникає у 
відповідь на пересадку орґана чи тканини, які взяті від 
іншої особи, що ґенетично відрізняється. І. т. являє со-
бою загальну імунолоґічну реакцію орґанізму реци-
пієнта, спрямовану проти пересадженої тканини. І. т. 
здійснюється в результаті взаємодії системи імуноком-
петентних клітин реципієнта: макрофаґів, Т- і В-лім-
фоцитів.

ІМУННА ВІДПОВІДЬ – реакція орґанізму на ан ти-
ґенний подразник, що проявляється, як правило, фор-

муванням імунітету щодо цього або схожих до нього за 
структурою антиґенів.

І. В. АНАМНЕСТИЧНА – див.: І. в. вторинна.
І. В. ВТОРИННА – І. в., яка розвивається при на-

ступному контакті з тим самим антиґеном; основною 
особливістю цього процесу є швидка проліферація В-
лімфоцитів з диференціюванням їх у зрілі плазматичні 
клітини та швидка продукція великої кількості антитіл, 
головним чином IgG, які вивільняються в кров та тка-
нинну рідину, де можуть зу стрітися з антиґеном і ефек-
тивно взаємодіяти з ним.

І. В. ПЕРВИННА – перша взаємодія антиґена з В-
лімфоцитами; В-лімфоцити, які комітовані до відповіді 
на цей антиґен, починають проліферувати та диферен-
ціюватися у вигляді клонів; деякі із них стають кліти-
нами пам’яті; інші перетворюються у зрілі плазматичні 
клітини, що синтезують антитіла; головними особливос-
тями первинної імунної відповіді є: існування латентно-
го періоду до появи антитіл, потім продукція їх тільки 
в невеликій кількості, спочатку IgM, а потім переклю-
чення (за участю Т-лімфоцитів) на синтез іншого ізоти-
па Ig - IgG, IgA або IgE; це призводить до появи числен-
них клітин пам’яті, які здатні в майбутньому реаґувати 
на цей же антиґен.

ІМУННА КРОВ – гемотрансфузійний засіб; містить 
у високому титрі антитіла до певних збудників інфек-
ційних захворювань або токсинів.

ІМУННА ПЛАЗМА – препарат плазми крові, який 
отримують із крові донорів, що імунізовані проти пев-
ної інфекції.

ІМУННА СИСТЕМА – морфофункціо нальна сис-
тема, що включає центральні (кістковий мозок, ти-
мус, сумка Фабриція в птахів) та периферійні (селезін-
ка, лімфатичні вузли) орґани імунітету, а також вогни-
щеві скупчення лімфоцитів, що розсіяні по орґанізму, 
у тому числі лімфоцитів, циркулюючих за током крові 
і лімфи; особливе місце в цій багатокомпонентній тка-
нинній орґанізації займає, так звана, лімфоїдна ткани-
на, асоційована з слизовими оболонками; до неї нале-
жать пейєрові бляшки та солітарні фолікули кишечника, 
скупчення лімфоїд ної тканини в червоподібному відрос-
тку, лімфоглоткове кільце Вальдейєра (язи ковий, під-
небінний, тубарні та глотковий миґдалик), гортанні миґ-
далики, вогнищева лімфоїдна тканина за ходом бронхів 
і уроґенітального тракту.

ІМУННЕ ПРИЛИПАННЯ – специфіч на імунолоґіч-
на реакція, яка наступає в результаті утворення комплексу 
антиґен–антитіло–комплемент та його взаємодії з рецепто-
рами тромбоцитів і еритроцитів і проявляється утворенням 
аґлютинатів. Реакція І. п. протікає в 3 фази: утворення спе-
цифічного комплексу антиґен–антитіло, приєднання ком-
плементу до комплексу антиґен–антитіло, взаємодія між 
комплексом антиґен–антитіло–комплемент та індикатор-
ними клітинами (тромбоцити, еритроцити).

ІМУННИЙ – такий, що має імунітет або викликає 
імунітет; несприйнятливий.

ІМУННИЙ ПРОШАРОК – частина населення (у %), 
що має імунітет до певного інфекційного захворювання.

 ІМУНІТЕТ НАБУТИЙ ПАСИВНО – ІМУННИЙ ПРОШАРОК
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ІМУНОБЛАСТНА САРКОМА – див.: Лімфосарко-
ма імунобластна.

ІМУНОГЕМАТОЛОҐІЯ – розділ імунолоґії, що 
вивчає хвороби крові, пов’язані з імунолоґічними ре-
акціями орґаніз му.

ІМУНОГІСТОХІМІЯ – розділ імунолоґії, що вив-
чає тканинні хімічні процеси, які складають основу іму-
нолоґічних явищ.

ІМУНОҐЕН – антиґен, що викликає розвиток імуні-
тету.

ІМУНОҐЕНЕЗ – комплекс процесів, що характе-
ризують специфічну реакцію орґанізму на введення ан-
тиґену.

ІМУНОҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що вивчає 
фактори успадковування імунітету.

ІМУНОҐЕННІСТЬ – здатність речовини викликати 
специфічну імунну від повідь з розвитком імунітету.

ІМУНОҐЛОБУЛІНИ – білки, які утворюються в 
лімфоїдних клітинах (В-клітини) і мають властивості 
антитіла; на поверхні В-клітин рецепторами для анти-
ґенів є специфічні поверхневі імуноґлобуліни (nIg); піс-
ля того, як за їх допомогою В-клітина зв’язує розчинний 
антиґен, відбувається ряд процесів (проліферація, дифе-
ренціація), що закінчуються секрецією молекул імуно-
ґлобуліна (Ig), які являють собою специфічні антитіла 
до даного антиґена; І. складаються із двох тяжких і двох 
легких ланцюгів, кожний із яких має константні (пос-
тійні) і варіабельні ділянки (С- і V-ділянки); антиґени 
зв’язуються з варіабельними ді лянками; на хромосомно-
му рівні константна ділянка кодується С-ґенами, варіа-
бельна ділянка легких ланцюгів – V- i J-ґенами, тяжких 
ланцюгів – V-, D- i J-ґенами; біолоґічні властивості Ig 
того чи іншого класу визначається послідовністю амі-
ноксилот у константній ділянці тяжкого ланцюга; фун-
кції різних класів різні.

IGM – антитіла, що появляються першими після 
первинної імунізації (контакту з антиґеном); існують у 
мономерній або пентамерній формі і захищають від ін-
фекції внутрішньосудинний простір; великі молекули 
IgM швидко активують комплемент і діють як опсоніни 
і аґлютиніни, допомагаючи фаґоцитарній си стемі елімі-
нувати різні мікроорґанізми.

IGG – найбільший клас антитіл; ці антитіла містять-
ся в плазмі крові і позасудинній рідині; вони утворю-
ються тоді, коли титр IgM через деякий час після пер-
винної імунізації починає знижуватися; IgG - основний 
імуноґлобулін, що продукується після повторної імуні-
зації; він є центральним медіатором вторинної відповіді 
і захищає тканини від бактерій, вірусів та токсинів; це 
єдиний Ig, який проникає через плаценту; різні підкла-
си IgG нейтралізують бактеріальні токсини, активують 
комплемент і підсилюють фаґоцитоз, діючи як опсоні-
ни.

IGA (СЕКРЕТОРНІ АНТИТІЛА) – містяться у 
виділеннях слизових оболонок (слині, слізній рідині, 
секретах дихальної, сечостатевої та травної систем) та 
в молозиві, де утворюють першу лінію захисту від бак-
терій та вірусів.

IGE – містяться, головним чином, у секретах слизо-
вої оболонки дихальних шляхів та шлунково-кишкового 
тракту; у сироватці крові вони присутні в дуже низькій 
концентрації; вміст IgE підвищується при алерґічних 
захворюваннях, паразитарних захворюваннях, проґре-
сую чому лімфоґранульоматозі і IgE-моноклональній 
мієломі.

IGD – антитіла, які з’являються на поверхні В-лім-
фоцитів, що диференціюються; концентрація в сироват-
ці крові дуже низька.

ІМУНОҐЛОБУЛІНИ МОНОКЛОНАЛЬНІ – іму-
ноґлобуліни, що виробляються лімфоцитами тільки од-
ного клону.

ІМУНОДЕПРЕСАНТИ – речовини, які здатні при-
гнічувати або послаблювати імунну відповідь.

ІМУНОДЕПРЕСИВНИЙ СТАН – тимчасове або 
постійне пригнічення системи імунітету, що розвиваєть-
ся під дією зовнішніх факторів на орґанізм. Синдром, 
який є типовим для більшості І. с., характеризується 
підвищеною чутливістю до інфекцій, приживленням на 
тривалі строки чужорідних трансплантатів і підвищен-
ням частоти виникнення злоякісних пухлин.

ІМУНОДЕПРЕСИВНІ РЕЧОВИНИ – лікарські за-
соби, що пригнічують імунну реактивність орґанізму.

ІМУНОДЕПРЕСИВНІ ФАКТОРИ – фактори, які 
діють на клітини лімфоїдної тканини і послаблюють 
імунну від повідь орґанізму.

ІМУНОДЕФІЦИТ КОМБІНОВАНИЙ ТЯЖ-
КИЙ – найтяжча форма первинних імунодефіцитів; 
характеризується повною вродженою відсутністю всіх 
специфічних імунолоґічних реакцій; спостерігаєть-
ся гіпоплазія тимуса та периферичних лімфоїдних 
орґанів, відсутні лімфоцити та імуноґлобуліни; тимус 
розміщений на шиї, має вигляд, як у раннього ембріо-
на і може містити стромальні клітини і епітелій, але не 
містить лімфоцитів та тілець Гассаля; виділяють ав-
тосомно-рецесивну форму (швейцарську форму), різ-
новид, зумовлений автосомно-рецесивним дефектом 
аденозиндезамінази, зчеплену з Х-хромосомою форму, 
синдром голих лімфоцитів та ретикулярний дисґенез; 
при зчепленій з Х-хромосомою формі спостерігається 
дефект ґена, що кодує загальний γ-ланцюг рецепторів 
ІЛ-2, ІЛ-4 та ІЛ-7; порушення імунітету коливаються 
від повної відсутності всіх його проявів, до частко-
вого збереження нормальної кілерної функції та син-
тезу окремих класів антитіл; клінічна картина харак-
теризується поліінфекційними проявами Т-клітинних 
та В-клітинних форм імунолоґічної недостатності, без 
їх автоімунного компоненту; особлива, зчеплена з Х-
хромосомою рецесивна форма І. к. т. спричинюється 
дефектом білка ZAP-70, який є тирозиновою протеїн-
кіназою Т-лімфоцитів, необхідною для появи CD8-лім-
фоцитів та функцій CD4-клітин; її відсутність пору-
шує всі імунолоґічні функції, що потребують участі 
Т-лімфоцитів; відсутність ґена аденозиндезамінази у 
хромосомі 20 спричинює накопичення дезокси-адено-
зинтрифосфорної кислоти, тому що блокується розпад 
дезоксиаденозину до дезоксиінозину; надлишок де-
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зокси-аденозинтрифосфорної кислоти порушує синтез 
ДНК у лімфоїдних клітинах; при нестачі аденозинде-
замінази в тимусі виявляються тільця Гассаля та по-
одинокі лімфоцити на початкових стадіях розвитку; 
спостерігаються хондродисплазії грудної клітки та ге-
молітична анемія.

ІМУНОДЕФІЦИТ ПРОСТИЙ ВАРІАБЕЛЬНИЙ – 
захворювання гетероґенного характеру; зустрічається в 
осіб різ ної статі; характеризується рецидивуючими бак-
теріальними інфекціями на другому або третьому деся-
тилітті життя внаслідок низького вмісту імуноґлобулінів 
і антитіл.

ІМУНОДЕФІЦИТИ – див.: Імунодефіцитні стани.
ІМУНОДЕФІЦИТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захво-

рювання, що зумовлені вродженим або набутим дефек-
том імунної системи і характеризуються нездатністю 
орґанізму здійснювати реакцію клітинного і (або) гумо-
рального імунітету.

ІМУНОДЕФІЦИТНІ СТАНИ – група синдромів, 
зумовлених ізольованими або множинними дефектами 
імунної системи; характеризуються підвищеною схиль-
ністю до інфекцій, що призводить до тяжких, гострих, 
рецидивуючих і хронічних захворювань.

І. С. ВТОРИННІ – недостатність імунної системи, 
що виникла внаслідок будь-якого захворювання в рані-
ше здорової людини; основними причинами патолоґіч-
ної імунолоґічної недостатності є постнатальні патоґен-
ні дії на систему імунітету; до них належать інфекції 
(особливо ті, що уражають лімфоцити та макрофаґи – 
цитомеґаловірусна, герпетична інфекції, гепатит В, кір, 
мононуклеоз, мікобактеріози, сифіліс) та інвазії пара-
зитів (малярія, токсоплазмоз, шистоматоз, лейшманіоз, 
трихінельоз та ін.); велике значення у розвитку І. с. в. 
мають апластичні стани, які спричинюються дією му-
таґенів (зовнішнє опромінення та інкорпорація радіо-
нуклідів, хімічні чинники – наприклад, бензолопохідні, 
ліки – наприклад, цитостатики) та індукторів автоімуні-
тету (гаптени), злоякісні новоутвори (внаслідок конку-
ренції клонів і автоімунних ускладнень – наприклад, 
лімфоґранульоматоз, мієломна хвороба, лімфолейкоз, 
лімфоми, тимоми, термінальні стадії будь-яких карци-
ном); І. с. в. може розвиватися внаслідок недостатнього 
відновлення імунолоґічних еквівалентів; втрата імуноґ-
лобулінів спостерігається при нефротичному синдро-
мі, ексудативній ентеропатії, печінковій недостатності 
та захворюваннях, що супроводжуються лімфореєю та 
плазмореєю; актуальною є проблема імунодефіциту при 
недоїданні та дієті, яка є неповноцінною за білками, не-
замінними амінокислотами, вітамінами та мікроелемен-
тами, особливо, залізом і цинком; пригнічує імунолоґіч-
ні функції також гіперкортицизм.

І. С. КОМБІНОВАНІ – група синдромів з вродже-
ним і часто спадковим дефіцитом В- і Т-клітинних сис-
тем, аплазією лімфоїдної тканини та дисплазією тиму-
са; до них належать тяжкий комбінований імунодефіцит, 
швейцарська аґам маґлобулінемія, дисплазія тимуса, ком-
бінований імунодефіцит з недостатністю аденозинде-
замінази або нуклеозидфосфорилази та комбінований 

імунодефіцит із збереженням імуноґлобулінів (синдром 
Незелофа).

І. С. ПЕРВИННІ – недостатність імунної системи, 
яка виникла внаслідок первинного дефекта В- або Т-
лімфоцитів, фаґоцитуючих клітин чи комплемента; опи-
сано більше 70 форм первинного імунодефіциту; спос-
терігаються такі основні первинні І. с.: 1) В-клітинна 
недостатність (дефіцит антитіл): зчеплена з Х-хромосо-
мою аґаммаґлобулінемія; дефіцит імуноґлобулінів з над-
мірною продукцією IgM (зчеплений з Х-хромосомою); 
дефіцит IgA; дефіцити підкласів IgG; дефіцит специфіч-
них антитіл при нормальному або підвищеному вмісті 
імуноґлобулінів у крові; імунодефіцит з тимомою; за-
гальний варіабельний імунодефіцитний стан; тимчасова 
гіпоґамма ґлобулінемія немовлят; зчеплений з Х-хромо-
сомою лімфопроліферативний синдром; 2) Т-клітинна 
недостатність: а) переважаючий дефіцит Т-клітин: син-
дром Ді Джордже; хронічний кандидоз слизових оболо-
нок та шкіри; комбінований імунодефіцит зі збережен-
ням імуноґлобулінів (синдром Незелофа); дефіцит нук-
леозидфосфорилази (аутосомно-рецесивний тип успад-
кування); б) комбінована Т- і В-клітинна недостатність: 
тяжкий комбінований імунодефіцит (успадкування за 
аутосомно-рецесивним або зчепленим з Х-хромосомою 
типом); комбінована недостатність імуноґлобулінів та 
аденозиндезамінази (аутосомно-рецесивний тип успад-
кування); дисґенез ретикулярної тканини; синдром «го-
лих» лімфоцитів; атаксія-телеанґіектазія (аутосомно-ре-
цесивний тип успадкування); синдром Віскотта-Олд-
рича (зчеплений з Х-хромосомою тип успадкування); 
карликовий зріст з укороченням кінцівок; 3) патолоґія 
фаґоцитуючих клітин: а) порушення рухомості (міґра-
ції) клітин: синдром гіперімуно ґлобулінемії У; дефіцит 
адгезії лейкоцитів; б) порушення бактерицидної актив-
ності: хронічний ґранульоматоз (зчеп лений з Х-хромо-
сомою або аутосомно-рецесивний тип успадкування); 
дефіцит ґлюкозо-6-фосфатдегідроґенази (зчеплений з 
Х-хромосомою тип успадкування); дефіцит мієлоперок-
сидази (аутосомно-рецесивний тип успадкування); син-
дром Чедіака-Хіґаші (аутосомно-рецесивний тип успад-
кування); 4) патолоґія комплемента: а) дефекти компо-
нентів комплемента: дефіцит С1q, С1r, С2, С3, С5, С6, 
С7, С8, С9; б) дефекти контролюючих білків: дефіцит 
інґібітора С1 (аутосомно-рецесивний тип успадкуван-
ня); дефі цит фактора І (інактиватора С3b) (аутосомний 
кодомінантний тип успадкування); де фіцит фактора ІІ 
(аутосомний кодомі нант ний тип успадкування); дефі цит 
пропердина (зчеплений з Х-хромосомою тип успадку-
вання).

ІМУНОДИФУЗІЯ – метод імунолоґічного аналізу 
антиґенів і антитіл, що ґрунтується на реакції преци-
пітації.

ІМУНОДІАҐНОСТИКА – використання імуно-
лоґічних методів для діаґностики захворювань або по-
рушень захисних функцій орґанізму.

І. ЗАХВОРЮВАНЬ – діаґностика, що ґрунтується 
на виявленні та ідентифіка ції антиґенів, що визначають 
етіолоґічні і патоґенетичні механізми хвороби.
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ІМУНОДІАҐНОСТИКА ПОРУШЕННЯ ІМУ-
НОЛОҐІЧНИХ ФУНКЦІЙ – діаґностика, що ґрун-
тується на дослідженні неспецифічних імунних реак-
цій і функцій специфічного гуморального і клітинного 
імунітету.

ІМУНОЕЛЕКТРОФОРЕЗ – метод електрофоре-
тичного розділення антиґенів (або антитіл) у гелі з на-
ступним їх проявленням за допомогою преципітації від-
повідними антитілами (або антиґенами).

ІМУНОКОМПЕТЕНТНІ КЛІТИНИ – клітини, 
здатні специфічно розпізнавати антиґен і відповідати 
на нього імунною реакцією. До І. к. належать Т- і В-лім-
фоцити (тимусзалежні і кістковомозкові лімфоцити), які 
під впливом чужо рідних антиґенів диференціюються в 
сенсибілізований лімфоцит і плазмоцит.

ІМУНОЛОҐІЧНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – вродже-
ний або набутий дефект імунної системи, що характе-
ризується нездатністю орґанізму здійснювати реакції 
клітинного і (або) гуморального імунітету.

ІМУНОЛОҐІЯ – наука, що вивчає молекулярні, клі-
тинні і загальнофізіолоґічні реакції орґанізму на різні 
антиґени та специфічні і неспецифічні явища, що ви-
никають при цьому.

І. ЕМБРІОҐЕНЕЗУ – розділ імунолоґії, що вив-
чає процеси становлення антиґенної структури тканин 
і орґанів упродовж ембріонального розвитку, закономір-
ності формування імунолоґічної реактивності в онтоґе-
незі та іму нолоґіч ної взаємодії орґанізму матері і пло-
да.

І. ІНФЕКЦІЙНА – розділ І., який  ви в чає імунну 
відповідь при інфекційних захворюваннях і розробляє 
методи специфічної профілактики, діаґностики і лі ку-
вання цих захворювань.

І. МОЛЕКУЛЯРНА – розділ І., що вивчає молеку-
лярні механізми імунної відповіді.

І. РАДІАЦІЙНА – розділ І., що ви вчає дію іонізую-
чих випромінювань на іму нітет.

ІМУНОМОРФОЛОҐІЯ – розділ імунолоґії, який 
вивчає морфолоґічні прояви імунолоґічних процесів в 
орґанізмі.

ІМУНОПАРЕЗ – див.: Імунолоґічна недостатність.
І. ФРАНЦУЗЬКОГО ТИПУ – див.: Алімфоцитоз.
І. ШВЕЙЦАРСЬКОГО ТИПУ – див.: Аґаммаґло-

булінемія лімфопенічна.
ІМУНОПАТІЯ – захворювання, меха нізми яких 

пов’язані з порушенням гуморального імунітету.
ІМУНОПАТОЛОҐІЯ – розділ імунолоґії, що вив-

чає роль реакцій антиґен – антитіло або порушень клі-
тинних механізмів імунітету в патоґенезі різних захво-
рювань.

ІМУНОПОТЕНЦІЯ – здатність до імунної відпо-
віді.

ІМУНОПРОФІЛАКТИКА – профілактика захво-
рювань шляхом активної і пасивної імунізації.

ІМУНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПУХЛИНИ – здат-
ність певної пухлини рости в орґанізмі, що має спе-
цифічний протипухлинний імунітет, або в орґанізмі част-
ково несумісного реципієнта.

ІМУНОСЕЛЕКЦІЯ ПУХЛИНИ – процес збіль-
шення частки клітин у пухлині, що містять найменшу 
кількість специ фічних пухлинних антиґенів.

ІМУНОСОРБЕНТ – речовина з сорбованими на ній 
антиґенами або антитілами, яка використовується для 
витягання відповідно антитіл або антиґенів із складних 
сумішей.

ІМУНОСОРБЦІЯ – витягання антитіл або анти-
ґенів із складних сумішей за допомогою імуносорбен-
тів.

ІМУНОСУПРЕСОРИ – див.: Імуно депресивні ре-
човини.

ІМУНОТЕРАПІЯ – лікування, в основі якого ле-
жить дія на імунну систему орґанізму з метою віднов-
лення імунолоґічного гомеостазу, реґулювання або 
тимчасового заміщення функції окремих ланцюгів 
імунітету.

ІМУНОТРАНСФУЗІЯ – переливання імунної кро-
ві, яка отримана від донорів, імунізованих різними ан-
тиґенами.

ІМУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ – люмінесценція в уль-
тра фіолетовому світлі мікроскопа біолоґічного об’єк та, 
що міс тить антиґен після його попередньої обробки спе-
цифічними антитілами, позначеними флюорохромом.

ІМУНОХІМІЯ – розділ імунолоґії, який вивчає хі-
мічні основи імунітету.

ІМУНОЦИТОМА – див.: Лімфома лімфоплазмо-
цитоїдна.

ІН- (ім.-, ір-; лат. in) – частина складних слів, яка 
оз начає «в», «розміщення всередині будь-чого»; «не», 
«заперечення».

ІНАДАПТАЦІЯ – наявність в окремих груп живих 
орґанізмів таких пристосувань, які в ході еволюції ви-
являються недосконалими і пізніше зумовлюють вими-
рання цих груп.

ІНАКТИВАЦІЯ – зниження активності мікро-
орґанізмів, а також специфічних білкових речовин під 
впливом різних факторів.

ІНБРЕДНИЙ – отриманий у результаті близько спо-
рідненого схрещу вання.

ІНБРЕДНІ ТВАРИНИ – тварини, отримані шляхом 
інбридинґу.

ІНБРИДИНҐ – схрещування або шлюб особин, що 
є між собою близькими родичами.

ІНБРИДИНҐУ КОЕФІЦІЄНТ – величина, що ві-
дображає ступінь спорідненості людей, що складають 
популяцію; є основним кількісним критерієм для від-
несення популяції до категорії ізолятів.

ІНВАҐІНАЦІЯ – проникнення, укорінення.
ІНВАҐІНАЦІЯ КИШОК – вид непрохідності ки-

шечника, що виникає внаслідок проникнення одного 
сеґмента або частини кишки в просвіт іншого сеґмента 
або частини кишки.

ІНВАЗИВНА СТАДІЯ – стадія розвитку паразита, 
яка здатна продовжувати життєвий цикл в орґанізмі но-
вого хазяїна.

ІНВАЗИВНІ ХВОРОБИ – див.: Паразитарні хво-
роби.

 ІМУНОДІАҐНОСТИКА ПОРУШЕННЯ ІМУНОЛОҐІЧНИХ ФУНКЦІЙ – ІНВАЗИВНІ ХВОРОБИ
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ІНВАЗИВНІСТЬ – здатність мікробів переборювати 
клітинні і гуморальні захисні механізми макроорґаніз-
му.

ІНВАЗІЯ – проникнення паразитів тваринного по-
ходження в орґанізм людини з наступним розвитком різ-
них форм їх взаємодії.

ІНВАЛІД – особа, що назавжди або на тривалий 
час втратила працездатність внаслідок захворювання 
чи травми.

ІНВАЛІДНІСТЬ – тривала або стійка (постійна), 
повна або часткова втрата працездатності.

ІНВЕРСІЯ – перевертання, поворот, переворот, ви-
воріт.

ІНВЕРСІЯ ХРОМОСОМИ – зміна структури хро-
мосоми, що виникає в результаті двох розривів хромосо-
ми й перевертання її внутрішньої ділянки на 180°.

ІНВЕРТАЗИ – див.: Сахарази.
ІНВОЛЮЦІЙНИЙ – такий, що пов’язаний зі зво-

ротним розвитком. 
ІНВОЛЮЦІЯ – 1) редукція в процесі еволюції окре-

мих орґанів або спрощення їхньої орґанізації та функцій; 
2) згасання життєвих процесів у старечому орґанізмі.

ІНГАЛЯТОР – прилад для отримання аерозолей або 
пароґазових сумішей та їх уведення в дихальні шляхи 
людини з профілактичною або лікувальною метою.

ІНГАЛЯТОРІЙ – приміщення, обладнане інгаля-
торами.

ІНГАЛЯЦІЙНИЙ НАРКОЗ – вид наркозу, при яко-
му наркотичний засіб у ґазо- або пароподібному вигляді 
надходить в орґанізм через легені. Залежно від спосо-
бу подачі ґазонаркотичної суміші хворому розрізняють 
такі види І. н.: масковий, назофаринґеальний і ендотра-
хеальний.

ІНГАЛЯЦІЯ – метод введення в орґанізм шляхом 
вдихання різних лікарських або біолоґічно активних ре-
човин з лікувально-профілактичною метою.

ІНГІБІТОР МІТОТИЧНИЙ – див.: Отрута міто-
тична.

ІНГІБІТОРИ (у біолоґії) – природні і синтетичні ре-
човини, що пригнічують активність ферментів у живому 
орґанізмі та в безклітинних системах.

ІНГІБІТОРИ ВІРУСІВ – вірусотропні речовини, 
що утворюються в орґанізмі людини або тварини і ма-
ють властивість у результаті взаємодії з вірусами галь-
мувати їх інфекційну активність.

ІНҐВІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується (належить 
до) пахової ділянки; паховий.

ІНҐВІНІОН – антропометрична точка, розташова-
на на середині відстані між точкою симфізіон і клубо-
во-остистою точкою.

ІНҐРЕДІЄНТ – складова частина хі мічної сполуки 
або суміші.

ІНДЕКС – відносний показник, що характеризує 
зміни рівня певного явища в порівнянні з іншим рівнем 
того самого явища, взятого за основу порівнювання.

І. ВОГНИЩЕВОСТІ – середнє число хворих, що 
припадає на одне епідемічне вогнище; показник інтен-
сивності епідемічного процесу.

І. ГАЛЬМУВАННЯ РОСТУ ПУХЛИНИ – відно-
шення середньої маси пухлин у контрольній групі тва-
рин у кінці досліду до середньої маси пухлин у групі 
тварин, що лікувалися; показник ефективності проти-
пухлинного препарату.

І.«ДОВЖИНА – НАПРУЖЕННЯ» – відношення 
довжини волокон міокарда до ступеня їх напруження; 
показник скорочуваності міокарда.

І. КОНТАҐІОЗНОСТІ – частка осіб (у %), що, зви-
чайно, захворює на дане інфекційне захворювання в 
клінічно вираженій формі, із числа сприйнятливих до 
нього в межах епідемічного вогнища; епідеміолоґічний 
показник.

І. СЕЗОННОСТІ – відношення числа випадків хво-
роби за календарні місяці з найбільшою і з найменшою 
за хворюваністю; показник вираженості сезонних коли-
вань інтенсивності епідеміч ного процесу.

І. ТОКСИЧНОСТІ – відношення мінімальної кон-
центрації препарату, що спричинює загибель тест-мік-
роба протягом 10 хвилин, до мінімальної концентрації 
того самого препарату, що не гальмує росту культури 
тканин курячого ембріону; показник токсичності анти-
септичного засобу.

І. УРАЖЕНОСТІ – співвідношення (у %) числа тих, 
що захворіли на дане інфекційне захворювання за пев-
ний період часу до загальної кількості населення, що 
обстежується.

ІНДИВІД – особа, окрема людина.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ – виділення однієї особи за 

її характерними властивостями; врахування особливос-
тей кожної одиниці при вивченні сукупності предметів 
чи явищ.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ – 1) розрахований на одну 
особу; 2) властивий окремому суб’єктові, індивіду; 3) по-
ширений на кожного зокрема.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ – прилади, 
спеціальний одяг і лі карські препарати, призначені для 
запобігання або зменшення шкідливої дії на орґанізм 
людини радіоактивних, отруйних і бактеріальних за-
собів, деяких факторів зовнішнього середовища та умов 
виробництва.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ – 1) сукупність своєрідних 
психічних рис, що характеризують особистість люди-
ни; 2) окрема людина як носій певної сукупності влас-
тивостей.

ІНДИВІДУАЦІЯ – процес розвитку особливостей 
особи. 

ІНДИҐОКАРМІН – калієва або натрієва сіль інди-
ґосірчаної кислоти. В уролоґії для вивчення видільної 
функції нирок застосовують внутрішньовенні ін’єкції 
0,4 % розчину двонатрієвої солі 5,5-дисульфіндиґо. У 
гістолоґічних методах дослідження І. звичайно застосо-
вують в комбінації з карміном, гематоксиліном, основ-
ним фуксином та ін.

ІНДИҐОКАРМІНОВА ПРОБА – роздільне візуаль-
не визначення функції нирок за допомогою введеного 
внутрішньо венно або внутрішньом’язово індиґокармі-

 ІНВАЗИВНІСТЬ – ІНДИГОКАРМІНОВА ПРОБА
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ну; за допомогою цистоскопа спостерігають виділення 
індиґокарміну з сечею із сечоводів.

ІНДИКАН – деякі похідні індоксила, що утворю-
ються в орґанізмі. «Тваринний» І. утворюється в печін-
ці людини і тварин у процесі знешкодження індоксила, 
що надходить з кров’ю ворітної вени і є продуктом жит-
тєдіяльності мікрофлори кишечника. У нормі в сироват-
ці крові міс титься 0,02-0,08 мг% І.

ІНДИКАНЕМІЯ – наявність у крові індикану. Зви-
чайно, термін «індиканемія» застосовують для позначен-
ня значного підвищення концентрації індикану в плазмі 
крові – до 1 мг% і більше.

І. ПРОДУКЦІЙНА – І., зумовлена різким підвищен-
ням утворення індикану, що перевищує можливості ек-
скреції.

І. РЕТЕНЦІЙНА – І., зумовлена накопиченням ін-
дикану внаслідок зниження видільної функції нирок.

ІНДИКАНУРІЯ – виділення індикану з сечею. Зви-
чайно, термін «індиканурія» застосовують для позна-
чення підвищеної екскреції індикану і виділення його з 
сечею більше ніж 100 мг за добу (норма - 5-20 мг).

ІНДИКАТОР – 1) прилад, за допомогою якого здій-
снюють індикацію; 2) речовина, введення якої в розчин 
дає змогу провести індикацію.

І. БІОЛОҐІЧНИЙ – біолоґічний об’єкт, який вико-
ристовується для виявлення біолоґічної дії факторів нав-
колишнього середовища.

І. ПУЛЬСУ – прилад, який сприймає пульсові ко-
ливання судинної стінки і перетворює їх на електричні, 
звукові або світлові сигнали.

ІНДИКАТОРНИЙ – такий, що пов’язаний з інди-
кацією.

ІНДИКАЦІЯ – 1) вимірювання, визначення, запису-
вання різних показників, об’єктів; 2) введення в розчин, 
який аналізують, речовин, що дають змогу встановити 
кінець хімічної реакції або концентрацію водневих іонів 
за ледве помітною ознакою.

І. ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ – якісне виявлення і 
кількісне ви значення радіоактивних, отруйних, а та-
кож біолоґічних засобів у навколишньому середовищі, 
в орґанізмі людей і тварин.

І. МІКРООРҐАНІЗМІВ – мікробіолоґічні дослід-
ження з метою визначення в об’єктах оточуючого се-
редовища патоґенних для людей і тварин грибків, бак-
терій, рикетсій, вірусів. При І. м. застосовують такі самі 
засоби і методи досліджень, як і для лабораторної діаґ-
ностики інфекційних захворювань і санітарно-мікробіо-
лоґічних досліджень.

ІНДИФЕРЕНТНИЙ – нешкідливий, байдужий.
ІНДОЛ – С8Н7N; орґанічна сполука, яка утворюється 

в орґанізмі людини і тварин із триптофану і білків, що 
містять триптофан, у результаті життєдіяльності кишко-
вої мікрофлори, яка міститься в нижніх відділах тонкої 
кишки і в товстій кишці. І. отруйний; його нейтралізація 
відбувається в печінці.

ІНДУКОВАНЕ БОЖЕВІЛЛЯ – різновид психоґен-
ного захворювання з виникненням психічного розладу 
під впливом психічно хворої людини в особи, яка до 

цього не страждала психічним захворюванням. При І. 
б. психічні розлади в індуктора і індукованих ідентичні 
за формою і змістом.

ІНДУКОВАНИЙ ПСИХОЗ – див.: Індуковане бо-
жевілля.

ІНДУКТИВНИЙ – такий, що заснований на ін-
дукції, пов’язаний з методом індукції.

ІНДУКТИВНИЙ ВИСНОВОК – тип висновків від 
групи одиничних фактів до деякої гіпотези, що «пород-
жується» цими фактами. 

ІНДУКТИВНІСТЬ – фізична величина, що харак-
теризує здатність провідника нагромаджувати енерґію 
маґнітного по ля, коли в ньому протікає електричний 
струм.

ІНДУКТОҐРАФІЯ – реєстрація меха нічних пере-
міщень об’єктів за допомогою сенсора, що перетворює 
їх у зміни індуктивності електричного ланцюга.

ІНДУКТОГРЯЗЕЛІКУВАННЯ – див.: Грязеін дукто-
термія.

ІНДУКТОПІРЕКСІЯ – один із методів піротерапії, 
при якому підвищення температури тіла хворого дося-
гається дією маґнітного поля високої частоти від апа-
ратів індуктотермії.

ІНДУКТОР – пристрій для індукційного нагріву 
твердих, рідких і ґазоподібних тіл змінними струмами 
високої частоти.

ІНДУКТОР МЕДИЧНИЙ – пристрій, призначений 
для збудження електромаґнітних коливань у тканинах 
орґанізму.

ІНДУКТОРИ ІНТЕРФЕРОНУ – аґенти різного по-
ходження, які викликають утворення інтерферону в тка-
нинах і клітинах, що зазнають дії цих аґентів. І. і. мо-
жуть бути віруси, нуклеїнові кислоти, багато бактерій 
та їх ендотоксини, мікоплазми, рикетсії, а також різні 
хімічні сполуки.

ІНДУКТОТЕРАПІЯ – див.: Дарсовалізація.
ІНДУКТОТЕРМІЯ – метод електролікування, при 

якому певні ділянки тіла нагрівають дією електромаґніт-
ного поля.

ІНДУКТОТЕРМОФОРЕЗ – див.: Електрофорезін-
дуктотермія.

ІНДУКЦІЙНИЙ – такий, що пов’язаний з індук-
цією.

ІНДУКЦІЯ (у фізіолоґії) – явище взаємодії основ-
них нервових процесів – збудження і гальмування. По-
лягає в тому, що виникнення одного з названих процесів 
викликає розвиток іншого, протилежного. І. – один з 
найважливіших елементів у координації рефлекторної 
діяльності ц. н. с.

ІНДУКЦІЯ ПСИХІЧНА – навіювання однією осо-
бою іншій своїх переконань, поглядів, потягів.

INDURATIO PENIS PLASTICA – за хворювання, 
що проявляється розвитком у білковій оболонці пече-
ристих тіл, у перегородці або фасції статевого члена – 
множинних сполучнотканинних вузлів і бляшок, що 
нагадують келоїд і складаються з грубих колаґенових 
волокон з незначною кількістю фібробластів. Клінічно 
І. р. р. проявляється болями в ділянці статевого члена, 
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особливо під час ерекції, викривленням статевого члена 
під час ерекції і порушенням статевої функції; еректо-
ваний статевий член ви кривляється в бік, що відповідає 
більшому вогнищу ураження; при значній його дефор-
мації статевий акт стає неможливим.

ІНДУРАЦІЯ – ущільнення тканини, орґана чи його 
частини, що розвивається внаслідок розростання спо-
лучної тканини.

І. ЗАПАЛЬНА – І., що розвивається при хронічних 
запальних процесах і пов’язана з розростанням спо-
лучної тканини в зоні запалення в результаті часткової 
орґанізації ексудату, розвитку рубців, спричинених гі-
поксією тканини, склерозом строми.

І. ЗАСТІЙНА – І., що розвивається при тривалому 
венозному повнокрів’ї і пов’язана з гіпоксією, подраз-
ненням строми внаслідок постійного коливання підви-
щеного тиску в розширених судинах, атрофією парен-
хіми та ін.

І. ЦІАНОТИЧНА – див.: І. застійна.
І. ЛЕГЕНЬ БУРА – див.: Буре ущільнення легень.
І. ЛЕГЕНЬ БУРА ІДІОПАТИЧНА – див.: Ідіопа-

тичний гемосидероз легень.
І. СТАТЕВОГО ЧЛЕНА ФІБРОПЛАСТИЧНА – 

див.: Induratio penis plastica.
І. ШКІРНА НОВОНАРОДЖЕНИХ ВИЛІКОВ-

НА – див.: Адипонекроз підшкірний новонародже-
них.

ІНЕРТНИЙ – бездіяльний, нерухомий, неактив-
ний.

ІНЕРТНІ ҐАЗИ – хімічні елементи головної підгру-
пи VІІІ групи періодичної системи Менделєєва. До І. г. 
належать гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. І. 
г. відрізняються високою хімічною інерт ністю; застосо-
вуються при створенні дихальних сумішей в анестезіо-
лоґії.

ІНЕРТНІСТЬ ПСИХІЧНА – властивість особи, що 
проявляється уповільненням протікання психічних про-
цесів.

ІНЕРЦІЯ – властивість тіла зберігати рівномірний 
прямолінійний рух або спокій, поки зовнішня причина 
не виведе його з цього стану.

ІНЕРЦІЯ ЗОРУ – відставання виникнення і зник-
нення зорового відчуття від дії світ  лового подразника; 
фізіолоґічне явище.

ІН’ЄКЦІЯ – 1) уведення в тканини та деякі порож-
нини орґанізму лікувальних розчинів; 2) розширення та 
гіперемія кровоносних судин очного яблука.

ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОҐІЯ – роз діл психолоґії, 
що вивчає процеси ін формаційної взаємодії людини і 
технічних пристроїв.

ІНІОН (INION) – антропометрична точка, яка роз-
міщена в місці перетину верхньої вийної лінії з сере-
динною саґітальною площиною голови.

ІНІЦІАЛЬНИЙ – первинний, початковий.
ІНІЦІАТИВА – почин; активна провідна роль у 

будь-яких діях, заповзятливість.
ІНІЦІАТИВНИЙ – такий, що виявляє ініціативу, 

здатний до самостійних дій, активний.

ІНКАПСУЛЯЦІЯ – процес утворення оболонки 
(капсули) із сполучної тканини навколо вогнища запа-
лення чи чужорідних для орґанізму речовин. 

ІНКАПСУЛЯЦІЯ МАРЕННЯ – зупинка розвит-
ку марення, при якому його дія на психічну діяльність 
і поведінку ослаблюється; при цьому саме марення не 
зникає.

ІНКАРЦЕРАЦІЯ – див.: Защемлення.
ІНКЛЮЗІЙНА ХВОРОБА – див.: Цитомеґалія.
ІНКОГЕРЕНЦІЯ – див.: Незв’язність.
INCONTINENTIA PIGMENTI – поєднання піґмен-

тодерматозу з вродженими аномаліями (успадкування 
домінантним, зчепленим з Х-хромосомою типом). При 
народженні або після нього в дівчаток переважно на 
бокових поверхнях тулуба, кінцівок з’являються бруд-
но-коричневі плями різної величини; часто піґмента-
ція починається з бульозного або верукозного висипу. 
Інтенсивність піґментації з часом зменшується. Зміни 
шкіри супроводжуються алопецією, дистрофією нігтів, 
аномаліями зубів, косоокістю, вродженими помутнін-
нями ро гівки і кришталика, мікроцефалією, оліґофре-
нією, гірсутизмом, вродженим вивихом кульшового 
суглоба.

ІНКОРПОРАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН – 
проникнення радіоактивних речовин в орґанізм.

ІНКРЕТИ – специфічні сполуки, що секретуються і 
виділяються залозами в течію крові або лімфи.

ІНКРЕТОРНИЙ – такий, що стосується внутріш-
ньої секреції; внутрішньосекреторний.

ІНКРЕЦІЯ – виділення певною групою залоз 
орґанізму людини і тварин фізіолоґічно активних речо-
вин (гормонів) безпосередньо в кров або лімфу.

ІНКРУСТАЦІЯ – проникнення, вкраплення в тка-
нини орґанізму солей, частіше – солей кальцію і сечо-
вої кислоти.

ІНКУБАТОР МЕДИЧНИЙ – камера, в якій підтри-
мується певна температура, вологість і ґазовий склад; 
призначений для виходжування недоношених дітей.

ІНКУБАЦІЙНИЙ – такий, що перебуває в спокої.
ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – проміжок часу між 

зараженням орґанізму збудниками певних інфекційних 
хвороб і появою перших ознак захворювання.

ІНКУБАЦІЯ – див.: Інкубаційний пе ріод.
ІНКУРАБЕЛЬНИЙ – невиліковний, невигойний.
ІНКУРАБЕЛЬНІСТЬ – стан хворого, при якому за-

гальні або місцеві зміни, що спостерігаються при пато-
лоґічному процесі, виключають можливість врятувати 
життя чи повністю відновити здоров’я, працездатність.

ІННЕРВАЦІЯ – зв’язок орґанів і тканин орґанізму 
людини чи тварини, що здійснюється за допомогою не-
рвових волокон.

І. АФЕРЕНТНА – І., яка забезпечує передачу в ц. н. 
с. імпульсів, що виникають у відповідь на подразнення 
рецепторів.

І. ЕФЕРЕНТНА – І., яка забезпечує передачу ім-
пульсів від ц. н. с. до робочих орґанів і тканин.

ІНО- (грец. inos – м’яз, сухожилок) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до м’язових клітин, м’язів.
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ІНОЗИН – орґанічна сполука, що складається з пури-
нової азотистої основи – гіпоксантину і вуглеводу – ри-
бози. Має велике значення в обміні азотистих речовин. 
І. – продукт обміну нуклеїнових кислот, в орґанізмах по-
ширений у ви гляді інозинових мононуклеотидів.

ІНОЗИНОВІ КИСЛОТИ – мононук лео тиди, які 
складаються з залишків пуринової основи – гіпоксанти-
ну, рибози і фосфорної кислоти. Біолоґічна функція І. к. 
полягає в тому, що вони є проміжним етапом біосинтезу 
всіх пуринів і пуринових нуклеотидів; є джерелом утво-
рення ґуанілових і аденілових кислот і відповідних три-
фосфатів і, отже, всіх пуринових нуклеотидів у складі 
нуклеїнових кислот.

ІНОЗИНФОСФОРНІ КИСЛОТИ – див.: Інозино-
ві кислоти.

ІНОЗИТ – речовина, яка належить до групи вітамі-
ноподібних сполук (вітамін В8); входить до складу фос-
фоліпідів; відіграє важливу роль у транспорті ліпідів та в 
обміні речовин у нервовій тканині у вигляді дифосфоїди-
нозит-цефаліну; застосовується для лікування проґресу-
ючої м’язової атрофії у дітей, нормалізації підвищеного 
рівня холестерину та фосфатидів у крові при атероскле-
розі, діабеті, інфаркті міокарда та цирозах печінки.

ІНОЗИТОЛ – див.: Інозит.
ІНОКУЛЯТОР (у паразитолоґії) – переносник збуд-

ників інфекційної або інва зійної хвороби, шляхом введен-
ня їх у кров’яне русло при укусі чи кровосмоктанні.

ІНОКУЛЯЦІЯ – 1) уведення мікроорґанізмів, інфі-
кованого матеріалу, сироватки в тканини людини, тва-
рин, рослин або в живильні середовища; 2) у паразито-
лоґії – уведення комахами і кліщами збудників хвороб у 
кров людини або тварин при кровосмоктанні.

ІНОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ – стан хворого (тимчасо-
вий чи постійний), що виключає можливість радикаль-
ного оперативного лікування. Розрізняють: абсолютну 
І., при якій повністю виключена можливість будь-якої 
операції в даний момент або з часом; відносну І., при 
якій неможлива радикальна операція, але не виключе-
на можливість паліативної операції; тимчасову І., яка 
зумовлена загальними чи місцевими особливостями па-
толоґічного процесу, що можуть бути усунені консер-
вативними заходами в процесі передопераційної під-
готовки.

ІНОТРОПНА ДІЯ – дія будь-якого фактора, що змі-
нює силу м’язового скорочення.

ІНОФРАҐМА – мембрана, що перетинає посередині 
ізотропний або анізо тропний диск міофібрил.

ІНСЕКТАРІЙ – будівля або інше приміщення для 
розведення і утримання комах.

ІНСЕКТИЦИДИ – хімічні сполуки, що їх застосо-
вують для знищення шкідливих комах.

ІНСЕКТИЦИДНІ ЛАКИ – матеріали, що містять 
кристалічні інсектициди і мають тривалі інсектицидні 
властивості. Лаки використовують як депо для розчи-
нених інсектицидів. Після нанесення на поверхню І. л. 
порівняно швидко висихають і перетворюються у твер-
ду, прозору плівку. Частина інсектициду виходить на по-
верхню і утворює наліт кристалів, які легко фіксуються 

на лапках комах. І. л. призначені для знищення комах, 
що повзають.

ІНСЕКТИЦИДНІ ПОЛІМЕРИ – препарати, в 
яких активно діючі речовини – інсектициди – містять-
ся в полімерних композиціях. Серед І. п. можуть бути 
розчини, лаки, фарби та інші форми,  що містять у різ-
ній кількості хімічні синтетичні інсектицидні речовини 
тривалої дії.

ІНСЕКТИЦИДНІ РЕЧОВИНИ – див.: Інсек ти-
циди.

ІНСЕКТОФУНҐІЦИДИ – хімічні препарати для 
знищення комах і грибів-паразитів.

ІНСОЛЯЦІЯ – 1) електромаґнітне і корпускулярне 
сонячне випромінювання, що досягає земної поверхні; 
2) щільність сонячного випромінювання на одиницю го-
ризонтальної поверхні.

ІНСОМНІЯ – див.: Безсоння.
ІНСПІРАТОРНА ПОТУЖНІСТЬ ЛЕГЕНЬ – об’єм-

на швидкість повітряного потоку на вдиху; показник 
функціонального стану дихальної мускулатури.

ІНСПІРАЦІЯ – див.: Вдих.
ІНСТИЛЯЦІЯ – крапельне введення в сечовипус-

кальний канал або сечовий міхур лікарського розчину.
ІНСТИНКТ – сукупність природжених складних 

реакцій (актів поведінки) тваринного орґанізму, що 
виникають у відповідь на зовнішні або внутрішні по-
дразнення.

ІНСТРУМЕНТ МЕДИЧНИЙ – техніч ний пристрій, 
призначений для виконання профілактичних, діаґностич-
них, лікувальних, дослідницьких маніпуляцій і процедур; 
приводиться в дію м’язовою силою людини або є змін-
ним робочим орґаном медичного апарата.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ – сукупність інструментів, що 
їх застосовують у пев ній галузі.

ІНСУЛІН – гормон підшлункової залози, що утво-
рюється β-клітинами острів ців Ланґерганса. Низько-
молекулярна білкова речовина, складний поліпептид. 
Значно впливає на вуглеводний обмін (реґулює від носну 
сталість вмісту ґлюкози в кро ві), синтез ґлікоґену в пе-
чінці.

ІНСУЛІНОВА ПРОБА – метод діаґностики ендок-
ринних захворювань, які су проводжуються порушенням 
вуглеводного обміну. І. п. ґрунтується на здатності інсулі-
ну викликати зниження вмісту цукру в крові і чутливість 
орґанізму до інсуліну. Досліджуваному натще вводять під-
шкірно 0,2 або внутрішньовенно 0,1 ОД інсуліну на 1 кг 
ваги тіла і через 20, 30, 45, 60, 90 і 120 хвилин визнача-
ють вміст цукру в крові. У здорової людини через 20–45 
хвилин після ін’єкції рівень цукру становить близько 50% 
вихідного, потім підвищується і через 90–120 хвилин до-
сягає вихідного показника або перевищує його.

ІНСУЛІНОМА – пухлина, що розвивається із β-клі-
тин підшлункової залози. Розрізняють доброякісні і зло-
якісні форми. Частіше зустрічаються І. солідної і парен-
хіматозно-фіброзної будови. Локалізується І. переважно 
в тілі та у хвості залози. Хворі частіше молодого віку, 
головним чином, жінки. Провідним у клі нічній картині 
є гіпоґлікемічний синд ром, що розвивається внаслідок 
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гіпер продукції інсуліну. Характерна тріада Віппла: ко-
матозні напади зі зниженням вмісту цукру в крові до 
2,7–1,0 ммоль/л, тяжкі нервово-психічні розлади, висо-
кий рівень імунореактивного інсуліну в крові.

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ – підвищена стій-
кість до інсуліну у хворого на цукровий діабет при ін-
сулінотерапії.

ІНСУЛІНОТЕРАПІЯ – 1) метод лікування, що 
ґрунтується на застосуванні інсуліну; 2) метод лікуван-
ня психічно хворих, який ґрунтується на застосуванні 
великих доз інсуліну, що викликає коматозний або суб-
коматозний стан.

ІНСУЛОМА – див.: Інсулінома.
ІНСУЛОЦИТ – назва клітин панкреатичних острів-

ців.
ІНСУЛЬТ – гостре порушення мозкового кровообігу.
І. АПОПЛЕКТИЧНИЙ – див.: І. гемораґічний.
І. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – І., зумовлений крововилива-

ми в тканини мозку (паренхіматозні) і під оболонки моз-
ку (субарахноїдальні, субдуральні, епідуральні), а також 
комбіновані форми – субарахноїдально-паренхіматозні 
або паренхіматозно-субарахноїдальні, паренхіматозно-
вентрикулярні та ін.

І. ЕМБОЛІЧНИЙ – І., зумовлений закупоркою су-
дини мозку емболом.

І. ІШЕМІЧНИЙ – І., зумовлений зупинкою або 
значним зменшенням кровопостачання ділянки мозку.

І. ІШЕМІЧНИЙ НЕТРОМБОТИЧНИЙ – І., що 
виникає при критичному зниженні мозкового кровообі-
гу внаслідок розладів загальної гемодинаміки або по-
рушення самореґуляції мозкового кровообігу, при три-
валому анґіоспазмі або стазі крові, наявності стенозу, 
оклюзії чи патолоґічної звивистості судин, що постача-
ють мозок кров’ю.

І. СПІНАЛЬНИЙ – гостре порушення кровообігу 
в спинному мозку.

І. ТРОМБОТИЧНИЙ – форма іше мічного І., що 
розвивається внаслідок пов ної оклюзії поза- або внут-
рішньочерепних судин внаслідок тромбозу чи тромбо-
емболії. 

І. У ХОДУ – інфаркт мозку, що збіль шується в роз-
мірах з проґресуванням невролоґічного дефіциту протя-
гом 24–48 годин; однобічна невролоґічна симптомати-
ка (часто починається з однієї руки) наростає протягом 
кількох годин або 1–2 днів, поступово захоплюючи все 
більшу ділянку відповідної половини тіла.

І. ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – гостре порушення кровообі-
гу в головному мозку.

ІНСУЛЯРНА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Гіпоінсу-
лінізм.

ІНСУФЛЯЦІЯ – уведення різних лі карських речо-
вин шляхом вдування порошку за допомогою спеціаль-
них пристосувань – інсуфляторів.

ІНТАКТНИЙ – такий, що не втягнутий у будь-який 
процес; незайманий; непошкоджений.

ІНТЕҐРАЦІЯ – 1) об’єднання в ціле будь-яких ок-
ремих частин; 2) процес упорядкування, узгодження та 
об’єднання структур і функцій у цілому орґанізмі.

ІНТЕҐРАЦІЯ ПСИХІЧНА – об’єднання різних 
психічних процесів в одне структурне ціле.

ІНТЕҐРИНИ – трансмембранні передатчики позак-
літинних сиґналів; являють собою родину поверхневих 
рецепторів, що забезпечують як міжклітинну адгезію, 
так і взаємодію клітин з матриксом; І. складаються із 
двох субодиниць: a-субодиниця, що має не менше 18 
різновидів, і b-субодиниця, яка має 8 різновидів; у ході 
різних комбінацій субодиниці утворюють більш 20 різ-
них поєднань і поділяються на підродини - VLA (Very 
Late Antigen), або b1-інтеґрини, підродини лейкоцитар-
них І., або b2-інтеґрини, підродини І. міжклітинної ад-
гезії та некласифіковані І.; різноманітність І. забезпечує 
здатність клітин пізнавати субстрати адгезії у вигляді 
комп лементарних молекул клітинної адгезії та білків по-
заклітинного матрикса (колаґен, фібронектин, ла мінін, 
тромбо спондин, вітронектин та ін.).

ІНТЕЛЕКТ – здатність до мислення, особливо до 
його вищих теоретичних рівнів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ – розумовий, розсудковий, 
розсудливий.

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ – система заходів, спря-
мованих на профілактику або корекцію порушень жит-
тєвих функ цій при гострих тяжких захворюваннях або 
сильних впливах на орґанізм, коли виникає загроза жит-
тю хворого.

ІНТЕНСИВНИЙ – напружений, посилений, дійо-
вий, продуктивний.

ІНТЕНСИВНІ ПОКАЗНИКИ – від носні величини, 
що характеризують частоту, з якою явище, що вивчаєть-
ся, спостерігається в певному середовищі або в сукуп-
ності. До найбільш відомих І. п. у медицині належать 
захворюваність, народжуваність, смертність, дитяча 
смерт ність, летальність.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ – 
енерґія випромінювання, що переноситься фотонами 
(квантами) або частинками за одиницю часу через по-
верхню, яка прийнята за одиницю площі, у напрямі, пер-
пендикулярному до цієї поверхні. У системі СІ за оди-
ницю І. в. прийнята така інтенсивність випромінювання, 
при якій через поверхню площею 1 м2 за 1 сек перено-
ситься енерґія 1 джоуль.

ІНТЕНСИМЕТР – прилад для вимірювання інтен-
сивності іонізуючого випромінювання.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ – посилення, збільшення на-
пруженості, продуктивності, дієвості.

ІНТЕНЦІЯ – намір, конкретна спрямованість пси хіч-
ної активності людини на будь-який об’єкт.

ІНТЕР- (лат. inter – між, серед) – частина складних 
слів, яка означає «між», «серед».

ІНТЕРВАЛ – перерва (у просторі або в часі), пауза.
ІНТЕРВАЛУ Q–T ДОВГОГО СИНДРОМ – про-

довження інтервалу Q–T, що супроводжується трі-
потінням та мерехтінням шлуночків серця; розвиваєть-
ся внаслідок метаболічних змін чи серцевих аномалій 
або ускладнює приймання лікарських препаратів; зуст-
річаються вроджені форми синдрому; може призвести 
до раптової кардіальної смерті.
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ІНТЕРВЕРТЕБРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
між хребцями; міжхребцевий.

ІНТЕРВІЛЕЗИТ БАЗАЛЬНИЙ – запалення базаль-
ної пластинки плаценти.

ІНТЕРВІЛЕЗИТ СУБХОРІАЛЬНИЙ – запалення 
під хоріальною пластинкою плаценти.

ІНТЕРВІЛЕЗИТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ – запалення 
плаценти, яке локалізується на відстані від хоріальної 
і базальної пластинок.

ІНТЕРІОРІЗАЦІЯ – 1) (у психіатрії) – переживання 
хворим хвилюючих його обставин потай від оточуючих; 
2) (у психолоґії) – процес перетворення зов ніш ніх дій на 
внутрішні розумові дії.

ІНТЕРКІНЕЗ – див.: Інтерфаза.
ІНТЕРКОМІСУРАЛЬНА ЛІНІЯ – лінія, що сполу-

чає передню і задню спайки головного мозку.
ІНТЕРКОСТАЛЬНИЙ – міжреберний.
ІНТЕРКУРЕНТНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – захворю-

вання, що ускладнює перебіг іншого захворювання.
ІНТЕРКУРЕНТНИЙ – такий, що випадково при-

єднується; випадковий; такий, що ускладнює перебіг 
іншого за хворювання; проміжний.

ІНТЕРЛЕЙКІНИ (ІЛ) – група білків, що належить 
до цитокінів; залежно від основних ефектів, що вони 
викликають, ІЛ поділяються на кілька видів: ІЛ-1α, ІЛ-
1β - виділяються моноцитами та макрофаґами; основні 
ефекти: гарячка (ендоґенний піроґен), снодійний ефект, 
анорексія, запальна реакція, експресія CD54 ендо-
теліальними клітинами та звільнення ними тканинного 
фактора активації лімфоцитів, продукція ІЛ-6 і колоніє-
стимулюючих факторів; ІЛ-2 - виділяються Т-клітинами 
(CD4 більше, ніж CD8); основні ефекти: проліферація 
Т-клітин, стимуляція розмноження та диференцію вання 
В-клітин, збільшення кількості натуральних кілерів і 
кілерів, активованих лімфокінами; ІЛ-3 - виділяють-
ся  Т-клітинами; основні ефекти: розмноження тучних і 
поліпотентних кровотворних клітин; ІЛ-4 - виділяють-
ся  Т-клітинами (CD4); основні ефекти: проліферація 
Т-клітин, накопичення цитотоксичних Т-клітин; кости-
муляція роз множення В-клітин, синерґічна з ІЛ-3 сти-
муляція росту тучних клітин, підвищення продукції іму-
ноґлобулінів IgE i IgG1, індукція експресії та звільнення 
CD23, підсилення експресії антиґенів класу ІІ МНС на 
В-клітинах; ІЛ-5 - виділяються Т-клітинами; основні 
ефекти: диференціювання еозинофілів, підсилена про-
дукція IgA; костимуляція росту  В-клітин у мишей; ІЛ-6 
- виділяються моноцитами, фібро бластами, Т-клітинами 
(у мишей); основні ефекти: піроґенний ефект, індукція 
росту і гібридом, підсилення синтезу імуноґлобулінів; 
підсилення експресії антиґенів класу І МНС на фібро-
бластах; синерґічне з ІЛ-2 підсилення продукції білків 
гострої фази гепатоцитами, синерґічна з ІЛ-3 стимуля-
ція росту кровотворних клітин, індукція диференцію-
вання цитотоксичних  Т-лімфоцитів; ІЛ-7 - виділяють-
ся клітинами строми кісткового мозку і тимуса; основні 
ефекти: проліферація про- і пре-В-клітин, проліферація 
незрілих тимоцитів; ІЛ-8 - виділяються моноцитами, 
ендотеліальними клітинами, альвеолярними макрофаґа-

ми, фіброблас тами; основні ефекти: хемотаксис та акти-
вація нейтрофілів, активація Т-клітин.

ІНТЕРЛОБАРНИЙ – такий, що розташований між 
частками; міжчастковий.

ІНТЕРЛОБУЛЯРНИЙ – такий, що знаходиться між 
часточками; міжчасточковий.

ІНТЕРМІСІЯ – стан між двома напа да ми психозу, 
який характеризується пов ним відновленням психічної 
діяльності.

ІНТЕРМІТУЮЧА ПРОПАСНИЦЯ – див.: Пере-
міжна пропасниця.

ІНТЕРМІТУЮЧИЙ – періодичний; такий, що пе-
ремежовується; такий, що характеризується періодич-
ними підйомами і спадами.

ІНТЕРОРЕЦЕПТОРИ – див.: Інтероцептори.
ІНТЕРОРЕЦЕПЦІЯ – сприймання ц. н. с. подраз-

нень, що надходять з внутрішнього середовища орґаніз-
му.

ІНТЕРОЦЕПТОРИ – нервові закінчення, які спри-
ймають інформацію від внутрішніх орґанів.

ІНТЕРОЦЕПЦІЯ – див.: Інтерорецепція.
ІНТЕРПОЗИЦІЯ – укорінення будь-яких тканин 

між основними фраґментами кістки при її переломі або 
між суглобовими поверхнями при вивиху.

ІНТЕРПОЗИЦІЯ МАТКИ – операція, що усуває 
випадіння матки шляхом розміщення її між сечовим 
міхуром і піхвою.

ІНТЕРПОНОВАНИЙ – такий, що розміщений між 
будь-чим. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ – пояснення, тлумачення, роз-
криття змісту чого-небудь.

ІНТЕРРЕНАЛОВА АНДРОҐЕННА ІНТОКСИ-
КАЦІЯ – див.: Дебре – Фі бінґера синдром.

ІНТЕРСЕКС – орґанізм, що характеризується про-
міжним (між чоловічим і жіночим) типом статевого роз-
витку. Для І. типові недиференційовані статеві зало зи 
(ґонади) і статеві орґани (ґеніталії), а також відсутність 
чітко виражених вторинних статевих ознак.

ІНТЕРСЕКСУАЛІЗМ – див.: Гермафродитизм.
ІНТЕРСЕКСУАЛЬНІ СТАНИ – стани, при яких 

зовнішні статеві орґани за зов нішнім виглядом мають 
змішану будову або відрізняються від хромосомної або 
ґонадної статі індивіда.

ІНТЕРСЕКСУАЛЬНІСТЬ – див.: Гермафродитизм.
ІНТЕРСИСТОЛІЧНИЙ ІНТЕРВАЛ – проміжок 

часу між початком механічної систоли серця і відкрит-
тям півмісяцевих клапанів.

ІНТЕРСТИЦІЙНА ПНЕВМОНІЯ – запальний 
про цес у легенях, який характеризується переважною 
локалізацією в міжальвеолярній, міжлобулярній і пери-
васкулярній сполучній тканині.

ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – проміжний.
ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ ДИФУЗНИЙ ФІБРОЗ – див.: 

Фіброзуючий альвеоліт.
ІНТЕРСТИЦІЙНІ ХВОРОБИ ЛЕГЕНЬ – гетеро-

ґенна група хвороб, яка характеризується розповсюд-
женим, звичайно, хронічним ураженням легеневого ін-
терстицію, переважно респіраторних відділів легені; 
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І. х. л. спричинюються різними факторами: вірусами, 
бактеріями, грибами, орґанічними і неорґанічними пи-
лами, радіонуклідами, гіпероксією, лікарськими препа-
ратами та ін.; біль шість І. х. л. належать до захворювань 
з невиявленою етіолоґією.

ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ ТИСК – гідро статичний тиск 
у тканинах.

ІНТЕРСТИЦІОЦИТ – назва клітин інтерстиційної 
тканини деяких орґанів.

ІНТЕРТРИҐО – див.: Попрілість.
ІНТЕРФАЗА – період між двома черговими міто-

тичними поділами клітини. Під час І. відбувається син-
тез специфічних білків та утворення в цитоплазмі спе-
ціалізованих структур клітини. Залежно від активності 
синтезу ДНК І. поділяють на 3 періоди: 1) пресинтетич-
ний, коли синтез ДНК не відбувається; 2) синтетичний – 
відбувається синтез ДНК, який займає середню частину 
І.; 3) постсинтетичний – синтез ДНК не відбувається, 
клітина готується безпосередньо до поділу.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНА МІКРОСКОПІЯ – див.: 
Мікроскопія інтерферен ційна.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ВІРУСІВ – антаґоністична або 
інгібіторна дія одного вірусу або його компонентів на 
репродукцію іншого вірусу і перебіг інфекційного про-
цесу, що викликається останнім.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ҐЕНЕТИЧНА – явище, що по-
лягає в незбіганні частоти подвійного кросинґоверу, що 
спостерігається фактично, з частотою, яка очікується 
теоретично.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ФІЗИЧНА – взаєм не підсилен-
ня або ослаблення хвиль при їх накладенні одна на од-
ну.

ІНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПІЯ – лікування імпульсами 
змінного струму двох різних частот, внаслідок інтерфе-
ренції яких у тканинах виникає струм, що має вищу лі-
кувальну дію.

ІНТЕРФЕРОМЕТРИ – вимірювальні прилади, в 
яких використовується явище інтерференції звукових 
або електромаґнітних хвиль. 

ІНТЕРФЕРОНИ (ІФН) – низькомолекулярний бі-
лок, що належить до групи цитокінів; містить незнач-
ну кількість вуглеводів; виділяються фібробластами і 
Т-клітинами (Т-лімфоцитами); характерною властивіс-
тю І. є видова специфічність його дії; він має порівняно 
низьку антиґенну активність; за основними ефектами 
розрізняють кілька видів інтерферону: ІФН-α - гальмує 
реплікацію вірусів та пухлинного росту, підсилює екс-
пресію антиґенів МНС класів І і ІІ, підсилює активність 
натуральних кілерів, модулює гуморальну імунну від-
повідь; ІФН-β - проявляє таку ж активність, що і ІФН-α; 
ІФН-γ - підсилює експресію антиґенів МНС класів І і 
ІІ, активує макрофаґи, підсилює активність натуральних 
кілерів, знижує експресію CD23 і секрецію IgE, інду-
кованих інтерлейкіном-4; стимулює ріст і диференцію-
вання В-клітин. 

ІНТЕСТИНАЛЬНА ЛІПОДИСТРОФІЯ – захво-
рювання лімфатичної системи з переважним уражен-
ням проксимальних відділів тонкої кишки. Ураження 

лімфатичної системи черевної порожнини призводить 
до порушення транспортних процесів через слизову 
оболонку тонкої кишки, внаслідок чого порушуються 
процеси всмоктування жирів, вітамінів, електролітів. 
Клінічна картина характеризується розвитком стеатореї, 
метеоризму, кишкових спазмів, кахексії, ознак різних гі-
повітамінозів з шкірними і слизовими проявами, полі-
серозиту, ендокардиту, поліартриту, ґенералізованого 
васкуліту, гіпотензії, адинамії; спо стерігається знижен-
ня кислотності шлун кового соку; у крові – гіпохромна 
мікроцитарна анемія, гіпопротеїнемія, гіпокальціємія, 
гіпохолестеринемія. Переважно хворіють чоловіки се-
реднього віку.

ІНТЕСТИНАЛЬНА ПЛАСТИКА (в уролоґії) – 
фраґмент кишечника, що використовується для опера-
тивної заміни патолоґічно змінених відділів сечовивід-
них шляхів.

ІНТЕСТИНАЛЬНИЙ – такий, що відноситься до 
кишки; кишковий.

ІНТЕСТИНОПЛАСТИКА – хірурґічна операція 
заміщення ділянки травного тракту або сечових шляхів 
кишковим трансплантатом.

ІНТЕСТИНОПЛІКАЦІЯ – див.: Ентероплікація.
ІНТЕСТИНОСКОПІЯ – візуальне дослідження 

слизової оболонки тонкої кишки за допомогою воло-
конного ен до  скопа.

ІНТИМА – внутрішня оболонка стінки кровоносних 
судин (крім капілярів).

ІНТИМЕКТОМІЯ – див.: Ендартеректомія.
ІНТИМНИЙ – глибоко особистий, приязний, друж-

ній, задушевний.
ІНТОКСИКАЦІЙНІ ПСИХОЗИ – за хворювання, 

до яких належать різні за глибиною та тяжкістю психіч-
ні розлади, викликані дією отрут, які потрапили в 
орґанізм. І. п. можуть проявлятися практично всіма пси-
хопатолоґічними симптомами і синдромами.

ІНТОКСИКАЦІЯ – отруєння орґанізму токсични-
ми речовинами, які утворилися в ньому самому або 
надійшли ззовні.

ІНТОКСИКАЦІЯ МЕТАФІЗИЧНА – психічний 
розлад, який характеризується неадекватним потягом 
хворого вивчати та вирішувати глобальні проблеми – 
нескінченості, змісту життя і т. ін.

ІНТОКСИКАЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНА РАННЯ – 
стан, що виникає в дітей внаслідок зараження мікобак-
теріями туберкульозу; характеризується неспецифічни-
ми розладами (стомлюваністю, головним болем і т. ін.) 
при від’ємній туберкуліновій пробі.

ІНТОКСИКАЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНА ХРОНІЧ-
НА – стан, який розвивається в ранній стадії туберку-
льозу на фоні зміненої реактивності; характеризується 
неспецифічними розладами (стомлюваністю, головним 
болем і т. ін.), поліаденітом при відсутності симптомів 
вогнищевого ураження орґанів; туберкулінова проба по-
зитивна.

ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ – стан зниженої стійкості до 
будь-якого лікарського засобу, харчової речовини, фі-
зичного фактора.

 ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ ТИСК – ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ
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ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ АЛКОГОЛЬНА – знижена 
стійкість до алкоголю, при якому сп’яніння наступає від 
менших, ніж раніше, доз алкоголю.

ІНТРА- (лат. intra-) – частина складних слів, яка оз-
начає «у межах», «упродовж чогось», «направлений до 
середини».

ІНТРААБДОМІНАЛЬНИЙ – такий, що розміще-
ний або відбувається в черевній порожнині; внутріш-
ньочеревний.

ІНТРААРТИКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
у порожнині суглоба; внутрішньосуглобовий.

ІНТРАВАСКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
у кровоносній або лімфатичній судині; внутрішньосу-
динний.

ІНТРАВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – такий, що розміще-
ний у шлуночку головного мозку або серця; внутріш-
ньошлуночковий.

ІНТРАВЕНОЗНИЙ – такий, що розміщений або 
відбувається всередині вени; уведений у вену.

ІНТРАВІТАЛЬНИЙ – такий, що існує, відбувається 
за життя; прижиттєвий.

ІНТРАҐЛЮТЕАЛЬНИЙ – такий, що відбувається 
всередині сідничної ділянки, уведений до неї.

ІНТРАДЕРМАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
шкірі; внутрішньошкірний.

ІНТРАКАРДІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
порожнині серця; внутрішньосерцевий.

ІНТРАКАРОТИДНА ЛІКАРСЬКА ТЕРАПІЯ – 
метод лікування, який полягає у введенні лікарських 
речовин у сонні артерії для більш ефективного впливу 
на різні патолоґічні процеси, які локалізуються в ділян-
ці головного мозку, голови та шиї.

ІНТРАКРАНІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
порожнині черепа; внут рішньочерепний.

ІНТРАКУТАННИЙ – див.: Інтрадермальний.
ІНТРАЛЮМБАЛЬНИЙ – уведений усередину по-

перекової частини хребта; інтралюмбально введений.
ІНТРАМЕДІАСТИНАЛЬНИЙ – такий, що роз-

міщений у середостінні.
ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений у 

речовині спинного або кісткового мозку.
ІНТУМЕСЦЕНЦІЯ – 1) дифузне набухання, опу-

хання, припухання, розпухання, внаслідок значного на-
копичення рі дини; 2) розширення, потовщення.

ІНТРАМУРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
стінці порожнистого орґана; внутріш ньо стінний.

ІНТРАМУСКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
у м’язі; внутрішньом’язовий.

ІНТРАНАТАЛЬНИЙ – такий, що відбувається під 
час пологів.

ІНТРАНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД – період життя пло-
да від початку пологів до народження.

ІНТРАОКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений або 
відбувається всередині ока; внутрішньоочний.

ІНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – такий, що розміще-
ний у порожнині очеревини; внутрішньоочеревинний.

ІНТРАПЛЕВРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
плевральній порожнині.

ІНТРАСЕЛЯРНА ГІПЕРТЕНЗІЯ – феномен стис-
кування гіпофіза в турецькому сідлі, який розвивається 
при стресових ситуаціях і морфолоґічно проявляється 
об’ємним конфліктом між придатком мозку, що раптово 
(гостро) збіль шився в 1,5–2 рази (внаслідок гіпер трофії 
аденоцитів, гіперемії, ретенції колоїда), з одного боку, 
та малорухомою капсулою і турецьким сідлом – з іншо-
го боку; у формуванні феномена можуть брати участь 
екстрагіпофізарні фактори (підвищення лікворного і ве-
нозного тиску), що стискують гіпофіз ззовні; І. г. може 
бути однією із причин гострої гіпофізарно-надниркової 
недостатності, що зустрічається при критичних станах 
(шок, колапс, кома та ін.).

ІНТРАСПІНАЛЬНИЙ – такий, що розміщений або 
відбувається в спинномозковому каналі; спинномозко-
вий.

ІНТРАТЕКАЛЬНИЙ – такий, що розміщений або 
відбувається в оболонках спинного мозку.

ІНТРАТОРАКАЛЬНИЙ – такий, що розміщений у 
порожнині грудної клітки; внутрішньо грудний.

ІНТРАУТЕРИННИЙ – такий, що розміщений у по-
рожнині матки; внутріш ньоматковий.

ІНТРАЦЕЛЮЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
внутрішньоклітинно; внутрішньоклітинний.

ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
усередині великого мозку.

ІНТРО- (лат. intro – у межах) – частина складних 
слів, яка означає «в межах», «дію, рух, направлені до 
середини».

ІНТРОВЕРСОВАНІСТЬ – особливість особи, що 
характеризується слабкістю контактів з оточуючими 
людьми, пасивністю, схильністю до життя у світі влас-
них думок, уявлень і почуттів.

ІНТРОЄКЦІЯ – 1) у психіатрії – ототож нювання се-
бе з образом іншої люди ни; 2) уведення статевого чле-
на в піхву.

ІНТРОСПЕКЦІЇ МЕТОД – фіксація і опис суб’єк-
тивних переживань у природних або створених експе-
риментатором умовах.

ІНТРОСПЕКЦІЯ – спостереження за власними пси-
хічними станами і діями.

ІНТУБАЦІЯ – введення спеціальних трубок у про-
світ гортані, трахеї і бронхів з метою відновлення і 
поліпшення прохідності дихальних шляхів або прове-
дення інгаляційного наркозу.

ІНТУБАЦІЯ КИШЕЧНИКА – введення трубки 
в просвіт кишки з діаґностичною або лікувальною ме-
тою.

ІНТУЇТИВНИЙ – такий, що заснований на ін ту ї ції.
ІНТУЇЦІЯ – здогад, проникливість, що ґрунтуються 

на попередньому досвіді.
ІНУЛІН – полісахарид рослин, що складається із за-

лишків D-фруктози (близько 95%) і D-ґлюкози (близько 
5%); застосовується як замінник крохмалю і сахарози в 
харчуванні хворих на цукровий діабет; використовуєть-
ся також в уролоґії при дослідженні функції нирок.

ІНФАНТИЛІЗМ – рівномірна затримка розвитку 
всього орґанізму.

 ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ АЛКОГОЛЬНА – ІНФАНТИЛІЗМ 
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ІНФАНТИЛІЗМ ДИСТРОФІЧНИЙ – І., зумовле-
ний порушенням харчування.

І. ЗАГАЛЬНИЙ – І., що характеризується затрим-
кою росту і ваги при збереженні дитячих пропорцій 
тіла; вигляду і статевого розвитку дорослої людини 
орґанізм не набуває; часто спостерігається затримка ін-
телектуального розвитку.

І. КИШКОВИЙ – див.: Остеодистрофія кишкова.
І. НАДНИРКОВИЙ – І., зумовлений недорозвитком 

або ураженням надниркових залоз; проявляється озна-
ками гіпокортицизму.

І. ПЛЮРИҐЛАНДУЛЯРНИЙ – І., зумовлений не-
достатністю двох або більше залоз внутрішньої секреції.

І. ПСИХІЧНИЙ – І. з наявністю характерних для 
дитячої психіки особливостей: незрілість емоційно-во-
льової сфери; при відносній збереженості інтелектуаль-
ного розвитку мислення відзначається конкретністю, не-
зрілістю суджень, переважанням поверхневих асоціацій 
і слабкістю абстрактного мислення.

І. ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ – див.: І. статевий у жі-
нок та І. статевий у чоловіків.

І. ПСИХОФІЗИЧНИЙ – див.: І. загальний.
І. СЕКСУАЛЬНИЙ – див.: І. статевий у жінок та І. 

статевий у чоловіків.
І. СТАТЕВИЙ У ЖІНОК – І. у жінок, що прояв-

ляється переважно недорозвитком статевої системи; 
основним клі ніч ним синдромом при цьому є гіпоґені-
талізм.

І. СТАТЕВИЙ У ЧОЛОВІКІВ – І. у чоловіків, що 
проявляється переважно затримкою статевого розвитку; 
часто поєднується з загальним І.

І. ТИРЕОҐЕННИЙ – загальний І., що спостері-
гається при гіпотиреозі.

ІНФАНТИЛЬНИЙ – такий, що відзначається ін-
фантилізмом; недорозвинений; що має риси, характер-
ні для дитячого віку.

ІНФАРКТ – вогнищевий некроз орґана, що зумовле-
ний раптовим порушенням місцевого кровообігу.

І. АНЕМІЧНИЙ – див.: І. білий.
І. БІЛИЙ – І., що виникає внаслідок повної зупин-

ки кровообігу в судині або в її розгалуженнях. Некроз 
у таких випадках завжди спочатку має характер сухого 
коаґуляційного.

І. БІЛИЙ З ГЕМОРАҐІЧНИМ ПОЯСКОМ – І., що 
розвивається в результаті повної зупинки кровообігу в 
судині або в її розгалуженнях. Зона крововиливу вини-
кає внаслідок того, що рефлекторний спазм на периферії 
І. швидко змінюється паралітичним розширенням і пе-
реповненням кров’ю капілярів з розвитком явищ пре-
стазу, стазу і діапедезного крововиливу.

І. ВЕНОЗНИЙ – див.: І. застійний.
І. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: І. чер воний.
І. ЗАСТІЙНИЙ – І., зумовлений за криттям просві-

ту і припиненням відтоку крові по порівняно великих 
венозних стовбурах або тромбозом великої кіль кості 
дрібних вен. Застій крові, набряк і масивні крововили-
ви створюють умови, несумісні з життєдіяльністю тка-
нин.

І. ІШЕМІЧНИЙ – див.: І. білий.
І. СІРИЙ – див.: І. білий.
І. ЧЕРВОНИЙ – І., що виникає, як правило, в умо-

вах декомпенсації кровообігу і венозного застою; при 
цьому має місце зворотний тік венозної крові в зону І., 
паралітичне розширення судин, підвищення їхньої про-
никливості і просочування зони І. кров’ю.

І. БІЛІРУБІНОВИЙ – І., що спостерігається при 
гемолітичній хворобі новонароджених у вигляді від-
кладання кристалічного білірубіну в мозковому шарі 
нирок, що може призводити до некрозу уражених тка-
нин.

ІНФАРКТ МІОКАРДА – захворювання, зумовлене 
розвитком одного або кількох вогнищ ішемічного некро-
зу в міокарді; проявляється різними порушеннями сер-
цевої діяльності і клінічними синдромами, що визнача-
ються характером рефлекторних реакцій, пов’язаних з 
розвитком гострої ішемії і некрозу серцевого м’яза. За 
клінічно-морфолоґічною характеристикою розрізняють 
І. м. великовогнищевий і дрібновогнищевий.

І. М. ІНТРАМУРАЛЬНИЙ – морфолоґічний варіант 
І. м., при якому некроз розвивається внутрішньостінно і 
не поширюється на ендокард і перикард.

І. М. СУБЕНДОКАРДІАЛЬНИЙ – морфолоґічний 
варіант І. м., при якому некроз розвивається в шарі міо-
карда, що прилягає до ендокарда.

І. М. СУБЕПІКАРДІАЛЬНИЙ – морфолоґічний 
варіант І. м., при якому некроз розвивається в шарі міо-
карда, що прилягає до вісцерального листка перикарда.

І. М. ТРАНСМУРАЛЬНИЙ – морфолоґічний ва-
ріант І. м., при якому зона ішемічного некрозу поши-
рюється на всю товщину міокарда, а також на ендокард 
і перикард. 

ІНФАРКТ СЕЧОКИСЛИЙ – І., що розвивається 
при захворюваннях, які супроводжуються масивним 
розпадом тканин, при подаґрі, а також спостерігається 
як транзиторне явище в новонароджених; характери-
зується відкладанням кристалів уратів у збірних нирко-
вих трубочках і ниркових канальцях.

ІНФАРКТ-ПНЕВМОНІЯ – запалення легеневої 
тканини в обводі інфаркту легені.

ІНФЕКТИВНІСТЬ – здатність мікро орґанізмів про-
ни кати в орґанізм.

ІНФЕКЦІЙНА АЛЕРҐІЯ – підвищена чутливість 
орґанізму до збудників інфекційних та інвазивних про-
цесів, а також до продуктів їх життєдіяльності.

ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ – спеціалізований ліку-
вально-протиепідемічний за клад, що здійснює стаціо-
нарну кваліфіковану і спеціалізовану лікувальну допо-
могу хворим або встановлення діаґнозу при підозрі на 
інфекційне захворювання.

ІНФЕКЦІЙНИЙ ГЕПАТИТ – див.: Гепатит вірус-
ний.

ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС – реакції, що розвива-
ються в орґанізмі в результаті проникнення і розмно-
ження в ньому патоґенних мікроорґанізмів і спрямовані 
на підтримку гомеостазу і рівноваги з оточуючим сере-
довищем.

 ІНФАНТИЛІЗМ ДИСТРОФІЧНИЙ  – ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
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ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – хвороби, що 
спричинюються патоґенними мікроорґанізмами і ха-
рактеризуються заразністю, наявністю інкубаційного 
періоду, реакціями інфікованого орґаніз му на збудник 
і, як правило, циклічним перебігом та формуванням 
постінфекцій ного імунітету. За механізмом передачі і 
джерелами збудників інфекції розрізняють кишкові ін-
фекції, інфекції дихальних шляхів, кров’яні інфекції та 
інфекції зовнішніх покривів.

ІНФЕКЦІЙНІ ПСИХОЗИ – психічні захворюван-
ня, що ускладнюють перебіг інфекційних процесів. 
Розрізняють гострі інфекційні (симптоматичні) психо-
зи, які в більшості випадків протікають з потьмарен-
ням свідомості, і протраговані, або проміжні, інфекційні 
(симптоматичні) психози з переважанням ендоформних 
картин. При тривалій та інтенсивній дії інтоксикації на 
мозок мо же розвинутися орґанічний психоз.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (як дисципліна) – роз-
діл клінічної медицини, що вивчає етіолоґію, патоґенез, 
перебіг, принципи, методи лікування і профілактики ін-
фекційних хвороб.

ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРҐІЧНИЙ ПО ЛІАРТРИТ – 
рецидивуючий доброякісний синовіт, розвиток якого 
пов’язаний з вогнищевою стрептококовою інфекцією. 
Хвороба починається гостро, рід кісніше – підгостро. 
Появляються болі в суглобах, що можуть посилюватися 
при рухах. Часто спостерігається одночасне втягування 
в патолоґічний процес кіль кох суглобів як великих, так 
і дрібних. Рухи в суглобах обмежені. Зміни в суглобах 
проходять через 4–6 тижнів від початку захворювання.

ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРҐІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – 
інфекційні захворювання, в яких алерґічний механізм є 
провідним у патоґенезі хвороби. І.-а. з. характеризують-
ся рядом загальних ознак: 1) в основі морфолоґічних 
змін лежить утворення клітинних інфільтратів; 2) пе-
ренесені захворювання і профілактична вакцинація не 
дають надійного пожиттєвого імунітету; 3) збудник має 
схильність до внутрішньоклітинного розміщення, що 
визначає підвищену чутливість уповільненого типу; 4) 
більшість І.-а. з. мають хронічний перебіг; 5) полімор-
фізм клінічних проявів; 6) характерне чергування пе-
ріодів відносного клінічного благополуччя і загострень; 
часто спо стерігається хвилеподібний перебіг, рециди-
ви після уявного вилікування; 7) характерно виникнен-
ня латентних форм; 8) на перебіг хронічних інфекцій 
значний вплив мають умови харчування, дефіцит віта-
мінів, дія охолодження, перегрівання, травми, вагітність 
та ін., що зумовлено нестійкістю рівноваги між орґаніз-
мом людини і мікробом.

ІНФЕКЦІОНІСТ – лікар-фахівець з інфекційних 
захворювань, що працює в інфекційному відділенні (лі-
карні) або кабінеті інфекційних захворювань.

ІНФЕКЦІЯ – проникання і розмноження мікро-
орґанізмів у макроорґанізмі з наступним розвитком 
складного комплексу їх взаємодії – від носійства збуд-
ників до вираженої хвороби.

ІНФЕКЦІЯ-ВІЛ (ВІРУС ІМУНОДЕ ФІЦИТУ 
ЛЮ ДИНИ) – інфекція, що спричинюється одним із ря-

ду споріднених ретровірусів, і проявляється різними 
клінічними станами від безсимптомного носійства до 
тяжких смертельних захворювань; необхідною умовою 
зараження є контакт з рідинами орґанізму, що містять 
інфіковані клітини або плазму; вірус може перебувати в 
будь-яких рідинах та ексудатах, до складу яких входять 
плазма крові та лімфоцити: особливо в крові, сім’яній рі-
дині, піхвових секретах, грудному молоці та слині; інфі-
ковані клітини можуть досягнути клітин-мішеней нового 
орґанізму внаслідок переливання крові, уколів голкою 
або контакту зі слизовими оболонками; ВІЛ інфікує ве-
лику популяцію Т-лімфоцитів, яка характеризується на-
явністю трансмембранного ґліко протеїну Т4, або CD4; 
крім того, ВІЛ інфікує нелімфоїдні клітини (легеневі 
макрофаґи, мікроґліальні клітини головного мозку, ден-
дритичні клітини шкіри та лімфатичних вузлів); внаслі-
док цього змінюється кількість та порушується функціо-
нування Т- і В-лімфоцитів, натуральних кілерів та мо-
ноцитів-макрофаґів; виявлені три типи перебігу ВІЛ-ін-
фекції: 1) титри антитіл визначаються у високих значен-
нях протягом всього періоду захворювання; 2) тривалий 
період (1-5 років), при якому виявляються антитіла, що 
змінюється фазою їх зникнення, і вони не визначаються 
методами імуноферментного аналізу та імуноблотингу; 
3) пролонгований період (до 4 років) без формування ан-
титіл, який закінчується підйомом титрів антитіл перед 
термінальною фазою інфекції; ВІЛ-інфекція характери-
зується різноманітними клінічними проявами; після за-
раження упродовж тривалого часу (до кількох років) мо-
же спостерігатися безсимптомне носійство з відсутніс-
тю антитіл; у цей час вірус залишається латентним або 
розмножується настільки повільно, що не розпізнаєть-
ся імунною системою; при цьому високочутливі мето-
ди, що застосовують ампліфікацію вірусної нуклеїнової 
кислоти (полімеразна ланцюгова реакція), дозволяють 
виявити інфекцію навіть тоді, коли антитіла до ВІЛ не 
визначаються; у деяких випадках упродовж 2–4 тижнів 
після зараження розвивається гострий мононуклеозопо-
дібний синдром (первинна ВІЛ-інфекція), який триває 
3–14 днів і супроводжується підвищенням температури, 
нездужанням, висипом, артралґіями та ґенералізованою 
лімфаденопатією; як правило, через 1–3 місяці виявля-
ються антитіла до ВІЛ; в подальшому зазначені прояви 
зникають і може наступити безсимптомне носійство з 
присутністю антитіл; при цьому лімфаденопатія, звичай-
но, зберігається; на цій стадії у більшості випадків змен-
шується кількість CD4-лімфоцитів; у носіїв ВІЛ може 
розвиватися СНІД-асоційований комплекс симптомів, 
що не має характерних для СНІД опортуністичних ін-
фекцій та пухлин; спостерігаються ґенералізована лім-
фаденопатія, схуднення, нездужання, переміжна гаряч-
ка, втомлюваність, хронічна діарея, лейкопенія, анемія, 
імуноопосередкована тромбоцитопенія, оральна боро-
давчаста лейкоплакія та кандидоз ротової порожнини; 
СНІД характеризується опортуністичними інфекціями 
і/або вторинними злоякісними новоутвореннями – сарко-
ма Капоші, неходжкінська лімфома, особливо первинна 
лімфома головного мозку. 

 ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ІНФЕКЦІЯ-ВІЛ
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ІНФЕКЦІЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНА – заражен-
ня плода із інфікованого орґанізму матері.

ІНФЕКЦІЯ ГНИЛЬНА – тяжкі ускладнення ран 
або хвороб, які спричинюються деякими умовно-пато-
ґенними бактеріями і характеризуються некрозом тка-
нин з повільним поширенням і наступним гнильним 
розпадом; І. г. розвивається на фоні пригнічення захис-
них реакцій орґанізму.

ІНФЕКЦІЯ ГНІЙНА – запальний процес, спричи-
нений гноєтворними бакте рі я ми; проявляється гнійним 
запаленням.

ІНФЕКЦІЯ ЕНДОҐЕННА – див.: Аутоінфекція.
ІНФЕКЦІЯ ПЕРІОДОНТАЛЬНА – поширення 

збудників запалення із вогнища запалення біля верхів-
ки кореня зуба при хронічному періодонтиті.

ІНФЕКЦІЯ ПІСЛЯПОЛОГОВА – ускладнення по-
логів, що розвиваються внаслідок інфікування травмо-
ваних тканин пологових шляхів.

ІНФЕКЦІЯ РАНОВА – патолоґічні процеси, що 
розвиваються внаслідок проникнення в рану патоґен-
них мікроорґанізмів.

ІНФЕКЦІЯ ХІРУРҐІЧНА – захворювання або па-
толоґічні процеси інфек ційного походження, при яких 
хірурґічні заходи мають вирішальне лікувальне значен-
ня або відіграють суттєву профілактичну роль.

ІНФЕРТИЛЬНІСТЬ – безплідність, зумовлена не-
доношуванням вагітності.

ІНФІКОВАНИЙ – такий, що заражений збудниками 
інфекційних захворювань.

ІНФІКОВАНІСТЬ – наявність збудників інфекцій-
них захворювань у макроорґанізмі або в об’єкті оточу-
ючого середовища.

ІНФІКУВАННЯ – проникнення збудника інфекцій-
ного захворювання в макроорґанізм або об’єкт оточую-
чого середовища.

ІНФІЛЬТРАТ – 1) ділянка тканини, в якій спостері-
гається накопичення, звичайно, не властивих їй клітин-
них елементів; проявляється збільшенням об’є му і під-
вищенням щільності; 2) ділянка тканини, інфільтрована 
будь-якою речовиною. 

ІНФІЛЬТРАЦІЯ – проникнення в тканини і нако-
пичення в них клітинних елементів, рідин і різних хіміч-
них речовин.

ІНФЛЮЕНЦА – див.: Грип.
ІНФЛЮЕНЦ-МЕНІНҐІТ – гнійний менінґіт, що 

спричинюється Haemophilus infl uenzae; характеризуєть-
ся повільним початком і вираженою інтоксикацією.

ІНФОРМОСОМА – структура цито плазми, яка 
складається із інформаційної РНК і білка та забезпечує 
зберігання спадкової інформації в цитоплазмі.

ІНФРА- (лат. infra- нижче) – частина складних слів, 
яка означає «внизу», «під», «нижчий від».

ІНФРАЗВУК – низькочастотні коливання, аналогіч-
ні звуковим хвилям. Нижня межа І. може розміщувати-
ся в ділянці до тисячних часток ґерца. За верхню межу, 
звичайно, визначають частоти в межах 16–25 гц. І. лю-
дина не чує. 

ІНФРАПАТЕЛЯРНИЙ – такий, що розміщений під 
надколінком.

ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – неви-
диме електромаґнітне випромінювання, довжина хвиль 
якого становить 0,76–1000 мкм.

ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ – вид лікування, в основі 
якого лежить внутрішньовенне вливання великих кіль-
костей різних рідин протягом значного проміжку часу 
(кілька годин і навіть діб).

ІНФУЗІЯ – див.: Вливання.
ІНФУЗОРІЇ (INFUSORIA) – клас одноклітинних 

тварин типу найпростіших. Найхарактерніші ознаки: 
наявність війок, за допомогою яких вони рухаються і 
захоплюють їжу, і двох типів ядер (макронуклеус та 
мікронуклеус); статевий процес – кон’юґація; розміри 
від 12 мкм до 30 мм. 

ІНФУЗОРНА ДИЗЕНТЕРІЯ – див.: Балантидіаз.
ІНФУНДИБУЛЕКТОМІЯ – хірурґічна операція, 

що усуває м’язовий стеноз вихідних відділів шлуноч-
ків серця.

ІНФУНДИБУЛОМА – пухлина, що походить з клі-
тин лійки гіпоталамуса.

ІНЦЕСТ – статеві зносини (кровозмішування) між 
близькими родичами.

ІНЦЕСТОФІЛІЯ – статевий потяг до кровних ро-
дичів.

ІНЦИЗІЯ – розтин тканини, який виконують з ліку-
вальною метою.

ІНЦУХТ – див.: Інбридинґ.
ІНЦИКЛОФОРІЯ – різновид гетерофорії, який ха-

рактеризується тенденцією до повороту очей навколо 
саґітальної осі до середини.

ІНЦИСТУВАННЯ – перетворення веґетативних 
форм найпростіших у цисти.

ІОВА (HIOB) СИНДРОМ – спадковий (успадку-
вання аутосомно-рецесивне) дефект імунітету; харак-
теризується гіперпродукцією імуноґлобулінів Е та не-
стачею IgA; спостерігаються множинні рецидивуючі аб-
сцеси маловіру лент них стафілококів (так звані, «холод-
ні» абсцеси) у дітей, кандидамікоз, рецидивуючі гнійні 
пневмонії; часто – хронічний риніт, отит, синусити, яви-
ща мікробної екземи, дерматити; у крові – дефект гемо-
таксису нейтро фільних лейкоцитів і високий рівень іму-
ноґлобулінів Е в сироватці; симптоми проявляються при 
народженні і тримаються роками.

ІОНИ – електрично заряджені частинки речови-
ни, що утворилися з атомів або атомних груп внаслідок 
втрати власних, чи приєднання додаткових електронів.

ІОНІЗАТОР – прилад, що ґенерує легкі від’ємні або 
позитивні іони в ґазах.

ІОНІЗАЦІЯ – утворення позитивних і неґативних 
іонів та вільних електронів з електрично нейтральних 
атомів і молекул.

ІОНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ – процес перетворення ней-
тральних атомів і молекул повітряного середовища в іо-
ни, що несуть позитивний або неґативний електричний 
заряд.

ІОНІЗУЮЧИЙ – такий, що спричиняє іонізацію.
ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ (біолоґічна 

дія) – випромінювання, взаємодія яких з електрично 
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нейтральними молекулами або іонами призводить до ут-
ворення неґативних і позитивних іонів і вільних елек-
тронів, що спричиняють зміни в будові та життєдіяль-
ності орґанізмів. До І. в. належать ґамма-проміння, рен-
тґенівське випромінювання, нейтрони, альфа-частки, бе-
та-випромінювання тощо.

ІОНІТИ – речовини, здатні вступати в реакції обмі-
ну іонами при контакті з розчинами електролітів.

ІОННЕ ДЕПО – накопичення іонів лікарських речо-
вин у верхніх шарах шкіри при проведенні лікарського 
електрофорезу.

ІОННИЙ – такий, що пов’язаний з іонами.
«ІОННІ РЕФЛЕКСИ» – метод лікування ґальваніч-

ним струмом, при якому електроди накладають на внут-
рішню і зовнішню поверхні лівого плеча хво рого.

ІОНОҐАЛЬВАНІЗАЦІЯ – див.: Електрофорез лі-
карський. 

ІОНОҐАЛЬВАНОДІАТЕРМІЯ – див.: Діатермо-
електрофорез.

ІОНОҐРАФІЯ – реєстрація активності іонів у біо-
лоґічних структурах за допомогою іоноселективних 
електродів.

ІОНООБМІННА МЕМБРАНА – плівка, яка виго-
товлена з іонітів і застосовується для вибіркового витя-
гання із розчинів будь-яких іонів.

ІОНООБМІННІ СМОЛИ – синтетичні смоли, що 
мають властивості іонітів.

ІОНОСЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ – електрохіміч-
ні перетворювачі, в яких виникає потенціал, що зале-
жить від активності іонів у даному середовищі, що до 
яких селективний даний електрод.

ІОНОТЕРАПІЯ – див.: Електрофорез лікарський.
ІОНОФОРЕЗ – див.: Електрофорез лікарський.
ІОНОФОРИ – речовини, які зв’язують різні іони в 

розчинах і надають біолоґічним або штучним мембра-
нам властивість проникливості щодо зв’язаного іона.

ІОНТОФОРЕЗ – див.: Електрофорез лікарський.
ІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь випадкового отруєн-

ня.
ІОШИМУРА (YOSCHIMURA) РЕФЛЕКС – елек-

тричне або термічне по дразнення латеральної поверхні 
ступні або нижньої частини гомілки викликає тильне 
згинання І пальця ноги.

IPEX-СИНДРОМ (Immune disregulation, Polyen-
do crinopathy, Enteropathy, X-linked syndrome) – спри-
чинений мутацією ґена FOXP3, що локалізований в 
хромосомі Х; проявляється в ранньому віці; характе-
ризується високим рівнем автоантитіл, автоімунним 
ураженням ендокринних орґанів (тиреоїдит, цукровий 
діабет I типу), алерґічними проявами ( харчова алерґія, 
екзема, збільшення рівня IgE, еозинофілія), тяжкою 
ентеропатією, кахексією, низькорослістю, гемолітич-
ною анемією, тромбоцитопенією; спостерігається Т-
клітинна інфільтрація шкіри та травного тракту; проґ-
ноз несприятливий – хворі діти гинуть упродовж пер-
шого року життя внаслідок тяжких інфекційних уск-
ладнень.

ІПОХОНДРИК – людина, яка страждає іпохондрією.

ІПОХОНДРИЧНА ФІКСАЦІЯ – надмір на зосеред-
женість на стані свого здоров’я.

ІПОХОНДРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИ – пато-
лоґічний розвиток особи, що проявляється наростанням 
ознак іпохондричного синдрому.

ІПОХОНДРИЧНИЙ СИНДРОМ – патолоґічно пе-
ребільшене побоювання за своє здоров’я, а також упев-
неність у наявності того чи іншого захворювання при 
фактичній його відсутності.

І. С. ГАЛЮЦИНАТОРНО – ПАРАНОЇДНИЙ – 
І. с., що спостерігається при ендоґенних і орґанічних 
психозах; характеризується маренням переслідування 
і впливу, сенестопатіями, вісцеральними, тактильними 
та іншими галюцинаціями.

І. С. ДЕПРЕСИВНИЙ – І. с., що може спостеріга-
тися при депресивному стані; виникають стійкі, що не 
коригуються, думки про будь-яку невиліковну хворобу. 
І. с. д., звичайно, спостерігається при маніакально-де-
пресивному психозі.

І. С. МАЯЧНИЙ – І. с., що спостерігається при ши-
зофренії в паранойяльному, параноїдному і парафренно-
му варіантах. При паранойяльному І. с. розвивається ін-
терпретативне марення з упевненістю в наявності тяж-
кого захворювання. При наростанні марення виникають 
ідеї переслідування, орґанізоване лікарями. При пара-
ноїдному І. с. марення поєднується з явищами психічно-
го автоматизму. Широко представлені ідеї впливу. Хво-
рий вважає, що його опромінюють на від стані особли-
вими приладами, невидимі промені проходять через йо-
го тіло, руйнують мозок і внутрішні орґани. При параф-
ренному І. с. марення набуває фантастичного, грандіоз-
ного характеру.

І. С. НЕВРОТИЧНИЙ – І. с., що виникає при не-
врозах; звичайно, проявляється думками про тяжкий 
серцевий недуг, злоякісну пухлину, сифіліс і т. ін.; со-
матичні відчуття залежать від супутніх веґетативних по-
рушень і виразно лока лізовані.

І. С. ПАРАНОЙЯЛЬНИЙ – І. с., що спосте ріга єть-
ся, головним чином, при шизо френії; характеризується 
систематизованим інтерпретативним іпохондричним ма-
ренням, маревною активністю, що спрямована на само-
лікування і медичне обстеження.

І. С. ПАРАФРЕННИЙ – І. с., що спостерігається 
при шизофренії, інволютивній депресії, орґанічних пси-
хозах; характеризується маренням фантастичного зміс-
ту.

І. С. ПЕРІОДИЧНИЙ – І. с., що виникає нападо-
подібно; звичайно, спо стерігається при періодичних де-
пресіях.

І. С. РЕАКТИВНИЙ – І. с., що спо стерігається 
при межових станах і пси хічних захворюваннях з 
в’ялим перебігом; виникає як реакція на будь-яку дій-
сну хворобу (власну чи оточуючих осіб), або внаслі-
док ятроґенії.

І. С. ФОБІЧНИЙ – див.: І. с. невротичний.
ІПОХОНДРИЧНІ ТРИВОЖНІ ПОБОЮВАННЯ – 

різновид іпохондричного синдрому, який проявляється 
домінуючими в свідомості уявленнями про небезпеки, 
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що заґрожують власному здоров’ю або здоров’ю близь-
ких.

ІПОХОНДРИЧНО-СЕНЕСТОПАТИЧНИЙ 
СИНДРОМ – іпохондричний синдром, який супро-
воджується різними неприємними або тяжкими від-
чуттями.

ІПОХОНДРІЯ – див.: Іпохондричний синдром.
ІПРИТ – хімічна сполука, яка включає сірчис-

тий І. (ββ’-дихлордіетилсульфід) і азотистий І (ββ’β’’-
трихлортриетил амін); належать до групи шкірно-на-
ривних отруюючих речовин. Механізм токсичної дії 
сірчистого і азотистого І пов’язують з високою розчин-
ністю в лі підах, здатністю проникати через клі тинні 
мембрани і алкілувати пуринові основи, які входять 
у структури ДНК і РНК; у результаті пошкодження 
структури нуклеїнових кислот порушуються біохіміч-
ні процеси, що забезпечують загальну реактивність 
орґанізму, реґенерацію тканин, передачу спадкових 
ознак.

ІПСАЦІЯ – див.: Онанізм.
ІПСИЛАТЕРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений на 

тому самому боці.
ІРАСЕКА – ЗЮЛЬЦЕРА – УІЛСОНА (A. JIRÁ-

SEK – W. W. ZUELZER – J. L. WILSON) СИНД-
РОМ – варіант вродженого аганґліонарного меґаколо-
на в новонароджених. Спостерігається тяжкий ілеус у 
перші дні після народження. Проґноз несприятливий; у 
більшості випадків летальний результат.

ІРИҐАТОР – прилад для промивання або зрошення 
порожнин або каналів тіла людини.

ІРИҐАЦІЯ – лікувальна процедура, що полягає в 
зрошенні уражених тканин лікувальними засобами.

ІРИҐОСКОПІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
товстої кишки після заповнення її контрастною речо-
виною.

ІРИД- (іридо-; грец. iris, iridos – райдуга; райдужна 
оболонка) – частина складних слів, яка зазначає належ-
ність до райдужної оболонки. 

ІРИДЕЗ – див.: Іридодез.
ІРИДЕКТОМІЯ – оперативне видалення частини 

райдужної оболонки ока.
ІРИДЕНКЛЕЙЗИС – операція на очному яблуці, 

яка полягає в защемленні частини райдужної оболонки 
в склеральному розрізі з метою створення додаткового 
шляху відтоку внутрішньо очної рідини через кут перед-
ньої камери ока.

ІРИДЕРЕМІЯ – вроджена відсутність райдужної 
оболонки.

ІРИДОДЕЗ – ліґатура частини райдужної оболонки 
через розріз у рогівці.

ІРИДОДІАЛІЗ – частковий відрив райдужної обо-
лонки від війчастого тіла. 

ІРИДОДОНЕЗ – тремтіння райдужної оболонки при 
різких рухах ока.

ІРИДОКАПСУЛЕКТОМІЯ – оперативне вида-
лення частини райдужної оболонки разом з залишка-
ми капсули кришталика з метою формування штучної 
зіниці.

ІРИДОКАПСУЛОТОМІЯ – оперативний розтин 
рай дужної оболонки і утвореної сполучнотканинної 
капсули.

ІРИДОКОЛОБОМА – вроджений або набутий де-
фект райдужної оболонки ока.

ІРИДОПЛЕҐІЯ – параліч сфінктера зіниці; прояв-
ляється стійким максимальним розширенням зіниці.

ІРИДОСКЛЕРЕКТОМІЯ – оперативне видалення 
частини райдужної оболонки і склери.

ІРИДОСКЛЕРОТОМІЯ – оперативний одномомен-
тний розтин склери і райдужної оболонки біля її кореня.

ІРИДОТОМІЯ – оперативний розтин райдужної 
оболонки.

ІРИДОФОРИ – див.: Ґуанофори.
ІРИДОХОРІОЇДИТ – одночасне запалення райдуж-

ної оболонки і власної судинної оболонки ока.
ІРИДОЦЕЛЕ – випинання частини райдужної обо-

лонки через дефект рогівки.
ІРИДОЦИКЛЕКТОМІЯ – оперативне видалення 

частини райдужної оболонки і циліарного тіла.
ІРИДОЦИКЛІТ – запалення райдужної оболонки 

(ірит) і циліарного тіла (цик літ). Виділяють такі форми 
І.: ін фекційні, інфекційно-алерґічні, аутоімунні та І. при 
інших патолоґічних станах орґанізму.

І. ГНІЙНИЙ – І., який характеризується гнійною 
ексудацією в передню камеру ока.

І. АҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – див.: І. неґранульо-
матозний.

І. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – І., що розвивається 
при деяких інфекціях і характеризується утворенням у 
райдужній оболонці і в циліарному тілі ґранульом, які 
складаються з лімфоїдних і ґіґант ських клітин та вог-
нищ некрозу. 

І. НЕҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – І., що розвива-
єть ся при інфекційно-алерґіч них і аутоімунних І. Спо-
стерігається набряк, фібринозна ексудація райдужної 
оболонки і циліарного тіла, полінуклеарна, плазматич-
на або лімфоїдна інфільт рація з явищами порушення 
мікроциркуляції та фібриноїдного набухання, гіалінозу 
судинної стінки.

І. СЕРОЗНИЙ – І., який характеризується наявніс-
тю серозного ексудату в передній камері ока.

І. СИФІЛІТИЧНИЙ – І., при якому спостерігаєть-
ся вогнищева або дифузна інфільтрація лімфоцитами 
і плазматичними клітинами та виражені ендо- і пери-
васкуліти.

І. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – І., який проявляється у 
вигляді дрібних вузликових утворень – туберкул чи у 
формі дифузного проліферативного запалення райдуж-
ної оболонки і циліарного тіла та інфільтрації лімфоци-
тами, макрофаґальними елементами, епітеліоїдними і 
ґіґант ськими клітинами.

І. ФІБРИНОЗНИЙ – І., який характеризується на-
явністю фібринозного ексудату в передній камері ока, 
утворенням синехій, помутнінням склоподібного тіла.

ІРИДОЦИКЛОРЕТРАКЦІЯ – операція, що полягає 
в роз’єднанні кореня райдужної оболонки і передньої 
частини циліарного тіла з кутом передньої камери ока.

 ІПОХОНДРИЧНО-СЕНЕСТОПАТИЧНИЙ СИНДРОМ – ІРИДОЦИКЛОРЕТРАКЦІЯ
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ІРИДОЦИКЛОСКЛЕРЕКТОМІЯ – оперативне ви-
далення частин райдужної оболонки, війчастого тіла і 
склери ока.

ІРИДОЦИКЛОХОРИОЇДИТ – див.: Увеїт.
ІРИДОШИЗИС – розшарування тканини райдуж-

ної оболонки.
ІРИТ – запалення райдужної оболонки; ізольований 

І. у клініці зустрічається рідкісно; при гострому перебі-
гу І. починається раптово; спостерігаються нестерпний 
біль в оці, світлобоязнь, сльозотеча, блефароспазм; пові-
ки набряклі, гіперемовані (особливо верхня), око чер-
воного кольору, гострота зору знижена, зіниця, звуже-
на, сповільнена реакція на світло; малюнок райдужної 
оболонки згладжений, її колір з голубого або сіро-голу-
бого стає брудно-зеленим, коричневий набуває іржаво-
го відтінку; зазначене спричинюється різким кровона-
повненням судин, появою ексудату з елементами крові; 
при цьому еритроцити руйнуються, гемоґлобін перетво-
рюється в гемосидерин зеленого відтінку; появляються 
задні синехії та помутніння вологи передньої камери; у 
випадку зрощення зіничного краю по всьому перимет-
ру утворюється циркулярна задня синехія, а за повного 
зарощення зіниці розвивається випинання в передню 
камеру райдужки внаслідок порушення відтоку внут-
рішньоочної рідини із задньої камери ока в передню; 
зазначені патолоґічні зміни спричинюють вторинну ґла-
укому; помутніння вологи передньої камери залежить 
від характеру ексудату.

ІРОУТА (J. JIROUT) СИНДРОМ – прояви ка-
удального зміщення стовбура мозку, зумовленого суп-
ратенторіальними пухлинами або субдуральними гема-
томами. При цьому спостерігається дорсальне зміщен-
ня спинного мозку, розширення переднього спінального 
субарахноїдального простору більш ніж на два хребці, 
у тяжких випадках – навіть уздовж усіх шийних хреб-
ців. Проявляється постійним сильним головним болем, 
що віддає в руки; потиличною риґідніс тю, позитивним 
симптомом Керніга; час то – атаксією, адіадохокінезом, 
тремтін ням.

ІРРАДІАЦІЯ – 1) поширення процесів збудження 
або гальмування в ц.н.с.; 2) поширення болю в сусід-
ні ділянки.

І. АФЕКТУ – ззовні безпричинне, послідовне пере-
міщення у хворого неґативного або позитивного емоцій-
ного ставлення з однієї особи на іншу.

І. БОЛЬОВИХ ВІДЧУТ ТІВ – поширення больових 
відчуттів за межі патолоґічного вогнища.

ІРРЕАЛЬНИЙ – нереальний, існуючий не в дійс-
ності, а тільки в мисленні.

ІРРЕҐУЛЯРНИЙ – нереґулярний, не підпорядкова-
ний певному порядку тощо.

ІРУКАНДЖІ (IRUKANDJI – плем’я абориґенів 
поблизу Кернса, Квінсленд, Австралія) – клінічні про-
яви укусу медузи Carukia barnesi; зустрічається в Квінс-
ленді, Австралія; спостерігається початковий нервово-
м’язовий параліч, який може бути смертельним, а в тих, 
що вижили, розвивається набряк легенів та виразки шкі-
ри на ділянці укусу.

ІСАЄВА – ПФЕЙФЕРА (В. И. ИСАЕВ – R. PFEIF-
FER) ФЕНОМЕН – розчинення холерних вібріонів в 
орґанізмі тварини під дією специфічної імунної сиро-
ватки.

ІСЕЛЕНА (ISELIN) СИНДРОМ – спонтанний 
асептичний некроз епіфіза головки V плеснової кістки.

ІСКЕРСЬКОГО (К. К. ИСКЕРСКИЙ) ПЛЯМИ – 
див.: Іскерського – Біто бляшки.

ІСКЕРСЬКОГО – БІТО (К. К. ИСКЕРСКИЙ – P. 
BITOT) БЛЯШКИ – вогнища епітеліальної ксероф-
тальмії, розміщені на кон’юнктиві очного яблука назов-
ні і досередини від рогівки у вигляді трикутників.

ІСПАНСЬКИЙ СИНДРОМ ТОКСИЧНОЇ ОЛІЇ – 
епідемія захворювання, яка спостерігалася в Іспанії у 
1981 році і була спричинена зараженою харчовою олією, 
що продавалася подорожуючими моряками; симптомо-
комплекс характеризувався гострою пневмонією з на-
бряком легень, гарячкою, висипом, міальґією та еози-
нофілією; в окремих випадках спостерігалися нервово-
м’язові ушкодження та тяжка респіраторна недостат-
ність; токсин не був ідентифікований.

ІСТЕРИФОРМНИЙ – такий, що схожий на істерію 
або окремі її прояви.

ІСТЕРИФОРМНІ РОЗЛАДИ – рухові, сенсорні і 
веґетативні розлади, що нагадують прояви істерії, але 
виникають при інших захворюваннях.

ІСТЕРИЧНА ДУГА – напад загальних тонічних су-
дом, який спостерігається в другій фазі істеричного на-
паду; при цьому тіло хворого вигинається дугою з опо-
рою на потилицю та п’ятки. 

ІСТЕРИЧНИЙ КЛУБОК – відчуття підкочуван-
ня до горла клубка, яке виникає на початку істерично-
го нападу.

ІСТЕРИЧНИЙ НАПАД – напад, який виникає при 
істерії, звичайно, в присутності сторонніх; проявляєть-
ся падінням (як правило, у вигляді повільного опускан-
ня) з наступними бурхливими виразними рухами та без-
ладним криком, плачем та ін.; протікає на фоні звуженої 
свідомості.

ІСТЕРИЧНИЙ СИНДРОМ – різні поєднання ру-
хових, чутливих, веґетативних і психічних розладів, що 
виникають при істерії.

ІСТЕРИЧНИЙ СОН – див.: Летарґія.
ІСТЕРІОЗИС – відносно стійке підвищення збуд-

ливості, що виникає при тривалій тетанізації аферен-
тного нерва; механізм І. полягає в полегшенні прове-
дення збудження по полісинаптичних дугах, підвищенні 
збудливості нейронів та послабленні гальмівного конт-
ролю.

ІСТЕРІЯ – нервово-психічний розлад, що характе-
ризується поліморфними функ ціональними психічними, 
невролоґічними і соматичними розладами при значній 
навіюваності і самонавіюваності хворих, прагненні при-
вернути до себе увагу.

ІСТЕРІЯ ТРАВМАТИЧНА – психопатолоґічні змі-
ни особи, що супроводжуються істеричними розлада ми; 
віддалений наслідок черепно-мозкової травми, особливо 
при її поєднанні з контузією.

 ІРИДОЦИКЛОСКЛЕРЕКТОМІЯ – ІСТЕРІЯ ТРАВМАТИЧНА
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ІСТЕРОҐЕННІ ЗОНИ – див.: Шарко іс тероґенні 
зони.

ІСТЕРОЕПІЛЕПСІЯ – істерія, що проявляється на-
падами, які нагадують епілептичні.

ІСТЕРОЇД – стан, що нагадує істерію, але не є про-
явом істерії; може ускладнювати будь-яке орґанічне за-
хворювання головного мозку або психічну хворобу.

ІСТЕРОКАТАЛЕПСІЯ – істеричний напад з ката-
лептичною нерухомістю.

ІСТЕРОНЕВРАСТЕНІЯ – невроз, що проявляється 
симптомами істерії і неврастенії.

ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
порушення фізіолоґічної функції перешийка і ший-
ки матки, що розвивається внаслідок пошкодження 
м’язової оболонки і є причиною мимо вільного перери-
вання вагітності.

ІСТМОРАФІЯ – накладення хірурґічних швів на ді-
лянку перешийка матки.

ІСТМОТОМІЯ – хірурґічний перетин перешийка 
підковоподібної нирки.

ІСТМУС – перешийок, перемичка.
ІСТОРІЯ ХВОРОБИ – медичний документ, при-

значений для запису спостережень за станом хворого 
упродовж всього періоду лікування в лікувально-про-
філактичному закладі.

ІТАРА – ХОЛЕВА (J. M. G. ITARD – E. R. CHO-
LEWA) СИМПТОМ – анестезія барабанної перетинки; 
ознака отосклерозу.

ІТЕРАЦІЯ – патолоґічне збудження, яке прояв-
ляється повторенням одного і того ж руху, слова, час-
тини слова і т. ін. без по мітного емоційного забарвлен-
ня цих дій.

ІТОНА – ЛАМБЕРТА (L. M. EATON – E. H. LAM-
BERT) СИНДРОМ – синдром, зумовлений аутоанти-
тілами до потенціал-залежного кальцієвого каналу, що 
перешкоджає вивільненню ацетилхоліну в терміналях 
рухових нервів; як правило, спостерігається слабкість 
в кінцівках; очні м’язи не уражаються, внаслідок того, 
що потенціал дії м’яза на стимуляцію його нерва змен-
шений, але з повторною стимуляцією зростає; часто 
спостерігається розвиток вівсяно-клітинного раку ле-
генів.

ІХНОҐРАФІЯ – дослідження ходьби, а також форми 
ступні за їх відбитками.

ІХОРОЗНИЙ – гнильний; такий, що характери-
зується розкладом тканин з утворенням ґазів з непри-
ємним запахом.

ІХТІ- (іхтіо-; грец. ichthys – риба) – частина склад-
них слів, яка означає «такий, що належить до риб», «та-
кий, що нагадує рибну луску».

ІХТІЇЗМ – див.: Ботулізм.
ІХТІОЗ – різновид кератозу, який характеризується 

ґенералізованим порушенням зроговіння шкіри.
І. АБОРТИВНИЙ – найлегший клінічний варіант І. 

звичайного, який характеризується сухістю, шорсткістю 
шкіри переважно розгинальної поверхні кінцівок, сід-
ниць, внаслідок перифолікулярно розміщених дрібних 
висівкоподіб них лусочок.

І. БІЛИЙ – клінічний варіант І. звичайного, що ха-
рактеризується білим кольором лусочок.

І. БЛИСКУЧИЙ – клінічний варіант І. звичайного, 
що характеризується прозорістю і ніжністю лусочок, які 
розміщені у вигляді мозаїки.

І. БУЛЬОЗНИЙ – клінічний варіант І. звичайного, 
який характеризується появою пухирів з серозним вміс-
том на фоні іхтіозних змін шкіри.

І. ВРОДЖЕНИЙ – спадковий І., який розвивається 
в період внутрішньоутробного розвитку.

І. ГОЛКУВАТИЙ – спадковий І. (успадкування ау-
тосомно-домінантне). При народженні з’являється вира-
жена еритема. Протягом кількох тижнів еритема блідне, 
з’являється дифузне лущення з наступним розвитком 
масивних бородавчастих рогових нашарувань у вигляді 
загострених шипів і голок, що виступають на 5–10 мм 
над рівнем шкіри. Ділянки підсиленого рогоутворення 
мають S- і V- подібну лінеарну форму, брудно-сірого або 
буро-чорного кольору.

І. ЕПІДЕРМОЛІТИЧНИЙ – спадковий І. (успад-
кування аутосомно-домі нант не). Захворювання про-
являється від народження. На яскраво-червоній шкірі 
новонародженого спостерігаються пухирі різної вели-
чини. Звичайно, до 3–4 років кількість пухирів різко 
зменшується, змінюючись підсиленням гіперкератозу 
у вигляді пухких рогових нашарувань, які переважно 
локалізуються у великих складках, на шиї, тилі кистей 
і ступнів.

І. ЗВИЧАЙНИЙ – спадкова форма І. (успадкуван ня 
аутосомно-домінантне). Звичайно, розвивається на 3-му 
місяці життя або дещо пізніше (до 2–3 років). Внаслідок 
гіперкератозу і постійного утворення лусочок шкіра стає 
сухою, зморщеною, брудно-сірого кольору. Патолоґічні 
зміни особливо виражені на розгинальних поверхнях 
кінцівок і на тулубі. У ділянках гіперкератозу спостері-
гається зниження сало- і потовиділення.

І. ЗМІЄПОДІБНИЙ – клінічна форма І. Х-зчепле-
ного рецесивного. Характеризується товстими темни-
ми лусочками (пластинами), численними дрібними трі-
щинами рогового шару і великими – до 1см – щитками 
брудно-сірого або бурого кольору, внаслідок чого шкіра 
нагадує зміїну.

І. ЛАМЕЛЯРНИЙ – спадковий І. (успадковується 
за аутосомно-рецесивним типом). Захворювання про-
являється при народженні у вигляді, так званого, ко-
лоїдального плода. Спостерігається суцільне ураження 
шкіри. Шкіра обличчя червона, натягнута, лущиться, 
волосиста частина голови покрита численними лусоч-
ками. Спостерігається гіпердермо трофія, нігтьові плас-
тинки деформуються, потовщуються, розвивається під-
нігтьовий кератоз, а також кератоз долонь і підошов; 
підвищена пітливість. Характерний вроджений двобіч-
ний виворіт повік.

І. ЛІНЕАРНИЙ ОБГИНАЮЧИЙ – спадковий І. 
(ус падкування за аутосомно-рецесивним типом). За хво-
рювання проявляється з перших днів життя. Висипи ло-
калізуються, звичайно, на тулубі, згинальній поверхні 
кінцівок і складаються з лінійно розміщених поліцикліч-
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них або кільцеподібних ділянок еритеми. Шкіра ліктьо-
вих згинів і підко лінних западин потовщена, ліхенізова-
на. Періодично наступають спонтанні ремісії.

ІХТІОЗ ЛІНЕАРНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ – див.: І. лі-
неарний обгинаючий.

І. ЛОКАЛІЗОВАНИЙ – клінічний варіант І. звичай-
ного, який характеризується тим, що уражається обме-
жена ділянка шкіри.

І. НАБУТИЙ – І., який виникає внаслідок ендок-
ринних порушень, інтоксикації і т. ін. в середньому і 
літньому віці.

І. ОДНОБІЧНИЙ – І., що проявляється у вигляді 
еритеми з проґресуючим гіперкератозом, який захоплює 
половину обличчя, тулуба, верхню кінцівку на тому ж 
боці; звичайно, поєднується з кістковими деформаціями 
(рудиментарні кінцівки), кістозними змінами нирки на 
боці ураження шкіри і мозковими порушеннями.

І. ПІТИРІАЗИФОРМНИЙ – див.: І. простий.
І. ПЛОДА – спадковий І. (успадкування за ауто-

сомно-рецесивним типом). Розвивається на 4–5-му мі-
сяці вагітності. Шкіра новонародженого покрита тов-
стими роговими щитками сіро-чорного кольору, тов-
щиною до 1 см, розділеними борознами і тріщинами. 
Губи малорухомі, ротовий отвір розтягнутий або різко 
звужений. Ніс і вушні раковини деформовані, повіки 
вивернуті. Кінцівки виродливі, волосся і нігті відсут-
ні або дистрофічні. Діти з І. п. можуть бути мертво-
народженими, більшість же таких дітей помирає че-
рез кілька годин або днів після народження внаслідок 
неповноцін ності орґанів і систем, приєднання вторин-
ної інфекції, порушення дихання, серцевої і ниркової 
недостатності.

І. ПРОСТИЙ – клінічний варіант І. звичайного, що 
характеризується дрібними лусочками сірувато-білого 
кольору, центральна частина яких щільно прикріпле-
на до шкіри, роговий шар шкіри нагадує пергамент, що 
розтріскався.

І. РОГОВИЙ – клінічна форма І. Х-зчепленого ре-
цесивного; шкіра нагадує панцир ящірки.

І. СКУТУЛЯРНИЙ – див.: І. змієподібний.
І. Х-ЗЧЕПЛЕНИЙ РЕЦЕСИВНИЙ – І., на який 

хворіють тільки чоловіки; жінки (гетерозиґоти) переда-
ють мутант ний ґен синам. Захворювання проявляється 
при народженні або через кілька тижнів після народ-
ження. У патолоґічний процес втягується весь шкірний 
покрив. Долоні і підошви, звичайно, не уражуються. Лу-
сочки звичайно великі, тем ні. Гіперкератоз особливо ви-
ражений на розгинальних поверхнях кінцівок, на ліктях 
і колінах.

І. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Дар’є хвороба.
І. ЧОРНИЙ – клінічна форма І. Х-зчепленого ре-

цесивного. Характеризується коричневато-чорним ко-
льором лусочок, які щільно прикріплені до шкіри і на-
гадують щитки.

ІХТІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає будову тіла, спосіб 
життя, систематику, індивідуальний та еволюційний роз-
виток і ґеоґрафічне поширення риб.

ІХТІОСАРКОТОКСИЗМ – див.: Іхтіотоксикоз.

ІХТІОТОКСИКОЗ – отруєння, що виникає при 
вживанні в їжу отруйних риб.

ІЦЕНКО – КУШИНҐА (Н. М. ИЦЕНКО – H. W. CU-
SHING) ХВОРОБА – захворювання, яке розвивається 
внаслідок порушення гіпоталамо-гіпофізарної реґуляції 
діяльності кіркової речовини надниркових залоз, що при-
зводить до вторинного гіперкортицизму. Основні прояви 
І.- К. х. викликані надмірною продукцією ґлюкокорти-
коїдів. Гіперкортицизм призводить до гіпокаліємічного 
алкалозу та підвищення натрію і хлору в сироватці крові, 
до підсилення процесів ґліконеоґенезу, збільшення вміс-
ту цукру в крові і в результаті – до стероїдного діабету. В 
умовах гіперкортицизму, як результат розпаду білків і де-
кальцифікації кісток, розвивається остеопороз. Порушен-
ня об міну речовин у сполучній і м’язовій тканинах спри-
чинює шкірні прояви захворювання, смуги розтягнення. 
Основними проявами І.- К. х. є нерівномірне ожиріння, 
підвищення артеріального тиску, остеопороз, порушен-
ня вуглеводного обміну, зміни менструального циклу, у 
жінок інколи виражений гірсутизм, аміо трофія, больо-
вий синдром, симптоми пірамідної недостатності, стов-
бурово-мозочковий синдром. Розріз няють легку, серед ню 
і тяжку форми за хворювання. Перебіг хвороби, зви чай но, 
хронічний.

ІШ- (грец. ischō – затримувати, перешкоджати) – 
частина складних слів, яка означає «затримка», «пере-
шкода», «недостатність».

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ – група захворю-
вань і патолоґічних станів серця, головним етіолоґіч-
ним фактором яких є атеросклероз вінцевих артерій, що 
зумовлює за певних умов невідповідність між потре-
бою міокарда в кровопостачанні і можливою величиною 
притоку крові через уражену артерію.

ІШЕМІЧНІ ТРАНЗИТОРНІ АТАКИ – стан з рап-
тово виникаючими коротко часними вогнищевими не-
вролоґічними симп томами, які виникають внаслідок 
дисфункції однієї з ділянок мозку, що васкуляризують-
ся системою внутрішньої сонної або середньої мозкової 
артерій або ж вертебрально-базилярною артеріальною 
системою; звичайно, триває кіль ка хвилин, інколи до 
кількох годин.

ІШЕМІЯ – зменшення кровопостачання ділянки ті-
ла, тканини чи орґана внаслідок зменшення або зупи-
нення припливу артеріальної крові.

ІШІАЛҐІЯ – біль по ходу сідничного нерва.
ІШІАС – ураження корінців попереково-крижового 

відділу хребта, що спо стерігається при остеохондрозі 
хребта, ін фекціях, травмах; проявляється болями в по-
перековій ділянці, які іррадіюють у сідницю, по задній 
поверхні стегна і гомілки, по зовнішньому краю ступні, 
а також вираженими симптомами натягнення і больови-
ми точками Валле, порушеннями чутливості корінцево-
го типу, зниженням ахілового рефлекса.

ІШІОПАГ – близнюки, зрощені в ді лянці промежи-
ни. 

ІШУРІЯ – накопичення сечі в сечовому міхурі 
внаслідок неспроможності звільнення від неї сечово-
го міхура.
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ІШУРІЯ ГОСТРА НЕПОВНА – І., що наступає 
раптово, при якій із переповненого се чового міхура се-
ча виділяється краплями.

І. ГОСТРА ПОВНА – І., що наступає раптово і суп-
роводжується болями та позивами до сечовиділення.

І. ПАРАДОКСАЛЬНА – І., яка розвивається при 
гострому або хронічному перерозтягненні сечового мі-
ху ра з наростанням внутрішньоміхурового тиску до ве-
личин, що переборюють опір сфінкера; сеча у таких ви-
падках виділяється краплями, і хворий не може почати 
або продовжити сечовипускання з нормальним стру-
менем.

І. ХРОНІЧНА – І., що зумовлена стійким звужен-
ням сечовипускного каналу або атонією сечового міху-
ра. Розріз няють І. хронічну повну, коли сечовипускання 
неможливе і сечу випускають катетером, і І. хронічну 
неповну, коли хво рий мочиться, але сечовий міхур ви-
порожнюється не повністю.

ІЩЕНКО – ГОЧЕРІДЗЕ СИМПТОМ – при ба-
зальному плевриті спо стерігається набряклість шкі-
ри тулуба на боці ураження в ділянці проекції діа-
фраґми.

ЇїЇї
ЇЖА – сукупність харчових продуктів, придатних 

для безпосереднього вживання.

ЙйЙй
ЙЄНСЕНА (E. Z. JENSEN) СКО ТОМА – скотома 

клиноподібної форми, що виникає при навколососково-
му ретинохоріоїдиті.

ЙОГА – у філософських системах давньої і серед-
ньовічної Індії вчення про самопізнання і методи уп-
равління пси хікою та психофізіолоґією людини, що до-
сягається методами морального і фі зичного тренування; 

вправи Й. застосовуються з лікувальною і діаґностич-
ною метою.

ЙОГОТЕРАПІЯ – лікування хвороб і за побігання 
їм методами йоги.

ЙОД – І; хімічний елемент VІІ групи пе рі одичної 
системи Менделєєва, атомний номер 53, атомна вага 
126,9045, належить до галоґенів; Й. належить до справ-
ж   ніх мікробіоелементів; в орґанізмі дорослої людини 
міститься 20–30 мг Й.; вважається, що людина повинна 
отримувати м і ні мум 50–60 мкг Й.; основне фізіолоґіч-
не значення Й. полягає в його участі у функції щито-
подібної залози.

«ЙОД-БАЗЕДІВ» – гіпертиреоз, що розвивається 
внаслідок надмірного введення йоду в орґанізм.

ЙОДИЗМ – хворобливий стан, який розвивається 
після введення в орґанізм препаратів йоду у випадках 
їх передозування або індивідуальної непереносності, що 
викликає запалення слизових оболонок у місцях виді-
лення йоду; проявляється набряком слизових оболонок, 
ринореєю, бронхореєю, сльозотечею, гіперсалівацією.

ЙОДНИЙ ОБМІН – біохімічні перетворення спо-
лук йоду в орґанізмі.

ЙОДНИЙ ФЕНОМЕН – див.: Ядассона шкірна 
проба.

ЙОДОДЕРМА – токсикодермія, що розвивається 
внаслідок непереносимості препаратів йоду. 

ЙОДОМЕТРІЯ – метод кількісного аналізу, що 
ґрунтується на реакціях окислення – відновлення, ос-
новним реаґентом яких є йод.

ЙОДОПСИН – зорові піґменти колбочок сітківки 
ока, які беруть участь у меха нізмі кольорового зору.

ЙОДТИРОЗИНИ – йодовані похідні амінокислоти 
тирозину; є компонентами специфічного білка щито-
подібної залози тиреоґлобуліну, беруть участь у синтезі 
її гормонів.

ЙОДТИРОНІНИ – йодовані похідні амінокисло-
ти тироніну; є компонентами специфічного білка щи-
топодібної залози тиреоґлобуліну, беруть участь у син-
тезі її гормонів.

ЙОДУВАННЯ – спосіб масової про філактики ен-
демічного зоба за допомогою збагачення питної води та 
харчових продуктів сполуками йоду.

ЙОЗА – СТЕРЛІНҐА (JOZ – W. STER LING) СИМ-
ПТОМ – при щільному стискуванні зімкнутих повік 
підсилюється їх тремтіння; ознака підвищеної нер во  вої 
збудливості.

ЙОНАША (IONAS) СИМПТОМ – болючість при 
натискуванні в потиличній ділянці на місці прикріплен-
ня трапецієподібного м’яза, де проходить потиличний 
нерв; ознака холециститу і жовчнокам’яної хвороби.

ЙОРЕСА (L. JORES) РОЗЧИНИ – розчини, що за-
стосовуються для консервації анатомічних препаратів; 
являють собою водний розчин суміші штучної карло-
варської солі, формаліну і хлоралгідрату та водний роз-
чин суміші ацетату калію і ґліцерину.

ЙОРЕСА (L. JORES) СПОСІБ – спосіб консерва-
ції анатомічних препаратів за допомогою розчинів Йо-
реса.

 ІШУРІЯ ГОСТРА НЕПОВНА – ЙОРЕСА СПОСІБ
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КкКк
КАБАНА (A. CABANES) ХВОРОБА – вроджена від-

сутність ядер лицьового нерва; проявляється амімією.
КАБІНЕТ АЛЕРҐОЛОГІЧНИЙ – медичний кабі-

нет для надання спеціалізованої лікувальної, консульта-
тивної та профілактичної допомоги хворим на алерґічні 
захворювання.

КАБІНЕТ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ – 
медичний кабінет у складі поліклініки, що проводить 
орґанізаційно-методичну, консультативно-діаґностич-
ну, лікувальну роботу та диспансерне спостереження за 
реконвалесцентами, хронічними інфекційними хворими 
та бактеріоносіями.

КАБІНЕТ ЛІКУВАЛЬНИЙ – приміщення в лікар-
ні, поліклініці з необхідною медичною апаратурою.

КАБУКІ (KABUKI) ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ 
СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій: синдром 
оліґофренії, карликовість, сколіоз, специфічний зовніш-
ній вигляд, який нагадує макіяж японських акторів Ка-
букі та часто серцево-судинні розлади. 

КАВА (від араб. кахва) – тонізуючий напій, який от-
римують з насіння кавового дерева (зерен кави); основ-
ними компонентами, які визначають властивості К., є 
кофеїн та хлороґенова кислота.

КАВАЛЬНИЙ – такий, що стосується порожнис-
тої вени.

КАВАСАКІ (T. KAWASAKI) ХВОРОБА – систем-
ний васкуліт, який виникає у віці від 2 місяців до 8 
років; при К. х. спостерігаються зміни судин малого, се-
реднього і навіть великого калібру з інфільтрацією лім-
фоцитами, моноцитами, плазмоцидами внутрішньої та 
зовнішньої оболонок, фібриноїдним некрозом середньої 
оболонки, пошкодженням еластичних структур, вогни-
щами некрозу паренхіми орґанів з наступним розвитком 
рубців; для захворювання характерні гострий початок, 
стійка гарячка, негнійне ураження кон’юнктиви, сухість 
та гіперемія слизової оболонки рота і глотки, тріщини 
та кірочки на яскраво-червоних губах, малиновий колір 
язика, еритематозні висипи, переважно, на обличчі та 
тулубі, яскрава гіперемія долонь і підошов з щільним 
анґіоневротичним набряком, збільшення шийних лім-
фатичних вузлів; К. х. Протікає циклічно протягом 3–5 
тижнів, не рецидивує.

КАВЕРНА – порожнина в орґані, що утворюється 
внаслідок руйнування тканин цього орґана в ході пато-
лоґічного процесу.

КАВЕРНІТ – запалення кавернозних тіл статевого 
члена; клінічно розрізняють гостру і хронічну форми К.; 
К. Може бути обмеженим і розлитим.

КАВЕРНОГРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
каверни після введення в неї контрастної речовини.

КАВЕРНОЗНЕ  ТІЛО КЛІТОРА (CORPUS 
CAVERNOSUM CLITORIDIS) – див.: Печеристе ті-
ло клітора.

КАВЕРНОЗНЕ ТІЛО СТАТЕВОГО ЧЛЕНА (COR-
PUS CAVERNOSUM PENIS) – див.: Печеристе тіло 
статевого члена.

КАВЕРНОЗНИЙ – печеристий; такий, що містить 
порожнини.

КАВЕРНОЗНІ ТІЛА – див.: Печеристі тіла.
КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА БОКОВОЇ СТІНКИ 

СИНДРОМ – див.: Фуа синдром (2).
КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА СИНДРОМ – див.: 

Бонне синдром.
КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА ТРОМБОЗ – септич-

ний тромбоз кавернозного синуса, пов’язаний з хроніч-
ним бактеріальним запаленням придаткових пазух носа; 
інфекція може поширюватися із прилеглих повітряних 
пазух основної та ґратчастої кісток – безпосередньо або 
через емісарні вени; клінічно у хворих спостерігається 
екзофтальм, набряк диска зорового нерва, тяжкі мозкові 
симптоми (сильний головний біль, зниження рівня сві-
домості, конвульсії), параліч черепних нервів і септична 
температурна крива.

КАВЕРНОЗОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня кавернозних тіл статевого члена або клітора після 
введення в них контрастної речовини.

КАВЕРНОМА – див.: Геманґіома кавернозна.
КАВЕРНОТОМІЯ – хірурґічна операція розтину 

кавернозної порожнини.
КАВІТАЦІЯ – утворення порожнин усередині рі-

дини, тобто порушення її суцільності під час руху сто-
совно інших тіл.

КАВОВЕ ДЕРЕВО (КАВА) – рід вічнозелених де-
рев та кущів, родини маренових (Rubiaceae); відомо бі-
ля 50 видів К. д.; росте в тропіках та субтропіках Афри-
ки, Азії та Південної Америки; 5–6 видів у культурі; C. 
arabica L. i C. liberica культивують для отримання кофеї-
ну; за зовнішнім виглядом плоди К д. нагадують вишню; 
всередині розміщені два зерна плоско-випуклої форми з 
глибокою борозною на плоскому боці, обгорнуті щіль-
ною оболонкою; очищені від оболонки зерна сірувато-
го або зеленувато-сірого кольору; перед вживанням ка-
вові зерна підсмажують при 200°С, і вони набувають 
характерного запаху кави; напій готують із подрібне-
них зерен.

КАВОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження по-
рожнистої вени після її контрастування; розрізняють 
верхню і нижню К.

КАВОПУЛЬМОНАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – спо-
лучення між верхньою порожнистою веною і правою 
легеневою артерією; формується з метою збільшення 
притоку крові в мале коло кровообігу

КАДАВЕРИН – α, ε-пентаметилендіамін; належить 
до групи птомаїнів, групи трупних отрут; утворюється 
при розкладі трупа, внаслідок бактеріального розкла-
ду білків; отруйність незначна; у живої людини К. ут-
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ворюється в товстій кишці в процесі життєдіяльності 
бактеріальної флори; знезаражування здійснюється 
ферментом слизової оболонки кишечника – діамінок-
сидазою.

КАДМІЙ – Cd; хімічний елемент другої групи пе-
ріодичної системи Менделєєва; порядковий номер 48; 
атомна вага 112,41; вивчено вплив К. на обмін цинку, 
міді і заліза та токсичну дію на орґанізм людини.

КАДУЦЕЙ – символ медицини в деяких країнах 
(США); являє собою магічний жезл, обвитий двома га-
дюками.

КАЗАБАХА – МЕРІТТА (H. H. KASABACH – 
K. MER RITT) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який 
характеризується поєднанням ґіґантської геманґіо-
ми з тромбоцитопенічною пурпурою, кровоточивістю 
і анемією; кровотечі виникають внаслідок деструкції 
тромбоцитів у межах пухлини та зниження концентра-
ції факторів системи зсідання крові; розвивається в пер-
ші кілька місяців життя.

КАЗЕЇН – складний білок молока, фосфопротеїд; 
містить до 1% фосфору та всі необхідні для орґанізму 
амінокислоти; К. – неоднорідний білок, складається з 
трьох фракцій: α-К., β-К., γ-К.; до складу К. коров’ячого 
молока входить 75% α-К., 22% β-К., 3% γ-К.; добре за-
своюється орґанізмом, є цінним джерелом фосфору і 
кальцію.

КАЗЕМ-БЕКА (А. Н. КАЗЕМ-БЕК) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що виникає внаслідок аневризми 
передньої стінки лівого шлуночка; характеризується 
сильною розповсюдженою пульсацією в другому і тре-
тьому міжребер’ях зліва від груднини; пульс слабкого 
наповнення.

КАЗЕОЗНИЙ – сирнистий, схожий на сир.
КАЗУАЛЬНИЙ – випадковий; такий, що не підля-

гає узагальненню.
КАЗУЇСТИКА – 1) вивчення і повідомлення типо-

вих випадків або окремих випадків захворювань, що 
мають інтерес внаслідок їх рідкісності; 2) сукупність 
клінічних спостережень над історією однієї й тієї ж са-
мої хвороби в кількох хворих.

КАЗУС – особливий випадок захворювання, описа-
ний з супроводжуючими його обставинами.

КАЙЗЕРА – ФЛЕЙШЕРА (B. KAYSER – B. FLEI-
SCHER) СИМПТОМ – жовтувата, зеленувата або бу-
рувата піґментація облямівки рогівки; ознака гепатоце-
ребральної деґенерації.

КАЙЗЕРЛІНҐА (K. KAISERLING) МЕТОД – ме-
тод фіксації анатомічних препаратів з метою збереження 
їх природного кольору при тривалому зберіганні; метод 
ґрунтується на перетворенні оксигемоґлобіну крові в 
метгемоґлобін, а потім – у нейтральний гематин.

КАЙЗЕРЛІНҐА (K. KAISERLING) РІДИНА – рі-
дина, яка застосовується для фіксації анатомічних пре-
паратів; містить нітрат калію, ацетат калію і формалін.

КАЙРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь різких змін по-
годи.

КАКАО – харчовий продукт, який отримують із 
бобів тропічного дерева Theobroma Cacao; у 100 г по-

рошку К. міститься 24,2 г білка, 17,4 г жиру, 27,9 г вуг-
леводів, 17,5 г клітковини; калорійність – 374 кал.

КАКЕРҐАЗІЯ – див.: Мерерґазія.
КАККІ – РІЧЧІ (R. CACCHI – V. RICCI) СИНД-

РОМ вроджені (успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом) аномалії нирок: кістозне розширення дис-
тальних канальців (“губчаста нирка”) однієї нирки; у 
грудному віці спостерігається хронічна рецидивуюча 
лейкоцитурія; у більш пізньому віці – нефролітіаз, не-
фрокальциноз; інколи – у поєднанні з іншими аномалія-
ми нирок або інших внутрішніх орґанів.

КАКОВСЬКОГО – АДДІСА (А. Ф. КАКОВ СКИЙ – 
TH. ADDIS) МЕТОД – кількісний метод мікроскопіч-
ного дослідження осаду сечі, який ґрунтується на виз-
наченні числа форменних елементів сечі за допомогою 
лічильної камери.

КАКОСМІЯ – 1) суб’єктивне відчуття неприєм-
ного запаху без адекватного подразнення речовинами, 
що пахнуть; 2) неприємний запах, який відчувається 
суб’єктивно й існує об’єктивно при латентних нагноєн-
нях максилярного синуса.

КАКОФОНІЯ – безладне, хаотичне нагромаджен-
ня звуків.

КАЛ – вміст дистального відділу товстої кишки, 
який виділяється при дефекації; у здорової людини К. 
складається із залишків їжі – 1/3, виділень орґанів трав-
лення – 1/3, мікробів – 1/3.

К. АХОЛІЧНИЙ – К., який утворюється при недо-
статньому надходженні в кишечник жовчі; має сірува-
тий колір, глинисту консистенцію.

К. “ВІВЦІ” – див.: К. фраґментарний.
К. ГНИЛЬНИЙ – К., який утворюється при гниль-

ній диспепсії; має коричневий колір і гнильний за-
пах.

К. ГОЛОДНИЙ – К., який утворюється в немовлят 
при недостатньому харчуванні; має грудкоподібний виг-
ляд, сухий, знебарвлений, з гнильним запахом.

К. ФРАҐМЕНТАРНИЙ – К., який утворюється при 
гіперкінетичному запорі; щільний, має вигляд грудочок 
або кульок, темно-коричневого кольору.

КАЛА–АЗАР – різновид вісцерального лейшма ніозу, 
що є ендемічним для вологої тропічної зони Півден-
ної та Південно-Східної Азії; спричинюється підвидом 
Leishmania donovani donovani; характеризується частим 
ураженням кори надниркових залоз з потемнінням шкі-
ри, інколи – появою лейшманоїдів у період ремісії або 
після клінічного одужання.

КАЛА–АЗАР СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ ДИ-
ТЯ ЧИЙ – див.: Лейшманіоз вісцеральний середземно-
морський–середньоазійський.

КАЛАБАРСЬКА ПУХЛИНА – див.: Лоаоз.
КАЛАНХОЕ ПЕРИСТЕ (KALANCHOE PINNA-

TUM PERS.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни жовтолистих. Стебло прямостояче, міцне, м’ясисте; 
корінь короткий, сильно розгалужений. Нижні листки 
яйцеподібні, великі, зарубчастозубчасті; верхні – склад-
ні, трійчасті або перисті з 3–5 поздовжньояйцеподібни-
ми листочками. Усі листочки м’ясисті, соковиті. На кін-
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цях зубців розвиваються молоді рослини. Дія протиза-
пальна, кератопластична.

КАЛВЕ (CALVET) СИМПТОМ – при рентґено-
лоґічному дослідженні спостерігається відсутність ак-
тивних рухів глотки і скорочень стравоходу з розши-
ренням бокових відділів порожнини гортані, де нако-
пичується контрастна речовина; ознака паралічу глотки 
бульварного походження.

КАЛГАН – див.: Перстач прямостоячий.
КАЛЕЙДОСКОП (переносн.) – швидка зміна об-

разів, подій, вражень; строкатість.
КАЛЕРА (O. KAHLER) ХВОРОБА – див.: Мієлом-

на хвороба.
КАЛЕРА (O. KAHLER) ТРІАДА – остеопороз із 

спонтанними переломами, білок Бенс-Джонса в сечі, 
кахексія.

КАЛИНА ЗВИЧАЙНА (VIBURNUM OPULUS 
L.) – кущ або невелике дерево з родини жимолостевих, 
заввишки до 5 м. Листки трилопатеві, гілки голі. Су-
цвіття негусте, віночки білі. Плоди ягодоподібні, оваль-
ні, яскраво-червоні, з однією кісточкою. Запах слабкий, 
неприєм ний. На смак ягоди і кора гіркі, терпкі. Кора має 
зеленувато-сірий колір. Дія: протизапальна, кровоспин-
на, заспокійлива, протиспазматична. Сік ягід має гіпо-
тензивну, сечогінну та тонізуючу властивості.

КАЛИТКА (SCROTUM) – шкірно-м’язове анато-
мічне утворення в передньому відділі промежини в чо-
ловіків; вмістилище для яєчок, їх придатків і дисталь-
них відділів сім’яних канатиків; розміщена між коренем 
статевого члена і ділянкою промежини позаду.

КАЛІБРОВАНИЙ – такий, що має точно визначені 
розміри і форму.

КАЛІБРОМЕТРІЯ СУДИН СІТ КІВКИ – вимірю-
вання внутрішнього діаметра кровоносних судин сітків-
ки ока, яке виконується при офтальмоскопії.

КАЛІЙ – К; хімічний елемент ІА групи періодичної 
системи елементів Менделє єва; порядковий номер 19, 
атомна вага 39,102; в орґанізмі людини вміст загального 
К. становить приблизно 160–250 г, близько 98% усього 
К. міститься всередині клітин; К. – один з основних біо-
лоґічних хімічних елементів; К. бере участь у реґуляції 
осмолярності внутрішньоклітинної рідини, трансмемб-
ранного потенціалу, забезпеченні нервово-м’язової про-
відності, реґулює збудливість м’язових волокон, особ-
ливо кардіоміоцитів; разом з натрієм бере участь у реґу-
ляції кислотно-основного стану, а також багатьох ме-
таболічних процесів – метаболізмі вуглеводів, синтезі 
ґлікоґену та білків; у нормі рівень калію в плазмі крові 
становить 3,5–5,5 ммоль/л.

КАЛІКОТОМІЯ – хірурґічний розтин ниркової ча-
шечки.

КАЛІКРЕЇНИ – див.: Кініноґеніни.
КАЛІТОВСЬКОГО (KALITOWSKI) СИМП-

ТОМ – ознака ішіасу: якщо хворий стає навшпиньки, 
то п’ятка на боці ураження опиняється вище.

КАЛІФОРНІЙ – Cf; штучний радіоактивний хі міч-
ний елемент VІІ групи пері одичної системи Менде лєєва; 
порядковий номер 98. Відомі 15 ізотопів К. з масовими 

числами від 242 до 256. У медицині застосовується 252Cf 
як малогабаритне джерело нейтронного випромінюван-
ня.

КАЛІЦТВО – 1) короткочасне пошкодження здоро-
в’я внаслідок нещасного випадку або протиправних дій; 
2) тяжка вада розвитку, що спотворює зовнішній вигляд 
і часто не сумісна з життям.

КАЛЛЕНА (T. S. CULLEN) СИМПТОМ – корич-
невий колір шкіри в ділянці пупка; можлива ознака кро-
вотечі в черевну порожнину (частіше при позаматковій 
вагітності) або гострого панкреатиту.

КАЛЛМЕНА (F. KALLMANN) СИНДРОМ – ком-
плекс спадкових аномалій: поєднання чоловічого гіпоґо-
надизму з аносмією.

КАЛОВИЙ – див.: Фекальний.
КАЛОВІ КАМЕНІ – щільні утворення, які сформу-

валися в товстій кишці з її вмісту.
КАЛОРИЗАЦІЯ – дослідження вестибулярного апа-

рата шляхом термічного подразнення зовнішнього слу-
хового проходу – введення прохолодної (від 15 до 30 °С) 
або гарячої (більше 37 °С) води; за характером виника-
ючого ністаґму і веґетативними реакціями визначають 
змі ни функції вестибулярного апарата.

КАЛОРИМЕТРІЯ – вимірювання кількості тепла, 
яке виділяється (поглинається) у ході різних фізичних, 
хімічних або біолоґічних процесів.

К. НЕПРЯМА – визначення енерґетичних витрат 
орґанізму, яке ґрунтується на дослідженні його ґазооб-
міну.

К. ПРЯМА – визначення енерґетичних витрат 
орґанізму, яке ґрунтується на вимірюванні кількості теп-
ла, що від дається ним за певний проміжок часу.

КАЛОРИЧНА ПРОБА – див.: Калоризація.
КАЛОРИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ КИСНЮ – кіль-

кість енерґії, яка вивільнюється при засвоєнні орґаніз-
мом 1 л кисню.

КАЛОРІЙНІСТЬ – енерґетична цін ність харчових 
продуктів, яка дорівнює кількості енерґії, що вивільню-
ються при окисленні харчових продуктів в орґанізмі; К. 
виражається в калоріях або кілокалоріях; величина К. 
визначається наявністю неокислених атомів вуглецю і 
водню в харчових продуктах.

КАЛЬБАУМА (K. L. KAHLBAUM) АБСТРАКТНІ 
ГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Думки утворені.

КАЛЬБАУМА (K. L. KAHLBAUM) АПЕРЦЕП-
ТИВНІ ГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Думки утворені.

КАЛЬБАУМА (K. L. KAHLBAUM) НЕОФРЕ-
НІЯ – психози дитячого віку.

КАЛЬБАУМА (K. L. KAHLBAUM) СТАБІЛЬНІ 
ГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Галюцинації статичні.

КАЛЬВЕ (J. CALVÉ) ХВОРОБА – остеохондро-
патія тіла хребця; уражається один хребець у ниж-
ньогрудному або верх ньопоперековому відділах хреб-
та, внаслідок порушення його кровопостачання; при 
цьому висота тіла хребця знижується як у передньому, 
так і в задньому відділах, він набуває вигляду вузької 
смужки, яка виступає допереду на кілька сантиметрів; 
міжхребцеві диски в цій ділянці розширені; основним 
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симптомом є біль у ділянці ураженого хребця, що пос-
тупово наростає.

КАЛЬВЕ – ЛЕҐҐА – ПЕРТЕСА (J. CALVÉ – 
A. T. LEGG – G. C. PER THES) CИНДРОМ – див.: 
Пертеса синдром.

КАЛЬК- (кальц-; лат. calx, calcis – вапно; calcium – 
кальцій) – частина складних слів, яка означає «кальцій», 
«солі кальцію», «вапно».

КАЛЬКАНОДИНІЯ – біль у ділянці п’ятки.
КАЛЬКУЛЬОЗ – 1) див.: Жовчнокам’яна хвороба; 

2) утворення каменів (у нирках, підшлунковій залозі, 
жовчному чи сечовому міхурі та ін.).

КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ – такий, що стосується каменів 
або викликаний каменями.

КАЛЬКУРІЯ – див.: Кальціурія.
КАЛЬМАНА (F. KALLMANN) СИНДРОМ – див.: 

Ольфактоґенітальний синдром.
КАЛЬМЕТИЗАЦІЯ – пероральна вакцинація дітей 

проти туберкульозу.
КАЛЬЦЕРҐЕНИ – речовини, які при введенні в 

орґанізм спричинюють випадіння солей кальцію в пев-
них орґанах і тканинах.

КАЛЬЦИНАТ – див.: Петрифікат.
КАЛЬЦИНОЗ – відкладення кальцієвих солей у 

тканинах та в різних патолоґічних утвореннях.
К. ДИСТРОФІЧНИЙ – відкладення солей каль-

цію в тканинах, що змертвіли або перебувають у стані 
глибокої дис трофії; основною причиною К. д. є фізико-
хімічні зміни тканин, які викликають абсорбцію вапна 
із крові та тканинної рідини; при цьому в тканинах ут-
ворюються різного розміру петрифікати – вапнисті конґ-
ломерати кам’янистої щільності.

К. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – див.: К. метаболічний.
К. МЕТАБОЛІЧНИЙ – К., що виникає в результаті 

нестійкості буферних систем, внаслідок чого кальцій не 
утримується в крові та тканинній рідині навіть при не-
значній його концентрації; К. м. може бути системним 
і обмеженим.

К. МЕТАСТАТИЧНИЙ – К., що виникає при гіпер-
кальціємії внаслідок підсилення виходу кальцію із депо, 
зниження його виведення із орґанізму, порушення ендок-
ринної реґуляції обміну кальцію; вапно при К. м. випадає 
в різних орґанах і тканинах, але найчастіше в легенях, сли-
зовій оболонці шлунка, у міокарді, нирках і стінці артерій; 
при цьому солі кальцію інкрустують клітини паренхіми, 
волокна і основну речовину сполучної тканини.

К. МІСЦЕВИЙ – див.: К. обмежений.
К. ОБМЕЖЕНИЙ – метаболічний К., який харак-

теризується відкладанням солей кальцію в шкірі і під-
шкірній тканині кінцівок, у ділянці великих суглобів і 
суглобів пальців, порушеннями крово обі гу в дистальних 
відділах кінцівок, що нагадує синдром Рейно.

К. СИСТЕМНИЙ – метаболічний К., який харак-
теризується відкладанням солей кальцію в різних орґа-
нах і тканинах.

К. УНІВЕРСАЛЬНИЙ – див.: К. системний.
К. АРТЕРІАЛЬНИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ – захворю-

вання, яке спостерігається в немовлят; характеризується 

ґенералізованим кальцинозом внутрішньої і середньої 
оболонок артерій.

КАЛЬЦИНОЗ КРОВОНОСНИХ СУДИН ҐЕНЕ-
РАЛІЗОВАНИЙ – див.: Кальциноз артеріальний ідіо-
патичний.

КАЛЬЦИТОНІН – пептидний гормон, що секре-
тується парафолікулярними клітинами, або К-клітина-
ми, щитовидної залози; К. виробляється також у вилоч-
ковій і прищитоподібній залозах; фізіолоґічна роль К. 
полягає в реґуляції обміну кальцію і фосфору; секреція 
К. реґулюється вмістом кальцію в крові: збільшення 
вмісту кальцію в крові підсилює, а зменшення – галь-
мує секрецію К.

КАЛЬЦИФЕРОЛ – належить до групи жиророз-
чинних вітамінів (вітамін D); реґулює обмін кальцію та 
фосфору; забезпечує всмоктування кальцію і фосфору 
в тонкій кишці, реабсорбцію фосфору в ниркових ка-
нальцях та перенесення кальцію із крові в кісткову тка-
нину; застосовується для лікування рахіту, остеомаля-
ції, остеопорозу.

КАЛЬЦИФІКАЦІЯ – відкладення нерозчинних каль-
цієвих солей в тканинах; затвердіння.

КАЛЬЦИФІЛАКСІЯ – набутий стан підвищеної 
чутливості орґанізму до кальцію.

КАЛЬЦИФІЛАКТИЧНА РЕАКЦІЯ – випадіння 
солей кальцію в орґанах і тканинах орґанізму, яке спос-
терігається при фальцифілаксії.

КАЛЬЦІЙ – Са; хімічний елемент ІІ групи періо-
дичної системи Менделєєва; порядковий номер 20, 
атомна вага 40,08; належить до лужноземельних ме-
талів; природний К. складається із шести стабільних 
ізотопів, із яких найпоширеніший 40Са; К. є дуже по-
ширеним катіоном в орґанізмі людини, його загальна 
кількість становить у середньому 1200 г або 2% маси 
тіла; у нормі концентрація Са++ в плазмі крові становить 
2,1–2,6 ммоль/л; К. надходить в орґанізм людини з їжею, 
приблизна добова потреба становить 800 мг; обмін К. 
залежить від функції ендокринної системи, нирок, сис-
теми травлення і тісно пов’язаний з обміном маґнію та 
фосфатів; більша частина К. (99%) міститься в кістках, 
інша частина (1%) зв’язана з білками плазми крові або 
перебуває в іонізованому стані (50–60%); К. утворює 
тривкі сполуки з білками, фосфоліпідами, орґанічними 
кислотами, внаслідок чого він виконує пластичну роль 
при формуванні тканинних структур, впливає на фізіо-
лоґічні та біохімічні процеси, що постійно протікають в 
орґанізмі, беручи участь у реґуляції проникливості клі-
тинних мембран, в електроґенезі нервової, м’язової і за-
лозистої тканин, у процесах синаптичної передачі, моле-
кулярному механізмі м’язового скорочення, у здійсненні 
секреторного й інкреторного процесів травними та ен-
докринними залозами, а також контролює ряд фермен-
тативних реакцій.

КАЛЬЦІУРІЯ – виділення кальцію в добововій 
кількості сечі в межах 100–300 мг.

КАМБІАЛЬНИЙ – обмінний, змінний.
КАМБІЙ – сукупність малодиференці йованих клі-

тин у складі будь-якої тканини; розмноження камбіаль-
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них структур лежить в основі фізіолоґічної і репаратив-
ної реґенерації.

КАМЕНЕДРОБЛЕННЯ – оперативне дроблення 
каменів у сечовому міхурі за допомогою спеціальних 
інструментів і апаратів.

КАМЕНЕУТВОРЕННЯ – див.: Калькульоз (2).
КАМЕРА ОКА ЗАДНЯ (CAMERA POSTERIOR 

BULBI) – простір усередині ока, який має форму сеґ-
мента кулі й обмежений попереду рогівкою, позаду – 
переднім боком райдужної оболонки, у ділянці зіниці –
передньою поверхнею кришталика; К. о. з. містить про-
зору рідину – водянисту вологу.

КАМЕРА ОКА ПЕРЕДНЯ (CAMERA ANTERIOR 
BULBI) – простір усередині ока, що являє собою щі-
лину, яка обмежена задньою поверхнею рогівки, час-
тиною склери і передньою поверхнею війчастого тіла, 
усією передньою поверхнею райдужної оболонки і про-
тизіничною частиною кришталика; К. о. п. міс тить во-
дянисту рідину і безпосередньо сполучається з петито-
вим каналом.

КАМЕРА (U. CAMERA) СИНДРОМ – остеопатія 
нижніх поперекових і верхніх крижових хребців запаль-
ного ґенезу з м’язовими контрактурами; клінічно прояв-
ляється місцевою гіперемією, місцевими радикулярними 
болями, які часто ірадіюють у нижні кінцівки.

КАМЕРА ШТУЧНОГО КЛІМАТУ – приміщен-
ня зі штучно реґульованими мікрокліматичними умо-
вами. 

КАМЕРИ ЛІЧИЛЬНІ – прилади для підрахунку 
формених елементів крові, сечі і цереброспінальної рі-
дини, а також мікроорґанізмів.

КАМЕРТОНИ – стальні інструменти різної вели-
чини у вигляді вилки з двома зубцями, які використову-
ються для отримання звуків певної висоти.

КАМПЕРА (P. CAMPER) ЛІНІЯ – топоґрафо-ана-
томічний орієнтир, що являє собою лінію, яка сполучає 
передню носову ость з верхнім краєм зовнішнього слу-
хового проходу.

КАМПІЛОБАКТЕРОЗ – інфекційне захворюван-
ня, яке спричинюється Campylobacter; характеризується 
розвитком запальних вогнищ у різних орґанах; клініч-
но проявляється симптомами запального ураження від-
повідних орґанів і гарячкою; для людини патоґенні три 
види Campylobacter: C.fetus спричинює переважно бак-
теріємію в дорослих, часто на фоні сприятливих за-
хворювань (напр., діабет, злоякісні новоутворення); C. 
jejuni спричинює менінґіт у дітей, а також поряд з C. 
coli діарею; з Compy lobacter pylori (Helicobacter pylori) 
пов’язують розвиток ґастриту та виразкової хвороби 
шлунка. 

КАМПІМЕТРІЯ – дослідження поля зору, яке 
ґрунтується на реєстрації сприйняття фіксованим оком 
об’єктів, що переміщуються по поверхні чорного ко-
льору, яка розміщена на відстані 1 м.

КАМПОТОМІЯ – оперативне руйнування певних 
підкіркових структур головного мозку.

КАМПТОДАКТИЛІЯ – вроджена згинальна конт-
рактура V пальця.

КАМПТОКОРМІЯ – стійке збереження неприрод-
ної позиції тулуба при істерії.

КАМПТОМЕЛІЧНИЙ СИНДРОМ – остеохондро-
дисплазія, яка проявляється плоским обличчям, викрив-
леними великогомілковими кістками і ямкоподібною 
шкірою на ногах, короткими хребцями та гіпопластич-
ними лопатками.

КАМУРАТІ – ЕНҐЕЛЬМАНА (M. CA MURATI – 
G. ENGELMANN) ХВОРОБА – див.: Дисплазія діафі-
зарна проґресуюча.

КАМ’ЯНИСТИЙ СИНУС ВЕРХНІЙ (SINUS 
PETROSUS SUPERIOR) – парний синус твердої моз-
кової оболонки, який сполучає печеристий синус з сиґ-
моподібним; розміщений уздовж верх нього краю піра-
міди скроневої кістки; у К. с. в. впадають скроневі та 
потиличні вени.

КАМ’ЯНИСТИЙ СИНУС НИЖНІЙ (SINUS PET-
ROSUS INFERIOR) – парний синус твердої мозкової 
оболонки, який сполучає печеристий синус з сиґмо-
подібним; розміщений нижче верх нього кам’янистого 
синуса вздовж клиноподібно-кам’янистої щілини; у К. 
с. н. впадають вени стовбура мозку.

КАНА (E. KAHN) ПОЙКІЛОТИМІЧНА ПСИХО-
ПАТІЯ – див.: Психопатія реактивно-лабільна. 

КАНАБІЗМ – див.: Гашишизм.
КАНАВАНА (M. M. CANAVAN) ХВОРОБА – спад-

кове (успадкування за аутосомно-рецесивним і реце-
сивним, пов’язаним зі статтю, типом) проґресуюче за-
хворювання, що належить до групи лейкодистрофій; ха-
рактеризується ураженням білої речовини головного моз-
ку внаслідок порушення процесів мієлі нізації; клінічно 
проявляється адинамією, клоніко-тонічними судомами, 
гіперкінезами, симптомами ураження черепних нервів; 
перебіг захворювання швидко проґресуючий, у термі-
нальній стадії спостерігається децеребраційна риґідність; 
тривалість життя не перевищує 2 років.

КАНАВАНА – ВАН-БОҐАРТА – БЕРТРАНА 
(M. M. CA NAVAN – L. VAN BOGAERT – I. G. BERT-
RAND) ХВОРОБА – див.: Канавана хвороба.

КАНАДСЬКИЙ БАЛЬЗАМ – вид смоли, який от-
римують із канадської, або бальзамної, піхти; застосо-
вують у гістолоґічній техніці як середовище для препа-
ратів, а також як речовину для склеювання в оптичній 
промисловості. 

КАНАЛ – вузький довгий порожнистий простір усе-
редині чого-небудь.

КАНАЛЕЦЬ ЗАВИТКА – див.: Завитковий кана-
лець.

КАНАЛІЗАЦІЯ – комплекс санітарно-технічних 
споруд, призначених для збирання і відведення стічних 
вод за межі населених місць.

КАНАЛІЗАЦІЯ ТРОМБА – утворення в тромбі ка-
налів, поверхня яких вистелена ендотелієм.

КАНАЛІКУЛІТ – 1) запалення слізного канальця; 
2) запалення вивідної протоки великої залози перед-
двер’я піхви.

КАНАЛІКУЛОРИНОСТОМІЯ – операція форму-
вання сполучення між канальцями та слизовою оболон-
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кою носа, шляхом введення в слізні канальці та порож-
нину носа ниток або пластмасових трубочок.

КАНАЛЬЦЕВА ПРОБА – функціональне і діаґнос-
тичне дослідження присмоктуючої здатності й анатоміч-
ної прохідності слізних канальців.

КАНДИДАМІКОЗ – див.: Кандидоз.
КАНДИДОЗ – інфекційне захворювання шкіри, сли-

зових оболонок і внут ріш ніх орґанів, яке спричинюєть-
ся дріжджоподібними грибками. Збудником К. найчасті-
ше є Candida albicans, рідше C. tropicalis, C. krusei, C. 
pseudotropicalis, C. stellatoidea та ін. За клінічними про-
явами К. поділяють на чотири основні групи. А. По-
верхневий К.: 1) К. слизових оболонок: а) дріжджовий 
стоматит; б) дріжджовий ґлосит; в) кандидозна анґіна; 
г) кандидозний вульвоваґініт; д) кан дидозний баланіт і 
баланопостит. 2) К. шкіри: а) кандидозна заїда; б) кан-
дидозний хейліт; в) К. великих складок шкіри; г) між-
пальцева кандидозна ерозія кистей; д) К. дрібних скла-
док шкіри; е) інші прояви К. гладенької шкіри. 3) К. ніг-
тьових валиків і нігтів. Б. Хронічний ґенералізований К. 
В. Вісцеральний К. 1) К. дихальних шляхів. 2) К. орґанів 
травного тракту. 3) К. сечовидільної системи. Г. Вторин-
ні форми К.

К. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – див.: Сепсис кандида-
мікотичний.

К. ХРОНІЧНИЙ СЛИЗОВИХ ОБОЛО НОК ТА 
ШКІРИ – клітинний імунодефіцит з персистуючим ура-
женням слизових оболонок, шкіри, волосистої частини 
голови та нігтів грибами роду Candida; часто пов’язаний 
з ендокринопатією, особливо гіпотиреозом; виділя-
ють кілька клінічних форм, включаючи захворювання 
з успадкуванням за аутосомно-рецесивним типом, яке 
пов’язане з гіпоплазією паращитоподібних залоз та ад-
дісоновою хворобою; характерні імунолоґічні ознаки: 
відсутність шкірних реакцій та проліферативної від-
повіді лімфоцитів на антиґен грибів Candida (при нор-
мальній бласттрансформації на мітоґени) і нормальна 
продукція антитіл до цього та інших антиґенів; тяжкість 
захворювання значно коливається – від ураження нігтя 
на одному пальці до ґенералізації інфекції, коли уража-
ються слизові оболонки, шкіра і волосся з утворенням 
ґрануляцій, які спотворюють обличчя та волосисту час-
тину голови.

КАНДИНСЬКОГО – КЛЕРАМБО (В.Х. КАН-
ДИН СКИЙ – G. G. CLE RAMBAULT) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс психічного автоматизму; характе-
ризується псевдогалюцинаціями, маренням переслі-
дування і впливу; відчуття оволодіння і відкритості; 
характерні відчудження і різні прояви психічного ав-
томатизму – асоціативного, сенестопатичного, кінес-
тетичного.

КАНІБАЛІЗМ – людожерство.
КАНКРО- (канцеро-; лат. cancer, cancri, canceri – 

рак, злоякісна пухлина) – частина складних слів, яка 
означає належність до злоякісної пухлини, раку. 

КАНКРОЇД – форма раку, яка характеризується на-
явністю в тканині пухлини залозистих структур і бага-
тошарового плоского епітелію.

КАНКРОЇД ШКІРИ – див.: Базально-клітинний 
рак.

КАННЕРА (L. KANNER) АУТИЗМ – див.: Канне-
ра синдром.

КАННЕРА (L. KANNER) СИНДРОМ – інфантиль-
ний аутизм, який є раннім проявом шизофренії в ді тей; 
проявляється, звичайно, у хлопчиків починаючи з ві-
ку 1–2 роки; спостерігається байдужість до оточуючо-
го, втрачається контакт з батьками, відсутність адекват-
них емоційних реакцій; порушення мовлення – ехолалія, 
неолоґізми, стереотипія, монотонія; розлади міміки, 
жестів; часто – аутогедонізм з ритмічними похитуван-
нями голови і всього тіла; інтелект, звичайно, середній 
або вищий; часто проявляється особливе обдарування 
в будь-якій галузі поряд з нездатністю вирішити про-
сті питання. 

КАНТЕРА ( A. E. KANTER) СИМПТОМ – тиск 
на головку плода не викликає його ворушіння; ознака 
загибелі плода.

КАНТО- (лат. canthus, від грец. kanthos – кут очної 
щілини ) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до кута очної щілини.

КАНТОПЛАСТИКА – оперативне подовження і 
розширення очної щілини.

КАНТОРА (M. O. CANTOR) СИМПТОМ – при 
рентґенолоґічному дослідженні кишечника спостеріга-
ються ниткоподібні тіні в дефектах наповнення; ознака 
коліту і реґіонарного ілеїту.

КАНТОТОМІЯ – оперативне розрізання зовнішньо-
го кута ока і зовнішньої спайки повік.

КАНЦЕР – 1) злоякісна пухлина; 2) рак.
КАНЦЕРОҐЕНЕЗ – див.: Онкоґенез.
КАНЦЕРОҐЕНИ – див.: Канцероґенні речовини.
КАНЦЕРОҐЕННИЙ – такий, що ви кликає розвиток 

злоякісних пухлин.
КАНЦЕРОҐЕННІ РЕЧОВИНИ – речовини, що ма-

ють здатність викликати утворення злоякісних пухлин.
КАНЦЕРОҐЕННІСТЬ – див.: Онкоґенність. 
КАНЦЕРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь захворіти 

злоякісною пухлиною.
КАНЮЛЯ – порожниста трубка, яку використо-

вують для введення в орґанізм людини або тварин лі-
карських речовин, виведення секретів з порожнин тіла, 
відновлення провідності дихальних шляхів тощо.

КАНЮЛЯЦІЯ – уведення і фіксація канюлі в орґані 
на тривалий термін.

КАОЛІНОЗ – пневмоконіоз, який виникає внаслі-
док тривалого вдихання пилу каоліну; клінічно К. про-
являється нерізко вираженим субатрофічним ринофа-
ринґітом, хронічним обструктивним брон хітом, емфі-
земою легень та пневмофіброзом.

КАПҐРА (J. M. J. CAPGRAS) СИМПТОМ – не-
справжнє пізнавання людей, предметів оточуючої обста-
новки; являє собою феноменолоґічно неоднорідний роз-
лад, що належить до різних психопатолоґічних форм – 
ілюзій, марення, галюцинацій, психічного автоматизму; 
розрізняють чотири основні типи проявів К. с.: 1) ілю-
зорні форми несправжніх пізнавань; 2) ілюзорно-марев-

 КАНАЛЬЦЕВА ПРОБА – КАПҐРА СИМПТОМ



429

ні форми несправжніх пізнавань; 3) маревні форми не-
справжніх пізнавань – марення двій ників; 4) несправжні 
пізнавання з маренням і сенсорними розладами – марен-
ня інтерметаморфози.

КАПҐРА (J. M. J. CAPGRAS) СИМПТОМ – фор-
ма помилкової ілюзії, за якої пацієнт вірить, що інші 
люди в навколишньому світі є не самими собою, а двій-
никами.

КАПҐРА (J. M. J. CAPGRAS) СИНДРОМ – див.: 
Капґра симптом.

КАПДЕПОНА (B. CAPDEPONT) СИНДРОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) одонтодисплазія, яка характеризується зменше-
ним кальцинозом зубів, часто гіперцементозом; спос-
терігається коричневе або буре забарвлення молочних 
зубів, емаль легко тріскається, дентиновий шар нечут-
ливий, зубна коронка швидко зношується, утворюється 
неправильний прикус; часто – ламкість кісток скелету 
і полідактилія.

КАПІЛІЦІЙ – волосистий покрив голови, волосся 
голови.

КАПІЛЯРЕКТАЗІЯ – патолоґічне розширення ка-
пілярів.

КАПІЛЯРИ – найдрібніші кровоносні судини, стін-
ка яких побудована з одного шару ендотелію і перика-
пілярної сполучної тканини; діаметр просвіту в серед-
ньому дорівнює 4–7 мкм. У тканинах і орґанах К. утво-
рюють густу сітку і з’єднують артерії з венами. Вико-
нують переважно трофічну функцію (крізь тонку стін-
ку К. відбувається обмін речовин і ґазів між кров’ю і 
тканинами).

К. КРОВОНОСНІ – продовження артеріол, прека-
пілярних артеріол, або такі К., що є боковими галузками 
останніх; К. к. відіграють суттєву роль у системі крово-
обігу; вони забезпечують транскапілярний обмін – про-
никнення розчинених у крові речовин із судин у ткани-
ни і назад.

К. ЛІМФАТИЧНІ – система замкнутих з одного кін-
ця ендотеліальних трубок, які виконують дренажну фун-
кцію; К. л. відводять лімфу через систему інтра- і екстра-
капілярних лімфатичних судин у головні лімфатичні ко-
лектори – грудну протоку і праву лімфатичну протоку.

КАПІЛЯРНИЙ – такий, що стосується капілярів; 
тонкий, як волосина.

КАПІЛЯРНИЙ КРОВООБІГ – рух крові в системі 
мікроциркуляції, центральною частиною якої є капіля-
ри.

КАПІЛЯРНИЙ ТИСК – гідростатичний тиск крові 
в капілярах.

КАПІЛЯРНОГО ВИТОКУ СИНДРОМ – вихід 
плазми і білків в позасудинний простір, що може за-
кінчитися смертельною гіпотензією та зниженою пер-
фузією орґана; може ускладнювати терапію інтерлей-
кіном 2.

КАПІЛЯРОҐРАФІЯ – ґрафічне зображення капіля-
роскопічної картини.

КАПІЛЯРОПАТІЯ ГЕМОРАҐІЧНА – див.: Анґіо-
гемофілія.

КАПІЛЯРОСКОПІЯ – метод прижиттєвого дослід-
ження капілярів шкіри, слизових оболонок, оболонок 
мозку тощо, з метою уточнення діаґнозу хвороби.

КАПІЛЯРОТОКСИКОЗ – див.: Шенлейна – Гено-
ха хвороба.

КАПІЛЯРОТОКСИКОЗ ГОСТРИЙ ІНФЕКЦІЙ-
НИЙ – див.: Кримська гемораґічна гарячка.

КАПІЛЯРОТОКСИКОЗ ІНФЕКЦІЙНИЙ – див.: 
Кримська гемораґічна гарячка.

КАПІСТРУМ – пов’язка, що охоплює голову і під-
тримує нижню щелепу.

КАПІТАЛЬНИЙ – ґрунтовний; основний, корінний, 
головний.

КАПІТОНАЖ – зашивання стінок і країв рани з ме-
тою закриття або зменшення порожнини.

КАПЛАНА (A. CAPLAN) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс проявів пневмоконіозу і ревматичного ар-
триту; К. с. характеризується розвитком типового рев-
матоїдного артриту в поєднанні зі своєрідними зміна-
ми з боку легень; рентґенолоґічно на фоні дифузних, 
переважно інтерстиціальних, змін визначаються чітко 
обмежені круглі затемнення від 0,5 до 5,0 см у діаметрі, 
розміщені, головним чином, по периферії обох легень; 
з проґресуванням захворювання затемнення поступово 
збільшуються за кількістю і розмірами.

КАПЛАНА – КЛЯЦКІНА (H. KAP LAN – G. KLAT-
S KIN) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який харак-
теризується поєднанням саркоїдозу, псоріазу і подаґ-
ри.

КАПЛАНА (A. CAPLAN) ХВОРОБА – див.: Кап-
лана синдром. 

КАПОЦЦІ (CAPOZZI) СИМПТОМ – можлива оз-
нака пошкодження міокарда: ундуляція верхівкового 
поштовху або додатковий поштовх.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) АНҐІОМАТОЗ – див.: 
Капоші саркома множинна гемораґічна.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) АНҐІОРЕТИКУ ЛЬОЗ – 
див.: Капоші саркома множинна гемораґічна.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) АНҐІОСАРКОМА-
ТОЗ – див.: Капоші саркома множинна гемораґічна.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) ВАРІОЛІФОРМНІ ВИ-
СИПИ – див.: Пустульоз варіоліформний.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) ГЕМАНҐІОСАР-
КОМА – див.: Капоші саркома множинна гемораґіч-
на.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) ГЕМОРАҐІЧНА САР-
КОМА – див.: Капоші саркома множинна гемораґіч-
на.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) САРКОМА ІДІОПА-
ТИЧНА ГЕМОРАҐІЧНА – див.: Капоші саркома мно-
жинна гемораґічна.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) САРКОМА МНО-
ЖИННА ГЕМОРАҐІЧНА – злоякісне ураження шкіри, 
а інколи і внутрішніх орґанів. Характеризується виник-
ненням на кистях і ступнях множинних, інколи симет-
ричних вузлів і бляшок червонуватого кольору з явища-
ми свербежу, інколи нестерпного болю. Мікроструктура 
пухлини різноманітна. Характерна наявність численних 
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судин, звичайно, капілярного типу; особливо характер-
ні пучки веретеноподібних клітин, що зв’язані з суди-
нами. Можлива спонтанна інволюція з появою вузлів 
і піґментованих ділянок або ж ґенералізація з виник-
ненням вузлів пухлини в орґанах шлунково-кишкового 
тракту, у легенях, лімфатичних вузлах. Виділяють за-
пально-ґранульоматозну і пізню пухлинну стадії розвит-
ку К. с. м. г. Виділяють такі форми К. с. м. г.: неболюча 
форма – проявляється висипами типу вузлів або бляшок; 
лімфаденопатична форма характеризується дисеміна-
цією та аґресивністю, поширюючись у лімфатичні вуз-
ли, внутрішні орґани, включаючи шлунково-кишковий 
тракт; при асоційованій з СНІДом формі, пухлини мо-
жуть бути нечисленними або ж широко дисеміновани-
ми в шкірі, слизових оболонках, лімфатичних вузлах та 
внутрішніх орґанах.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) СИНДРОМ – гостре за-
хворювання, яке виникає в дітей, що страждають ди-
тячою екземою або ексудативним діатезом у випадках 
приєднання вірусної інфекції або внаслідок вакцинації; 
характеризується виникненням множинних згрупованих 
пухирців з западінням у центрі.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) ТЕЛЕАНҐІЕКТАТИЧ-
НА ПСЕВДОСАРКОМА – див.: Капоші саркома мно-
жинна гемораґічна.

КАПОШІ (M. K. KAPOSI) ХВОРОБА – див.: Ка-
поші саркома множинна гемораґічна.

КАПОШІ – ЮЛІУСБЕРҐА (M. K. KAPOSI – F. JU-
LIUSBERG) ВАРІОЛІ ФОРМНИЙ ПУСТУЛЬОЗ – 
див.: Капоші синдром.

КАПСИД – білкова оболонка віріона.
КАПСУЛА – 1) у фармаколоґії – оболонка з желати-

ну, крохмалю або іншого біополімеру, в яку поміщають 
дозовані порошкоподібні, ґранульовані, пастоподібні, 
напіврідкі або рідкі лікарські речовини, що використо-
вуються для внутрішнього застосування з метою усу-
нення їх неприємних властивостей (смаку, запаху) або 
для запобігання подразнюючої дії на слизові оболон-
ки; 2) в анатомії – оболонка, що обгортає різні орґани 
або їх частини, чи патолоґічні утвори в орґанізмі; 3) у 
бактеріолоґії – шар речовини, що синтезується деякими 
бактеріями, покриває їх поверхню і перешкоджає фаґо-
цитозу.

КАПСУЛА НИРКИ ЖИРОВА (CAP SULA ADI-
POSA) – жирова тканина, яка оточує нирку; відділена 
від інших шарів заочеревинної тканини нирковою фас-
цією.

КАПСУЛОТОМІЯ – див.: Артротомія.
КАПСУЛЬНІ БАКТЕРІЇ – бактерії, які здатні син-

тезувати капсулу.
КАПТАЖ – гідротехнічна споруда, яка забезпечує 

ефективний забір на глибині і виведення на поверхню 
землі підземних вод.

КАПУСТА (BRASSICA OLERACEAE L.) – одно-, 
дворічна городня культура родини капустяних (хресто-
цвітих) [Brassicaceae (Cruciferae)]; має важливе значення 
для харчування людини; в ній виявлено: цукри, жири, 
фітонциди, 16 вільних амінокислот, мінеральні речови-

ни (калій, фосфор, мідь, цинк, маґній, кобальт), ретинол, 
тіамін, піридоксин, аскорбінова кислота, біофлавоної-
ди, філохінон; застосування: свіжу і квашену капусту 
корисно їсти при анацидному та гіпоацидному ґастриті 
разом з морквою та соняшниковою олією; сирий сік ка-
пусти використовують у народній медицині при вираз-
ковій хворобі шлунка, гіпоацидному ґастриті, подаґрі, 
спастичному коліті, як сечогінний засіб при серцевих 
набряках.

КАРАВАТІ (CARAVATI) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що розвивається у хворих, які перенесли 
вірусний гепатит: ознаки цирозу печінки, перигепатиту, 
холанґіту, анацидного ґастриту, дуоде ніту, гемолітичної 
жовтяниці, анемії.

КАРАВЕНА – ҐУЖЕРО (CARAVEN – H. E. GOU-
GEROT) ХВОРОБА – див.: Геміспороз.

КАРАКУРТ – павук родини Theri diidae, загону Ara-
neina; самки А. отруйні; їх секрет викликає в людини 
явища загальної інтоксикації, що інколи призводять до 
летального результату.

КАРАНТИН – комплекс обмежувальних медико-
санітарних та адміністративних заходів, спрямованих 
на запобігання поширенню карантинних інфекційних 
за хворювань.

КАРАНТИНІЗАЦІЯ – див.: Карантин.
КАРАНТИННІ ХВОРОБИ – група інфекційних за-

хворювань, які характеризуються великою заразливістю 
і високою летальністю.

КАРБАМІДИН – див.: Гуанідин.
КАРБІНОЛ – див.: Метиловий спирт.
КАРБОАНҐІДРАЗА – фермент, що каталізує реак-

цію розщеплення вуглекислоти на воду (Н2О) і вугіль-
ний ангідрид (СО2) та зворотну реакцію утворення 
вугільної кислоти.

КАРБОГІДРАЗИ – ферменти, що гідролітично роз-
щеплюють складні вуглеводи і ґлюкозиди. Поділя ються 
на поліази, що діють на полісахариди, і оліґази, які гід-
ролізують ди-, трисахариди і ґлюкозиди.

КАРБОКОНІОЗИ – пневмоконіози, які розвивають-
ся внаслідок тривалого вдихання пилу, що містить вуг-
лець; спостерігаються: антракоз, ґрафітоз та ін.

КАРБОКСИГЕМОҐЛОБІН – сполука гемоґлобіну 
з окисом вуглецю.

КАРБОКСИЛАЗА – фермент, що відщеплює вуг-
лекислий ґаз від α-кетокислот. До складу молекули ак-
тивної К., крім білкового апоферменту, входить тіамін-
дифосфат, що відіграє роль коферменту разом з іонами 
Мg. К. має велике значення в процесі бродіння і в окис-
люванні вуглеводів у тваринних і рослинних орґаніз-
мах.

КАРБОКСИЛЮВАННЯ – реакція приєднання до 
орґанічних речовин двоокису вуглецю СО2 з утворен-
ням карбо ксильної групи – СООН.

КАРБОКСИМІОҐЛОБІН – сполука міоґлобіну з 
окисом вуглецю.

КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ – протео літичні фермен-
ти, які відщеплюють від білків і пептидів С-кінцеві амі-
нокислотні залишки; К. виконують реґуляторну функ-
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цію, беручи участь в утворенні та інактивації біолоґічно 
активних речовин, а також у перетравленні білків.

КАРБОНІЗАЦІЯ – насичення будь-якого розчину 
вуглекислим ґазом.

КАРБОНІЛЬНИЙ – такий, що належить до вуг-
лецю.

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ – орґанічні сполуки, 
які містять карбоксильну групу (СООН–); залежно від 
числа СООН-груп К. к. поділяють на моно-, ди- і по-
лікарбонові кислоти.

КАРБУНКУЛ – гостре гнійно-некротичне запален-
ня кількох волосяних фолікулів і сальних залоз, яке по-
ширюється на шкіру і підшкірну тканину.

КАРБУНКУЛ НИРКИ – форма гострого пієло-
нефриту; характеризується утворенням у кірковому шарі 
одного або кількох гнійно-некротичних вогнищ.

КАРВАЛЬО (CARVALLO) СИМПТОМ – при аус-
культації вислуховується систолічний шум на верхівці 
серця, який слабшає при вдиху; ознака недостатності 
мітрального клапана.

КАРДАРЕЛЛІ – РІҐА (A. CARDA RELLI – A. RI-
GA) ХВОРОБА – див.: Феде – Ріґа синдром.

КАРДИНАЛЬНИЙ – основний, найголовніший, 
найґрунтовніший.

КАРД(І)- (кардіо-; грец. kardia – серце; вхідний от-
вір шлунка) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до серця чи вхідного отвору шлунка.

КАРДИТ – запалення будь-яких структур серця.
КАРДІАК – серцевий хворий.
КАРДІАЛҐІЯ – біль у ділянці проекції серця на пе-

редню грудну стінку.
КАРДІАЛЬНИЙ – серцевий; такий, що стосуєть-

ся серця, кардіального отвору або кардіального відді-
лу шлунка.

КАРДІАЛЬНИЙ ОТВІР (OSTIUM CARDIA CUM) – 
отвір, що сполучає порожнини стравоходу і шлунка.

КАРДІОАНҐІОҐРАФІЯ – див.: Анґіокардіоґрафія.
КАРДІОАОРТА – відділ аорти, що бере початок у 

лівому шлуночку серця і який майже весь розміщений 
у порожнині перикарда.

КАРДІОАОРТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження серця і аорти після введення контрастної речови-
ни в порожнину лівого шлуночка.

КАРДІОВАЗОКІНЕМАТОҐРАФІЯ – див.: Анґіо-
кардіокіноґрафія.

КАРДІО-ВАСКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується 
серця, кровоносних судин чи кровообігу; серцево-су-
динний. 

КАРДІО-ВАСКУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні рецепторів певної ділянки серця спостерігається 
зміна просвіту кровоносних судин; веґетативний реф-
лекс.

КАРДІОВОЛЮМОМЕТРІЯ – прижиттєве визна-
чення об’єму серця або його порожнин, яке ґрунтуєть-
ся на вимірюванні площ тіней серця на рентґеноґра-
мах.

КАРДІОГЕМОДИНАМОҐРАФІЯ – див.: Динамо-
кар діо ґрафія.

КАРДІОҐЕННИЙ ШОК – ускладнення інфаркту 
міокарда, яке характеризується порушеннями гемодинамі-
ки, її нервової і гуморальної реґуляції та життєдіяльності 
орґанізму; клінічно проявляється розладами свідомості, 
вираженою артеріальною гіпотензією, периферійною ва-
зоконстрикцією з тяжкими розладами мікроциркуляції та 
оліґурією.  Виділяють чотири форми К. ш.: 1) рефлектор-
ний шок, у патоґенезі якого лежить в основному больовий 
подразник; 2) «справжній» К. ш., в основі якого лежить 
порушення скорочувальної функції ураженого міокар-
да; 3) ареактивний К. ш. – форма шоку, яка має складний 
багатофакторний патоґенез; характеризується найбільш 
тяжким перебігом; 4) аритмічний К. ш., в основі розвитку 
якого лежить зниження хвилинного об’є му серця.

КАРДІОҐРАМА – 1) крива лінія, яка відбиває зміни 
будь-якого показника функції серця; 2) крива лінія, яка 
відбиває механічні коливання грудної клітки, зумовлені 
діяльністю серця.

КАРДІОҐРАФ – прилад, що реєструє будь-яку фун-
кцію серця.

КАРДІОҐРАФІЯ – 1) ґрафічна реєстрація змін будь-
якої функції серця; 2) ґрафічна реєстрація механічних 
коливань грудної клітки, зумовлених діяльністю серця.

КАРДІОҐРАФІЯ ІМПЕДАНСНА – див.: Реокар діо-
ґрафія.

КАРДІОДИЛАТАЦІЯ – штучне розширення кар-
діального отвору при кардіо спазмі.

КАРДІОДИНАМОҐРАФІЯ – див.: Динамокар діо-
ґрафія.

КАРДІОІНДУКТОҐРАФІЯ – дослідження діяль-
ності серця, що ґрунтується на реєстрації змін індукцій-
них струмів в електромаґнітному полі серця.

КАРДІОІНТЕРВАЛОҐРАФІЯ – дослідження 
діяльності серця, що ґрунтується на ґрафічній реєстра-
ції інтервалів між послідовними зубцями R електрокар-
діоґрами.

КАРДІО-КАРДІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при зміні 
тиску в порожнинах серця спостерігається зміна діяль-
ності серця або його відділів; веґетативний рефлекс.

КАРДІОКЛІМАТОПАТОЛОҐІЯ – розділ кардіо-
лоґії і медичної кліматолоґії, що вивчає вплив кліматич-
них і метеоролоґічних факторів на виникнення і перебіг 
захворювань серця.

КАРДІОЛІЗ – див.: Перикардіоліз.
КАРДІОЛОҐ – лікар-фахівець з кардіолоґії.
КАРДІОЛОҐІЯ – розділ внутрішніх хвороб, який 

вивчає функцію, морфолоґію в нормі і патолоґію серце-
во-судинної системи, а також окремі захворювання сис-
теми кровообігу, їх етіолоґію, патоґенез, клінічні про-
яви, діаґностику, лікування і профілактику.

КАРДІОМАНОМЕТРІЯ – вимірювання тиску в по-
рожнинах серця.

КАРДІОМЕҐАЛІЯ – значне збільшення розмірів і 
маси серця.

КАРДІОМІОПАТІЇ – будь-які структурні або функ-
ціональні зміни міокарда шлуночків, за винятком врод-
жених аномалій розвитку, клапанних вад серця; уражень, 
які зумовлені системними за хворюваннями судин вели-

 КАРБОНІЗАЦІЯ – КАРДІОМІОПАТІЇ



432

кого або малого кола; ізольованого ураження перикарда, 
вузлів або пучків провідникової си стеми серця; ураження 
коронарних артерій епікарда при відсутності хронічного 
дифузного зниження функції міокарда. Виділяють чотири 
групи К.: 1. За стійна К. 2. Гіпертрофічна К.: а) дифузна 
симетрична гіпертрофія стінки лівого шлуночка (без об-
струкції шляху відтоку), інколи – правого; б) локальна об-
структивна асиметрична гіпертрофія, переважно верхньої 
частини міжшлуночкової перегородки і передньої стінки 
лівого шлуночка. 3. Облітеруюча К. 4. Констриктивна К.

КАРДІОМІОПАТІЯ АФРИКАНСЬКА – див.: Ен-
докардит фібропластичний парієтальний.

К. ГІПЕРТРОФІЧНА – К., яка характеризуєть-
ся рівномірним потовщенням стінки лівого шлуночка 
і міжшлуночкової перегородки; найсуттєвішою є дис-
пропорція між загальною вагою серця і вагою лівого 
шлуночка; порожнини передсердь, особливо лівого, 
дилатовані; при гістолоґічному дослідженні спостері-
гаються гіпертрофовані, короткі кар діоміоцити, з ви-
родливими гіперхромними ядрами; виявляється атипія 
загальної мікроструктури міокарда внаслідок порушен-
ня взаємної орієнтації м’язових волокон; вони розміщені 
хаотично, під кутом одне до одного, утворюють завих-
рення навколо сполучнотканинних прошарків; розрізня-
ють дифузну і локальну форми К. г.

К. ДИЛАТАЦІЙНА – група проґресуючих захво-
рювань серця незапального характеру без втягування 
коронарних судин; до них належать різні за етіолоґією 
процеси, що мають схожу клінічну картину; К. д. харак-
теризується відсут ністю атеросклеротичного ураження 
судин міокарда та незначною клітинною інфільтрацією; 
на стадії гіпертрофії і дилатації серця спостерігають-
ся гіпер трофія кардіоміоцитів з порушенням орі єнтації 
м’язових волокон, збільшення числа та розмірів субклі-
тинних структур з наступним їх руйнуванням та повним 
лізисом кардіоміоцита, замісний склероз; спостеріга-
ються зміни білків скорочувальних структур, а також 
цитоскелета кардіоміоцитів.

К. ЗАСТІЙНА – К., яка характеризується перева-
жанням дилатації порожнин серця над вираженістю гі-
пертрофії; серце кулеподібної форми, вага його коли-
вається від 350 до 1000 г і більше; гіпертрофія міокарда 
захоплює всі камери серця з максимальною вираженіс-
тю в стінці лівого шлуночка; при гістолоґічному до-
слідженні виявляються дистрофічні та некротичні змі-
ни кардіоміоцитів; від клітин залишаються тільки сліди 
у вигляді дрібних зерен ліпофусцину; внаслідок цього 
утворюються ареактивні ділянки депаренхімізації міо-
карда, які в подальшому заміщаються сполучною тка-
ниною. Клінічна картина досить варіабельна і включає 
як безсимптомну форму хвороби, єдиною ознакою якої 
можуть бути зміни на електрокардіоґрамі, так і тяжку 
картину серцевої недостатності.

К. КОНҐЕСТИВНА – див.: К. за стійна.
К. КОНСТРИКТИВНА – належить до вторинних 

К.; розвивається найчастіше при амілоїдозі і гемосиде-
розі, вузликовому періартеріїті; ураження серця при К. 
к. пов’язане з накопиченням в інтерстиційній тканині 

амілоїду або гемосидерину навколо судин з наступним 
фіброзом та деструкцією кардіоміоцитів.

К. НЕОБСТРУКТИВНА – див.: К. застійна.
К. ОБСТРУКТИВНА – К., яка характеризується ут-

воренням під аортальним клапаном циркулярно розміще-
ного валика гіпертрофованого міокарда, що призводить 
до різкого звуження порожнини лівого шлуночка. 

К. ОБЛІТЕРУЮЧА – див.: Ендокардит фіброплас-
тичний.

К. РЕСТРИКТИВНА – див.: Ендокардит фібро плас-
тичний парієтальний.

КАРДІОМІОЦИТ – одноядерна м’язова клітина, 
яка входить до складу міокарда.

КАРДІОМОНІТОР – комплекс приладів і апа-
ратів, що забезпечують запис і візуальне спостережен-
ня електрокардіо ґрами, звукову і світлову сигналізацію 
про порушення серцевого ритму, а також стимуляцію 
скорочення серця.

КАРДІОМОНІТОРНЕ СПОСТЕ РЕЖЕННЯ – без-
перервне спостереження упродовж певного часу за сер-
цевою діяльністю за допомогою кардіомонітора.

КАРДІОНЕВРОЗ – форма неврозу, яка характери-
зується серцебиттями, кардіалґією та іншими неприєм-
ними відчуттями в ділянці серця.

КАРДІОПАТІЯ – хвороба серця взагалі, серцева хво-
роба; термін застосовується в тих випадках, коли немож-
ливо визначити суть патолоґічного процесу в серці.

КАРДІОПЕРИКАРДОПЕКСІЯ – хірурґічне під-
шивання до міокарда частини перикарда на судинній 
ніжці.

КАРДІОПЛАСТИКА – пластичні операції на стра-
воході та в ділянці кардіального отвору.

КАРДІОПЛЕҐІЯ – 1) параліч серця, серцевий удар; 
2) тимчасове виключення серця із кровообігу з метою 
створення «сухого» операційного поля при операціях на 
відкритих порожнинах серця в умовах штучного кро-
вообігу.

КАРДІОПНЕВМОҐРАФІЯ – дослідження порож-
нин серця після контрастування їх ґазовими сумішами.

КАРДІОПОРТАЛЬНИЙ ЧАС – час, упродовж яко-
го кров переміщується із порожнини лівого шлуночка 
серця в печінку.

КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
див.: Серцево-легенева недостатність.

КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Серцево-легенева недостатність.

КАРДІОСЕПТОПЕКСІЯ – хірурґічне закриття де-
фекту в міжпередсердній або міжшлуночковій перего-
родці.

КАРДІОСЕПТОПЛАСТИКА – хірурґічне закриття 
дефекту в міжпередсердній або міжшлуночковій пере-
городці за допомогою трансплантату.

КАРДІОСЕПТОРАФІЯ – хірурґічне зашивання де-
фекта в міжпередсердній або міжшлуночковій перего-
родці.

КАРДІОСИНХРОНІЗАЦІЯ – виконання діаґнос-
тичних або лікувальних процедур залежно від фази сер-
цевого циклу.

 КАРДІОМІОПАТІЯ АФРИКАНСЬКА – КАРДІОСИНХРОНІЗАЦІЯ
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КАРДІОСКЛЕРОЗ – розростання сполучної ткани-
ни в серцевому м’язі.

К. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЙ – К., який розви-
вається при атеросклерозі вінцевих судин серця.

К. ВЕЛИКОВОГНИЩЕВИЙ – К., який характе-
ризується утворенням у міокарді великих вогнищ спо-
лучної тка нини.

К. ВОГНИЩЕВИЙ – К., який характеризується ут-
воренням сполучної тканини в обмеженій ділянці міо-
карда.

К. ВРОДЖЕНИЙ – див.: Фіброеластоз субендокар-
діальний (1).

К. ГІПОКСИЧНИЙ – К., який розвивається внаслі-
док циркуляторної гіпоксії.

К. ДРІБНОВОГНИЩЕВИЙ – К., який характери-
зується утворенням у міокарді невеликих вогнищ спо-
лучної тканини.

К. ЗАМІЩУВАЛЬНИЙ – див.: К. ішемічний.
К. ІШЕМІЧНИЙ – К., який розвивається внаслідок 

гіпоксії міокарда.
К. МІОКАРДИТИЧНИЙ – К., який розвиваєть-

ся внаслідок міокардитів інфекційно-алерґічної, бак-
теріальної або вірусної етіолоґії, які супроводжуються 
ексудативними та проліферативними процесами в стро-
мі міокарда і деструктивними змінами міоцитів; К. м. 
може мати характер дифузного міофіброзу, що локалі-
зується переважно в лівому шлуночку і виражається в 
поширеному огрубінні арґірофільної строми міокарда 
і утворенні колаґенових волокон; у разі загибелі неве-
ликих груп міоцитів виникають невеликі рубчики, або 
вогнища К.

К. ПОСТІНФАРКТНИЙ – К., який розвивається 
внаслідок порушення коронарного кровообігу, що приз-
водить до інфаркту міокарда; формування К. при інфар-
кті міокарда відбувається шляхом заміщення ділянки 
м’яза, що загинув, сполучною тканиною.

К. ПОСТМІОКАРДИТИЧНИЙ – див.: К. міокар-
дитичний.

К. ПОСТНЕКРОТИЧНИЙ – див.: К. постінфарк-
тний.

К. ВРОДЖЕНИЙ – див.: Фібро еластоз субендокар-
діальний.

КАРДІОСПАЗМ – захворювання, що супровод-
жується порушенням нормальної скорочувальної здат-
ності стравоходу і рефлекторного розкриття кардії; клі-
нічний перебіг поділяється на чотири стадії: І – непос-
тійний спазм кардії; ІІ – стабільний спазм; ІІІ – рубцеві 
зміни кардії і розширення стравоходу; ІV – різкі рубцеві 
зміни кардії і виражене розширення стравоходу.

КАРДІОСТЕНОЗ – звуження кардіального отво-
ру внаслідок структурних змін тканин, що його скла-
дають.

КАРДІОСТИМУЛЯТОР – див.: Електрокардіости-
му лятор.

КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ – лікування порушень сер-
цевого ритму шляхом впливу на міокард шлуночків 
електричними імпульсами певної потужності і часто-
ти.

КАРДІОТАХОҐРАФІЯ – автоматична реєстрація 
частоти серцевих скорочень.

КАРДІОТАХОМЕТРІЯ – дослідження серцевої 
діяльності, що ґрунтується на тривалому вимірюванні 
частоти серцевих скорочень.

КАРДІОТОМІЯ – 1) хірурґічний розтин серця; 2) 
хірурґічний розтин шлунка в ділянці кардіального от-
вору.

КАРДІОТОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікар-
ські засоби, що мають позитивний інотропний вплив 
на міокард. 

КАРДІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь захворювання 
серця чи смерті від серцевого захворювання.

КАРДІОЦЕНТЕЗ – пункція серця, прокол серця.
КАРДІОЦЕРЕБРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – прояви 

порушення функцій головного мозку, що розвиваються 
внаслідок погіршення кровопостачання мозку, емболій 
у судини мозку або рефлекторних впливів з боку серця, 
які спостерігаються при його захворюваннях.

КАРДІОЦИКЛОҐРАФІЯ – реєстрація електричних 
явищ серця, що дозволяє наочно відобразити ритм сер-
цевої діяльності та тривалість фаз кожного серцевого 
циклу.

КАРДІО-ШКІРНИЙ СИНДРОМ – див.: Кейпю та – 
Рімойна – Коніґсмарка синдром.

КАРДІЯ – див.: Кардіальний отвір.
КАРДУЧЧІ – ОЛЬМЕРА (A. CAR DUCCI – D. R. OL -

MER) ХВОРОБА – див.: Гарячка марсельська.
КАРЕЦЦА – форма статевого акту, при якому ста-

тевий член вводиться в піхву без наступних копулятив-
них фрикцій.

КАРІЄС – патолоґічний процес руйнування кістко-
вої тканини на обмеженій ділянці. 

КАРІЄС ЗУБА – патолоґічний процес, що характе-
ризується демінералізацією і проґресуючою деструк-
цією твердих тканин зуба з утворенням дефекту у виг-
ляді порожнини; розрізняють ранню і пізню фази струк-
турних змін при К. з.; рання фаза характеризується утво-
ренням плями емалі (білої і піґментованої), пізня – утво-
ренням різної глибини порожнини в твердих тканинах 
зуба (поверхневий, середній і глибокий карієс); залежно 
від ураженої тканини виділяють карієс ема лі, дентину, 
цементу; за локалізацією – карієс фісурний, карієс по-
верхонь, що стикаються (апроксимальний, або контакт-
ний) і пришийковий.

КАРІО- (грец. karyon – ядро, горіх) – частина склад-
них слів, яка означає належність до ядра клітини.

КАРІОҐАМІЯ – злиття ядер статевих клітин (чолові-
чої і жіночої ґамет) в ядро зиґоти. У результаті К. гомо-
лоґічні хромосоми, що розійшлися в мейозі попереднього 
покоління, знову об’єднуються в одному ядрі зиґоти.

КАРІОҐРАМА – ґрафічне зображення хромосомно-
го набору (каріотипу) з метою кількісної характеристи-
ки кожної хромосоми.

КАРІОЗНА ПОРОЖНИНА – порожнина, яка утво-
рюється в тканинах зуба внаслідок карієсу.

КАРІОЗНИЙ – такий, що уражений каріозним про-
цесом.

 КАРДІОСКЛЕРОЗ – КАРІОЗНИЙ
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КАРІОЗНИЙ ІНДЕКС – загальне число каріоз-
них, запломбованих і видалених зубів – для постійних 
зубів та каріозних і запломбованих зубів – для молочних 
зубів; показник інтенсивності карієсу зубів.

КАРІОКІНЕЗ – див.: Мітоз.
КАРІОКЛАСТИЧНІ РЕЧОВИНИ – див.: Антимі-

то тичні речовини.
КАРІОЛЕМА – оболонка, яка відмежовує вміст клі-

тинного ядра від оточуючої цитоплазми.
КАРІОЛІЗ – 1) зникнення інтерфазної структури 

клітинного ядра у зв’язку з переходом його в стан поді-
лу; 2) деґенеративні зміни клітинного ядра, що харак-
теризуються сильним набуханням, втратою хроматину, 
здатності до забарвлювання з наступним його зникнен-
ням, а також розчиненням ядра.

КАРІОЛІЗИС – див.: Каріоліз.
КАРІОЛІМФА – рідка гомоґенна основна речовина 

клітинного ядра.
КАРІОЛОҐІЯ – розділ цитолоґії, що вивчає будову, 

функції, закономірності поділу і еволюцію ядра та його 
структурних компонентів.

КАРІОМЕТРІЯ – вимірювання величини ядер клі-
тин.

КАРІОПІКНОЗ – процес зморщування ядра кліти-
ни при дистрофічних змінах у ній.

КАРІОПЛАЗМА – вміст клітинного ядра.
КАРІОРЕКСИС – процес розпаду ядра клітини на 

фраґменти при дистрофічних змінах у ній.
КАРІОСИСТЕМАТИКА – розділ біолоґічної сис-

тематики, що вивчає структури клітинного ядра в різних 
систематичних групах орґанізмів.

КАРІОТАКСОНОМІЯ – див.: Каріосистематика.
КАРІОТЕКА – див.: Каріолема.
КАРІОТИП – сукупність хромосом орґанізму, тобто 

його диплоїдний набір. К. розрізняють за основним хро-
мосомним набором виду, властивим ґаметам; за формою 
і відносною величиною хромосомного набору, числом 
і величиною вторинних перетяжок, абсолютною вели-
чиною хромосом, розподілом еухроматину і гетерохро-
матину.

КАРЛИКОВИЙ ЗРІСТ – див.: Нанізм.
КАРЛИКОВІСТЬ – див.: Нанізм.
КАРЛИКОВІСТЬ КИШКОВА – див.: Остеодистро-

фія кишкова.
КАРЛИКОВІСТЬ ЛЕТАЛЬНА – група остеохонд-

родистрофій, які проявляються в новонароджених; ха-
рактеризуються летальним (або потенційно летальним) 
нанізмом з укороченням кінцівок

КАРЛИКОВІСТЬ ПОЛІДИСТРО ФІЧНА – див.: 
Марото – Ламі хвороба.

КАРЛИКОВОСТІ ХВОРОБА – див.: Рант-хворо-
ба.

КАРНЕТА (CARNETT) СИМПТОМ – диференцій-
но-діаґностична ознака патолоґії черевної порожнини і 
черевної стінки: хворому, що скаржиться на біль у жи-
воті, пропонують почергово напружувати і розслабляти 
м’язи передньої черевної стінки; у цей час лікар пальпує 
живіт. Якщо хворий відчуває біль під час розслаблення 

черевної стінки, то це вказує на патолоґію, яка може ло-
калізуватися як у черевній порожнині, так і в черевній 
стінці. Біль, який виникає тільки під час напруження, 
більш свідчить про локалізацію патолоґічного процесу 
в черевній стінці.

КАРНИТИН – β-окси-γ-триметилмасляна кислота: 
вітамін Вт; належить до групи вітаміноподібних сполук; 
сприяє транспорту жирних кислот в мітохондрії; бере 
участь в обміні ґлютамінової кислоти, із якої утворюєть-
ся в процесі декарбоксилування.

КАРНІФІКАЦІЯ – патолоґічні зміни в деяких тка-
нинах, при яких уражена тканина набуває консистенції 
і вигляду м’яса.

КАРНОЗИН – дипептид, що входить до складу ске-
летної мускулатури тварин та людини.

КАРНУА (J. B. CARNOY) РІДИНА – фіксатор, що 
застосовується в гістолоґічній техніці; склад К. р.: аб-
солютний спирт – 6 ч., хлороформ – 3 ч., льодяна оцто-
ва кислота – 1 ч.

КАРОТИДНА АНҐІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 
дослідження судинної си сте ми голови, головного моз-
ку і шиї після її заповнення контрастною речовиною.

КАРОТИДНА ЗАЛОЗА – див.: Каротидний ґло-
мус.

КАРОТИДНА НЕДОСТАТНІСТЬ – недостатність 
кровопостачання в басейні внутрішньої сонної артерії; 
характеризується руховими і відчуттєвими порушення-
ми в одній або двох кінцівках на одному боці тіла; ін-
коли спостерігається зниження гостроти зору на проти-
лежному боці.

КАРОТИДНИЙ – такий, що стосується сонної ар-
терії, каротидного синуса та ін.

КАРОТИДНИЙ ҐЛОМУС – щільне утворення, роз-
міщене в місці розгалуження сонної артерії; складаєть-
ся з хромафіноцитів, між якими розміщена ка пілярна 
сітка, нервове сплетення та велика кількість різних ре-
цепторів. 

КАРОТИДНОГО СИНУСА СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений подразненням барорецепторів 
сонних ґломусів; характеризується поєднанням бради-
кардії з артеріальною гіпотензією і схильністю до втра-
ти свідомості.

КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНІ СПОЛУЧЕННЯ – 
сполучення, які утворюються при прориві внутрішньої 
сонної артерії в порожнину кавернозного синуса. Розрив 
може бути пов’язаний з травмою або наступити спон-
танно при атеросклерозі та артеріальній гіпертензії.

КАРОТИДНО-ЮҐУЛЯРНЕ СПОЛУЧЕННЯ – 
сполучення, що має вигляд травматичної артеріо-веноз-
ної аневризми, яка найчастіше виникає в результаті по-
ранення внутрішньої яремної вени одночасно з загаль-
ною і внутрішньою сонною, а інколи – і з зовнішньою 
сонною артерією.

КАРОТИН – ненасичений вуглеводень, оранжево-
жовтий піґмент рослин. Малостійка хімічна сполука, що 
швидко окислюється під дією кисню повітря, тепла і оп-
ромінювання сонячним промінням. Відомо кілька форм 
каротинів, з них найважливіші α, β і γ. Фізіолоґічна роль 
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К. у рослинах пов’язана з фотосинтезом. В орґанізмі лю-
дини і більшості тварин під впливом ферменту кароти-
нази з β-К. утворюється вітамін А.

КАРОТИНЕМІЯ – надмірна концентрація кароти-
ноїдів у крові. 

КАРОТИНОЗ – стан орґанізму зумовлений надмір-
ним вживанням каротину; К. також може спостерігатися 
при цукровому діабеті, мікседемі та нервовій анорексії, 
що, імовірно, пов’язано з порушенням перетворення ка-
ротину у вітамін А; спостерігається каротинемія (біль-
ше 250мкг%), інтенсивна жовтяниця шкіри, особливо 
на долонях та підошвах; при цьому жовте забарвлення 
склер не спостерігається.

КАРОТИНОЇДИ – вуглеводні сполуки як циклічної, 
так і нециклічної будови, які є жовтими, жовтогарячи-
ми або червоними піґментами рослин і тварин. Добре 
розчиняються в жирах і жиророзчинниках. Бувають у 
вільному стані та утворюють комплекси з білками та ін-
шими речовинами. Окремі К. (напр., β-каротин) є про-
вітамінами вітаміну А, їх одержують у вітамінній про-
мисловості, за стосовують у медицині.

КАРПАЛЬНИЙ – такий, що стосується кисті руки; 
кистьовий, зап’ястний. 

КАРПЕНТЕРА (G. CARPENTER) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій: акроцефалія, брахісиндактилія 
кистей рук, преаксилярна по лі дактилія і синдактилія 
ступнів, своєрідні риси обличчя, гіпоґеніталізм, ожи-
ріння та розумова відсталість; інколи спосте рігаються 
вроджені вади серця і грижі.

КАРПЛЮСА (KARPLUS) СИМПТОМ – при ви-
мовлянні хворим звуку «у» над ділянкою плеврально-
го випоту ви слуховується звук «а»; ознака плеврально-
го випоту.

КАРПОЛОҐІЯ – розділ ботаніки, що вивчає пло-
ди і насіння.

КАРПОРАДІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Промене-
вий рефлекс.

КАРПОУЛЬНАРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Ульнар-
ний рефлекс.

КАРРІОНА (D. A. CARRION) ХВОРОБА – див.: 
Бартонельоз.

КАРТАҐЕНЕРА (M. KARTAGENER) СИНД-
РОМ – див.: Картаґенера тріада.

КАРТАҐЕНЕРА (M. KARTAGENER) ТРІАДА – 
вроджена спадково-родинна комбінована вада розвит-
ку, яка характеризується поєднанням трьох постійних 
симптомів: бронхоектазії, повного або часткового зво-
ротного розміщення внутрішніх орґанів та поліпозу сли-
зової оболонки носа; часто спостерігаються ателектази 
уражених часток обох легень, різні структурні або фун-
кціональні аномалії війок, які зумовлюють порушення 
мукоциліарного дренажу; супутніми і непостійними оз-
наками К. т. можуть бути незарощення дужок шийних 
або грудних хребців, вроджені вади серця, недорозви-
ток легеневої тканини, ендокринна недостатність, змі-
ни форми пальців («барабанні палички»), орґанічні ура-
ження ц. н. с.

КАРТИЛАҐІНОЗНИЙ – хрящуватий; такий, що 
має значний вміст хряща.

КАРТОПЛЯ ЇСТІВНА (SOLANUM TUBERO-
SUM L.) – сільськогосподарська культура з родини 
пасльонових (Solanaceae), яка посідає особливе місце 
в харчуванні всіх груп населення; для харчування та 
лікування застосовують бульби, які містять білки, вуг-
леводи, ретинол, рибофлавін, тіамін, піридоксин, ас-
корбінову кислоту, ерґокальциферол, біофлавоноїди, 
нікотинову кислоту, мікроелементи (мідь, кобальт, ні-
кель, йод, марґанець); особливо багата К. крохмалем; 
бульби К. застосовуються як високодієтичний продукт 
при лікуванні хвороб нирок, печінки та ін.; у народній 
медицині використовують сік із червоних бульб кар-
топлі для лікування виразкової хвороби з підвищеною 
секрецією шлунка; сік К. нормалізує кислотність шлун-
кового соку.

КАРТОПЛЯНА ХВОРОБА – зміна  орґанолептич-
них та фізико-хімічних властивостей хліба, що вини-
кає внаслідок розвитку в ньому деяких мікроорґанізмів 
роду Bacillus; хліб набуває неприємного запаху, а його 
м’якуш стає клейким.

КАРУНКУЛИ – доброякісні новоутворення в жіно-
чому сечовипускальному каналі, які розміщені по його 
задній стінці біля зовнішнього отвору; складаються із 
дрібних судин, легко кровоточать, болючі.

КАРУНКУЛИ ГІМЕНАЛЬНІ – залишки дефлоро-
ваної дівочої пліви.

КАРФОЛОҐІЯ – неспокій у постелі при аментивно-
му стані, що нагадує збирання дрібних предметів, щи-
пання.

КАРЦИНЕМІЯ – наявність у крові ракових клі-
тин.

КАРЦИНОҐЕННИЙ – див.: Канцероґенний.
КАРЦИНОЕМБРІОҐЕННИЙ АНТИҐЕН – ґлі-

копротеїн, який присутній у ракових пухлинах товстої 
кишки, а також у нормальних тканинах кишечника, під-
шлункової залози та печінки плода.

КАРЦИНОЗ МІЛІАРНИЙ – множинне дрібновог-
нищеве метастазування ракової пухлини.

КАРЦИНОЇД ШКІРИ – див.: Базально-клітинний 
рак.

КАРЦИНОЇДИ – нейроепітеліальні пухлини різ-
ної локалізації; локалізуються переважно в шлунково-
кишковому тракті; можуть локалізуватися в бронхах, 
підшлунковій залозі, печінці, жовч ному міхурі, перед-
міхуровій залозі, яєчках і яєчнику, сечоводах, брижі та 
інших орґанах; розрізняють доброякісні і злоякісні К.; 
клінічно виділяють К. з спо кійним перебігом та з ендо-
кри нними проявами.

КАРЦИНОЇДНИЙ СИНДРОМ – симп томокомп-
лекс, який, звичайно, виникає при метастазуючих кар-
циноїдних пухлинах кишечника, що секретують ве-
ликі кількості вазоактивних речовин (особливо серо-
тоніну, брадикініну, гіс таміну, простаґландинів і полі-
пептидних гормонів); характеризується поєднанням 
хронічного ентериту, фіб розного вальвуліту клапана 
серця, телеанґіектазією і піґментацією шкіри, періо-
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дичними вазомоторними розладами та інколи астмо-
подібними нападами.

КАРЦИНОЇДНІ ПУХЛИНИ – див.: Карциноїди.
КАРЦИНОЛОҐІЯ – розділ зоолоґії, що вивчає ра-

коподібних.
КАРЦИНОМА – рак; злоякісна пухлина, яка розви-

вається з епітеліальної (покривної) тканини. 
КАРЦИНОМА АДЕНОПАПІЛЯРНА – див.: 

Цистаденокарцинома серозна яєчників.
КАРЦИНОМА БАЗАЛЬНО-КЛІТИННА – див.: 

Базально-клітинний рак.
CARCINOMA IN SITU – початковий етап розвитку 

раку без ознак інвазивного росту через базальну мемб-
рану та з тенденцією до поширення по площині.

КАРЦИНОМА НУЛЬОВОЇ СТАДІЇ – див.: 
Carcinoma in situ.

КАРЦИНОМА ПСАМОЗНА – див.: Цистаденокар-
ци нома серозна яєчників.

КАРЦИНОМА СВІТЛОКЛІТИННА – див.: Мезо-
нефрома.

КАРЦИНОМА СЕРОАНАПЛАСТИЧНА – див.: 
Цистаденокарцинома серозна яєчників.

КАРЦИНОМА СИНЦИТІАЛЬНА – див.: Хоріо-
кар цинома.

КАРЦИНОМА ЯЄЧНИКА ЕМБРІОНАЛЬНА – 
див.: Дисґермінома.

КАРЦИНОМА ЯЄЧНИКА МЕЗОНЕФРОЇДНА 
СВІТЛОКЛІТИННА – див.: Мезонефрома.

КАРЦИНОМА ЯЄЧНИКА ПСАМОМАТОЗНА – 
див.: Цистаденокарцинома серозна яєчників.

КАРЦИНОМАТОЗ – обширне метастазування зло-
якісної пухлини в орґан (орґани).

КАРЦИНОМАТОЗНИЙ – раковий.
КАРЦИНОСАРКОМА – див.: Мезотеліома злоя-

кісна.
КАРЦИНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь захворіти 

раком (злоякісною пухлиною).
КАРЧИКЯНА (И. С. КАРЧИКЯН) РЕФЛЕКС – 

витягування губ при наближенні до них будь-якого пред-
мета; симп том орального автоматизму при псевдобуль-
барному паралічі.

КАСАЛЯ (G. C. CASAL) КОМІР – атрофія шкіри у 
вигляді чітко відмежованої червонувато-бурої смуги на 
шиї; спостерігається у хворих пелаґрою. 

КАСЛА (W. B. CASTLE) ВНУ        Т РІШ НІЙ ФАК-
ТОР – див.: Ґастро муко протеїд.

КАСЛА (W. B. CASTLE) ЗОВНІШНІЙ ФАКТОР – 
див.: Ціанокобаламін.

КАСПАРА ХАУЗЕРА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається в осіб, які виросли в повній 
ізоляції від людей; характеризується станом спотворе-
ного і уповільненого психічного розвитку.

КАССІДІ – ШОЛЬЦЕ (M. A. CASSI DY – A. J. SCHOL-
TE) СИНДРОМ – див.: Карциноїдний синдром.

КАССІРЕРА (R. CASSIRER) СИНДРОМ – функ-
ціональні розлади веґетативної нервової системи з ак-
роасфіксією; у ранньому дитячому віці з’являється ак-
роціаноз з акроасфіксією долонь та передпліч; спостері-

гаються холодні і вологі дистальні частини кінцівок з 
підвищеною чутливістю до холоду, розлади трофіки і 
чутливості; часто запаморочення, серцебиття, підсилен-
ня потовиділення, нападоподібне почервоніння облич-
чя.

КАСТА (A. KAST) СИНДРОМ – хондроматоз 
п’ясткових і (або) плеснових кісток та фаланґ пальців, 
який поєднується з венозними геманґіомами і флеболі-
тами.

КАСТЕЛЛАНІ (A. CASTELLANI) СИНДРОМ – 
фібрильне захворювання неясної етіолоґії; звичайно, 
хворіють чоловіки середнього віку; характеризується 
поступовим початком із загальним нездужанням, боля-
ми в суглобах та гарячкою, яка має ундулюючий, інтер-
мітуючий або нереґулярний характер; селезінка і печін-
ка збільшені, щільної консистенції.

КАСТЛЕМЕНА (B. CASTLEMAN) СИНДРОМ – 
доброякісна гіалінізуюча плазмоклітинна гіперплазія 
лімфатичних вузлів; хвороба проявляється у віці 30–40 
років; спостерігається збільшення різних груп лімфатич-
них вузлів, в яких при гістолоґічному дослідженні вияв-
ляють гіперплазію, підсилену васкуляризацію, гіаліноз, 
гіперплазію ендотелію капілярів, скупчення плазматич-
них клітин; клінічні прояви залежать від величини лім-
фатичних вузлів; проґноз сприятливий.

КАСТРАТ – особина чоловічої статі, в якої видалені 
статеві залози.

КАСТРАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – див.: Посткастра-
ційний синдром.

КАСТРАЦІЯ – штучне видалення статевих залоз у 
людини і тварин та видалення ґенеративних орґанів у 
рослин при гібридизації.

КАТА- (грец. kata-) – частина складних слів, яка під-
силює значення, яке виражено в основній частині сло-
ва, а також означає «повне завершення дії», «рух звер-
ху донизу».

КАТАБОЛІЗМ – одна з сторін внутріш ньоклітин но-
го метаболізму, яка характеризується сукупністю реак-
цій, що супроводжуються розпадом складних орґаніч-
них сполук.

КАТАҐЕНЕЗ – один з напрямів еволюційного про-
цесу, що веде до реґресивних змін в орґанізмах.

КАТАЛАЗА – фермент, що каталізує розщеплення 
перекису водню на воду і молекулярний кисень. К. – 
складний білок хромопротеїд. Біолоґічне значення К. 
полягає в захисті орґанізму від отруйної дії активного 
кисню, перекису водню, які утворюються в клітинах при 
дії флавонопротеїнових оксидаз.

КАТАЛЕПСІЯ – руховий розлад, що проявляється 
тривалим збереженням хворим наданої йому пози.

КАТАЛІЗ – зміна швидкості хімічних реакцій у при-
сутності каталізаторів.

КАТАЛІЗАТОРИ – речовини, що змі нюють швид-
кість хімічних реакцій, а самі залишаються хімічно і 
кількісно незмінними.

КАТАЛІЗАТОРИ БІОЛОҐІЧНІ – ре човини, що зу-
мовлюють прискорення або гальмування хімічних про-
цесів в орґанізмах.
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КАТАЛІТИЧНИЙ – такий, що належить до каталі-
зу.

КАТАМНЕЗ – сукупність відомостей про хворобу, 
отриманих після її закінчення, разом з даними клінічних 
і лабораторних досліджень; вивчення і опис випадку за-
хворювання після одужання.

КАТАМОРФОЗ – див.: Катаґенез.
КАТАПЛАЗІЯ – див.: Анаплазія.
КАТАПЛАЗМА – припарка.
КАТАПЛЕКСІЯ – афективна пароксизмальна 

втрата м’язового тонусу з падінням без втрати свідо-
мості; напад К., як правило, виникає внаслідок різкої 
афективної реакції – позитивної або неґативної; на-
пад триває від кіль кох секунд до 2–3 хвилин, інколи 
до 10–15 хви лин; частота нападів від кількох за міся-
ць до десятків і сотень за день; слабкість може розви-
нутися тільки в одній із кінцівок, або бути ґенералі-
зованою; втрата м’язового тонусу нагадує феномен, 
який спостерігається під час сну з швидкими рухами 
очей, або, у меншій мірі – явище, що спостерігається 
у багатьох людей у стані неспання, коли вони “пада-
ють” від сміху.

К. ЗАСИНАННЯ – за своїми проявами К.з. нагадує 
катаплексію пробудження; виникає в момент засинання 
і проявляється короткочасними епізодами м’язової слаб-
кості, під час яких хворий не здатний виконати будь-
який довільний рух.

К. ПРОБУДЖЕННЯ – після пробудження спос-
терігається короткочасний стан втрати м’язового тону-
су; під час К.п. у хворого може виникати страх; подібні 
епізоди нагадують пригнічення рухальної активності 
під час сну з швидкими рухами очей; ознака парок-
сизмальної міоплеґії; К.п. може зустрічатися і в нормі, 
особливо в дітей, а інколи і в дорослих.

КАТАПЛЕКТИЧНИЙ НАПАД – напад, який вини-
кає при раптовій дії будь-якого подразника при пробуд-
женні, і навпаки, при переході до сну; проявляється ко-
роткочасною втратою м’язового тонусу; спостерігається 
при шизо френії, нарколепсії та деяких орґанічних ура-
женнях головного мозку.

КАТАР – див.: Катаральне запалення.
К. АТРОПІНОВИЙ – див.: Кон’юнктивіт атропі-

новий.
К. ВЕСНЯНИЙ – див.: Кон’юнктивіт весняний.
К. ГЛЕТЧЕРНИЙ – див.: Офтальмія снігова.
К. СУХИЙ – див.: Кон’юнктивіт катаральний су-

хий.
К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Кон’юнктивіт фо-

лікулярний.
КАТАРАКТА – захворювання ока, що характери-

зується помутнінням кришталика; клінічно проявляєть-
ся зниженням гостроти зору до повної її втрати.

К. НЕСПРАВЖНЯ – помутніння оптичних середо-
вищ ока, які не пов’язані з ураженням кришталика.

КАТАРАЛЬНЕ ЗАПАЛЕННЯ – запалення слизової 
оболонки з утворенням ексудату (серозного).

КАТАРАЛЬНИЙ – такий, що стосується катараль-
ного запалення.

КАТАРСИС – звільнення від невротичних розладів 
за допомогою застосування психотерапевтичних прийо-
мів, спрямованих на емоційне відреагування.

КАТАТИМІЯ – вплив насичених емо ційних пережи-
вань на зміст, характер і перебіг психічних процесів.

КАТАТОНІЗМ МАЛИЙ – окремі проя ви кататоніч-
ного синдрому у вигляді ехолалічних повторень слів, 
раптових рухів або короткочасних зупинок мовлення та 
рухів.

КАТАТОНІЧНИЙ СИНДРОМ – симп томо комп-
лекс, що частіше спостерігається при шизофренії; ха-
рактеризується психічним розладом з переважанням ру-
хових порушень у формі збудження, ступора або їх пос-
лідовного чергування.

К. С. ВТОРИННИЙ – К. с., який спос терігається 
при неперервно-проґредієнт  ному перебігу шизофренії; 
проявляється люцидним К. с., який змінює в перебігу 
хвороби попередні синдроми.

К. С. ІНВОЛЮЦІЙНИЙ – див.: К. с. пізній.
К. С. ЛЮЦИДНИЙ – К. с. при ясній свідомості зі 

збереженням сприйняття оточуючого і згадок про події, 
які відбувалися за цей час.

К. С. ОНЕЙРОЇДНИЙ – К. с., який поєднується з 
онейроїдним потьмаренням свідомості.

К. С. ПАРАКІНЕТИЧНИЙ – К. с. з переважанням 
неприродної манерної поведінки.

К. С. ПЕРІОДИЧНИЙ – К. с., що виникає періо-
дично; спостерігається при нападоподібній формі пе-
ребігу шизо френії.

К. С. ПЕРНІЦІОЗНИЙ – див.: К. с. фебрильний.
К. С. ПІЗНІЙ – К. с., який проявився вперше у віці 

після 45–50 років виникненням кататонічного ступору.
К. С. ПРИЩЕПЛЕНИЙ – див.: К. с. вторинний.
К. С. ПРОСКІНЕТИЧНИЙ – К. с. з підвищеною 

готовністю до рухової стереотипії, ехопраксії, ехолалії 
або, навпаки, до неґативізму.

К. С. СМЕРТЕЛЬНИЙ – див.: К. с. фебрильний.
К. С. ФЕБРИЛЬНИЙ – К. с. з несамовитим збуд-

женням, що часом переривається ступором з інтенсивно 
вираженими веґетативними розладами.

КАТАТОНІЯ – див.: Кататонічний синд ром.
К. ПОСЛІДОВНА – див.: Кататонічний синдром 

вторинний.
К. СМЕРТЕЛЬНА – див.: Шизофренія гі перток-

сична.
К. ФЕБРИЛЬНА – див.: Шизофренія гі перток-

сична.
КАТАФАЗІЯ – розлад мовлення, який характери-

зується численними повтореннями стереотипної від-
повіді на одне запитання.

КАТАФОРІЯ – відхилення очних яблук від правиль-
ного розміщення, яке характеризується тенденцією до 
одночасного повороту обох очей донизу.

КАТАЯМИ («KATAYMA» – НАЗВА ЯПОНСЬКО-
ГО СЕЛА) ХВОРОБА – див.: Шистосоматоз япон-
ський.

КАТЕЛЕКТРОТОН – при проходженні через нерв 
або м’яз постійного струму спостерігається підвищен-
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ня їх збудливості і провідності в ділянці катоду; фізіо-
лоґічний феномен.

КАТЕЛЯ (CATEL) СИНДРОМ – менінґеальні кро-
вовиливи у хворих з аномаліями судин мозкових обо-
лонок.

КАТЕПСИНИ – група тканинних внутрішньоклі-
тинних ферментів – ендопептидаз, що розщеплюють у 
білках і пептидах внутрішні пептидні зв’язки; К. здійс-
нюють внутрішньоклітинний розпад білків та викону-
ють реґуляторну функцію, беручи участь в утворенні та 
інактивації ряду ферментів, гормонів, біолоґічно актив-
них білків та пептидів.

КАТЕТЕР – медичний інструмент у ви гляді трубки, 
що його застосовують для спорожнення і промивання 
порожнин орґанізму.

КАТЕТЕРИЗАЦІЯ – введення катетера в порожни-
ни орґанізму, кровоносні і лімфатичні судини людини та 
тварин з діаґностичною і лікувальною метою (спорож-
нення і промивання).

КАТЕХІНИ – природні біолоґічно активні речови-
ни, які містяться в чаї, у багатьох фруктах та ягодах; 
належать до групи біофлавоноїдів; К. характеризують-
ся антиокислювальною активністю, підвищують резис-
тентність капілярів. 

КАТЕХОЛАМІНИ – фізіолоґічно активні речови-
ни, які належать до групи біоґенних моноамінів; К. є 
медіаторами та гормонами симпатоадреналової, або ад-
ренерґічної, системи; високу фізіолоґічну активність ма-
ють адреналін, норадреналін і дофамін; загальним спря-
муванням впливу К. є мобілізація систем орґанізму для 
забезпечення його активної діяльності при стресових 
ситуаціях.

КАТУВАННЯ – навмисне нанесення пошкоджень 
із завдаванням сильних больових відчуттів або психіч-
них страждань.

КАТЦА – ВАХТЕЛЯ (L. N. KATZ – WACHEL) 
СИМПТОМ – на ЕКГ виражений двофазний комплекс 
QRS в ІІ і ІІІ відведеннях; глибокий зубець S в І відве-
денні; глибокий зубець Q в ІІІ відведенні; виражений 
двофазний комплекс QRS також у середніх грудних від-
веденнях; можлива ознака високо розміщеного дефек-
ту міжшлуночкової перегородки; інколи подібні зміни 
спостерігаються у хворих з гіпертрофією обох шлуноч-
ків без вродженої вади серця.

КАТЦЕНШТЕЙНА (M. KATZEN STEIN) СИМП-
ТОМ – після стискування стегнової артерії артеріаль-
ний тиск у людини при здоровому серці підвищується, а 
при наявності слабкості серцевого м’яза – знижується.

КАУДА СИМПТОМ – у ділянці стегнового каналу 
при поштовхоподібному напруженні черевного пресу 
спостерігається пальпаторне відчуття вихорового руху 
крові; ознака наявності варікозного вузла.

КАУДАЛЬНИЙ – такий, що розташований на поз-
довжній осі тіла тварини, ближче до хвоста; нижній; 
розміщений у задньому кінці тіла.

КАУДЕНА (COWDEN – ПРІЗВИЩЕ ХВОРОЇ) 
СИН ДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за 
ауто сомно-домінантним типом) аномалій: «пташине 

обличчя», мікростомія, гіпоплазія верхньої і нижньої 
щелепи, тонкий ніс, вузькі ніздрі; «антимонголоїдне» 
розміщення очних щілин, міопія; гіпоплазія м’якого під-
небіння, складчастий язик; передчасне випадіння зубів; 
кіфосколіоз, асиметрія грудної клітки, кістозна гіпер-
плазія молочних залоз і гіпоплазія сосків; множинні кіс-
ти щитоподібної залози, печінки і кісток; матка недо-
розвинута, інтермітуюча аменорея; хронічний рециди-
вуючий синусит і ринофаринґіт; інтелект знижений.

КАУДОЛІЗ – хірурґічне звільнення корінців спин-
ного мозку, які входять до складу кінського хвоста від 
рубців та спайок.

КАУЗАЛҐІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Каузалґія.
КАУЗАЛҐІЯ – больовий синдром, зумовлений по-

шкодженням деяких периферійних нервів; характери-
зується інтенсивними болями, судиноруховими і тро-
фічними розладами в зоні іннервації ураженого нерва; 
механізм розвитку К. визначається перш за все подраз-
нюючою травматичною дією на симпатичні аферентні 
й еферентні волокна.

КАУЗАЛЬНИЙ – причинний; такий, що стосуєть-
ся причини.

КАУЗАЛЬНІСТЬ – див.: Причинність.
КАУНСІЛМЕНА (W. TH. COUN CILMAN) ТІЛЬ-

ЦЯ – гомоґенні еозинофільні тільця, які виявляються 
при мікроскопічному дослідженні в перисинусоїдаль-
них просторах печінки при некрозі гепатоцитів.

КАУСТИК – їдкі луги (технічна назва).
КАУСТИЧНА СОДА – див.: Гідроксид натрію.
КАУСТИЧНИЙ – такий, що пов’язаний з каусти-

ком.
КАУСТИЧНИЙ ПОТАШ – див.: Гідроксид калію.
КАУТЕРИЗАЦІЯ – припікання; руйнування тканин 

припіканням або застосуванням роз’їдаючих лікарських 
засобів.

КАУФМАНА (Е. KAUFMANN) СИМП ТОМ – ви-
падіння слизової оболонки гайморової пазухи; ознака 
гнійного гаймориту.

КАУФМАНА (Е. KAUFMANN) ХВОРОБА – див.: 
Ахондроплазія.

КАУФМАНА – Мак-КЬЮЗІКА (R. L. KAUF-
MAN – V. A.McKUSICK) СИНДРОМ – успадкуван-
ня за аутосомно-рецесивним типом; спостерігається 
гідрометрокольпос, що супроводжується постаксіаль-
ною полідактилією, вродженими вадами серця та інколи 
двобічним гідронефрозом, що розвивається пізніше; у 
чоловіків – гіпоспадія та випуклий калитковий шов.

КАФФИ (J. CAFFEY) ХВОРОБА – див.: Гіперос-
тоз кортикальний дитячий.

КАФФИ – СІЛВЕРМЕНА (J. CAF FEY – W. A. SIL-
VERMAN) СИНДРОМ – див.: Гіперостоз кортикаль-
ний дитячий.

КАХЕКСІЯ – патолоґічний стан, пов’язаний з не-
достатнім надходженням в орґанізм поживних речовин 
або порушенням їх засвоєння; характеризується різким 
схудненням, порушенням гомеостазу, волемічними по-
рушеннями, фізичною слабкістю, явищами загальної ас-
тенії.
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КАХЕКСІЯ ГІПОФІЗАРНА – захворювання, яке 
характеризується ураженням ядер гіпоталамуса та не-
достатньою продукцією тропних гормонів передньої 
частки гіпофіза; спостерігаються прояви недостатності 
щитоподібної залози, статевих залоз, а також кіркового 
шару надниркових залоз; розвивається загальне висна-
ження, основний обмін і температу ра тіла знижуються, 
з’являється гіпотонія та гіпоґлікемія, виникають атро-
фія вто ринних статевих ознак, аменорея та імпотенція; 
зміни психічного стану – апатія, в’ялість і всі ознаки 
глибокої старості.

К. ДІЕНЦЕФАЛЬНО-ГІПОФІЗАРНА – див.: Ка-
хексія гіпофізарна. 

КАХЕКТИН – див.: Фактори некрозу пухлин 
(ФНП-α).

КАХЕКТИЧНИЙ – виснажений.
КАЦДА (F. KAZDA) СИМПТОМ – диференційно-

діаґностична ознака стегнової грижі і варикозного роз-
ширення ве ни, розміщеного в отворі підшкірної вени 
ноги: якщо хворий поштовхоподібно напружує м’язи 
живота, то лікар при пальпації випинання у випадку ва-
рикозного розширення сприймає вихоропо дібні рухи, 
що не спостерігається при стегновій грижі.

КАЧА (G. KATSCH) СИМПТОМ – шкірна гіпе-
рестезія в зонах іннервації ThVIIІ сеґмента зліва; ознака 
хронічного панкреатиту.

КАШЕЛЬ – захисний складний рефлекторний акт, 
який характеризується різким наростанням внутріш-
ньогрудного тиску внаслідок синхронного напруження 
дихальної і допоміжної мускулатури при закритій го-
лосовій щілині з наступним її відкриттям і поштовхо-
подібним форсованим видихом; К. сприяє активному 
видаленню вмісту дихальних шляхів.

КАШИДА (KASHIDA) СИМПТОМ – подразнен-
ня шкіри теплом або холодом викликає гіперестезію і 
м’язовий спазм; ознака тетанії.

КАШИНА – БЕКА (Н. И. КАШИН – Е. В. БЕК) 
ХВОРОБА – хвороба опорно-рухового апарату, зумо-
влена недостачею кальцію у воді і ґрунті та порушен-
ням співвідношення мікроелементів у продуктах хар-
чування; характеризується деґенеративно-дистрофіч-
ним ураженням суглобів кінцівок і хребта; у вираже-
них випадках проявляється малим зростом, гіперлор-
дозом поперекового від ділу хребта, брадидактилією; 
має ендемічний характер (Східний Сибір, північ Ки-
таю та Кореї).

КАШЛЬОВИЙ РЕФЛЕКС – при по дразненні ре-
цепторів дихальних шляхів виникає кашель; фізіолоґіч-
ний рефлекс.

КАШЛЬОВО-МОЗКОВИЙ СИНДРОМ – див.: 
Беттолепсія.

КАШЛЬОВО-НЕПРИТОМНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Беттолепсія.

КАЩЕНКА – ГОФБАУЕРА (Н. Ф. КА ЩЕНКО – 
J. HOFBAUER) КЛІТИНИ – див.: Макрофаґи плацен-
тарні.

КВАДР(И)- (лат. quadri- від quattuor – чотири) – час-
тина складних слів, яка означає «чотири». 

КВАДРАНТ – будь-яка з чотирьох частин площини, 
на які ділять її дві взаємно перпендикулярні лінії.

КВАДРАТНИЙ – такий, що має форму квадрата; чо-
тирикутний, з рівними сторонами та кутами.

КВАДРИВАЛЕНТ – мультивалент, який складаєть-
ся із чотирьох хромосом.

КВАДРИГЕМІНІЯ – екстрасистолія, яка характе-
ризується реґулярним виникненням екстрасистоли піс-
ля трьох нормальних скорочень серця.

КВАДРИПАРЕЗ – парез чотирьох кін цівок.
КВАДРИПЛЕҐІЯ – параліч чотирьох кінцівок.
КВАНТА (R. QUANT) СИМПТОМ – Т-подібне 

втиснення в ділянці потиличної кістки; можлива озна-
ка рахіту.

КВАНТОВА ТЕОРІЯ – фізична теорія, яка описує 
властивості і структуру атомів та молекул, закономір-
ності руху, взаємодії та перетворення мікрочастинок; 
об’єднує квантову механіку, квантову статистику і кван-
тову теорію поля.

КВАНТОВА ТЕРАПІЯ – вид променевої терапії, 
який здійснюється за допомогою квантового випромі-
нювання.

КВАРЕЛЛІ (G. QUARELLI) СИНДРОМ – невро-
лоґічний симптомокомплекс, який розвивається при от-
руєнні сірковуглецем; характеризується домінуванням 
стріопалідарних симптомів з тремором, що нагадує пар-
кінсонізм.

КВАСЕНИЦЯ ЗВИЧАЙНА (OXALIS ACETOSEL-
LA L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини ква-
сеницевих (Oxalidaceae); надземне стебло нерозвинуте; 
на кінцях кореневища розвиваються безлисті квітконос-
ні пагони (стрілки) і пучки довгочерешкових, трійчас-
тих листків; листки обернено-серцеподібні, голі; квітки 
правильної форми, роздільнопелюсткові; чашолистки 
ланцетні, зелені; пелюстки білі з рожевими або мали-
новими жилками; плід має вигляд коробочки; цвіте у 
травні–червні; росте К. з. в листяних та мішаних лі-
сах; у листках К. з. містяться: вітамін С, солі щавлево-
кислого кальцію, яблучна та фолієва кислоти, рутин, 
ферменти; застосовується для лікування авітамінозу, 
атеросклерозу, захворювань печінки, гіпо- та анацид-
ного ґастритів, при маткових, шлункових та кишкових 
кровотечах.

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА (PHASEO LUS VULGA-
RIS L.) – однорічна трав’яниста городня рослина. 
Стебло довге, витке, з ріденькими волосками, що пок-
ривають непарнопірчасті листки. Квіт ки метелико-
подібні, різного забарвлення. Плід – біб. Дія: проти-
запальна, сечогінна та зменшуюча кількість цукру в 
крові.

КВАШІОРКОР – захворювання, що розвивається 
в дітей раннього віку внаслідок первинної білкової не-
достатності харчування; характеризується затримкою 
фізичного розвитку, гіпоальбумінемією, поширеними 
набряками, диспіґментацією шкіри, жировою інфіль-
трацією печінки, атрофією тканини підшлункової зало-
зи, порушенням кишечного всмоктування і психічними 
розладами.
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КВЕКЕНШТЕДТА (H. H. G. QUE CKENSTEDT) 
СИМПТОМ – у здорових людей стиснення яремної ве-
ни підвищує внутрішньочерепний тиск, про що свідчить 
частішання виділення крапель при люмбальній пункції; 
при розладах циркуляції ліквора (пухлина) його тиск не 
змінюється; ознака порушення циркуляції спинномоз-
кової рідини.

КВЕРУЛЯНТ – скаржник, сутяжник; особа, яку пе-
реслідує хворобливе прагнення до сутяжництва; люди-
на, яка постійно скаржиться, постійно незадоволена, за-
вжди підозріла, скаржиться на незадовільне лікування 
або на те, що його не розуміють; легко роздратовується; 
людина, яку неможливо нічим задовольнити; постійно 
готова сваритися.

КВЕРУЛЯНСТВО – розлад поведінки у формі су-
тяжництва – боротьби проти дрібних, інколи уявних об-
раз; маячного змісту не досягає.

КВІКСА (F. H. QUIX) СИМПТОМ – ознака ура-
ження отолітового апарату: поєднання відхилення в бік 
хворого вуха під час ходьби та промахування при вико-
нанні вказівної проби Барані.

КВІНКЕ (H. I. QUINCKE) НАБРЯК – див.: Квін-
ке синдром.

КВІНКЕ (H. I. QUINCKE) СИМПТОМ – видимий 
капілярний пульс у ділянці нігтьових фаланґ; ознака не-
достатності аортальних клапанів.

КВІНКЕ (H. I. QUINCKE) СИНДРОМ – анґіонев-
ротичний набряк, який має різну етіолоґію (алерґіч-
ний, токсичний або спонтанний, ґенетично зумовле-
ний). Клінічно характеризується тістоподібним при-
пуханням обличчя (переважно губ, повік), кінцівок і 
зов нішніх статевих орґанів; часто набряк поширюєть-
ся на язик, слизову оболонку щік, надгортанник, що 
створює загрозу асфіксії. Часто спостерігається нудо-
та, блювання, пронос, головний біль, набряк легень. 
Звичайно, закінчується поліурією. Має схильність до 
рецидивів.

КВІНКЕ (H. I. QUINCKE) ХВОРОБА – див.: Квін-
ке синдром.

КЕБНЕРА (H. KOEBNER) СИМПТОМ – ознака 
лускатого лишая; інколи симптом спостерігається у хво-
рих червоним плоским лишаєм та іншими дерматоза-
ми: поява свіжих висипів на місці подразнення шкіри в 
стадії проґресування хвороби.

КЕБНЕРА (H. KOEBNER) ХВОРОБА – див.: Епі-
дермоліз бульозний вроджений.

КЕБОТА (R. C. CABOT) КІЛЬЦЯ – утворення, які 
спостерігаються в еритро цитах у формі кільця, вісімки; 
зустрічається при деяких анеміях.

КЕЙЗА (C. CASE) СИМПТОМ – при рентґено-
лоґічному дослідженні спостерігається дефект напов-
нення по малій кривизні або дефект круглої форми на 
задній стінці шлунка; можлива ознака раку тіла або 
хвоста підшлункової залози.

КЕЙЛОНИ – речовини, які специфічно гальмують 
поділ клітин; для К. характерний тканинноспецифічний 
вплив на поділ клітин та синтез ДНК і відсутність видо-
вої специфічності.

КЕЙПЮТА – РІМОЙНА – КОНІҐСМАРКА 
(A. A. CA PUTE – D. RIMO IN – B. W. KONIGSMARK) 
СИНДРОМ – спадкове (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) поєднання аномалій шкіри, серця і 
внутрішнього вуха: плями на шкірі коричневого або 
темно-коричневого кольору, які мають вроджений харак-
тер, або появляються після народження; вроджені вади 
серця у поєднанні з різними змінами електрокардіоґра-
ми; гіпертелоризм, проґнатія; виражений торакальний 
кіфоз; глухота; дисґеніталізм [гіпоспадія, тестикулярна 
(оваріальна) гіпоспадія].

КЕЙРА (A. L. V. J. QUEYRAT) ЕРИТРОПЛАЗІЯ – 
еритроплазія головки статевого члена, яка характери-
зується появою різко обмежених, множинних, блідо-
червоного кольору плям на головці статевого члена з 
частим лущенням епітелію та утворенням поверхневих 
виразкувань. Інколи подібні зміни спостерігаються на 
слизовій оболонці порожнини рота, гортані.

КЕЙРА (A. L. V. J. QUEYRAT) ХВОРОБА – див.: 
Кейра еритроплазія.

КЕЙФ – 1) безтурботний, приємний відпочинок; 2) 
відчуття задоволення, комфорту та приливу сил, що суп-
роводжується ілюзіями приємного змісту і фантазіями, 
які виникають у першій стадії гашишного сп’яніння.

КЕЛЕРА (A. KЕHLER) ХВОРОБА І – асептичний 
субхондральний некроз ядра з закостенінням човно-
подібної кістки, який виникає внаслідок місцевого пору-
шення живлення кістки; частіше хворіють діти у віці 3–
7 років; зустрічаються родинні форми захворювання.

КЕЛЕРА (A. KЕHLER) ХВОРОБА ІІ – див.: Фрей-
берґа – Келера синдром.

КЕЛИХОПОДІБНІ КЛІТИНИ – див.: Бокалоподіб-
ні клітини.

КЕЛІОСКОПІЯ – див.: Перитонеоскопія.
КЕЛЛОКА (KELLOCK) СИМПТОМ – диферен-

ційно-діаґностична ознака ексудативного плевриту і 
пнев монії: над ділянкою випоту від удару посилено віб-
рують ребра; удар виконується правою рукою, а вібрація 
сприймається лівою рукою, яка притискується до груд-
ної клітки нижче соска на тому ж боці. У випадку пнев-
монії вібрація не спостерігається.

КЕЛОЇД – доброякісне, поверхневе вузлувате дріб-
ноклітинне фіброзне розростання, яке характеризується 
широкими колаґеновими пучками, що переплітаються, 
мають гомоґенний вигляд і забарвлюються оксифіль-
но; ураження, звичайно, виникає внаслідок деяких форм 
пошкодження шкіри; частіше зустрічається в негрів; має 
тенденцію до рецидивування.

КЕЛОЇД АДДІСОНА – див.: Склеродермія обме-
жена.

КЕЛЬМЕЙЄРА – ДЕҐОСА (W. KOHL MEIER – 
R. DEGOS) СИНДРОМ – див.: Деґоса синдром.

КЕЛЬМЕЙЄРА – ДЕҐОСА (W. KOHL MEIER – 
R. DEGOS) ХВОРОБА – див.: Деґоса синдром.

КЕМПА (F. H. KEMP) СИМПТОМ – у хворого, 
що стоїть з розслабленими м’язами, поштовхами пе-
реміщують тулуб почергово то назад і вправо, то назад 
і вліво; при наявності патолоґії виникає біль; можли-
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ва ознака випадіння драглистого ядра міжхребцевого 
диску.

КЕНЕВЕНА (M. M. CANAVAN) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс вроджених (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) нервово-психічних розладів, зу-
мовлених губчастою деґенерацією білої речовини голо-
вного мозку; перші ознаки захворювання появляються в 
ранньому дитячому віці; спостерігається гідроцефалія, 
затримка розумового розвитку; м’язова гіпотонія, вира-
жена переважно в ділянці шиї, що викликає постійне 
опущення голови; спастичні парези кінцівок; атрофія 
зорового нерва, проґресуюче погір шен ня зору до пов-
ної сліпоти; послаблення слуху.

КЕНЕНА (J. KOENEN) ОНІХІЯ – див.: Кенена 
пухлина.

КЕНЕНА (J. KOENEN) ПУХЛИНА – фіброма, роз-
міщена над нігтьовою пластинкою.

КЕНІҐА (P. KЕNIG) СИМПТОМ – при притиску-
ванні долонею молочної залози до грудної клітки про-
мацується пухлинний вузол; ознака рака молочної за-
лози.

КЕНІҐА (F. KЕNIG) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при хронічній непрохідності 
кишечника в ділянці переходу клубової кишки в сліпу; 
характеризується поєднанням нападів колькоподібних 
болей у животі, метеоризму, чергування запорів та про-
носів, бурчання при пальпації правої здухвинної ямки. 

КЕНІҐА (F. KЕNIG) ХВОРОБА – субхондральний 
асептичний некроз невеликої ділянки суглобової повер-
хні епіфіза кістки; частіше локалізується в колінному 
(85%), ліктьовому, гомілковоступневому, кульшовому 
та плечовому суглобах.

КЕНКО (C. E. QUINQUAUD) СИМПТОМ – трем-
тіння віялоподібно розведених пальців рук хворого, яке 
виявляється при встановленні їх перпендикулярно сто-
совно долоні лікаря; ознака хронічного алкоголізму.

КЕНКО (C. E. QUINQUAUD) ХВОРОБА – див.: 
Фолікуліт декальвуючий.

КЕННЕДІ (F. KENNEDY) СИМПТОМ (1) – мож-
лива ознака субдуральної гематоми; мідріаз на боці ура-
ження.

КЕННЕДІ (F. KENNEDY) СИМПТОМ (2) – озна-
ка пухлини мозолистого тіла, яка розвивається в лобній 
частці; під час довільних двобічних скорочень м’язів 
кінцівок на протилежному вогнищу ураження боці ско-
рочення більш тривалі.

КЕННЕДІ (F. KENNEDY) СИНДРОМ – характери-
зується поєднанням ураження нюхового і зорового не-
рвів; проявляється первинною атрофією зорового нерва 
зі зниженням зору (інколи до сліпоти) на одному боці, 
застійним соском зорового нерва – на іншому боці; по-
рушеннями нюху, спочатку на боці ураження, потім (ін-
коли) і на іншому боці.

КЕННЕДІ – УОРТИСА (F. KENNE DY – WORTIS) 
СИМПТОМ – на боці субдуральної гематоми спостері-
гається розширення зіниці.

КЕННІ (F. M. KENNY) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним ти-

пом) аномалій: внутрішньоутробна карликовість, запіз-
ніле закриття тім’ячок, потовщення кортикальної суб-
станції трубчастих кісток, звуження кістковомозкового 
простору в довгих трубчастих кістках, короткозорість, 
переміжна гіпокальціємія і гіперфосфатемія; напади су-
дом у ран ньому дитячому віці.

КЕННОНА (W. B. CANNON) РЕАКЦІЯ – див.: 
Кеннона синдром.

КЕННОНА (W. B. CANNON) СИНДРОМ – рап-
тове підвищення тонусу симпатичної нервової системи 
внаслідок підсиленої продукції адреналіну з гіпертонією 
і гіперґлікемією.

КЕННОНА – БАРДА (W. B. CAN NON – PH. BARD) 
ТЕОРІЯ – теорія, в якій стверджується, що поява емо-
цій пов’язана з діяльністю ядер гіпоталамуса.

КЕНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь пустинних, від-
критих місць.

КЕНЮ – МЮРЕ (E. QUÉNU – P. L. MU   RET) 
СИМПТОМ – якщо хворому з аневризмою маґістраль-
ної судини кін цівки стиснути судину і після цього вико-
нати пункцію периферійної судини, то кров через голку 
виділяється тільки в тих випадках, коли утворився кола-
теральний кровообіг; ознака колатерального кровообігу 
при аневризмі кровоносної судини.

КЕРА (H. KEHR) СИМПТОМ (1) – біль при вди-
ху під час пальпації правого підребер’я; ознака холе-
циститу.

КЕРА (H. KEHR) СИМПТОМ (2) – сильний біль у 
лівому плечі; можлива ознака внутрішньочеревної кро-
вотечі.

КЕРАЗИН – цереброзид, який містить ліґноцерино-
ву кислоту; входить до складу тканин головного мозку; 
при хворобі Ґоше накопичується в печінці, селезінці та 
інших орґанах.

КЕРАТ- (керато-; грец. keras, keratos – ріг, рогова ре-
човина) – частина складних слів, яка означає «роговий», 
«рогова речовина», «зроговіння», «такий, що належить 
до рогівки». 

КЕРАТЕКТАЗІЯ – випинання стоншених ділянок 
рогівки.

КЕРАТИНИ – білкові речовини з групи склеропро-
теїнів. Характеризуються високим вмістом сірки і амі-
нокислоти цистину. Головна складова частина утворів, 
що виконують в орґанізмах людини і тварин покривну 
та захисну функції.

КЕРАТИНІЗАЦІЯ – деґенеративний процес у клі-
тинах епідермісу, що закінчується утворенням кератину 
та жирів у роговому шарі.

КЕРАТИТ – запалення рогівки ока; виділяють екзоґен-
ні й ендоґенні К. До екзоґенних К. належать:1) травматич-
ні К.; 2) бактеріальні К.; 3) К., що розвиваються внаслідок 
захворювань кон’юнктиви, повік та залоз хряща повік; 
4) вірусні К.; 5) грибкові К.; ендоґенні К. поділяються на: 
1) інфекційні К.; 2) вірусні К.; 3) нейроґенні К.; 4) гіпо- 
і авітамінозні К.; 5) алерґічні К.; 6) К. невиясненої етіо-
лоґії. Основними клінічними проявами К. є: 1) симптоми 
подразнення рогівки – сльозотеча, світлобоязнь, блефа-
роспазм, часто – біль; 2) наявність перикорнеальної або 
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змішаної інфекції; 3) помутніння рогівки, що супровод-
жується порушенням прозорості, дзеркальності, блиску, 
сферичності та чутливості рогівки.

КЕРАТИТ АКТИНОМІКОЗНИЙ – К., що спричи-
нюється актиноміцетами.

К. АЛЕРҐІЧНИЙ – К., який виникає як місцевий 
прояв алерґічної реакції.

К. АНУЛЯРНИЙ – морфолоґічна форма сифілітич-
ного паренхіматозного К.; характеризується утворенням 
у центрі рогівки кільцеподібного помутніння, яке скла-
дається із точкових інфільтратів.

К. БАКТЕРІАЛЬНИЙ – К., що виникає при пору-
шенні цілісності епітелію рогівки і потраплянні в ділян-
ку пошкодження бактерій (пневмококів, стрептококів, 
стафілококів, синьогнійної палички); найбільш тяжкою 
формою К.б. є  повзуча виразка рогівки.

К. БЕЗСУДИННИЙ – морфолоґічна форма сифілі-
тичного паренхіматозного К., яка характеризується тим, 
що вростання судин у змінену рогівку не спостерігаєть-
ся.

К. БУЛЬОЗНИЙ – морфолоґічна форма К., яка ха-
рактеризується утворенням на рогівці пухирів, що міс-
тять серозну рідину.

К. ВІРУСНИЙ – К., який спричинюється віруса-
ми.

К. ГЕРПЕТИЧНИЙ – К., що спричинюється віру-
сами герпесу; розрізняють первинні К. г.: а) герпетич-
ний блефарокон’юнктивіт (фолікулярний, плівчастий), 
б) епітеліальний К., в) кератокон’юнктивіт із виразку-
ванням та васкуляризацією рогівки; виникають у дитя-
чому віці при першому проникненні вірусу герпесу в 
орґанізм людини; захворювання має гострий, важкий 
та затяжний перебіг (в орґанізмі немає протигерпетич-
них антитіл); післяпервинні К. г.: 1) поверхневі форми: 
а) епітеліальний К., б) субепітеліальний точковий К., 
в) деревоподібний К.; 2) глибокі (стромальні) форми: 
а) метагерпетичний К., б) дископодібний К., в) глибо-
кий дифузний К., г) кератоіридоцикліт; розвиваються 
в дорослих та дітей старше 3 років на фоні латентної 
вірусної інфекції; захворювання характеризується під-
гострим коротким перебігом, менш ґенералізованим та 
більш поверхневим процесом; для К. г. характерне різ-
ке зниження або повна відсутність чутливості рогівки 
та від сутність або пізня поява її васкуляризації, а також 
схильність до рецидивів.

К. ГЛИБОКИЙ – морфолоґічна форма К., яка харак-
те ризується поширенням запальної реакції під перед-
ньою суміжною пластинкою в стромі рогівки.

К. ГРИБКОВИЙ – К., що спричинюється різними 
видами грибків (частіше плі сневими, рідкісніше проме-
нистим грибком – актиноміцетами і дріж д жовими гриб-
ками), що перебувають у  кон’юнктиві і слізних шляхах; 
для К. г. характерна наявність гіпопіону. 

К. ҐУМОЗНИЙ – К., який ускладнює перебіг тре-
тичного сифілісу; характеризується утворенням сифілі-
тичної ґуми в стромі рогівки.

К. ДЕРЕВОПОДІБНИЙ – форма післяпервинного 
герпетичного К.; характеризується появою на фоні го-

стрих симп  томів подразнення рогівки за ходом нер вових 
стовбурів дрібних пухирців сірого кольору, які при злит-
ті нагадують гілочку дерева; при К. д. часто наступає 
виразкування, запальний процес переходить на строму 
і ускладнюється розвитком іридоцикліту; розрізняють 
різні види К. д. – везикульозний, зірчастий, точковий і 
перехідні форми – деревоподібний з ураженням строми 
і картоподібний («ґеоґрафічний» К.).

К. ДИСКОПОДІБНИЙ – форма післяпервинного 
герпетичного К.; характеризується наявністю глибокого 
округлого інфільтрату сірувато-білого кольору в центрі 
рогівки; при цьому майже завж ди спостерігається іри-
доцикліт з преципітатами на задній поверхні рогівки 
відповідно до диску інфільтрату; К. д. є патоґномоніч-
ним для герпетичного К., але інколи зустрічається і при 
інших за хворюваннях рогівки.

К. ЕПІТЕЛІАЛЬНИЙ – форма первинного герме-
тичного К.; може поєднуватися з кон’юнктивітом і ха-
рактеризується появою точкових білих або сірих вог-
нищ помутніння та утворенням пухирців з піднятим епі-
телієм; на місці злущеного епітелію можуть утворюва-
тися ерозії, які швидко загоюються.

К. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – див.: К. паренхіматоз-
ний.

К. ІНФЕКЦІЙНИЙ – К., що спричинюється пато-
ґенними мікроорґанізмами.

К. МЕЙБОМІЙОВИЙ – К., який розвивається при 
гіперсекреції залоз хряща повік; секрет, що виділяється 
розкладається і подразнює епітелій рогівки.

К. МЕТАГЕРПЕТИЧНИЙ – форма післяпервин-
ного герпетичного К.; належить до глибоких (стромаль-
них) форм; характеризується тим, що запальні інфіль-
трати розміщені в глибоких шарах строми і на значній 
площі; часто захворювання виникає на фоні дерево-
подібного К.; рогівка являє собою масивну ерозовану, 
тьмяно-сіру поверхню; патолоґічний процес часто суп-
роводжується іридоциклітом, а інколи і заднім увеїтом 
зі змінами на очному дні (набряк сітківки, папіліт); вас-
куляризація рогівки незначна, спостерігаються світло-
боязнь, сльозотеча, блефароспазм, «циліарний» біль; пе-
ребіг захворювання тривалий, розвивається помутніння 
рогівки та зниження гостроти зору.

К. НЕЙРОҐЕННИЙ – див.: К. нейропаралітич-
ний.

К. НЕЙРОПАРАЛІТИЧНИЙ – К., що розвивається 
внаслідок первинного ураження трійчастого нерва; ха-
рактеризується різким зниженням або повною втратою 
чутливості рогівки.

К. НИТКОПОДІБНИЙ – К., зумовлений гіпофунк-
цією слізних залоз, що призводить до висихання рогів-
ки; характеризується появою на передній поверхні ро-
гівки ниток довжиною 1–5 мм, які складаються із деґе-
нерованих клітин епі телію рогівки.

К. ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ – К., який характери-
зується помутнінням середніх і глибоких шарів рогів-
ки.

К. ПОВЕРХНЕВИЙ – К., який характеризується ура-
женням епітелію і підепі теліального шару рогівки.
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КЕРАТИТ ПОВЕРХНЕВИЙ КРАЙОВИЙ – К., 
який виникає на фоні інфекційного кон’юнктивіту або 
блефариту; характеризується появою по краю рогівки 
точкових інфільтратів, які мають тенденцію до злиття 
і виразкування.

К. ПРОМЕНЕВИЙ – К., що виникає внаслідок дії 
іонізуючого випроміню вання.

К. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – морфолоґіч на форма К., 
яка характеризується появою в глибоких шарах рогівки 
жовтувато-білих інфільтратів, що повільно поширюєть-
ся від лімба до центра; з часом у цих ділянках спостері-
гається розростання сполучної тканини.

К. СКРОФУЛЬОЗНИЙ – див.: К. туберкульозно-
алерґічний.

К. СМУГАСТИЙ – К., який ускладнює оперативну 
екстракцію катаракти; характеризується появою в ділян-
ці операційної рани звивистих, білуватих смужок, які є 
складками задньої суміжної пластинки рогівки.

К. ТРАВМАТИЧНИЙ – К., що виникає при непрони-
каючих травмах рогівки, потраплянні в око чужорідних тіл, 
при опіках та прониканні в рану мікроорґанізмів.

К. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – К., що спри чинюється 
мікобактеріями туберкульозу; К. т. поділяють на 2 пато-
ґенетично різні групи – гематоґенні К., що виникають із 
бактеріальних вогнищ судинного тракту, і туберкульоз-
но-алерґічні.

К. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ГЛИБОКИЙ ДИФУЗ-
НИЙ – форма туберку льозного гематоґенного К.; ха-
рактеризується дифузною інфільтрацією серед ніх і гли-
боких шарів рогівки, на фоні якої виділяються харак-
терні більш густі вогнища інфільтрату жовтувато-роже-
вуватого кольору без схильності до  злиття.

К. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – 
форма туберкульозного гематоґенного К.; розвивається 
при глибокому склериті; при цьому від лімба до центра 
рогівки повільно поширюються жовтувато-білі інфіль-
трати у вигляді трикутників.

К. ТУБЕРКУЛЬОЗНО-АЛЕРҐІЧНИЙ – різновид 
туберкульозного К., що проявляється великою різно-
манітністю клінічних форм, тривалістю перебігу, части-
ми загостреннями і рецидивами; характерним проявом 
К. т.-а. є фліктена – вузлик інфільтрації, що складається 
з лімфоїдних клітин і невеликої кількості епітеліоїдних 
і плазматичних клітин.

К. ФІЛАМЕНТОЗНИЙ – див.: К. ниткоподібний.
КЕРАТОАКАНТОМА – доброякісна пухлина, яка 

морфолоґічно нагадує високодиференційований плос-
коклітинний рак, вірусну бородавку або заразливий мо-
люск; у центральних відділах пухлини є кратероподібне 
заглиблення, заповнене роговими масами; по периферії 
і в дні заглиблення виявляються акантотичні тяжі і ком-
плекси епітелію, які часто проникають далеко в глиби-
ну дерми; швидко росте протягом перших 2–3 тижнів, 
потім стабілізується в рості і через 6–8 місяців може 
зникнути; інколи пухлина неодноразово рецидивує уп-
родовж багатьох років.

КЕРАТОГІАЛІН – білок, який накопичується в клі-
тинах зернистого шару епідермісу; є попередником ке-
ратину.

КЕРАТОГІАЛІНОВИЙ ШАР – див.: Зернистий 
шар (1).

КЕРАТОҐЛОБУС – напівсферичне випинання ро-
гівки; може спостерігатися при гідрофтальмі або бути 
аномалією розвитку.

КЕРАТОҐРАФІЯ – дослідження форми рогівки шля-
хом фотоґрафування відбитих від її поверхні зображень 
(концентричних або паралельних смужок).

КЕРАТОДЕРМІЯ – кератоз з переважною локаліза-
цією на долонях і підошвах.

КЕРАТОДЕРМІЯ ВЕРУКОЗНА ВУЗЛОВА – див.: 
Кератодермія плямиста дисемінована симетрична.

КЕРАТОДЕРМІЯ КЛІМАКТЕРИЧНА – див.: Хакс-
хаузена синдром.

КЕРАТОДЕРМІЯ МЕЛЕНА – захворювання, що 
спостерігається в жителів острова Мелена; належить до 
групи спадкових кератозів; характеризується потовщен-
ням шкіри долоней і підошов; поверхня вогнищ уражен-
ня волога, жирна з неприємним запахом; часто спостері-
гається зроговіння тилу кис тей, ступнів, ліктів і колін-
них суглобів.

КЕРАТОДЕРМІЯ МУТИЛЮЮЧА – див.: Фовінке-
ля синдром.

КЕРАТОДЕРМІЯ ПЛЯМИСТА ДИСЕМІНОВА-
НА СИМЕТРИЧНА – спадкова (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) К., яка характеризуєть-
ся множинними симетрично  розміщеними ділянка-
ми зроговіння жовто-коричневого кольору, розміром 
2–10 мм.

КЕРАТОЗ (1) – зроговіння, рогове перетворення, ут-
ворення рогової речовини в тканинах.

К. (2) – захворювання шкіри незапального характе-
ру, яке характеризується потовщенням рогового шару 
епідермісу; К. можуть бути спадковими і набутими; за-
лежно від локалізації, особливостей патогістолоґічної 
структури і клі нічної картини виділяють такі основні 
групи К.: 1) дифузні, або ґенералізовані, К.; 2) обмежені, 
або реґіонарні, К.; за етіолоґічними ознаками розділя-
ють: 1) спадкові К.; 2) сен ціальні К. – набуті К. неясної 
етіолоґії; 3) симптоматичні К., які є симптомом іншого 
захворювання або виникають внаслідок дії екзоґенно-
го фактора.

К. АКТИНІЧНИЙ – новоутворення шкіри, яке пе-
реважно виникає в осіб старечого віку, частіше – на об-
личчі і тилі кистей; передраковий стан; мікро скопічно 
спостерігається гіперкератоз, паракератоз, акантоз, 
папіломатоз; зроговіння нерівномірне; базальний шар 
епідермісу багатошаровий, з явищами дискомплекса-
ції.

К. БОРОДАВЧАСТИЙ РОДИННИЙ СПАДКО-
ВИЙ – спадкова кератодермія, яка характеризується роз-
витком ділянок зроговіння, що нагадують бородавки (з 
западінням у центрі) або змозолілості.

К. ҐОНОРЕЙНИЙ – кератоз, який розвивається при 
ґонореї; переважно локалізується на підошвах та в ділян-
ці статевих орґанів.

К. ДОБРОЯКІСНИЙ ПЛОСКОКЛІТИННИЙ – 
новоутворення шкіри, що зустрічається найчастіше; 
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являє собою пухлиноподібний процес, який вини-
кає в будь-якому віці, частіше розвивається на тулубі; 
мікроскопічно виявляються сосочкові розростання епі-
дермісу, часто – з акантозом, гіпер- і паракератозом, з 
порушенням розміщення шарів епі дермісу; інколи мо-
же маліґнізуватися.

КЕРАТОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ БАГАТОФОРМ-
НИЙ – див.: Ядассона – Левандовського синдром.

К. КІНЦІВОК СПАДКОВИЙ ПРОҐРЕСУЮ-
ЧИЙ – спадкова (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) кератодермія, яка характеризується рого-
вими вузликами і роговими нашаруваннями, що злива-
ються, на тилі кистей та ступнів.

К. ПРЕКАНЦЕРОЗНИЙ – див.: Кератоз актиніч-
ний.

К. СЕБОРЕЙНИЙ – пухлиноподібний про цес, 
який зустрічається частіше у хворих літнього ві ку на 
ділянках шкіри обличчя та волосистої частини го  лови; 
розвиток К. с. пов’язаний з подраз ненням при повтор-
ній травматизації і при запаленні; мікроскопічно харак-
теризується розростаннями пластів епітелію з аканто-
зом, які можуть зливатися, утворюючи великі поля; в 
епітеліальних нашаруваннях утворюються рогові кіс-
ти, що оточені шаром шипуватих клітин; зустрічають-
ся ділянки, в яких клітини перебувають на різних ета-
пах кератинізації.

К. СЕНІЛЬНИЙ – див.: Кератоз актинічний.
К. СПАДКОВИЙ ДОЛОННО-ПІДОШОВ НИЙ – 

спадковий К.; характеризується симетричним уражен-
ням долоней і підошов у вигляді чітко обмежених рого-
вих нашарувань та підсиленням малюнка шкірних бо-
розн; рогові маси складаються із широких, міцно спая-
них, сухих, жовтого або коричневого кольору пластинок, 
які інколи досягають 1 см товщини; вогнище ураження 
може поширюватися на тильну і бокову поверхні кистей 
і ступнів, ділянку колін них суглобів, ліктьових згинів та 
суглобових складок.

К. ТОЧКОВИЙ ДОЛОННО-ПІДОШОВНИЙ – 
спадковий К.; характеризується симетричним уражен-
ням підошов і долоней у вигляді численних дисеміно-
ваних або згрупованих міліарних, прозорих, щільних, 
жовтого або темно-коричневого кольору, конічних ро-
гових утворень.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Кератоз фолікулярний 
інвертуючий.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ АВІТАМІНОЗ НИЙ – див.: 
Фринодерма.

КЕРАТОЗ ФОЛІКУЛЯРНИЙ АЗБЕСТОПОДІБ-
НИЙ – див.: Лишай азбестоподібний.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ АКНЕПОДІБНИЙ – див.: Ке-
ратоз фолікулярний контаґіозний.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ АТРО ФІЧНИЙ – К. фоліку-
лярний інвертуючий, який локалізується на волосистій 
частині голови; з часом розвивається алопеція.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ ВЕҐЕТУЮЧИЙ – див.: 
Дар’є хвороба.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ ІНВЕРТУЮЧИЙ – пухлина, 
що виникає із волосяного фолікула; у деяких випадках 

може рецидивувати; звичайно, розвивається в літніх чо-
ловіків, локалізується частіше на обличчі; мікроскопіч-
но характеризується центрально розміщеною масою 
зроговіння кератиноцитів, на периферії яких спостері-
гаються товсті акантотичні тяжі, що складаються з 
низькодиференційованих клітин.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ КОНТАҐІОЗНИЙ – фоліку-
лярний К., який переважно локалізується на кінцівках, 
сідницях, вухах та тулубі; характеризується розвитком 
множинних симетричних комедоноподібних утворень, 
що перетворюються в шипоподібні папули; у центрі па-
пул – темний стрижень, який, звичайно, легко видав-
люється; часто також спостерігається лейкокератоз язи-
ка і слизової оболонки губ.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ СЕР ПІНГІОЗ НИЙ – спад-
ковий К., який характеризується розвитком на бокових 
поверхнях шиї, на потилиці, а також у ділянці колін-
них та ліктьових суглобів великих гіперкератотичних 
папул, що групуються в кільця або у фігури неправиль-
ної форми.

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ СКВАМОЗНИЙ – К., який 
характеризується розвитком на животі, поперекові та 
сідницях симетричних дрібних папул, покритих сірува-
то-коричневими лусочками.

КЕРАТОІРИТ – одночасне запалення рогівки і рай-
дужної оболонки.

КЕРАТОКОНУС – конічне випинання рогівки в 
її центрі внаслідок дистрофічного процесу, що розви-
вається під час статевого дозрівання.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ – одночасне запалення 
рогівки і кон’юнктиви.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ АДЕНО ВІРУСНИЙ – 
див.: Кератокон’юнктивіт епідемічний.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ ІЗ ВИРАЗКУВАН-
НЯМ ТА ВАСКУЛЯРИЗАЦІЄЮ РОГІВКИ – форма 
первинного герпетичного кератиту; виникає характер-
не дифузне помутніння епітелію рогівки з наступною 
його деструкцією та відторгненням; одночасно некро-
тизуються поверхневі шари строми рогівки, настає їх 
відторгнення та утворюються виразки; спостерігається 
рання масивна васкуляризація рогівки; часто виникають 
фолікулярний кон’юнктивіт та аденопатія; зазначені па-
толоґічні процеси часто спричинюють стійке помутнін-
ня рогівки.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ ЕПІДЕ МІЧНИЙ – ін-
фекційне захворювання, яке спричинюється аденовіру-
сами VІІІ ти пу; характеризується поєднанням гострого 
фолікулярного кон’юнктивіту і по верх невого точкового 
кератиту.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ СУХИЙ – див.: Кера-
тит ниткоподібний.

КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТ ФЛІКТЕНУЛЬОЗ-
НИЙ – кератокон’юнктивіт, що, звичайно, зустрічаєть-
ся в дітей; характеризується дискретними горбистими 
запальними ділянками рогівки або кон’юнк тиви (флікте-
нули), які виникають внаслі док реакції підвищеної чут-
ливості на невідомий антиґен.
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КЕРАТОЛІЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ – див.: Дерма-
тит ексфоліативний новонароджених.

КЕРАТОЛІТИЧНИЙ – такий, що спричинює роз-
пушення, відділення або руйнування рогового шару епі-
дермісу; спричинює лущення шкіри.

КЕРАТОЛІТИЧНІ КЕРАТОПЛАСТИЧНІ ЛІКАР-
СЬКІ ЗАСОБИ – лікарські засоби для зовнішньої те-
рапії шкірних захворювань, які спричинюють роз м’як-
шення, лущення роговогу шару епідермісу або сприя-
ють нормальному рогоутворенню.

КЕРАТОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Іхтіоз плода.
КЕРАТОМА РОГОВА – див.: Шкірний ріг.
КЕРАТОМА СТАРЕЧА – див.: Кератоз себорей-

ний.
КЕРАТОМА ФОЛІКУЛЯРНА – див.: Кератоз фолі-

ку лярний інвертуючий.
КЕРАТОМАЛЯЦІЯ – ураження рогівки, що харак-

теризується її некрозом і розплавленням; К. розвиваєть-
ся внаслідок глибоких гіпоавітамінозу і авітамінозіу А; 
при К., як правило, уражаються й інші ектодермальні 
утворення орґанізму. 

КЕРАТОМІКОЗ ДОЛОНЕВИЙ ЧОРНИЙ – див.: 
Лишай тропічний чорний.

КЕРАТОМІКОЗИ – грибкові захворювання шкіри, 
при яких збудники паразитують на поверхневій частині 
рогового шару шкіри, у кутикулі волосся, не викликаю-
чи реакції шарів, що розміщені нижче.

КЕРАТОМІЛЬОЗ – хірурґічна зміна кривизни і за-
ломлюючої сили рогівки при короткозорості.

КЕРАТОПАПІЛОМА – див.: Кератоз актинічний.
КЕРАТОПАПІЛОМА СЕБОРЕЙНА – див.: Кера-

тоз себорейний.
КЕРАТОПАТІЯ – невизначене ураження рогівки. 
КЕРАТОПЛАСТИКА – пересадка ро гівки замість 

видаленої мутної ділянки рогівки.
КЕРАТОПЛАСТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-

карські засоби, які підсилюють і прискорюють утворен-
ня рогового шару шкіри.

КЕРАТОПРОТЕЗУВАННЯ – оперативне форму-
вання штучної рогівки із різних синтетичних матеріалів 
з метою підвищення гостроти зору при більмі рогівки. 

КЕРАТОСКЛЕРИТ – одночасне запалення рогів-
ки і склери.

КЕРАТОСКЛЕРОУВЕЇТ – одночасне запалення ро-
гівки, склери і судинної оболонки ока.

КЕРАТОСКОПІЯ – дослідження форми і кривизни 
передньої поверхні рогівки.

КЕРАТОТОМІЯ – хірурґічний надріз, розтин, ін-
цизія рогової оболонки.

КЕРАТОУВЕЇТ – одночасне запалення рогівки і су-
динної оболонки очного яблука.

КЕРАТОФАКІЯ – оперативне підсилення рефрак-
ції ока при високій далекозорості та відсутності криш-
талика.

КЕРАТОЦЕЛЕ – див.: Десцеметоцеле.
КЕРАУНОФОБІЯ – див.: Астрапофобія.
КЕРБЕРА – САЛЮСА – ЕЛЬШНІҐА (H. KOER-

BER – R. SALUS – A.P. EL SCHNIG) СИНДРОМ – 

симптомокомплекс, що спостерігається у хворих 
внаслідок пошкодження стовбура мозку в ділянці вер-
хнього входу у водопровід середнього мозгу; харак-
теризується вертикальним паралічем погляду; анізо-
корією, спазмом конверґенції (короткочасна тоніч на 
конверґенція очних яблук при спробі дивитися вгору); 
своєрідним ністаґмом: інтермітуючі швидкі рухи оч-
них яблук назально з наступним їх повільним повер-
ненням до вихідного стану; ретракцією повік, тремтін-
ням повік.

ДЕ КЕРВЕНА (F. DE QUERVAIN) СИНДРОМ – 
гостре або підгостре негнійне запалення щитоподіб-
ної залози. Хворіють, переважно, жінки віком 25–45 
ро ків. Захворювання, часто, починається з помірної 
гарячки, схуднення, незначного підвищення основ-
ного обміну речовин. Клінічно характеризується ко-
лючими болями в горлі з іррадіацією у вуха і груди; 
щи топодібна залоза тверда, збіль шена, звичайно зро-
щена з оточуючими тканинами; у гострій стадії хво-
роби часто спостерігається підвищений вміст йоду в 
си роватці крові. Звичайно, закінчується спонтанним 
одужанням.

ДЕ КЕРВЕНА (F. DE QUERVAIN) ТИРЕОЇДИТ – 
див.: Де Кервена синдром.

КЕРЕРА (F. KEHRER) СИМПТОМ – якщо хворо-
му натиснути на точки потиличного нерва, то спостері-
гається раптовий рух голови назад і вбік; можлива оз-
нака пухлини головного мозку.

КЕРЕРА (E. KEHRER) СИНДРОМ – диспареунія 
в жінок, що проявляється: 1) збільшеною, потовщеною, 
твердої кон систенції маткою з затримкою слизового сек-
рету шийки; 2) фібросклерозом lig. sacrouterinum; 3) 
стійкою гіперемією і гі перлімфією ґеніталій, виклика-
ними статевим актом, внаслідок чого поступово розви-
ваються розширення тазових вен, зовнішні і внутрішні 
гемороїдальні вузли, розширення вен ніг та свербіж у 
со ро мітній ділянці; 4) гіперестезією внут рішніх стінок 
малого тазу; 5) білями.

КЕРЕРА (F. KEHRER) ТОЧКИ – ділянки шкіри 
на задній ділянці шиї, які відповідають місцям виходу 
великих потиличних нервів між атлантом і ІІ шийним 
хребцем.

КЕРЕРА (F. KEHRER) ХОРЕОПАТИ – див.: Хо-
рео пати.

КЕРІОН ЦЕЛЬСА – див.: Цельса ке    р іон.
КЕРЛЯ – УРБАХА (W. KERL – E. UR BACH) ХВО-

РОБА – див.: Ксантоматоз.
КЕРНІГА (В. М. КЕРНИГ) СИМПТОМ (1) – зник-

нення печінкової глухості при перкусії задньої поверх-
ні грудної клітки в позі хворого стоячи; ознака значного 
опущення печінки.

КЕРНІГА (В. М. КЕРНИГ) СИМПТОМ (2) – не-
можливість розігнути ногу в колінному суглобі, якщо 
вона зігнута в кульшовому і колінному суглобах; при 
спробі зігнути ногу в кульшовому суглобі при розігну-
тому коліні нога рефлекторно згинається в колінному 
суглобі; ознака подразнення мозкових оболонок.

 КЕРАТОЛІЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ – КЕРНІГА СИМПТОМ (2)
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КЕРНІГА – ЛАСЕҐА (В. М. КЕРНИГ – E. CH. LA-
SEGUE) СИМПТОМ – при виявленні симптому Кер-
ніга тонічно напружуються м’язи гомілки; ознака попе-
реково-крижового радикуліту.

КЕРНСА (H. J. F. CAIRNS) СИНДРОМ – гідро-
цефалія, яка розвивається у хворих на туберкульозний 
менінґіт вна слідок порушення циркуляції спинномоз-
кової рідини.

КЕРРА (H. H. KERR) СИМПТОМ – ознака по-
шкодження спинного мозку: порушення трофіки нижче 
відповідного сеґмента.

КЕРТЕ (W. KЕRTE) СИМПТОМ – наявність ре-
зистентності черевної стінки у вигляді пояса, що від-
повідає топоґрафіч ному розміщенню підшлункової за-
лози; ознака гострого панкреатиту.

КЕСАРІВ РОЗТИН – хірурґічний метод вийман-
ня плода і посліду через розріз у стінці матки; залежно 
від доступу до матки розрізняють абдомінальний К. р., 
який виконується шляхом лапаротомії і застосовується 
для розроджування, і піхвовий К. р., що виконується з 
метою переривання вагітності через природні пологові 
шляхи.

КЕСОННА ХВОРОБА – див.: Декомпресійна хво-
роба.

КЕСТЕНБАУМА (А. KESTENBAUM) СИМП-
ТОМ – зменшення числа судин, що проходять через 
периферію сосочка зорового нерва; рання ознака атро-
фії зорового нерва.

КЕТГУТ – шовний матеріал, що має властивість 
роз смоктуватися в тканинах живих орґанізмів; виготов-
ляється із підслизової основи і м’язового шару тонких 
кишок овечок.

КЕТОАЦИДОЗ – порушення кислотно-лужної рів-
новаги внаслідок неповного окислення жирів і надмір-
ного накопичення в орґанізмі кетонових або ацетонових 
тіл (ацетооцтової, β-оксимасляної кислот). 

КЕТОАЦИДУРІЯ РОЗГАЛУЖЕНОЛАНЦЮГО-
ВА – див.: «Кленового сиропу» хвороба.

КЕТОАЦИДУРІЯ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІС-
ТЮ – спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) захворювання, яке характеризується розумовою 
відсталістю, глухотою, атаксією, поступовою атрофією 
периферійної мускулатури, недорозвитком вторинних 
статевих ознак, кетоацидурією.

α-КЕТОҐЛУТАРОВА КИСЛОТА – СООН · СО · 
(СН2)2 · СООН; орґанічна кислота, одна з природних ди-
карбонових кислот. Бере участь у циклі трикарбонових 
кислот. Утворюється в орґанізмах як проміжний про-
дукт енерґетичного обміну вуглеводів, жирних кислот 
(дихання) і обміну амінокслот.

КЕТОКИСЛОТИ – орґанічні речовини, до скла-
ду молекул яких входять карбо ксильні (СООН-) і кар-
бонільні (-СО-) групи; К. є попередниками багатьох спо-
лук, що виконують важливі біолоґічні функції в орґаніз-
мі; залежно від позиції кето групи стосовно карбоксилу 
розрізняють α-, β- і γ-кетокислоти; за кількістю СООН-
груп К. поділяються на одноосновні і двоосновні; К. ма-
ють хімічні властивості кетонів і кислот.

β-КЕТОМАСЛЯНА КИСЛОТА – див.: Ацето оц-
това кислота.

КЕТОНЕМІЯ – див.: Ацетонемія.
КЕТОНИ – орґанічні сполуки, що містять у своїй 

молекулі карбонільну групу, яка сполучена з двома вуг-
лецевими атомами; загальна формула К.: R-CO-R’, де R 
i R’ – вуглеводневі радикали різної природи.

КЕТОНОВІ ТІЛА – див.: Ацетонові тіла.
КЕТОНУРІЯ – див.: Ацетонурія.
КЕТОСТЕРОЇДИ – див.: 17-кетостероїди.
17-КЕТОСТЕРОЇДИ – природні речовини, похідні 

андростану з наявністю кетогруп в 17-й позиції; 17-К. 
є продуктами обміну стероїдних гормонів; більшість із 
них мають властивості чоловічих статевих гормонів.

КЕФАЛ- (кефало-, цефал-, цефало-; грец. kephalē – 
голова) – частина складних слів, яка зазначає належ-
ність до голови.

КЕФАЛГЕМАТОМА – крововилив під окістя будь-
якої кістки черепа в новонароджених.

КЕФАЛОҐРАФІЯ – вивчення механізмів збережен-
ня пози стояння шляхом ґрафічної реєстрації коливань 
голови стосовно вертикальної осі тіла.

КЕФАЛОМЕТРІЯ – вимірювання розмірів голо-
ви.

КЕФАЛОТРИПСІЯ – плодоруйнівна операція, при 
якій голівку плода роздавлювали за допомогою спе-
ціального ін струмента (кефалотриба).

КЕФФІ – СІЛЬВЕРМЕНА (J. CAF FEY – W. A. SIL-
VERMAN) СИНДРОМ – див.: Гіперостоз дитячий кор-
тикальний.

КЕШАНЬ (назва провінції в Китаї, де вивчалась 
хвороба) ХВОРОБА – кардіоміопатія в дітей, яка зумо-
влена, як вважається, недостатністю селену.

КИЗИЛ СПРАВЖНІЙ (CORNUS MAS L.) – висо-
кий кущ або невелике деревце з круглою кроною. Мо-
лоді паґони зеленувато-сірі, а старі вкриті сірою з трі-
щинами корою. Листки супротивні, ланцетоподібні, зе-
лені, цілокраї, сидять на коротких черешках, вкритих 
притиснутими волосками. Квітки дрібні, золотаво-жовті, 
зібрані в зонтикоподібні су цвіття. Плід – темно-червона 
соковита кістянка, овальна або грушоподібна. Кісточка 
тверда, веретеноподібна. За цвітає К. с. до розпускан-
ня листків у березні–квітні, плоди достигають у серп-
ні–вересні. Росте в горах і лісах, у садках. Дія: в’яжуча, 
бактерицидна, знеболююча, запобігаюча авітамінозу С, 
тоні зуюча.

КИСЕЛЯ – ДЖОНСА – НЕСТЕРОВА (А. А. КИ-
СЕЛЬ – T. D. JONES – А.И. НЕС  ТЕРОВ) КРИТЕРІЇ – 
діаґностичні симптоми ревматизму, що дозволяють 
діаґностувати активну фазу ревматизму; до основних, 
найбільш специ фічних, критеріїв належать кардит, по-
ліартрит, хорея, анулярна еритема, ревматичні вузлики, 
типовий ревматичний анамнез.

КИСЕНЬ – О; хімічний елемент VІ групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер К. 8, атомна 
вага 15,9994; К. є найважливішим біоґенним хімічним 
елементом, що забезпечує дихання всіх живих орґаніз-
мів на Землі.

 КЕРНІГА – ЛАСЕҐА СИМПТОМ – КИСЕНЬ
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КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ – харчові продук-
ти, які отримують внаслідок молочнокислого бродіння 
молока.

КИСЛОТИ – клас хімічних сполук, які, звичайно, 
характеризуються дисоціацією у водному розчині з ут-
воренням іонів Н+.

КИСЛОТНИЙ – такий, що належить до кислоти, 
кис лотна сполука.

КИСЛОТНІСТЬ (у медицині) – показники, що ха-
рактеризують вміст іонів водню в деяких рідинах.

КИСЛОТНО-ЛУЖНА РІВНОВАГА – відносна 
сталість водневого показника (рН) внутрішнього сере-
довища орґанізму, зумовлена спільною дією буферних 
(гідрокарбонатна, фосфатна, білкова та гемоґлобінова) 
і деяких фізіолоґічних си стем, які визначають повно-
цінність метаболічних перетворень у клітинах орґаніз-
му; рН – від’ємний десятинний логарифм концентра-
ції Н+, або величина, оборотна числу концентрації Н+ в 
розчині; це основний показник, який визначає реакцію 
розчину (норма 7,35–7,45); в умовах патолоґії показник 
рН коливається в межах від 6,8 до 7,0; якщо рН переви-
щує 7,45, такий стан називають алкалозом, якщо нижче 
ніж 7,35 – ацидозом.

КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ БАЛАНС – див.: Кислот-
но-лужна рівновага.

КИСЛОТОСТІЙКІ БАКТЕРІЇ – бактерії, які є стій-
кими до дії кислот, лугів та спиртів.

КИСНЕВА ЄМНІСТЬ КРОВІ – максимальна кіль-
кість кисню, яка може бути зв’язана в 10 мл крові.

КИСНЕВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ – стан орґаніз-
му, при якому споживання кисню відстає від потреби 
орґанізму в ньому; при цьому спостерігається накопи-
чення в м’язових тканинах недоокислених продуктів об-
міну. 

КИСНЕВА КОМПРЕСІЯ – див.: Гіпербарична ок-
сиґенація.

КИСНЕВА МЕЖА – найменше насичення крові 
киснем, при якому можливе нормальне функціонуван-
ня орґанізму.

КИСНЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Гіпоксія.
КИСНЕВА ТЕРАПІЯ – застосування кисню з лі-

кувальною метою; вирішальним у лікувальному ефекті 
К. т. є відшкодування дефіциту кисню в тканинах при 
гіпоксії.

КИСНЕВЕ ГОЛОДУВАННЯ – див.: Гіпоксія.
КИСНЕВИЙ БОРГ – кількість кисню, яка потріб-

на для окислення недоокислених продуктів обміну, що 
накопичилися в орґанізмі при інтенсивній м’язовій пра-
ці. 

КИСНЕВИЙ ЕФЕКТ – посилення ра діаційного 
ураження клітини або орґанізму при наявності кисню 
порівняно з ураженням в анаеробних умовах. К. е. пояс-
нюють взаємодією кисню з біополімерами, які під впли-
вом іонізуючих випромінювань переходять у стан підви-
щеної хімічної активності. За участю кисню в них вини-
кають незворотні пошкодження. У К. е. певне значення 
мають також парамаґнітні властивості кисню, завдяки 
яким змінюється характер реалізації збуджених станів 

опромінених макромолекул. Здебільшого при опромі-
ненні орґанізму в умовах кисневого середовища проме-
неве ураження в 3–5 разів сильніше, ніж в атмосфері без 
кисню (аноксичні умови).

КИСНЕВИЙ ЗАПАС – кількість кисню в крові, не 
задіяна в ґазообміні.

КИСТІ ГОЙДАЛЬНОЇ СИМПТОМ – при струшу-
ванні дослідником передпліч чя хворого спостерігається 
надмірна амп літуда пасивних рухів кисті; ознака хореї, 
зумовленої м’язовою гіпотонією.

КИСТІ-СТУПНІ-МАТКИ СИНДРОМ – комплекс 
вроджених аномалій, який характеризується маленьки-
ми ступнями з дуже короткими великими пальцями, ве-
ликими пальцями кистей, а в жінок – подвоєнням ста-
тевого шляху.

КИСТЬ (MANUS) – дистальна частина верхньої кін-
цівки, яка поділяється на зап’ясток, п’ясток і пальці.

К. АКУШЕРА – деформація кисті, яка викликана 
спастичним скороченням дрібних м’язів при тетанії; ха-
рактеризується приведенням паль ців, які дещо зігнуті; 
нагадує положення пальців кисті акушера при її введен-
ні в пологові шляхи.

К. АТРОФІЧНА АРАНА – ДЮШЕНА – див.: Ара-
на – Дюшена атро фічна кисть.

К. МАВПИ – див.: Арана – Дюшена атрофічна 
кисть.

К. ПАДАЮЧА – форма кисті, яка спостерігається 
при паралічі променевого нерва; характеризується зігну-
тими пальцями в міжфаланґових суглобах; пальці втра-
тили здатність до активного розгинання.

К. ПАВУКА – див.: Арахнодактилія.
К. ПЛОСКА – деформація кисті, зумовлена гіпо-

трофією її м’язів при цент ральних паралічах; характе-
ризується сплощенням і згладженням природних опук-
лостей кисті. 

К. РОЗЩЕПЛЕНА – 1) вроджена аномалія, яка 
характеризується поглибленням міжпальцьового про-
міжку між ІІІ і ІV пальцями до кісток зап’ястка або пе-
редпліччя; 2) кисть, яка формується при фаланґізації І 
п’ясткової кістки.

К. СКЕЛЕТА – деформація кисті, яка розвивається 
при повній атрофії її м’язів; спостерігаються чітко ви-
ражені контури кісток кисті.

КИТАЄВА (Ф. Я. КИТАЕВ) РЕФЛЕКС – звуження 
артеріол легень, яке розвивається у відповідь на підви-
щення тиску в лівому передсерді і легеневих венах.

«КИТАЙСЬКОГО РЕСТОРАНУ» СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який виникає внаслідок вживання 
з їжею великої кількості ґлутамату натрію, що застосо-
вується як приправа; характеризується відчуттям печії 
в ділянці шлунка, болями в грудях, гіперемією облич-
чя, незначним запамороченням, нудотою і пришвидше-
ним пульсом.

КИШЕЧНА ПАЛИЧКА (ESCHE RICHIA COLI) – 
ґрамнеґативна паличка родини Enterobacteriaceae, ро-
ду Esche richia; клітини К. п. мають форму паличок з 
закругленими кінцями довжиною 1–2 мкм, товщиною 
0,4–0,6 мкм; К. п. можуть спричинити гнійно-запальні 

 КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ  – КИШЕЧНА ПАЛИЧКА
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процеси в орґанах і тканинах при різкому зниженні ре-
зистентності орґанізму; вірулентність К. п. проявляєть-
ся в адгезивності К. п., тобто в прилипанні до ворсин 
епітелію кишки, розмноженні в просвіті тонкої і товс-
тої кишки, пенетрації в клітини епітелію і у внутрішньо-
клітинному розмноженні, а також у гальмуванні фаґо-
цитарної активності макрофаґів і поліморфно-ядерних 
лей ко цитів.

КИШЕЧНИЙ СІК – секрет залоз слизової оболон-
ки кишечника.

КИШЕЧНИЙ ШОВ – відновлення пошкодження 
кишечної стінки, а також спо лучення різних відділів 
шлунково-кишкового тракту після резекції або з метою 
формування обхідних анастомозів.

КИШЕЧНИК (INTESTINUM) – частина травного 
каналу, яка починається від шлунка і закінчується від-
хідниковим отвором; найважливішими функціями К. є 
секреторна, моторна, екскреторна і функ ція всмоктуван-
ня; у К. відбувається перетравлювання їжі, її всмокту-
вання і видалення шлаків, що утворилися; К. розділяють 
на тонку і товсту кишки.

КИШЕЧНІ ВІРУСИ – див.: Ентеровіруси.
КИШЕЧНІ ҐАЗИ – ґази, що утворюються в кишеч-

нику, внаслідок перетравлювання їжі, життєдіяльності 
мікрофлори та дифузії з крові.

КИШЕЧНІ НОРИЦІ – ізольовані від черевної по-
рожнини отвори в кишечній стінці, через які просвіт 
кишки сполучається або з оточуючим середовищем, або 
з іншим порожнистим орґаном. 

КИШЕЧНІ ПРОМИВАННЯ – водолікувальна про-
цедура, при якій у кишечник, головним чином, у тов-
стий, вводять мінеральну воду або розчини деяких лі-
карських речовин. К. п. сприяють видаленню із кишеч-
ника калових мас, шлаків, слизу, гною, бактерій, їх ток-
синів, а також екскретів слизової оболонки товстої киш-
ки; мають сприятливий вплив на основні функції товстої 
кишки, нормалізують мікрофлору кишечника і сприяють 
ліквідації місцевого запального процесу.

КИШКА – будь-яка частина різних від ділів кишеч-
ника; термін вживається як загальна складова частина 
їх назв.

К. ТОВСТА (INTESTINUM CRASSUM) – части-
на кишечника, яка починається від ілеоцекального ку-
та і продовжується до відхідникового отвору; довжи-
на К. т. коливається від 110 до 215 см; середня її дов-
жина 1,5 м; у К. т. виділяють 6 частин: сліпу кишку 
(caecum), висхідну ободову кишку (colon ascendens), 
поперечну ободову кишку (colon trasversum), низхідну 
ободову кишку (colon descendens), сиґмоподібну обо-
дову кишку (colon sigmoideum), пряму кишку (rectum); 
стінка К. т. складається із слизової, м’язової і серозної 
оболонок.

К. ТОНКА ((INTESTINUM TENUE) – частина ки-
шечника, яка починається від шлунка і впадає в товсту 
кишку; довжина К. т. коливається від 4 до 11 м, у серед-
ньому дорівнює 5–7 м; К. т. поділяється на три відді-
ли, що переходять один в одний: дванадцятипала кишка 
(duodenum), порожня кишка (jejunum) і клубова кишка 

(intestinum crassum); стінка К. т. складається із слизової 
оболонки, підслизової основи, м’язової оболонки і се-
розної оболонки.

КИШКОВИЙ ІНФАНТИЛІЗМ – див.: Целіакія.
КИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ СИНДРОМ – 

симп томокомплекс, що може виникнути через 1–6 
років після формування єюноілеального анастомозу; 
можлива причина виникнення – циркуляція імунних 
комплексів, які містять бактеріальні антиґени, із-за їх 
надмірного розмноження в кишці; спостерігаються 
шкірні висипання, нездужання, міалґія, поліартралґія, 
стерильні гнійнички шкіри та грибоподібне захворю-
вання.

КІАРІ (H. CHIARI) ХВОРОБА – за хворювання, 
розвиток якого зумовлений частковою або повною не-
прохідністю печінкових вен; характеризується явища-
ми портальної гіпертензії, асцитом та печінковою не-
достатністю.

КІАРІ – АВЦИНА (R. F. CHIARI – А.П. АВЦЫН) 
СИМПТОМ – висип у вигляді червоних плям на 
кон’юнктиві у хворих на висипний тиф; в основі пато-
ґенезу К. – А. с. лежить специфічне для висипного ти-
фу ураження капілярів і прекапілярів кон’юнктиви з де-
структивними змінами в них; ознака висипного тифу та 
інших рикетсіозів.

КІАРІ – ФРОММЕЛЯ (J. B. CHIARI – R. J. FROM-
MEL) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який характе-
ризується патолоґічно тривалою лактацією в поєднанні 
з аменореєю і атрофією статевих орґанів.

КІБЕРНЕТИКА – наука про загальні закони от-
римання, збереження, передачі та переробки інформа-
ції.

КІБЕРНЕТИКА МЕДИЧНА – розділ кібернетики, 
що вивчає процеси управ ління і переробки інформації 
в живих орґанізмах і колективах людей; до завдань К. 
м. входить розробка нових принципів отримання інфор-
мації про стан різних фізіолоґічних систем і орґанізму 
в цілому; розробка нових методів впливу на орґанізм і 
на його системи з лікувальною метою; розробка методів 
управління системою охорони здоров’я.

КІЄМАТО- (грец. kyēma, kyēmatos – зародок) – час-
тина складних слів, яка означає «орґанізм на внутріш-
ньоутробній стадії розвитку».

КІЄМАТОҐЕНЕЗ – процес внутріш ньоутробного 
розвитку орґанізму.

КІЄМАТОПАТІЇ – захворювання, які виникають у 
зародка в пренатальному періоді.

КІЛІНА (E. KYLIN) СИНДРОМ – див.: Кіліна хво-
роба.

КІЛІНА (E. KYLIN) ХВОРОБА – за хворювання, 
яке спостерігається в дівчаток 15–16 років; характери-
зується недорозвитком вторинних статевих ознак, аме-
нореєю, схудненням, набряками, атрофією шкіри, ви-
падінням волосся.

КІЛЛІАНА (G. KILLIAN) ТРІАДА – симптоми, що 
спостерігаються при чужорідному тілі в стравоході: під-
силення болю при ковтанні, інфільтрація зов ніш ніх пок-
ривів шиї, підвищення температури тіла.

 КИШЕЧНИЙ СІК – КІЛЛІАНА ТРІАДА



449

КІЛО – НЕВІНА (L. KILOH – S. NE VIN) МІОПА-
ТІЯ – див.: Кіло – Невіна синдром (1).

КІЛО – НЕВІНА (L. KILOH – S. NE VIN) СИН-
ДРОМ (1) – проґресуюча м’язова дистрофія, офталь-
моплеґічна, ювенільна; успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом; перші симптоми за хворювання появ-
ляються у віці до 20 ро ків; характеризується проявами 
офтальмоплеґії центрального ґенезу: розлади всіх рухів 
очей, птоз.

КІЛО – НЕВІНА (L. KILOH – S. NE VIN) СИН-
ДРОМ (2) – поєднання проявів пошкодження міжкіс-
ткових гілок серединного нерва з очними симптомами: 
слабкість м’язів обличчя, потилиці, плеча і передпліччя; 
парез окорухового нер ва, птоз.

КІЛЬДЮШЕВСЬКОГО (И. С. КИЛЬДЮШЕВ-
СКИЙ) ТЕМПЕРАТУРНА КРИВА – температурна 
крива, яка характеризується швидким високим підйо-
мом з наступним поступовим зниженням; спостерігаєть-
ся у хворих на черевний тиф.

КІЛЬКІСНИЙ – такий, що стосується кількості.
КІМАТО- (кімо-; грец. kyma, kymatos – хвиля, хви-

лястий) – частина складних слів, яка означає «хвиля», 
«рух».

КІМАТОТРИХІЯ – хвиляста форма волосся на го-
лові.

КІММЕЛСТИЛА – УІЛСОНА (P. KIM     MEL STI-
EL – C. WILSON) СИНДРОМ – див.: Ґломеруло скле-
роз діа бетичний.

КІМОҐРАФІЯ – реєстрація змін фізіолоґічного па-
раметра в часі шляхом його автоматичного запису на 
стрічку, що рівномірно рухається.

КІМОЦИКЛОҐРАФІЯ – методика неперервної фо-
тореєстрації траєкторії руху кінцівок людини.

КІН- 1) (кінезі-, кінезіо-, кінезо-, кінемато-, кінемо-, 
кінето-, кіно-; грец. kiheō – рухати) – частина складних 
слів, яка означає належність до руху; 2) (кіно-; грец. 
kyōn, kynos – собака) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до собаки.

КІНА (W. W. KEEN) СИМПТОМ – збільшення об-
воду гомілки в ділянці щиколоток; ознака травми дис-
тального кінця малогомілкової кістки.

КІНАЗИ – 1) група ферментів, які каталізують пе-
ренесення фосфорного залишку з аденозинфосфорної 
кислоти на ву глеводи, їхні похідні та інші орґанічні спо-
луки; відіграють важливу роль у ву глеводному обміні 
орґанізмів; 2) специфічні активатори, які викликають 
перенесення недіяльної форми ферменту – профермен-
ту – на діяльну; до К. належить ентерокіназа, що каталі-
зує перетворення трипсиноґену соку підшлункової зало-
зи в трипсин; тромбокіназа, яка активує перетворення 
протромбіну крові в тромбін.

КІНАЗОҐЕН – речовина, яка секретується слизовою 
оболонкою верхнього відділу товстої кишки; під дією 
трипсину перетворюється в ентерокіназу.

КІНАНТРОПІЯ – марення перетворення в собаку.
КІНБЕКА (R. KIENBÖCK) СИМПТОМ – озна-

ка пневмо- і піотораксу: при рентґенолоґічному дослід-
женні на боці ураження діафраґма при вдиху зміщуєть-

ся догори, а при видиху – донизу (парадоксальна рухо-
мість діафраґми).

КІНБЕКА (R. KIENBЦCK) ХВОРОБА – неспе-
цифічне ізольоване ураження півмісяцевої кістки кисті, 
яке характеризується проґресуючою деформацією дис-
трофічного характеру (стійкий ротаційний підвивих 
човноподібної кістки та виражений деформуючий ар-
троз).

КІНЕДОН – див.: Андрофіл.
КІНЕЗИТЕРАПІЯ – лікування активними та пасив-

ними рухами; лікувальна гімнастика.
КІНЕЗІЯ ПАРАДОКСАЛЬНА – під впливом силь-

них емоцій у хворих на акі нетико-риґідний синдром 
з’являється можливість здійснювати активні рухи, які 
до цього були неможливими.

КІНЕЗОГІДРОТЕРАПІЯ – лікувальний вплив на 
орґанізм води в поєд нан ні з дозованими рухами; прово-
диться у ваннах, басейнах, відкритих водоймах.

КІНЕЗОТЕРАПІЯ – див.: Механотерапія.
КІНЕМАТОМЕТРІЯ – реєстрація взаєм них пере-

міщень частин тіла при рухах, яка ґрунтується на серій-
ному фотоґрафуванні.

КІНЕМАТОЛАПАРОСКОПІЯ – перитонеоскопія, 
під час якої проводиться кінозйомка орґанів черевної 
порожнини.

КІНЕСТЕЗІЯ – м’язове відчуття, від чуття позиції 
або напряму руху тієї чи ін шої частини тіла.

КІНЕСТЕЗІЯ МОВЛЕННЄВА – відчуття позиції і 
переміщення орґанів, що беруть участь у мовленні.

КІНЕСТЕТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР – див.: Рухо вий 
аналізатор.

КІНЕТИКА БІОЛОҐІЧНИХ ПРОЦЕСІВ – вчен-
ня про закономірності і швидкість перебігу різних біо-
лоґічних процесів.

КІНЕТИКА ХІМІЧНА – наука про швидкості і мо-
лекулярні механізми перебігу хімічних реакцій.

КІНЕТИЧНИЙ – такий, що пов’язаний з рухом.
КІНЕТОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація рухів окре-

мих орґанів або їх частин.
КІНЕТОДЕНСОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація змін 

щільності рідини, яка рухається.
КІНЕТОЗИ – див.: Закачування.
КІНЕТОКАРДІОҐРАФІЯ – метод електричної 

реєстрації низькочастотних коливань грудної стінки, 
зумовлених скороченнями серця.

КІНЕТОНУКЛЕУС – див.: Кінето пласт.
КІНЕТОПЛАСТ – орґанела, що містить ДНК і роз-

міщена біля основи джгутика в деяких найпростіших.
КІНЕТОПЛАСТИДИ (KINE TOPLA STIDA) – ряд 

найпростіших класу джгутикових, які характеризують-
ся наявністю кінетопластів; до К. належать трипаносо-
ми і лейшманії.

КІНЕТОТЕРАПІЯ – лікування фізичними вправа-
ми, масажем за допомогою спеціальних апаратів і при-
ладів.

КІНЕТОХОР – щільне тільце на місці первинної пе-
ретяжки хромосоми, що керує її переміщенням під час 
непрямого поділу клітини (каріокінезу).

 КІЛО – НЕВІНА МІОПА ТІЯ – КІНЕТОХОР
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КІНІНАЗА – ферменти класу гідролаз, які каталізу-
ють розпад кінінів в орґанізмі.

КІНІНИ – нейровазоактивні поліпептиди, які харак-
теризуються специфічним і досить широким спектром 
біолоґічної дії; К. виявлені в тканинах і біолоґічних рі-
динах людини; К. викликають розширення просвіту пе-
риферійних і коронарних судин, знижують артеріальний 
тиск, збільшують частоту серцевих скорочень, а також 
ударний і хвилинний об’єм серця, підвищують проник-
ність капілярів, скорочують гладку мускулатуру брон хів 
та інших орґанів, стимулюють діапедез лейкоцитів та 
викликають больовий ефект.

КІНІНОҐЕНАЗИ – див.: Кініноґеніни.
КІНІНОҐЕНИ – ґлікопротеїди, які під дією кініно-

ґенінів перетворюються в кініни; синтезуються, голов-
ним чином, у печінці.

КІНІНОҐЕНІНИ – ферменти із групи протеїназ, які 
каталізують перетворення кініноґенів у кініни.

КІНОАНҐІОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Ангіокардіо-
кіно ґрафія.

КІНОАНҐІОЦЕРЕБРОҐРАФІЯ – рентґенокінема-
тоґрафія судин головного мозку.

КІНОЕНДОСКОПІЯ – комплексне застосування 
кіно- і ендоскопічної апаратури.

КІНОМЕРА – див.: Центромера.
КІНОРЕКСІЯ – див.: Булімія.
КІНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь собак, укусу со-

баки, хворої на сказ.
КІНСЬКА СТУПНЯ – вроджена або набута хиб-

на позиція ступні у фіксованому підошовному згинанні 
в гомілковоступневому суглобі; вираженість деформа-
ції ступні може бути різною: від легкого ступеня, коли 
п’ятка незначно піднята над підлогою, до тяжкого, коли 
хворий при ходьбі торкається землі ділянкою плесно-
фаланґових сполучень або навіть тильною поверхнею 
паль ців і ступні, над якими утворюються грубі змозолілі 
складки і слизові  сумки.

«КІНСЬКОГО ХВОСТА» СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений ураженням корінців спинного 
мозку, які входять до складу кінського хвоста; характе-
ризується поєднанням асиметричних периферійних па-
ралічів ступнів, відсутністю ахіллових рефлексів, гіпе-
стезіями і болями в ділянці ніг та промежини з пору-
шенням функцій тазових орґанів.

КІНЦЕВА ТОЧКА – антропометрична точка, яка 
розміщена на кінці першого або другого пальця ступ-
ні.

КІНЦЕВО-ДІАСТОЛІЧНИЙ ОБ’ЄМ– об’єм кро ві 
в певній порожнині серця до кінця її діастоли.

КІНЦЕВО-ДІАСТОЛІЧНИЙ ТИСК – тиск крові, 
що міститься в певній порожнині серця, на її стінки до 
кінця діастоли.

КІНЦІВКА(И) – зовнішні вирости тіла людини і 
тварин, вихідною функцією яких є опора і пересуван-
ня.

К. ВЕРХНЯ – К., яка відходить від верхньої части-
ни тулуба; складається із плечового пояса і вільної вер-
хньої К.

К. ВЕРХНЯ ВІЛЬНА – частина верхньої К., яка роз-
міщена дистальніше плечового пояса.

К. НИЖНЯ – К., яка відходить від нижньої частини 
тулуба; складається із тазового пояса і вільної нижньої К.

К. НИЖНЯ ВІЛЬНА – частина К., розміщена дис-
тальніше кульшового суглоба.

КІПРИДОФОБІЯ – нав’язлива боязнь заразитися 
венеричною хворобою.

КІПШИДЗЕ (С. Н. КИПШИДЗЕ) СИМПТОМ – у 
хворого із заплющеними очима і витягнутими перед со-
бою руками мізинець відходить у бік вогнища уражен-
ня; ознака ураження мозочка.

КІР – гостра інфекційна хвороба вірусної етіолоґії, 
яка характеризується підвищенням температури, інток-
сикацією, катаром верхніх дихальних шляхів і слизо-
вих оболонок очей, а також розвитком на шкірі пля-
мисто-папульозного висипу. Вірус К. належить до роду 
мор білівірусів родини параміксовірусів. Антиґени обо-
лонки вірусу мають комплементзв’язуючу, гемаґлюти-
нуючу і гемолізуючу активність і викликають утворен-
ня в орґанізмі віруснейтралізуючих антитіл. Джерелом 
збудників інфекції є тільки хвора людина. Поширення 
збудників відбувається повітряно-крапельним шляхом. 
Частіше хворіють діти від 1 до 5 років, але К. можуть 
захворіти люди в будь-якому віці. Імунітет після пере-
несеного К. досить стійкий, повторні захворювання К. 
зустрічаються дуже рід кісно. Проґноз при своєчасно по-
чатому лікуванні сприятливий.

КІРКА – продукт висихання ексудату, який утво-
рюється при різних патолоґічних процесах у шкірі; яв-
ляє собою суміш коаґульованої тканинної рідини і плаз-
ми крові, клітин крові, що розпалися, епітеліальних клі-
тин, інколи – частинок лікарських засобів.

КІРКА МОЛОЧНА – форма ексудативного діатезу 
в немовлят; характеризується утворенням жирних лусо-
чок і кірок на щоках і волосистій частині голови.

КІРЛЕ (J. KYRLE) ХВОРОБА – хро нічне захво-
рювання шкіри, яке характеризується порушенням зро-
говіння в зоні фолікулів; спостерігається різко вираже-
ний гіперкератоз з утворенням рогових конусів, що про-
никають в епідерміс як у ділянці волосяних фолікулів, 
так і поза ними.

КІРНСА – СЕЙРА (T. P. KEARNS – G. P. SAYRE) 
СИНДРОМ – поєднання очних і серцевих симптомів; 
описані спорадичні випадки захворювання; К.- С. с. 
проявляється після 20 років; спостерігається зовнішня 
офтальмоплеґія; з часом розвивається піґментна деґене-
рація сітківки, яка характеризується скупченнями піґ-
менту на периферії сітківки, що за формою нагадують 
остеокласти; гемералопія, яка з часом ускладнюється 
випадінням полів зору; кардіальні симптоми проявля-
ються спочатку порушеннями внутрішньошлуночкової 
провідності за типом неповної або повної блокади пра-
вої ніжки пучка Гіса, з часом розвиваються ознаки дво- і 
трипучкової блокади, що переходить у повну атріовент-
рикулярну блокаду; можуть спостерігатися також атак-
сія, м’язові парези, дебільність, малий або карликовий 
зріст, гіпоґонадизм.
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КІСТА – патолоґічна порожнина, стінка якої утво-
рена сполучною тканиною; внутрішня поверхня часто 
вистелена епі телієм або ендотелієм.

К. ЯЄЧНИКА СЕРОЗНА – одно- або багатокамер-
на порожнина, яка ви стелена війчастим епітелієм і міс-
тить світлу серозну рідину.

К. ЯЄЧНИКА ФОЛІКУЛЯРНА – кіста яєчника, 
яка утворилася в порожнині фолікула внаслідок затрим-
ки рідини.

КІСТАДЕНОМА – див.: Цистаденома.
КІСТКА(И) (OS) – орґан, що побудований із кіст-

кової тканини, покритий ззовні надкісницею і містить 
усередині кістковий мозок. К. виконують функції опо-
ри тіла, руху, захисну і пов’язані з обміном речовин і 
кровотворення.

К. БІЕПІФІЗИРНІ – К., що мають ендохондральні 
вогнища закостеніння в обох епіфізах довгих кісток.

К. ВЕЛИКОГОМІЛКОВА (TIBIA) – К. гомілки, 
належить до довгих К.; у К. в. розрізняють тіло і два 
епіфізи.

К. ВИЛИЧНА (O. ZYGOMATI CUM) – належить до 
кісток обличчя; разом зі скроневою К. утворює виличну 
дугу, входить до складу очної ямки, скроневої і нижньо-
щелепної ямок. Сполучаючи верхню щелепу в ґоризон-
тальному напрямі зі скроневою К., у вертикальному – з 
лобною і клиноподібною, вона сприяє скріпленню кісток 
обличчя з мозковим черепом і в той же час являє велику 
поверх ню для початку жувального м’язу.

К. ГРУДНОЇ КЛІТКИ – кісткова основа верхньої 
частини тулуба, що складається із груднини, ребер з ре-
берними хрящами і грудного відділу хребта.

К. ГУБЧАСТІ – К., утворені переважно із губчастої 
речовини. Серед них розрізняють довгі (ребра, грудни-
на), короткі (К. зап’ястка, передплесна, хребці) і сеса-
моподібні К.

К. ҐРАТЧАСТА (O. ETHMOI DALE) – К., яка час-
тково входить в основу мозкового черепа; головним чи-
ном, належить до лицьового черепа, утворюючи ске-
лет носової ділянки і почасти – очної ямки. Має форму 
неправильного куба; складається виключно із тонких 
пластинок компактної речовини, що обмежують неве-
ликі повітряні порожнини. Основні складові частини 
К. г.: продірявлена пластинка, вертикальна пластинка, 
лабіринти.

К. ДОВГІ – К., в яких один розмір переважає над 
іншими.

К. ЗАП’ЯСТКА – проксимальна частина скелету 
кисті, яка розміщена між кістками передпліччя і п’ястка; 
складаються з 8 коротких губчастих К., розміщених у 
два ряди.

К. ЗАП’ЯСТКА ДИСТАЛЬНІ – кістки зап’ястка, 
розміщені в дистальному ряду: трапецієподібна, голо-
вчаста, гачкоподібна та кістка-трапеція.

К. ЗАП’ЯСТКА ПРОКСИМАЛЬ НІ – кістки за-
п’яст ка, розміщені в проксимальному ряду: човноподіб-
на, пів місяцева, тригранна і ґорохоподібна.

К. ЗМІШАНІ – К., які складають основу черепа; ма-
ють різну будову, функцію і розвиток.

К. КІНЦІВКИ ВЕРХНЬОЇ – К., які поділяються 
на К. пояса і К. вільної кінцівки. Пояс верхньої кінців-
ки складається із двох окремих парних кісток – ключиці 
і лопатки. Вільна кінцівка складається із трьох частин: 
проксимальної, середньої і дистальної. Проксималь-
на – плечова К. Середня – передпліччя, складається із 
двох довгих К.: променевої та ліктьової. Дистальна час-
тина – кисть, поділяється в свою чергу на три відділи: 
зап’ясток, п’ясток і пальці. Зап’ясток розташований бли-
жче до передпліччя і складається із 8 коротких К., роз-
міщених у два ряди, по чотири в кожному.

К. КІНЦІВКИ НИЖНЬОЇ – К., які поділяються на 
К. пояса і К. вільної кін цівки. Пояс нижньої кінцівки 
утворений з кожної сторони тазовою К. Вільна кін цівка 
поділяється на 3 частини: проксимальну – стегно, серед-
ню – гомілку і дистальну – ступню. Гомілка складається 
з двох К.: великогомілкової і малогомілкової. У ділян-
ці коліна розташована, крім того, велика сесамоподіб-
на К. – надко лінок. Дистальний відділ поділяється на 3 
частини: передплесно, плесно і пальці.

К. КЛИНОПОДІБНА (OS SPHE NOIDALE) – К. 
розміщена посередині основи черепа; бере участь в ут-
воренні більшої частини порожнин і ям лицьового че-
репа, має складну форму. У ній розрізняють центральну 
частину – тіло, і три пари відростків: донизу спрямовані 
крилоподібні відростки, у боки відходять малі крила і 
великі крила.

К. КЛИНОПОДІБНІ (OSSA CUNEI FORMIA) – 
кістки передплесна; три клиноподібні К. розміщені на-
перед від човноподібної К. Медіальна клиноподіб на К. 
(os cuneiforme mediale) зчленовується з основою пер-
шої плеснової К.; проміжна клиноподібна К. (os cu ne i-
forme intermedium) – з другою плес новою К., латераль-
на клиноподіб на К. (os cunei forme laterale) – з третьою 
плесновою К.

К. КЛУБОВА (OS ILIUM) – дорсальний відділ та-
зової К.; складається із двох головних частин: 1) потов-
щеного відділу – тіла, що бере участь в утворенні верт-
лужної западини, і 2) крила, що відходять від нього.

К. КОРОТКІ – К., в яких усі три розміри приблиз-
но однакові.

К.-ЛЕМІШ (VOMER) – К., що являє собою непра-
вильну чотирикутну пластинку, яка розміщена саґі-
тально і утворює разом з вертикальною пластинкою 
ґратчастої К. серединну перегородку порожнини но-
са.

К. ЛІКТЬОВА (ULNA) – К. перед пліччя; складаєть-
ся із тіла і двох епіфізів.

К. ЛОБКОВА (OS PUBIS) – частина тазової К., 
своєю розширеною частиною утворює передній відділ 
вертлужної западини; поділяється на дві гілки, які спо-
лучаються між собою під кутом.

К. ЛОБНА (OS FRONTALE) – непарна повітро-
носна К. мозкового черепа; обмежує порожнину черепа 
спереду, входячи як у його покриття, так і в основу. К. 
л. розділяється на луску, очні частини, що відходять від 
останньої майже під прямим кутом і носову частину, яка 
оточує у вигляді підкови ґратчасту вирізку.
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КІСТКА-ЛОПАТКА (SCAPULA) – плоска, трикут-
ної форми К. плечового пояса, розміщена з латерально-
заднього боку грудної клітки на рівні ІІ–VІІ ребра.

К. МАЛОГОМІЛКОВА (FIBULA) – довга труб-
часта К., розміщена на латеральному боці передпліччя; 
розрізняють тіло і два епіфізи.

К. МОНОЕПІФІЗАРНІ – К., що мають вогнище ен-
дохондрального закостеніння лише в одному епіфізі.

К. НОСОВА (OS NASALE) – парні носові К., що 
утворюють спинку носа, сходячись по серединній лінії 
медіальними краями. Кожна із К. н. має вигляд чоти-
рикутної пластинки, зверху вона вужча і товща, знизу 
ширша і тонша.

К. НИЖНЯ НОСОВА РАКОВИННА (CONCHA 
NASALIS INFERIOR) – парна К., розміщена в носовій 
порожнині; відмежовує середній носовий хід від ниж-
нього. Має три відростки і тіло, яке являє собою тонку, 
шорстку, довгасту пластинку.

К. ПЕРЕДПЛЕСНА ДИСТАЛЬ НІ – кістки перед-
плесна, які розміщені в дистальному ряду: човноподіб-
на, кубоподіб на і клиноподібна.

К. ПЕРЕДПЛЕСНА ПРОКСИМАЛЬНІ – кістки 
передплесна, які розміщені в проксимальному ряду: та-
ранна і п’яткова.

К. ПІДНЕБІННА (OS PALATI NUM) – К., яка бере 
участь в утворенні порожнини носа, порожнини рота, 
очної ямки і крилопіднебінної ямки. Вона складаєть-
ся із двох пластинок, з’єднаних одна з одною під пря-
мим кутом.

К. ПІД’ЯЗИКОВА (OS HYOIDE UM) – непарна К., 
розміщена між нижньою щелепою і щитоподібним хря-
щем гортані. Вона підковоподібно викривлена і скла-
дається із середньої частини – тіла – і двох пар відрос-
тків – рогів.

К. ПЛЕСНА – кістки, що утворюють скелет плесна.
К. ПЛЕЧОВА (HUMERUS) – типова довга труб-

часта К., яка являє собою кісткову основу плеча. У ній 
розрізняють діафіз – тіло – і два потовщених кінці – вер-
хній і нижній епіфізи. На верхньому епіфізі розташова-
на суглобова головка плеча; сплощений спереду назад 
нижній епіфіз зчленовується з обома кістками перед-
пліччя.

К. ПЛОСКІ – К., в яких два розміри (ширина і дов-
жина) значні, третій (товщина) невеликий; представлені 
кістками склепіння черепа, які виконують переважно за-
хисну функцію.

К. ПОТИЛИЧНА (OS OCCIPI TALE) – К., яка 
утворює задній відділ мозкового черепа, переваж-
но його основу, частково входить до складу покриття; 
з’єднується з тім’яними К., скроневими і клиноподіб-
ною К.; з останньою в дорослої людини зростаєть-
ся в одну кістку. Має великий потиличний отвір, який 
з’єднує порожнину черепа з хребтовим каналом. У К. 
п. розрізняють 4 частини: спереду від потиличного от-
вору – тіло, з боків від нього – парні частини, позаду – 
луска.

К. ПРОМЕНЕВА (RADIUS) – довга трубчаста К., 
розміщена на латеральному боці передпліччя.

К. П’ЯСТКОВІ – трубчасті кістки, що утворюють 
скелет п’ястка.

К. П’ЯТКОВА (CALCANEUS) – К. ступні, роз-
міщені в проксимальному відділі передплесна; найбіль-
ша із передплеснових К. лежить під таранною К. і разом 
з нею утворює задній ряд перед плесна.

К. СІДНИЧА (OS ISCHII) – частина тазової К.; 
складається із тіла, що продовжується в галузки, які пе-
реходять одна в одну під кутом; одна із них з’єд нується 
під кутом з нижньою галузкою лобкової К., замикаючи 
знизу замикальний отвір. У місці сходження галузок сід-
ничої К. розміщений сідничий горб.

К. СКРОНЕВА (OS TEMPORALE) – парна К., роз-
міщується між потиличною і клиноподібною К. Вхо-
дить в основу черепа, доповнює його склепіння своєю 
лускою, яка розміщена між тім’яною К., лускою поти-
личної К. і великим крилом клиноподібної К. К. с. утво-
рює суглоб з нижньою щелепою і з’єднана з виличною 
К. відростком тієї ж назви. У К. с. розмі щений орґан 
слуху; через неї проходять важливі судини і нерви. К. 
с. складається із 4 частин, які щодо зовнішнього слу-
хового проходу розташовані так: кам’яниста – медіаль-
но; барабанна – спереду і внизу; соскоподібна – позаду; 
луска – зверху.

К. СЛІЗНА (OS LACRIMALE) – К., що має вигляд 
тонкої чотирикутної пластинки, яка займає проміжок, 
обмежений спереду лобним відростком верхньої щеле-
пи, позаду очноямковою пластинкою ґратчастої К., звер-
ху і знизу – медіальними краями – очноямкових пласти-
нок лобної К. і верхньої щелепи. К. с. утворює частину 
медіальної стінки очної ямки.

К. ТАРАННА (TALUS) – К., розміщена між гоміл-
кою і п’ятковою К.; розрізняють тіло і головку.

К. ТІМ’ЯНА (OS PARIETALE) – парна К., складає 
значну частину скле піння черепа; має вигляд рівномірно 
ви гнутої чотирикутної пластинки, три краї якої зазуб-
лені, четвертий (нижній) – гострий. Розрізняють чоти-
ри кути К. т.: передній верхній, передній нижній, задній 
верхній і задній нижній. Верхній край з’єднується з та-
ким же краєм протилежної К. по серединній лінії; пе-
редній край сходиться з верхнім під прямим кутом і 
з’єднується з лускою лобної К.; до заднього краю при-
єднується луска потиличної К.; нижній край у передньо-
му відділі прикривається великим крилом клиноподіб-
ної К., потім лускою скроневої К.; задній його відділ 
зубцями з’єднується з соскоподібною частиною скро-
невої К.

К. ТРУБЧАСТІ – К., що складаються із компак-
тної і губчастої речовини. Середня частина таких 
К. – тіло, або діафіз, має форму трубки з кістково-
мозковою порожниною всередині. Кінці, або епіфізи, 
потовщені і з’єднуються із сусідніми К. Довгі труб-
часті К. мають ендохондральні вогнища закостенін-
ня в обох епіфізах і утворюють основу кінцівок, яв-
ляючись довгими важелями, яким м’язи надають рух. 
Короткі трубчасті К. являють собою короткі важелі і 
мають вогнище ендохондрального закостеніння лише 
в одному епіфізі.

 КІСТКА-ЛОПАТКА – КІСТКИ ТРУБЧАСТІ
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КІСТКА ЧОВНОПОДІБНА (OS NAVICU LARE) – 
розміщена в ділянці медіального краю передплесна, між 
таранною К. і трьома клиноподібними К.

К. ЩЕЛЕПА ВЕРХНЯ (MAXIL LA) – парна К. 
лицьового черепа; бере участь в утворенні стінок по-
рожнини носа, очних ямок, порожнини рота, ниж-
ньоскроневої і крилопіднебінної ямок; з’єднується 
з усіма кістками лиця, з ґратчастою, лобною і кли-
ноподібною К. У верхній щелепі розрізняють тіло і 
чотири відростки: лобний, виличний, альвео лярний 
і піднебінний.

К. ЩЕЛЕПА НИЖНЯ (MANDIBU LA) – непар-
на К., що зчленовується з скроневими К. парним суг-
лобом. За формою нагадує підкову, кінці якої підняті. 
Розрізняють тіло і дві галузки, що закінчується двома 
відростками.

К. ПЛЯМИСТА – див.: Остеопойкілія.
К. ФАНТОМНА – див.: Остеоліз травматичний ма-

сивний.
“КІСТКИ ГОЛОДНОЇ” СИНДРОМ – швидке де-

понування кальцію в кістках, яке спричинює гіпокаль-
цемію; розвивається після паратиреоїдектомії у пацієн-
тів, що хворіли гіперпаратиреозом.

КІСТКОВА АТРОФІЯ ГОСТРА – див.: Зудека ат-
рофія.

КІСТКОВА КІСТА АНЕВРИЗМАТИЧНА – пато-
лоґічні утворення кісток нез’ясованої етіолоґії, струк-
турним субстратом яких є патолоґічна тканина, оточена 
кістковою стінкою. Вміст кісти являє собою фіброзну 
васкуляризовану тканину, жовто-бурого і сірого кольо-
ру. К. к. а. може бути розміщена всередині кістки або 
ви сту пати за її межі. Зустрічається в основному в моло-
дому віці. Клінічно проявляється болями в ділянці її 
розміщення. Перебіг К. к. а. добро якісний.

КІСТКОВА МОЗОЛЯ – реґенераторне тканинне ут-
ворення, що забезпечує зростання кісткових фраґментів 
при порушенні цілісності кістки. Джерелом кісткоутво-
рення є недиференці йовані сполучнотканинні клітини, 
розміщені в кістковомозковій порожнині, у міжбалочних 
проміжках губчастої речовини, у судинних каналах кірко-
вої речовини і камбіальному шарі надкісниці.

КІСТКОВА ПЛАСТИКА – хірурґічна операція, яка 
виконується з метою відновлення цілісності або зміни 
форми кістки, а також для стимуляції реґенеративних 
процесів у кістковій тканині. Існують три основних ви-
ди К. п.: ауто пластика, при якій використовуються влас-
ні кістки оперованого; алопластика, коли використову-
ють кістки іншого носія, що належить до того ж виду, 
і ксенопластика – виконується пересадка кістки, взятої 
від орґанізму іншого біолоґічного виду.

КІСТКОВА ТКАНИНА – тканина тіла скелетних, 
яка складається з кісткових клітин і міжклітинної речо-
вини. Кіст кові клітини розміщені в між клітинній речо-
вині в кісткових лакунах, а їх відростки – у кісткових 
канальцях. Основу міжклі тинної речовини складають 
колаґенові волокна (кістковий колаґен, осеїн) і аморфна 
білково-вуглеводна (ґлікопротеїди і ґлікозаміно ґлікани) 
основна речовина (осеомукоїд). Мінеральні солі відкла-

даються як між волокнами, так і в них самих. Розрізня-
ють два основних види кіст кової тканини: грубоволок-
нисту і пластинчасту.

КІСТКОВИЙ ВІДРОСТОК – див.: Апофіз.
КІСТКОВИЙ ЛАБІРИНТ (LABY RINTHUS OS SE-

US) – кістковий утвір, що розміщений між внутрішнім 
слуховим проходом з медіального боку і барабанною по-
рожниною – з латерального. Складається із трьо х час-
тин: центральне місце займає переддвер’я, попереду від 
нього розташований закруток, позаду – півколові кана-
ли.

КІСТКОВИЙ МОЗОК (MEDULLA OSSIUM) – 
орґан кровотворення і біолоґічного захисту орґанізму, 
розміщений у губчастій речовині кісток і в кістково-
мозкових порожнинах; складається із мієлоїдної тка-
нини і ретикулярної тканини, яка утворює строму кіс-
ткового мозку; в К.м. фіксовані стовбурові клітини, які 
є попередниками клітин крові та імуноцитів, а також 
стовбурові стромальні клітини, які перебувають у спо-
кої; після міґрації вони здатні давати початок клітинам 
мезенхімного ряду (кістки, хрящ, пухка сполучна тка-
нина); дорослий К.м. також містить популяцію стовбу-
рових клітин (мультипотентні дорослі проґеніторні клі-
тини), нові покоління яких можуть диференціюватися 
в мезодермальні, ендодермальні та нейроектодермаль-
ні клітини

КІСТКОВИЙ МОЗОК ЖОВТИЙ (MEDULLA 
OSSIUM FLAVA) – К. м., який характеризується від-
сутністю гемопоетичних елементів і наявністю рети-
кулярної тканини, більшість клітин якої трансформу-
вались у жирові і накопичили піґмент типу ліпохро-
му.

КІСТКОВИЙ ШОВ – хірурґічне з’єд нання кістко-
вих фраґментів при переломі, остеотомії з допомогою 
шовного матеріалу (ниток, дроту) або різних металевих 
пристроїв (шурупів, штифтів, пластинок та ін.).

КІСТКОВО-АБДОМІНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при 
постукуванні молоточком по краю реберної дуги назов-
ні від соскоподібної лінії спостерігається скорочення 
відповідного боку черевної стін ки; рівень рефлекторної 
дуги ThVI–IX; фізіолоґічний рефлекс.

КІСТОҐРАНУЛЬОМА – зубна ґрану льома, яка міс-
тить невеликі порожнини з рідким або напіврідким вміс-
том.

КІСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження кіс-
ти після заповнення її контрастною речовиною.

КІСТОЗНА АДЕНОМА – див.: Цистаденома.
КІСТОЗНА ХВОРОБА МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ 

НИРОК – спадкова або вроджена дифузна нефропатія з 
прихованим перебігом та поступовим розвитком уремії; 
розрізняють три варіанти хвороби: юнацький нефроно-
фтиз, кістозне ураження мозкової речовини «дорослого» 
типу і ренорети наль ну дисплазію.

КІСТОЗНИЙ – такий, що стосується кісти, харак-
теризується наявністю кісти.

КІСТОМА – порожнина в залозистій тканині, яка 
виникає в процесі пухлинного росту; може також роз-
виватися на основі попередньої кісти.

 КІСТКА ЧОВНОПОДІБНА – КІСТОМА
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КІСТОМА ЯЄЧНИКА – пухлина яєчника, яка міс-
тить порожнину(и), заповнену(і) рідким або напіврід-
ким вмістом.

К. ЯЄЧНИКА МАЛІҐНІЗОВАНА СЕРОЗНА – 
див.: Цистаденокарцинома серозна яєчників.

К. ЯЄЧНИКА МАЛІҐНІЗОВАНА ЦИЛІОЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНА – див.: Цистаденокарцинома серозна 
яєчників.

К. ЯЄЧНИКА ПАПІЛЯРНА ЗЛОЯКІСНА – див.: 
Кістома яєчника маліґнізована циліоепітеліальна.

КІСТОЧКИ СЛУХОВІ (OSSICULA AUDITUS) – 
три слухові кісточки (молоточок, ковадло і стремено), 
що складають ланцюг, який сполучає барабанну пе-
ретинку з медіальною стінкою барабанної порожнини 
(овальним віконцем, що веде у внутрішнє вухо).

КІТАХАРА (S. KITAHARA) ХВОРОБА – симп-
томокомплекс, що спосте рігається при ексудативному 
хоріоретиніті внаслідок інфекційно-токсичного капіля-
риту; спостерігається раптове погіршення зору; субре-
тинальний випіт з обмеженим відшаруванням сітківки в 
ділянці плями; центральна скотома; з часом розвиваєть-
ся помірна гіперметропія.

КІФОЗ – викривлення хребта в людей (здебільшого 
грудного відділу) випуклістю назад.

К. ВРОДЖЕНИЙ – К., зумовлений порушеннями 
розвитку передніх відділів тіл хребців.

К. КОМПРЕСІЙНИЙ – К., зумовлений компресій-
ним переломом одного або кількох хребців, що призво-
дить до зменшення їх висоти в передніх відділах.

К. КУТОВИЙ – К., при якому опук лість у вигляді 
кута повернута дозаду.

К. МОБІЛЬНИЙ – К., який розвивається при слаб-
кості м’язів спини та звичній неправильній позі.

К. РАХІТИЧНИЙ – К., який розвивається внаслі-
док слабкості м’язів і зв’язок, а також м’якості тіл хреб-
ців у дітей, хворих на рахіт, протягом другого пів річчя 
життя.

К. СТАРЕЧИЙ – К., зумовлений віковими деґенера-
тивно-дистрофічними змінами тканини міжхребцевих 
дисків і тіл хребців та послабленням м’язового апарата 
хребта; локалізується в грудному відділі хребта.

К. ТОТАЛЬНИЙ – К. усього хребта; хребет при цьо-
му має дугоподібну форму.

К. ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – К., який формується при 
нормальному розвитку хребта; характеризується викрив-
ленням у саґітальній площині грудного відділу хребта 
до 7-річного віку і крижового відділу – до періоду ста-
тевого дозрівання.

К. ОСТЕОХОНДРОПАТИЧНИЙ – див.: Шей-
єрмана – Мау хвороба.

К. ПІДЛІТКІВ – див.: Шейєрмана – Мау хвороба.
К. УЧНІВ-ПІДМАЙСТРІВ – див.: Шейєр ма на – 

Мау хвороба.
К. ЮНАЦЬКИЙ – див.: Шейєрмана – Мау хворо-

ба.
КІФОЛОРДОЗ – S-подібне викривлення хребта 

в саґітальній площині з кіфозом у грудному і крижо-
вому відділах та лордозом у шийному і попереково-

му відділах; формується при нормальному розвитку 
хребта. 

КІФОСКОЛІОЗ – поєднання кіфозу та сколіозу.
КІФОСКОЛІОЗ ДИСПЛАСТИЧНИЙ – кіфоско-

ліоз, який розвивається внаслідок аномалії розвитку ок-
ре мих хребців.

КІФОСКОЛІОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – хвороба, ос-
новним проявом якої є розвиток сколіозу неясної етіо-
лоґії.

КЛАВІШІВ СИМПТОМ – при перкусії передньої 
поверхні грудної клітки зверху вниз від ключиці по се-
редньоключичній лінії появляються м’язові валики і за-
падини; ознака підвищеної збудливості м’язів.

КЛАВІШІВ ФЕНОМЕН – див.: Клавішів симптом.
КЛАДОСПОРИДІОЗ – див.: Кладоспоріоз.
КЛАДОСПОРІОЗ – вісцеральний мі коз, що спри-

чинюється пліснявим грибком Cladosporium trichoides 
Emmons; збудник інфекції проникає респіраторним шля-
хом, можливо, через вухо, у мозок, де утворюється ін-
капсульований абсцес; у патоґенезі важливе значення 
має зниження імунних сил орґанізму; К. протікає з сим-
птомами абсцесу мозку від кількох тижнів до кількох мі-
сяців з летальним результатом.

КЛАДОСПОРІОЗ ЕПІДЕРМАЛЬНИЙ – див.: Ли-
шай тропічний чорний.

КЛАДОТРИХОЗ – див.: Нокардіоз.
КЛАЗМАТОДЕНДРОЗ – розпад від ростків нерво-

вих клітин.
КЛАЗОМАНІЯ – напади вимушеного крику або го-

лосного співу, які не су проводжуються розладами свідо-
мості; ознака ураження базальних ядер головного мозку.

КЛАЙНФЕЛТЕРА (H. F. KLINEFEL TER) СИНД-
РОМ – захворювання чоловіків, зумовлене порушенням 
числа статевих хромосом; у хворих К. с. виявляється 47 
хромосом внаслідок включення додаткової Х-хромосоми; 
це призводить до тричленного набору статевих хромосом 
ХХΥ, хоч різновиди включають ХХΥΥ, ХХХΥ, ХХХΥ 
та кілька мозаїчних моделей; у типових випадках К. с. 
характеризується гіалінізацією сім’явивідних канальців, 
порушенням сперматоґенезу (азоспермія або оліґоспер-
мія), недорозвитком яєчок (діаметр яєчок не перевищує 
1,5-2 см) і вторинних статевих ознак, а також порушен-
ням пропорцій тіла - довгі нижні кінцівки, вузька грудна 
клітка, широкий таз, сутулість з поперековим лордозом.

КЛАЙНФЕЛТЕРА (H. F. KLINEFEL TER) СИНД-
РОМ НЕСПРАВЖНІЙ – патолоґічні стани, що за зов-
нішніми ознаками нагадують синдром Клайнфелтера, 
але при яких хромосомні аномалії відсутні.

КЛАЙНФЕЛТЕРА (H. F. KLINEFEL TER) СИН-
ДРОМ ХРОМАТИНО ВІД’ЄМНИЙ – див.: Клайн-
фелтера синдром несправжній.

КЛАЙНФЕЛТЕРА – РЕЙФЕНШТЕЙНА – ОЛ Б-
РАЙТА (H. F. KLINE FELTER – E. C. REI FEN STEIN – 
F. ALBRIGHT) СИНДРОМ – див.: Клайнфелтера син-
дром.

КЛАПАН (VALVA) – частина порожнистого орґана, 
утворена однією або кількома складками, що перешкод-
жають зворотному переміщенню вмісту.

 КІСТОМА ЯЄЧНИКА – КЛАПАН 
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КЛАПАН АОРТИ (VALVA AORTAE) – клапан, що 
перешкоджає поверненню крові із аорти в лівий шлуно-
чок серця під час діастоли; складається із трьох півмі-
сяцевих заслінок або сеґментів; одна із заслінок займає 
задню третину округлості аорти, дві інші – правий і лі-
вий бік отвору.

К. ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА (VALVA TRUNCI 
PULMONALIS) – клапан, який перешкоджає повернен-
ню крові із легеневого стовбура в правий шлуночок сер-
ця; складається із трьох півмісяцевих заслінок; одна із 
них прикріплена до передньої округлості легеневого 
стовбура, дві інші позаду.

К .  ЛІВИЙ  ПЕРЕДСЕРДНО  ШЛУНОЧ -
КОВИЙ; МІТРАЛЬНИЙ КЛАПАН (VALVA ATRIO-
VENTRICULARIS SINISTRA; VALVA MITRALIS) – 
клапан між лівим передсердям і лівим шлуночком; як 
правило, складається із двох стулок, менша із яких роз-
міщена зліва і позаду, більша – справа і попереду.

К .  ПРАВИЙ  ПЕРЕДСЕРДНО -ШЛУНОЧ-
КОВИЙ; ТРИСТУЛКОВИЙ КЛАПАН (VALVA AT-
RIO VENTRICULARIS DEXTRA; VALVA TRICUS-
PIDALIS) – клапан між правим передсердям і правим 
шлуночком серця; під час систоли шлуночка перешко-
джає поверненню крові в передсердя; складається із 
трьо х стулок (передньої, задньої і перегородкової).

КЛАПАНА АОРТИ НЕДОСТАТ НІСТЬ – нездат-
ність клапана аорти ефективно перешкоджати зворотно-
му руху крові із аорти в лівий шлуночок під час діасто-
ли шлуночків серця, яка зумовлена неповним змиканням 
або перфорацією півмісяцевих заслінок; розвивається 
гіпертрофія та розширення лівого шлуночка, підвищен-
ня систолічного та зниження діастолічного тиску, про-
тодіастолічний шум.

КЛАПАНА ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА НЕДО-
СТАТНІСТЬ – нездатність клапана легеневого стов-
бура ефективно перешкоджати зворотному руху крові 
із легеневого стовбура в правий шлуночок під час діас-
толи шлуночків серця, яка зумовлена неповним зми-
канням або перфорацією півмісяцевих заслінок; розви-
вається гіпертрофія та розширення правого шлуночка, 
застій у системі великого кола кровообігу, діастоліч-
ний шум.

КЛАПАНА ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВО-
ГО ЛІВОГО (МІТРАЛЬНОГО) НЕДОСТАТ НІСТЬ – 
нездатність лівого передсердно-шлуночкового клапана 
ефективно перешкоджати зворотному руху крові із лі-
вого шлуночка в ліве передсердя під час систоли шлу-
ночків серця, яка зумовлена неповним змиканням або 
перфорацією стулок клапана; клінічно спостерігається 
систолічний шум на верхівці, зміщення межі серцевої 
тупості вліво.

КЛАПАНА ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВО-
ГО ПРАВОГО (ТРИСТУЛКОВОГО) НЕДОСТАТ-
НІСТЬ – нездатність правого передсердно-шлуночко-
вого клапана ефективно перешкоджати зворотному ру-
ху крові із правого шлуночка в праве передсердя під 
час систоли шлуночків серця, яка зумовлена неповним 
змиканням або перфорацією стулок клапана; клініч-

но спостерігається збільшення правих від ділів серця, 
систолічний шум, розвиток правошлуночкової недо-
статності.

КЛАПАННИЙ – такий, що стосується клапана, має 
клапани або відкривається клапаном.

КЛАРКА (A. CLARK) СИМПТОМ – при перкусії 
черевної порожнини спо стерігається зникнення печін-
кової тупості; ознака перфорації шлунка або дванадця-
типалої кишки, а також вираженого метеоризму.

КЛАРКА (C. A. CLARKE) СИНДРОМ – спадкове 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) поєд-
нання пальмоплантарного кератозу з карциномою стра-
воходу; шкірні симптоми появляються протягом першо-
го року життя, рак стравоходу – у віці 30–65 років.

КЛАРКА – ГЕДФІЛДА (C. A. CLARKE – G. HAD-
FIELD) СИНДРОМ – вроджене захворювання підшлун-
кової залози з інфантилізмом; спостерігається вираже-
на атрофія підшлункової залози в низькорослих та ху-
дорлявих дітей, збільшена печінка, масивні маслянисті 
випорожнення. 

КЛАС (у біолоґії) – таксон, що об’єднує ряди тварин 
або порядки рослин.

КЛАСИФІКАЦІЯ – розподіл предметів за спільни-
ми ознаками з утворенням певної системи таксонів да-
ної сукупності предметів.

КЛАСТЕР-ЕФЕКТ – достовірне тимчасове підви-
щення частоти випадків виникнення певних злоякісних 
пухлин серед населення будь-якої місцевості.

КЛАТТОНА (H. H. CLUTTON) СУГЛОБИ – див.: 
Клаттона хвороба.

КЛАТТОНА (H. H. CLUTTON) ХВОРОБА – си-
метричний гідрартроз у дітей з вродженим сифілісом.

КЛАУСТРО- (лат. claustrum – замок, закрите при-
міщення) – частина складних слів, яка означає «закри-
те приміщення».

КЛАУСТРОМАНІЯ – боязнь і небажання вийти із 
зачиненого приміщення.

КЛАУСТРОФІЛІЯ – нав’язливий потяг зачиняти 
вікна та двері через боязнь залишитися одному в неза-
чиненому приміщенні.

КЛАУСТРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь залишати-
ся в закритому приміщенні.

КЛАФА – РІХТЕРА (M. C. CLOUGH – I. M. RICH-
TER) СИНДРОМ – холодова гемаґлютинація (кріо-
ґлобулінемія), яка проявляється переважно у віці 50–
70 ро ків; може спостерігатися при септичному ендо-
кардиті, цирозі печінки, лімфолейкозі, лімфосаркомі і 
колаґенозах; характеризується відчуттям холоду, болем 
та парестезіями в дистальних відділах верхніх кінцівок, 
які підсилюються при звисанні рук; характерна трифаз-
на зміна кольору шкіри – блідість, синюшність, почер-
воніння; у крові – гемолітична анемія, виражена гіпер-
кріоґлобулінемія.

КЛАЦАЮЧИЙ ПАЛЕЦЬ – переміжна контракту-
ра пальців кисті, що розвивається, як правило, в осіб 
певних професій (друкарок, перукарів, кравців та ін.); 
уражаються переважно І, ІІІ і ІV пальці кисті; захворю-
вання виникає в результаті асептичного запалення кіль-
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цеподібної зв’язки сухожилкової піхви на рівні основи 
проксимальної фаланґи пальців кисті, що призводить до 
їх ущільнення і звуження кільця зв’язки.

КЛЕБСІЄЛА (И) (KLEBSIELLA) – рід бактерій 
родини Enterobacteriaceae, який об’єднує нерухомі 
ґрамвід’ємні палички, що утворюють капсулу.

КЛЕБСІЄЛА ПНЕВМОНІЇ (KLEB SIELLA PNEU-
MONIAE) – бактерія роду клебсієл; аероб або факульта-
тивний анаероб; коротка товста паличка, яка розміщена 
в мазках одинично або короткими ланцюгами; є збудни-
ком пневмонії та місцевих гнійних процесів.

КЛЕЙДОКРАНІАЛЬНА ДИСПЛАЗІЯ – див.: Шей-
тауера – Марі – Сентона синдром.

КЛЕЙДОТОМІЯ – акушерська операція, метою 
якої є зменшення об’єму плечового пояса шляхом розрі-
зання його ключиць.

КЛЕЙНА (G. KLEIN) СИМПТОМ – ознака відді-
лення посліду: породіллю просять напружитися, одно-
часно лікар ребром долоні натискує на нижній сеґмент 
матки; якщо послід ще не відділився, то пуповина втя-
гується в піхву.

КЛЕЙНА – ВАРДЕНБУРҐА (D. KLEIN – P. J. WA-
ARDENBURG) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
(ус падкування за аутосомно-домінантним типом) ано-
малій; спостерігається частковий альбінізм (ізольовані 
сиві пасма волосся); сивина медіальних частин брів; 
вроджена глухонімота; брахіцефалія, гіпоплазія очних 
ямок, гіпертелоризм; блефарофімоз; потовщення хрящів 
очних повік; гетеро хромія райдужних оболонок; гіпер-
плазія кісток носа, широка висока спинка носа, зглад-
ження назо фронтального кута. 

КЛЕЙНЕ – ЛЕВІНА (W. KLEINE – M. LEVIN) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігаєть-
ся при енцефа літах з ураженням гіпоталамічного від-
ділу мозку; характеризується підвищеною сонливістю 
в поєднанні з нападоподібно виникаючими відчуттям 
голоду і руховим неспокоєм; зазвичай, проявляється в 
осіб чоловічої статі у підлітковому віці. 

КЛЕЙНШМІДТА (H. KLEIN SCHMIDT) СИН-
ДРОМ – своєрідна форма перебігу грипу; характери-
зується гострим початком з гарячкою, болями в горлі та 
потиличною риґідністю; через де який час розвивається 
стеноз трахеї з інс піраторним стридором, серозно-гній-
ний або гнійний перикардит, плевропневмонія або гній-
ний плеврит; звичайно, з часом при єднується гнійний 
менінґіт з поть ма рен ням свідомості і розладами крово-
обігу.

КЛЕЙСТА (K. KLEIST) АПАТИЧНА ГЕБЕФРЕ-
НІЯ – гебефренічний синдром, що спостерігається при 
шизофренії; характеризується вираженою емоційною 
тупістю.

КЛЕЙСТА (K. KLEIST) ІННЕРВА ЦІЙНА АП-
РАКСІЯ – апраксія, яка характеризується порушенням 
структури окремих рухів, що складають складний рухо-
вий акт; спостерігається заміщення їх безладними ру-
хами.

КЛЕЙСТА (K. KLEIST) ПАРАФРЕНІЯ – форма 
шизофренії, яка характеризується переважанням мно-

жинних вербальних галюцинацій, психічного автома-
тизму та марення величі, але без глибокого емоційно-
го дефекту.

КЛЕЙСТА (K. KLEIST) ПРОҐРЕСУЮЧИЙ ГА-
ЛЮ ЦИНОЗ – форма неперервно-проґредієнтної ши-
зофренії, яка характеризується переважанням вербаль-
ного галюцинозу упродовж всього періо ду захворюван-
ня.

КЛЕЙСТА (K. KLEIST) СИМПТОМ – при спро-
бі незначно підняти рукою пальці рук хворого останні 
інколи міцно зчеплюються з пальцями лікаря; можлива 
ознака уражень лобної частки або таламічної ділянки 
головного мозку.

КЛЕММА (KLEMM) СИМПТОМ – при рентґено-
лоґічному дослідженні черевної порожнини часто вияв-
ляється скупчення ґазів в ілеоцекальній ділянці; можли-
ва ознака апендициту.

КЛЕММА (Р. KLEMM) СИНДРОМ – див.: Клем-
ма тетанус.

КЛЕММА (P. KLEMM) ТЕТАНУС – форма пе-
ребігу правця з судомами та парезом лицьового нерва; 
поряд зі звичайними симптомами, що спостерігаються 
при правці, розвивається двобічний тризм, параліч ли-
цьового нерва і однобічне порушення чутливості язи-
ка (як правило, на боці вхідних воріт); якщо вхідними 
воротами було око, то виникає птоз, косоокість, анізо-
корія, міоз.

«КЛЕНОВОГО СИРОПУ» ХВОРОБА – порушен-
ня обміну лейцину, ізолейцину, валіну, алоізолейцину; 
у залежності від дефекту ферменту розрізняють класич-
ну, переміжну, проміжну і тіамінозалежну форми захво-
рювання.

К. С. Х. КЛАСИЧНА – порушення обміну лейци-
ну, ізолейцину, валіну і ало ізолейцину внаслідок дефек-
ту декарбо ксилази розгалуженоланцюгових кетокислот; 
клінічно проявляється порушенням рефлексів, гіперто-
нусом, специфічним запахом сечі та поту, судомами, ко-
мою.

К. С. Х. ПЕРЕМІЖНА – порушення обміну лейци-
ну, ізолейцину, валіну і ало ізолейцину внаслідок част-
кового дефекту декарбоксилази розгалуженоланцюго-
вих кетокислот; симптоматика проявляється тільки при 
стресових ситуаціях (гарячка, інфекції).

К. С. Х. ПРОМІЖНА – порушення обміну лейцину, 
ізолейцину, валіну і ало ізолейцину внаслідок порушення 
активності ферменту декарбоксилази розгалуженоланцю-
гових кетокислот (актив ність - проміжна між класичною і 
переміжною формами); клінічно проявляється затримкою 
розвитку, невролоґічними симптомами; виражена клініч-
на картина розвивається при стресі.

К. С. Х. ТІАМІНОЗАЛЕЖНА – порушення обмі-
ну лейцину, ізолейцину, валіну і алоізолейцину внаслі-
док дефекту кофактора, що стабілізує активність декар-
боксилази розгалуженоланцюгових кетокислот; клініч-
но проявляється гарячкою, інфекціями, які появляються 
тільки при стресі.

КЛЕПТОЛАҐНІЯ – статеве збочення, при якому 
статеве задоволення виникає при крадіжках.

 КЛЕБСІЄЛА – КЛЕПТОЛАҐНІЯ
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КЛЕПТОМАНІЯ – хворобливий, непереборний по-
тяг до крадіжок.

КЛЕПТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь злодіїв, при-
своєння чужих речей.

КЛЕРАМБО (G. G. CLÉRAMBAULT) ЗАКОН – 
закономірність, яка встановлює залежність між віком, 
дією етіолоґічного фактора, тривалістю латентного пе-
ріоду та особливостями розвитку психічного захворю-
вання; відповідно до К. з. чим молодший психічно хво-
рий, чим масивніша дія етіолоґічного фактора і чим ко-
ротший латентний період, тим частіше психоз, що вини-
кає, проявляється екзоґенним типом реакцій; чим стар-
ше психічно хворий, тим триваліший латентний період 
захворювання і чим слабкіша дія етіолоґічного фактора, 
тим прос тіше за структурою психічне захворювання, яке 
в найбільш легких формах проявляється афективними і 
маревними порушеннями.

КЛЕРАМБО (G. G. CLÉRAMBAULT) ЕРОТО-
МАНІЯ – див.: Еротоманія Клерамбо.

КЛЕРАМБО (G. G. CLÉRAMBAULT) СИНД-
РОМ – див.: Еротоманія Клерамбо.

КЛЕРКА – ЛЕВІ – КРИСТЕСКО (A. P. CLERC – 
R. LEVY – CRIS TESCO) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який спостерігається при антесистолії обох 
шлуночків; характеризується укороченням на електро-
кардіоґрамі ін тервалу PQ без деформації шлуночково-
го комплексу.

КЛИНОДАКТИЛІЯ – вроджене відхилення зі зги-
нальною контрактурою ІV і V пальців.

КЛИНОПОДІБНА ПАЗУХА (SINUS SPHENOI-
DALIS) – приносова повітроносна порожнина в тілі 
клиноподібної кістки, яка розділена саґітальною пере-
городкою на дві половини.

КЛИНОПОДІБНИЙ ДЕФЕКТ – дефект твердих 
тканин зуба на вестибулярній поверхні зуба біля його 
шийки, що має форму клина.

КЛИШОНОГІСТЬ – комбінована деформація ступ-
ні, при якій спостерігаються такі зміни її форми і пози-
ції: 1) вну трішня клишоногість, per varus, talipes – сто-
па повернута до середини – супінована, головним чи-
ном, п’яткова ділянка і передплесно; 2) per equinovarus, 
talipes equinovarus – ступня перебуває в позиції підошов-
ного згинання; 3) per adductus – приведення – аддукція 
переднього від ділу ступні.

КЛІЗМА – введення рідини в пряму та ободову 
кишки.

КЛІМАКОФОБІЯ – нав’язлива боязнь ходити по 
сходах.

КЛІМАКС – див.: Клімактеричний період.
КЛІМАКТЕРИЧНИЙ – такий, що стосується клі-

мактеричного періоду.
КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД – пе ріод життя, 

впродовж якого від бувається зупинка ґенеративної функ-
ції. 

КЛІМАКТЕРИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що виникає в частини жінок у клімактеричному 
періоді; характеризується нервово-психічними, веґета-
тивно-судинними і обмінно-трофічними порушеннями. 

Типовими ознаками К. с. є приливи жару до обличчя, 
голови, верхньої половини тулуба, пришвидшення сер-
цебиття, пітливість, запаморочення голови, порушення 
сну, стомлюваність, підвищена емоційна лабільність, 
пси хічні розлади.

КЛІМАТ – багаторічний режим погоди, який харак-
терний для певної місцевості і проявляється закономір-
ною послідовністю метеоролоґічних процесів; розріз-
няють: 1) зберігаючий К. – теплий, з малими темпера-
турними амплітудами, відносно невеликими річними, 
місячними, добовими коливаннями інших метеоролоґіч-
них показників; 2) подразнюючий К. – виражена добова 
та сезонна амплітуда метеоролоґічних показників, що 
вимагає підвищених вимог до адаптаційних механізмів 
орґанізму людини. 

КЛІМАТИЗАЦІЯ – комплекс заходів, що забезпечу-
ють створення штучного клімату у всьому приміщенні 
або тільки в певних місцях.

КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ – поділ території на зони 
залежно від характеру і ступеня впливу кліматичних 
факторів на орґанізм людини.

КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ – кліматичні умови зов-
нішнього середовища.

КЛІМАТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає питання клі-
матоутворення, опису та класифікації кліматів земної 
кулі, антропоґенні впливи на клімат.

КЛІМАТОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – наука, що вивчає 
вплив фізичних факторів оточуючого середовища на 
людину і розробляє методи їх оцінки з лікувально-про-
філактичною метою; К. м. вивчає властивості сонячної 
активності, ґеомаґнітного поля, погоди і кліматоутво-
рюючих факторів.

КЛІМАТОПАТИЧНА РЕАКЦІЯ – патолоґічна ре-
акція на різку зміну клімату.

КЛІМАТОПАТОЛОҐІЧНА РЕАКЦІЯ – див.: Клі-
ма топатична реакція.

КЛІМАТОПАТОЛОҐІЯ – розділ медичної клімато-
лоґії, що вивчає залеж ність різних патолоґічних станів 
людини від зміни клімату, аномальних змін погоди 
в звичному кліматі, а також від сезонів року з метою 
розробки методів профілактики цих станів.

КЛІМАТОПРОФІЛАКТИКА – сукупність заходів, 
спрямованих на запо бігання патолоґічних реакцій лю-
дини на вплив кліматичних факторів.

КЛІМАТОТЕРАПІЯ – застосування впливу метео-
ролоґічних факторів і особливостей клімату даної міс-
цевості з лікувальною та оздоровчою метою.

КЛІМАТОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ – фактори, 
що визначають формування клімату.

КЛІМАТОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ медичної кліма-
толоґії, що вивчає характер формування пристосуваль-
них реакцій і функцій різних орґанів та систем орґаніз-
му людини залежно від впливу кліматичних і пов’язаних 
з ними інших природних факторів.

КЛІМЕНА (CLEEMAN) СИМПТОМ – шкір-
на складка над колінною чашечкою; можлива ознака 
поздовжнього зміщення при переломі стегнової кіст -
ки.

 КЛЕПТОМАНІЯ – КЛІМЕНА СИМПТОМ
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КЛІНІКА – 1) лікувальна установа, в якій лікування 
хворих поєднується з науково-дослідною та педагогіч-
ною роботою; 2) див.: Клінічна картина.

КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ – кон-
ференції лікарського колективу, які є однією з форм 
науково-практичної діяльності лікарів; мета К.-а. к. – 
з’ясування причини та механізму смерті хворого, при-
чин помилкового або запізнілого розпізнавання хворо-
би, неправильного або недостатнього лікування; К.-а. к. 
дають можливість широко обговорювати випадки смерті 
в науковому, діаґностичному та лікувальному аспекті, а 
також якість оформлення медичної документації, виз-
начати якість та адекватність тих чи інших лаборатор-
них досліджень.

КЛІНІЦИСТ – лікар, який працює в клініці і ліку-
вання хворих поєднує з науковими спостереженнями та 
дослідженнями.

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ – розділ біолоґічної хімії, 
що вивчає зміни біохімічних процесів в орґанізмі люди-
ни при патолоґічних станах та при лікувальних впливах 
і розробляє методи виявлення цих змін з діаґностичною 
та профілактичною метою.

КЛІНІЧНА ҐЕНЕТИКА – див.: Медична ґенети-
ка.

КЛІНІЧНА КАРТИНА – сукупність проявів пев-
ного захворювання.

КЛІНІЧНА СМЕРТЬ – стан орґанізму, що наступає 
після зупинки серцевої діяльності та дихання і продов-
жується до настання незворотних змін у вищих відділах 
ц. н. с.; тривалість стану К. с. 3–5 хв.

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОҐІЯ – див.: Фармако-
лоґія клінічна.

КЛІНІЧНА ХІМІЯ – див.: Клінічна біохімія.
КЛІНОМАНІЯ – нав’язливий потяг до постільного 

режиму при відсутності показань для цього.
КЛІНОСТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – при переході 

із вертикального положення в горизонтальне спострі-
гається зменшення пульсу на 6–8 ударів за 1 хвилину; 
соматовеґетативний рефлекс.

КЛІПАННЯ – короткочасне рефлекторне або до віль-
не змикання повік.

КЛІППЕЛЯ (M. KLIPPEL) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спосте рігається при хронічному алко-
голізмі; характеризується пошкодженням печінкової па-
ренхіми, кахексією, цирозом печін ки, асцитом, полінев-
ритом, проявами корсаківського синдрому.

КЛІППЕЛЯ – ВЕЙЛА (M. KLIPPEL – M. P. WEIL) 
СИМПТОМ – при пасивному розгинанні ІІ–V пальців 
кисті у хворих з центральним паралічем або парезом 
верхньої кінцівки І палець рефлекторно згинається, а 
в здорових осіб – розгинається; ознака ураження піра-
мідного шляху.

КЛІППЕЛЯ – ТРЕНОНЕ (M. KLIP PEL – P. TRE-
NAUNAY) СИНДРОМ – ґіґантизм окремих частин 
тіла з гіпер- і дисплазією кровоносних судин; спосте-
рігається вроджена, частіше однобічна, сеґментарна 
шкірна анґіома, як правило, на нижніх кінцівках, інко-
ли на руках; з народження або раннього дитинства – ва-

рикозно розширені вени у відповідних кінцівках; в ура-
женій ділянці м’які тканини гіпертрофовані; часто спос-
терігаються ураження кісток, суглобів, інші патолоґічні 
зміни шкіри.

КЛІППЕЛЯ – ФЕЙЛА (M. KLIPPEL – A. FEIL) 
ХВОРОБА – спадкові (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) аномалії розвитку з комбінованими 
вадами хребців – напівхребці, клиноподібні хребці, 
розширені міжхребцеві щілини; хребці, що зросли-
ся; шийні ребра, кіфосколіоз; характеризується нез-
вичайно короткою шиєю («шия жаби»); обмеженою 
боковою рухомістю шийного відділу хребта, високо 
розміщеним плечовим поясом, чашоподібною груд-
ною кліткою, низько розміщеною межею оволосін-
ня; внаслідок аномалій хребців спостерігається ком-
пресійний неврит, часто – з розладами дихання; крім 
того, спостерігаються аномалії ребер, розщеплення 
м’якого піднебіння, додаткові частки легень, аплазія 
груднинно-ключично-соскоподібного м’яза, вроджені 
вади серця, синдактилія, камптодактилія, пізнє прорі-
зування зубів, гіперодонтія, приглухува тість, аґенезія 
зовнішнього слухового проходу, атрезія анального от-
вору, сиринґомієлія.

КЛІППЕЛЯ – ФЕЛЬДСТЕЙНА (M. KLIPPEL – 
T. FELDSTEIN) СИНДРОМ – вроджена родинна ске-
летна дисплазія; характеризується надмірним потовщен-
ням кісток, особливо ключиці і кісток черепа; ріст у дов-
жину пальців рук і ніг сповільнений; рухомість пальців 
рук обмежена; часто окси- або акроцефальна форма че-
репа.

КЛІРЕНС – швидкість очищення плазми крові, ін-
ших середовищ або тканин від будь-якої речовини у 
процесі її біо трансформації, перерозподілу в орґанізмі 
та виділенні її із орґанізму.

КЛІРЕНС-ТЕСТ – функціональні проби, що виз-
начають кліренс будь-яких речовин і застосовуються 
з метою до слідження функції нирок, печінки та інших 
орґанів, для оцінки гемодіалізу, при вивченні обміну ре-
човин та ін.

КЛІТИНА – основна структурна і функ ціональна 
одиниця живої матерії; елементарна біолоґічна систе-
ма, що лежить в основі будови, відтворення, розвитку 
і життєдіяльності всіх рослинних і тваринних орґаніз-
мів.

КЛІТИННА МЕМБРАНА – див.: Плазмолема.
КЛІТИННА ОБОЛОНКА – див.: Плазмолема.
КЛІТИННА ТЕОРІЯ – теорія, за якою в основі бу-

дови і розвитку всіх рослин і тварин лежить клітина.
КЛІТИННЕ ДИХАННЯ – фізіолоґічний процес 

споживання кисню клітинами для окислення орґаніч-
них речовин з вилученням енерґії, потрібної для жит-
тєдіяльності орґанізму.

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ – сукупність процесів у клі-
тині, що відбуваються при підготовці її до поділу та 
протягом власне мітозу. К. ц. складається з інтерфази, 
яка включає три періоди: пресинтетичний – G1, синте-
тичний – S і постсинтетичний – G2 та власне мітозу, що 
триває невеликий проміжок часу. У К. ц. виділяють ще 
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G0 – період, коли клітина перестає розмножуватися, пе-
реходячи ціл ком до виконання спеціалізованих функ-
цій; час мітотичного поділу – від вступу материнської 
клітини в пресинаптичну G1 фазу клітинного циклу до 
появи двох дочірних клітин складає 20-24 години; при 
цьому, тонка система клітинного контролю передачі ґе-
нетичної інформації три рази контролює материнську 
і дочірню ДНК в G1-, S- і G2 фазах К.ц.; при виявленні 
дефектної копії ДНК, для блокування її передачі новому 
клітинному поколінню, ґени-супресори безконтрольної 
клітинної проліферації блокують мітоз клітини в S- та 
G2 фазах на час, необхідний для повної репарації дочір-
них ДНК; при порушенні ферментної репарації нових 
ланцюгів ДНК або дефіциті часу на їх відновлення, ек-
спресія проапоптичних ґенів клітини запускає апоптоз 
в S- та G2 фазах міточного циклу і зумовлює смерть клі-
тини з мутантною ДНК.

КЛІТИННІ ЛІНІЇ – клітини, що підтримують у 
культурі шляхом пасажів у стані розмноження.

КЛІТКОВИНА (в анатомії) – пухка волокниста спо-
лучна тканина, інколи з включеннями жирової тканини, 
яка оточує орґани, заповнює щілини між м’язами, суди-
нами, нервами, фасціальними футлярами та піхвами і 
забезпечує можливість певної зміни їх об’єму і розта-
шування.

КЛІТКОВИНА – див.: Целюлоза.
КЛІТКОВИННІ ПРОСТОРИ – проміжки між різ-

ними анатомічними утвореннями, що містять пухку спо-
лучну тканину з жировою тканиною, в яких можуть про-
ходити судини і нерви.

К. П. МІЖСЕРОЗНІ – К. п., обмежені листками 
бриж і черевних зв’язок.

К. П. МІЖФАСЦІАЛЬНІ – К. п., обмежені плас-
тинками, на які розщеплюються власні фасції, або фас-
ціальними футлярами м’язів, що розміщені поряд.

К. П. НАВКОЛООРҐАННІ – К. п., обмежені стін-
ками орґана і вісцеральною фасцією.

К. П. НАВКОЛОСУГЛОБОВІ – К. п., розміщені 
між суглобовими капсулами і м’язами, що оточують суг-
лоб.

К. П. НАВКОЛОСУДИННІ І НАВКОЛОНЕВ-
РАЛЬНІ – К. п., обмежені глибокими фасціальними 
листками судинних і нервових піхв.

К. П. ПІДСЕРОЗНІ – К. п., розміщені в безпосе-
редній близькості від пристінкових К. п., під серозними 
оболонками, що покривають стінки грудної (парієталь-
ний листок плеври) і черевної порожнин (парієтальний 
листок очеревини).

К. П. ПІДФАСЦІАЛЬНІ – К. п., розміщені під влас-
ною (м’язовою) фасцією, що оточує групи м’язів або ок-
ремі м’язи; в їх утворенні беруть участь міжм’язові фас-
ціальні перегородки і поверхні кісток скелета.

К. П. ПІДШКІРНІ – К. п., розміщені між шкірою 
і поверхневою, або під шкірною, фасцією, яка зв’язана 
з шкірою.

К. П. ПРИКІСТКОВІ – К. п., розміщені між кіст-
кою і м’язами і фасціальними листками, які її покри-
вають.

КЛІТОР (CLITORIS) – жіночий зов нішній статевий 
орґан, розміщений біля верхніх кінців малих соромітних 
губ; за будовою, формою та розташуванням від повідає 
статевому члену в чоловіків; скла дається із головки, ті-
ла, утвореного двома кавернозними тілами, і ніжок.

КЛІТРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь духоти, задуш-
ливих приміщень.

КЛІФФОРДА (S. H. CLIFFORD) СИНД РОМ – 
хвороба новонароджених, яка проявляється сухістю і лу-
щенням шкіри, відставанням у вазі при великому зрості, 
часто – розвитком ателектазів і гіалінових мембран; зу-
мовлюється дисфункцією плаценти з різким зменшен-
ням навколоплідних вод при переношеній вагітності.

КЛІЩІ (ACARINA) – дрібні членистоногі (Arthropo-
da) класу павукоподібних (Arachnoidea); описано більше 
10 тисяч видів К., які відрізняються великою різноманіт-
ністю будови, що пов’язано з особливостями їх еколоґії; 
багато видів К. є паразитами і переносниками збудників 
ряду заразних захворювань.

КЛІЩОВИЙ – такий, що стосується кліщів.
КЛІЩОВИЙ ПОВОРОТНИЙ ТИФ – див.: Пово-

ротний тиф ендемічний (клі щовий).
КЛІЩОВИЙ СПІРОХЕТОЗ – див.: Поворотний 

тиф ендемічний (кліщовий).
КЛІЩОВІ РИКЕТСІОЗИ – див.: Рикетсіози клі-

щові.
КЛОАКА (в ембріолоґії) – розширений каудальний 

кінець кишки зародка.
КЛОАКА ВРОДЖЕНА – аномалія розвитку, при 

якій пряма кишка, сечовипускальний канал (у дівчаток 
і піхва) відкриваються назовні одним загальним отво-
ром.

КЛОДА (H. CH. J. CLAUDE) СИМПТОМ – різно-
вид гіперкінезів, що спосте рігаються при різних мозко-
вих розладах: больове подразнення викликає автоматич-
ні рухи в паретичних кінцівках.

КЛОДА (H. CH. J. CLAUDE) СИНДРОМ – педун-
кулярний альтернуючий синдром; характеризується па-
ралічем окорухового нерва на боці ураження і мозоч-
ковими явищами (порушення координації і поєднаного 
характеру рухів), а також зниженням тонусу м’язів на 
протилежному боці; інколи спостерігається дизартрія і 
розлади ковтання.

КЛОЙБЕРА (H. KLOIBER) СИМПТОМ – при ог-
лядовій рентґеноскопії черевної порожнини спостері-
гаються горизонтальні рівні рідини і ґазові пухирі над 
ними; ознака кишкової непро хідності.

КЛОЙБЕРА (H. KLOIBER) ЧАШІ – див.: Клой-
бера симптом.

КЛОКЕ – ЛАБОРДА (J. G. CLOQU ET – J. B. V. LA-
BORDE) СИМПТОМ – ознака смерті: чисту залізну 
голку вколюють, звичайно, у двоголовий м’яз плеча; 
якщо наступила смерть, голка не змінюється, якщо ж 
хворий живий, голка покривається тонким шаром оки-
су.

КЛОН – сукупність клітин (або одноклітинних 
орґанізмів), які походять від однієї вихідної клітини вна-
с лідок веґетативного розмноження.

 КЛІТИННІ ЛІНІЇ  – КЛОН
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КЛОН КЛІТИН – популяція клітин, які утворюють-
ся із однієї стовбурової клітини і диференціюються в 
одному напрямку для виконання однопрофільних спе-
ціалізованих клітинних функцій.

КЛОНІЗМ – стан тривалої клонічної судоми, кло-
нічних спазмів.

КЛОНОРХОЗ – гельмінтоз із групи трематодозів, 
що спричинюється клонорхісом китайським (Clonorchis 
sinensis); джерелом збудників є хворі люди та твари-
ни; основну роль у патоґенезі К. ві діграють токсична і 
механічна дія гельмінта, розвиток явищ алерґії та не-
рвово-рефлекторних реакцій; зміни в уражених орґа-
нах характеризуються проліферативними холанґітами, 
склерозом і гіалінозом стінок судин, жировою дист-
рофією печінкових клітин, поліпозом і аденоматозом 
стінок жовчних ходів та проток підшлункової залози; 
клінічно К. проявляється холанґітом, перидуоденітом, 
дискінезією жовч них проток, часто гепатитом, ін коли 
розвивається холанґітичний цироз печінки, ретенцій-
на жовтяниця.

КЛОНУВАННЯ – штучне отримання клона.
КЛОНУС – ритмічні, швидко змінюючі одне одного 

скорочення окремих м’язів або м’язових груп.
КЛОПИ (HEMIPTERA) – ряд наземних або водних 

комах з колюче-смоктальним апаратом.
КЛОСТРИДІЇ (CLOSTRIDIUM) – рід бактерій ро-

дини Bacillaceae, який об’єд нує спороутворюючі анае-
робні палички; більшість видів К. ґрампозитивні, ру-
хомі; деякі види патоґенні для людини; до К. належать 
збудники ботулізму, правця, анаеробної інфекції та хар-
чової токсикоінфекції.

КЛОСТРИДІОЗИ – гострі токсико-інфекційні за-
хворювання людини і тварин, що спричинюються де-
якими видами мікробів роду Clostridia; розрізняють ен-
теральні і травматичні К., до ентеральних К. належать 
ботулізм, клостридіальний ґастроентерит, клостридіаль-
ний некротичний ентерит; до травматичних К.– правець, 
анаеробна інфекція.

КЛОТЦА (H.-P. KLOTZ) СИНДРОМ – комплекс 
ендокринних аномалій у жінок; стать, що визначаєть-
ся за хромосомами, чоловіча; спостерігається первинна 
аменорея, недорозвиток ґеніталій, аплазія малих соро-
мітних губ, гіпопластичні яєчники без овуляції, «монго-
лоїдне» обличчя; інколи – гіпертрихоз.

КЛОУНІЗМ – сукупність різних складних і вираз-
них рухів, які спостерігаються при істеричному на-
паді.

КЛУБОВА ДІЛЯНКА (REGIO ILI A CA) – части-
на передньої черевної стінки, яка розміщена до середи-
ни від клубового гребінця клубової кістки і латеральної 
половини пахової зв’язки; зверху межа К. д. проходить 
по горизонтальній лінії, проведеній через передні верх-
ні клубові ості, а з внутрішнього боку - по лінії, яка від-
повідає зовнішньому краю прямого м’яза черева.

КЛУБОВА КИШКА (ILEUM) – частина тонкої 
кишки; довжина складає 3/5 від загальної довжини тон-
кої кишки, виключаючи дванадцятипалу кишку; за будо-
вою та функцією близька до порожньої кишки.

КЛУБОВА ОСТЬ (SPINA ILIACA) – кістковий 
виступ на кінці крила клубової кістки; розрізняють вер-
хню передню, нижню передню, верхню задню і нижню 
задню К. о.

КЛУБОВА ЯМКА (FOSSA ILIACA) – заглиблен-
ня на внутрішній поверхні крила клубової кістки; міс-
це розміщення клубової кістки; місце розміщення клу-
бового м’яза.

КЛУБОВИЙ ГОРБИК (TUBERCU LUM ILIA-
CUM) – кістковий виступ на межі передньої і середнь-
ої третини клубового гребеня.

КЛУБОВИЙ ГРЕБІНЬ (CRISTA ILIACA) – по-
товщений шорсткий верх ній край крила клубової кіс-
тки.

КЛУБОВО-ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ ТРАКТ 
(TRACTUS ILIOTIBIALIS) – потовщена частина ши-
рокої фасції стегна, яка проходить по латеральній повер-
хні стегна від верхньої передньої клубової ості до лате-
рального виростка великогомілкової кістки.

КЛУБОВО-ГРЕБІНЦЕВА ТОЧКА – найбільш 
виступаюча в бік точка гребеня клубової кістки; антро-
пометрична точка.

КЛУБОВО-ГРЕБІНЦЕВА ЯМКА (OSSA ILIO-
PEC TINEA) – заглиблення у верхній частині стегново-
го трикутника між клубово-поперековим і гребінцевим 
м’язами; містить пухку сполучну тканину, стегнові су-
дини, лімфатичні вузли.

КЛУБОВО-ГРЕБІНЦЕВЕ ПІДВИЩЕННЯ – див.: 
Клубово-лобкове підвищення.

КЛУБОВО-ЛОБКОВЕ ПІДВИЩЕННЯ (EMI NEN-
TIA ILIOPUBICA) – кісткове підвищення на місці спо-
лучення клубової і лобкової кісток.

КЛУБОВО-ОСТИСТА ТОЧКА – найбільш висту-
паюча вперед точка верх ньої передньої клубової ості; 
антропометрична точка.

КЛУБОВО-ПАХОВА ДІЛЯНКА – див.: Пахова ді-
лянка.

КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВА КИШЕНЯ ВЕРХ-
НЯ – див.: Ілеоцекальне заглиблення верхнє.

КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВИЙ КУТ – див.: Ілео-
цекальний кут.

КЛУБОЧКОВА ПУХЛИНА АРТЕРІО-ВЕНОЗ-
НИХ АНАСТОМОЗІВ – див.: Ґломусна пухлина.

КЛУСТОНА (TH. S. CLOUSTON) ПАРАЛІЧ – див.: 
Параліч проґресивний інфантильний.

КЛЮВЕРА – Б’ЮСІ (H. KLÚVER – P. C. BUCY) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що розвивається 
після оперативного видалення обох скроневих часток 
головного мозку (з лімбічною системою); спостеріга-
ються нездатність оптично або тактильно розпізнава-
ти предмети (ґностичні розлади); схильність брати всі 
предмети (навіть небезпечні) в рот; гіперметаморфоз; 
гіперсексуаль ність; розлади емоцій; зникнення почут-
тя сорому і страху.

КЛЮЧИЦЯ (CLAVICULA) – трубчаста парна кіс-
тка плечового пояса, яка з’єднується з грудниною і ло-
паткою. 

КЛЮЧИЧНИЙ – такий, що стосується ключиці.

 КЛОН КЛІТИН – КЛЮЧИЧНИЙ
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КМИН ЗВИЧАЙНИЙ (CARUM CARVI L.) – дво-
річна рослина з родини зонтичних. Має пряме, порож-
нисте стебло до 80 см заввишки. Листки трійчастопір-
часті, лінійно-ланцетоподібні. Квітки білі, на довгих 
квітконіжках, у складних зонтиках. Плід – сплюснута 
двосім’янка коричневого кольору. Смак рослини пря-
ний, запах – ароматний. Цвіте в червні–липні. Пошире-
ний по лісових галявинах, на узліссі, на луках, по бал-
ках. Дія: знеболююча, антисептична, протиспазматич-
на, послаблююча, вітрогінна, жовчогінна.

КНАППА (H. J. KNAPP) СИМПТОМ – дрібні сму-
ги в сітківці, що нагадують кровоносні судини; ознака 
крововиливу в сітківку.

КНАППА – КОМРОВЕРА (A. KNAPP – G. M. 
KOMROWER) СИНДРОМ – комплекс клінічних про-
явів спадкової (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) ензиомпатії, яка характеризується порушеннями 
обміну триптофану; ензимний дефект полягає в знижен-
ні активності кінуренінази і в підвищенні активності 
триптофанпіролази; внаслідок цих порушень в орґаніз-
мі накопичуються кінуренін, гідроксикінуренін і ксан-
туренова кислота; клінічно спостерігається схильність 
до алерґічних реакцій, анемія, веґетативна дистонія, ін-
коли – психози.

«КНИК» ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ – див.: Осо-
бисте зрушення.

КНІСА (М. KNIES) СИМПТОМ – анізокорія, яка 
в деяких випадках спостерігається при дифузному ток-
сичному зобі.

КО ТУЇ (F. W. CO TUI) СИМПТОМ – ознака ло-
калізації гострої абдомінальної патолоґії: зміщення бі-
лої лінії і пупка в бік патолоґії; шкіра на боці ураження 
більш риґідна, легше утворюються складки.

КОАҐУЛО- (лат. coagulo – спричинювати зсідання) – 
частина складних слів, яка означає належність до зсі-
дання, до коаґуляції.

КОАҐУЛОҐРАМА – ґрафічне зображення або циф-
рове вираження результатів дослідження системи гомео -
стазу.

КОАҐУЛОЛОҐІЯ – розділ гематолоґії, що вивчає 
біохімію, фізіолоґію і патолоґію зсідання крові.

КОАҐУЛОПАТІЯ – порушення функції зсідальної 
системи крові.

КОАҐУЛОПАТІЯ НАБУТА – порушення зсідання 
крові, яке виникло як ускладнення патолоґічних про-
цесів в орґанізмі; до головних причин К. н. належать: 
1) дефіцит вітаміну К, 2) хвороби печінки, 3) синдром 
дисемінованого внутрішньосудинного зсідання і 4) ен-
доґенний синтез та поступлення в кров антикоаґулянтів 
(звичайно, це антитіла до факторів гемолізу).

КОАҐУЛЯНТИ – речовини, що спричинюють ко-
аґуляцію.

КОАҐУЛЯТ – осад, що утворюється внаслідок ко-
аґуляції колоїдного розчину.

КОАҐУЛЯЦІЯ – процес укрупнення частинок, зок-
рема білків, у колоїдних або грубо дисперсних систе-
мах. Зумовлюється дією молекулярних сил зчеплення 
і відбувається внаслідок злипання окремих частинок 

або розчинення дрібніших з них і укрупнення біль-
ших.

КОАДАПТАЦІЯ – взаємні пристосування орґанів 
та зачатків тварин і рослин, що виробляються в процесі 
філоґенезу і онтоґенезу.

КОАКСІАЛЬНИЙ – співвісний.
КОАЛЕСЦЕНЦІЯ – злипання крапель рідин у дис-

персних системах, що складаються із текучих фаз, в 
емульсіях і туманах, пухирців – у пінах.

КОАПТАЦІЯ – приладжування частин поламаної 
кістки.

КОАРКТАЦІЯ – звуження, стриктура; вроджене об-
межене звуження кровоносної судини.

КОАРКТАЦІЯ АОРТИ – вроджений стеноз або 
повна атрезія аорти; розглядається як вада, що розви-
вається внаслідок неправильного злиття 4–6 аортальних 
дуг і дорсальної аорти. Механічна перешкода на шля-
ху кровотоку в аорті призводить до розвитку двох ре-
жимів кровообігу. Вище перешкоди артеріальний тиск 
підвищений, судинне русло розширене, лівий шлуночок 
гіпертрофований. Нижче стриктури артеріальний тиск 
знижений, компенсація кровотоку здійс нюється за раху-
нок численних шляхів колатерального кровопостачан-
ня. Залежно від ступеня звуження аорти, його довжини, 
типу коарктації характер гемодинамічних змін, особли-
вості клінічної картини та їх вираженість широко варію-
ють. Лікування оперативне.

КОАЦЕРВАТИ – драглисті крапельки, утворювані 
в колоїдних системах.

КОАЦЕРВАЦІЯ – розшарування колоїдної систе-
ми з утворенням двох рідких фаз. Перша з них – вода, 
друга – колоїдні міцели. К. – одна із початкових стадій 
коаґуляції ліофільних колоїдів, зокрема водних розчинів 
біл кових речовин. З явищем К. пов’язують початкові 
етапи формування первісних форм життя на Землі.

КОБАЛАМІН – див.: Ціанокобаламін.
КОБАЛЬТ – Со; елемент VШ групи періодичної 

системи Менделєєва, підгрупи заліза. К. належить до 
найважливіших мікроелементів; впливає на процеси 
кровоутворення і обміну речовин. Солі К. вживаються 
як лікарські препарати, які сприяють засвоєнню заліза 
в орґанізмі. К. широко застосовується для променевої 
терапії, радіаційної стерилізації медичних матеріалів, 
виробів і лікарських засобів та в радіодіаґностичних до-
слідженнях.

КОББА (S. COBB) СИНДРОМ – комп лекс врод-
жених аномалій: геманґіоми м’якої оболонки спинного 
мозку; родимі плями, розміщені в ділянках шкіри, ін-
нервація яких відповідає корінцям, що виходять на рів-
ні геманґіом.

КОБІ (F.E. KOBY) ДИСТРОФІЯ РОГІВКИ – хво-
роба, яка характеризується розвитком дрібновогнище-
вих помутнінь у рогівці і вростанням у неї кровоносних 
судин з наступним стоншенням та ектазією змінених ді-
лянок; клінічно проявляється розвитком астиґматизму і 
значним пониженням зору.

КОБРАКА (E. KOBRAK) СИМПТОМ – хворий ле-
жить на лівому боці, ноги зігнуті в кульшовому і колін-
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ному суглобах і притиснуті до живота; лікар спрямовує 
свій вказівний палець (при пальцьовому ректальному 
дослідженні в чоловіків і ваґінальному в жінок) вгору і 
вправо; при натискуванні в цьому місці на затульну пе-
ретинку хворий відчуває сильний біль; можлива ознака 
ретроцекального апендициту.

КОВАДЛО (INCUS) – слухова кісточка, розміщена 
між молоточком та стременом.

КОВАЧА (J. KOVБCS) ПІДВИВИХ – при розги-
нанні шиї спостерігається зісковзування нижнього суг-
лобового відростка хребця, що лежить вище, назад і по-
вернення відростка на попереднє місце при випрямлен-
ні шиї.

КОВДРИ СИМПТОМ – наполегливі спроби хворо-
го з потьмареною свідо містю утримувати ковдру, яку з 
нього знімають; ознака менінґіту.

КОВТАЛЬНА ПРОБА – метод виявлення стенозу 
стравоходу залежно від запізнення або відсутності аус-
культативних феноменів, що супроводжують ковтання.

КОВТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при по дразненні ре-
цепторів слизової оболонки глотки і кореня язика спос-
терігаються ковтальні рухи; фізіолоґічний рефлекс.

КОВТАЛЬНІ ШУМИ – звуки, що прослуховують-
ся при аускультації стравоходу або кардіальної частини 
шлунка після проковтування їжі або води. 

КОВТАННЯ – послідовність довільних і мимовіль-
них рухів, які забезпечують просування вмісту порож-
нини рота в стравохід і шлунок.

КОВТУН – склеєння волосся на голові внаслідок 
неохайності або місцевого патолоґічного процесу, що 
нагадує шапку.

КОҐАНА (D. G. COGAN) СИНДРОМ (1) – око-
рухові розлади при мозковій патолоґії; хворий не може 
спрямувати очі в потрібному напрямі; при спробі ком-
пенсувати це поворотом голови очі ще більше поверта-
ються в протилежний від об’єкта бік; спостерігається 
при двобічному ураженні лобних часток, тромбозі саґі-
тального синуса і вен, пухлині в ділянці правої тім’яної 
частки та ін.; інколи К. с. (1) має спадковий характер 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом).

КОҐАНА (D. G. COGAN) СИНДРОМ (2) – поєд-
нання інтерстиційного кератиту з симптомами випадін-
ня функції слухостатичного нерва.

КОҐЕЗІЯ – злипання частин одного й того самого 
твердого тіла або рідини при їхньому контакті.

КОҐЕРЕНТНИЙ – взаємопов’язаний.
КОҐЛОСОФАРИНҐІТ – запалення слизової обо-

лонки щоки, язика і глотки.
«КОҐОРТИ ЕФЕКТ» – більш висока частота де-

пресій та суїцидів, що часто поєднується із зловжи-
ванням психоактивних речовин, у тих, хто народився в 
другій половині двадцятого століття.

КОҐОЯ (F. KOGOJ) СИНДРОМ – різновид спад-
кових кератодермій; у грудному віці на шкірі кінцівок 
і шиї з’являються різко відмежовані вогнища еритро-
дермії з плоским, темнопіґментованим гіперкератозом; 
на інших ділянках шкіри часто гіперпіґментовані вогни-
ща без явищ гіперкератозу.

КОҐОЯ (F. KOGOJ) СПОНҐІОФОРМНІ ПУСТУ-
ЛИ – див.: Коґоя синдром.

КОД – система символів для передавання, обробки 
і зберігання різної інформації.

КОДЕЇН – алкалоїд опію фенантренового ряду; ме-
тиловий ефір морфію; протикашлевий засіб.

КОДЕЇНІЗМ – форма наркоманії, при якій предме-
том пристрасті є кодеїн.

КОДЕЇНОМАНІЯ – див.: Кодеїнізм.
КОДМАНА (E. A. CODMAN) ПУХЛИНА – див.: 

Хондробластома.
КОДМАНА (E. A. CODMAN) СИМПТОМ – озна-

ка розриву сухожилка над остного м’яза: пасивне від-
ведення руки безболісне, але якщо руку відпустити, 
скорочується дельтоподібний м’яз і біль появляється 
знову.

КОДОМІНАНТНІСТЬ – явище, характерне для 
всіх вищих орґанізмів; полягає в спільному виявленні 
обох алелів у гетерозиґоти. Кодомінантний характер дії 
алельних ґенів дозволяє визначити початок активності, 
місце і тривалість дії кожного алеля в онтоґенезі, а та-
кож частоту ґенів у популяціях людини і різних видів 
тваринних орґанізмів. Це має велике значення для ви-
рішення питань пересадки тканин і орґанів, а також ви-
явлення гетерозиґотних носіїв спадкових аномалій, що 
є необхідною умовою для проведення медико-ґенетич-
ного консультування.

КОДОН – комбінація нуклеотидів, що кодує вклю-
чення певної амінокислоти в молекулу білка в процесі 
його біосинтезу.

КОДУВАННЯ – процес ототожнювання символів 
чи груп символів одного коду з символами чи групами 
символів іншого коду.

КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ – процес перетво-
рення будь-якої інформації в кодові комбінації, кожна 
із яких являє собою сукупність елементарних символів 
у вигляді літер, цифр, імпульсів і т. ін. К. і. лежить в ос-
нові реалізації ґенетичної проґрами, передачі нервових 
імпульсів і є одним із обов’язкових елементів нормаль-
ної життєдіяльності орґанізмів.

КОЕНЗИМИ – див.: Коферменти.
КОЕФІЦІЄНТ АНТЕНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОС-

ТІ – відношення (у проміле) числа випадків смерті пло-
да при терміні вагітності більше 29 тижнів до загаль-
ного числа дітей, які народилися живими і мертвими за 
рік; статистичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ КИСНЮ – 
від ношення (у %) частки кисню, що використовуєть-
ся тканинами до загального вмісту його в артеріаль-
ній крові.

КОЕФІЦІЄНТ ВІДНОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ – 
кількісні демоґрафічні показники, що відбивають ха-
рактер відновлення населення.

КОЕФІЦІЄНТ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ – відношення (у 
%) числа госпіталізованих хворих до загальної кількості 
первинних звернень за рік; статистичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ – відно-
шення (у проміле) числа дітей, які померли за рік віком 
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до 1 року, до загальної кількості дітей, що народилися 
живими (складається з 2/3 числа дітей, що народилися 
живими в даному році і 1/3 – в попередньому); демоґра-
фічний показник.

КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОДОВИТОСТІ – 
відношення (у проміле) числа народжених за рік до за-
гальної кількості жінок віком від 15 до 49 років.

КОЕФІЦІЄНТ ІНТРАНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОС-
ТІ – відношення (у проміле) числа дітей, що померли 
під час пологів, до загальної кількості народжених за рік 
живими і мертвими; статистичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ МАТЕРИНСЬКОЇ СМЕРТНОС-
ТІ – відношення (у проміле) числа випадків смерті жі-
нок при вагітності в строки не менше 28 тижнів, під час 
пологів і в післяпологовому пе ріоді до загальної кіль-
кості пологів за рік; статистичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ МЕРТВОНАРОДЖУВАНОСТІ – 
відношення (у проміле) числа випадків смерті плода, що 
наступила під час пологів і після пологів (до появи ди-
хання дитини), до загальної кількості дітей, які народили-
ся живими і мертвими за рік; статистичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ НАРОДЖУВАНОС ТІ – відношен-
ня (у проміле) загальної кількості народжених живими 
за рік до числа населення; демоґрафічний показник.

КОЕФІЦІЄНТ НЕОНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОС-
ТІ – див.: Коефіцієнт ранньої дитячої смертності.

КОЕФІЦІЄНТ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОС-
ТІ – відношення (у проміле) числа випадків смерті пло-
да при строках вагітності більше 28 тижнів і в період 
по логів, а також випадків смерті новонародженої дити-
ни впродовж першого тижня після пологів до загальної 
кількості народжених живими і мертвими за рік; статис-
тичний показник.

КОЕФІЦІЄНТ ПОЗАШЛЮБНОЇ ПЛОДОВИ-
ТОСТІ – відношення (у проміле) числа дітей, які на-
роджені за рік жінками віком від 15 до 49 років, що не 
перебувають у шлюбі, до загальної кількості таких жі-
нок; демоґрафічний показник.

КОЕФІЦІЄНТ ПОСТНАТАЛЬНОЇ СМЕРТНОС-
ТІ – відношення (у проміле) числа дітей, що померли 
впродовж першого тижня життя, до загальної кіль кості 
народжених за рік живими і мертвими; статистичний 
показник.

КОЕФІЦІЄНТ ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ НА-
СЕЛЕННЯ – різниця коефіцієнтів народжуваності і 
смертності.

КОЕФІЦІЄНТ РАННЬОЇ ДИТЯЧОЇ СМЕРТ-
НОСТІ – відношення (у проміле) числа дітей, що по-
мерли впродовж першого місяця життя, до кількості ді-
тей, які народилися живими за рік; статистичний по-
казник.

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ – відношення (у 
проміле) загального числа померлих за рік до чисель-
ності населення; демоґрафічний показник. 

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ ВІКОВИЙ – відно-
шення (у проміле) числа померлих за рік осіб певного 
віку до чисельності цієї вікової групи; демоґрафіч ний 
показник.

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – див.: Коефіцієнт ранньої дитячої смертності.

КОЕФІЦІЄНТ ШЛЮБНОЇ ПЛОДОВИТОСТІ – 
відношення (у проміле) числа дітей, що народжені за 
рік жінками віком від 15 до 49 років, які перебувають у 
шлюбі, до загальної кількості таких жінок; демоґрафіч-
ний показник.

КОЖЕВНИКІВСЬКА (А. Я. КОЖЕВНИКОВ) 
ЕПІ ЛЕПСІЯ – синдром, що характеризується постій-
ним або з короткими перервами локалізованими клоніч-
ними судомами, які, періодично посилюючись, закінчу-
ються епілептичними нападами. Залежно від локаліза-
ції виділяють три форми К. е.: 1) кіркова – характери-
зується переважанням швидких і різких мимовільних 
рухів з частотою 8 – 12 коливань в 1 сек, без поширен-
ня на підкіркові структури; 2) кірково-під кіркова – за 
своєю частотно-амплітудною характеристикою гіпер-
кінезу нагадує кірковий тип, але відрізняється деякими 
однотипними ритмічними повтореннями міоклонічного 
гіперкінезу; 3) під кіркову – гіперкінез характеризується 
серією досить ритмічних рухів з частотою 18–25 коли-
вань за 1 сек.

КОЗАЦЬКІ ЛІКУВАЛЬНІ НАПОЇ – життя ук-
раїнських козаків було тяжким, складним, дуже часто 
смертельно небезпечним; зазначене визначало особ-
ливо важливу роль лікарських засобів, які існували в 
основному у вигляді напоїв – настоїв та відварів; при 
підготовці до походів (за 5–10 днів) козацькі лікарі, ча-
родії, ворожбити, характерники готували такі напої (за 
Є.С. Товстухою): 1) для поліпшення зсідання крові та 
профілактики значних кровотеч: а) відвар кореневища 
перстачу прямостоячого – 40 г, плодів шипшини корич-
ної – 30 г та плодів груші дикої – 30 г; 2) відвар коренів 
з кореневищами родовика лікарського – 40 г, кореневи-
ща перстачу прямостоячого – 30 г та плодів шипшини 
коричної – 40 г; в) настій листків кропиви дводомної – 
40 г, трави деревію звичайного – 30 г та листків під-
білу звичайного – 30 г; г) настій листків кропиви дво-
домної – 50 г, трави деревію звичайного – 40 г та трави 
материнки звичайної – 40 г; д) настій трави грициків 
звичайних – 50 г, трави споришу звичайного – 40 г та 
трави деревію звичайного – 30 г; е) настій трави кропи-
ви дводомної – 50 г, квіткових кошиків цмину пісково-
го – 40 г та трави звіробою звичайного – 40 г; є) настій 
трави кропиви дводомної – 50 г, листків та квіток ал-
теї лікарської – 40 г, трави звіробою звичайного – 40 г, 
трави грициків звичайних – 50 г та трави очанки лі-
карської – 50 г; 2) для зміцнення нервів та попереджен-
ня стресових ситуацій: а) настій трави собачої кропиви 
серцевої – 50 г, квіток і листків глоду колючого – 40 г та 
трави підмаренника справжнього – 30 г; б) настій тра-
ви собачої кропиви серцевої – 50 г, трави м’яти польо-
вої – 40 г та шишок хмелю звичайного – 30 г; в) настій 
квіток та листків глоду колючого – 50 г, трави підма-
ренника справжнього – 40 г та трави м’яти польової; 
г) настій трави собачої кропиви серцевої – 50 г, трави 
материнки звичайної – 40 г та трави чебрецю звичайно-
го – 30 г; 3) при виникненні інфекційних захворювань 
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травного тракту: а) відвар коренів з кореневищами ро-
довика лікарського – 100 г, трави кропиви дводомної – 
50 г та листків подорожника великого – 50 г; б) від-
вар кореневища перстачу прямостоячого – 100 г, трави 
деревію звичайного – 50 г та плодів шипшини корич-
ної – 50 г; в) відвар коренів з кореневищами гравілату 
міського – 100 г, трави споришу звичайного – 50 г та 
плодів ґоробини звичайної – 40 г; г) відвар коренів ге-
рані лучної – 100 г, кори дуба звичайного – 50 г та тра-
ви грициків звичайних – 40 г; 4) для лікування захво-
рювань горла та ротової порожнини: а) настій листків 
тополі чорної – 100 г, листків дуба звичайного – 100 г 
та трави деревію звичайного – 50 г; б) настій листків 
груші дикої – 100 г, трави материнки звичайної – 100 г 
та трави чебрецю звичайного – 50 г; в) настій коренів 
алтеї лікарської – 100 г, листків тополі чорної – 100 г та 
трави материнки звичайної – 50 г; г) настій листків під-
білу звичайного – 100 г, листків тополі чорної – 100 г 
та листків цикорію дикого – 50 г; д) відвар коренів з 
кореневищами гравілату міського – 100 г, трави м’яти 
польової – 100 г та трави материнки звичайної – 50 г; 
е) відвар коренів з кореневищами родовика лікарсько-
го – 100 г, трави материнки звичайної – 100 г та листків 
подорожника великого – 50 г; є) відвар коренів герані 
лучної – 100 г, листків тополі чорної – 100 г та трави 
споришу звичайного – 50 г; ж) відвар кореневища пер-
стачу прямостоячого – 100 г, листків груші дикої – 100 г 
та листків підбілу звичайного – 50 г; ґорілчані настоян-
ки лікарських рослин для промивання свіжих та гній-
них ран, лікування горла, ротової порожнини, травного 
тракту, інфекційних захворювань тощо; готувались на-
стоянки з розрахунку 1 : 5; найвідоміші настоянки: на-
стоянка кореневищ перстачу прямостоячого, настоянка 
коренів з кореневищами гравілату міського, настоянка 
коренів з кореневищами родовика лікарського, насто-
янка коренів герані лучної, настоянка коренів з корене-
вищами оману високого, настоянка шишок хмелю, на-
стоянка бруньок тополі чорної.

КОЗЕЛКОВА ТОЧКА – антропометрична точка, 
розміщена на перетині двох ліній, дотичних до перед-
нього і верхньо го краю козелка вушної раковини.

КОЗЕЛОК (TRAGUS) – схоже на клапан випинання 
передньої частини вушної раковини, яке частково при-
криває вхід у зовнішній слуховий прохід.

КОЗИРКА СИМПТОМ – див.: Губи симптом.
КОЗІНСА – ДЮРЕ (COSYNS – DURET) СИНД-

РОМ – різновид міфоманії; з метою викликати співчут-
тя оточуючих хворі заподіюють собі пошкодження.

КОЗЛЯТНИК ЛІКАРСЬКИЙ (GALE GA OFFICI-
NA LIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з корот-
ким кореневищем і малорозгалуженим коренем. Стеб-
ла численні, гіллясті. Листки довгасті, непарнопірчасті, 
вґорі ликоподібної форми, зібрані в густі китиці на вер-
хівках стебла. Китиці великі, довгасті, на довгих квіт-
коносах. Плоди – багатонасінні боби на ніжках. Насін-
ня жовтого кольору, продовгувате, бруньковидної фор-
ми. Росте К. л. на м’якому і вологому ґрунті: по берегах 
річок, струмків, озер, на луках, серед кущів, у ровах та 

вибалках. Дія: сечогінна, лактоґенна, знижуюча рівень 
цукру в крові.

«КОЗЯЧЕ МЕКАННЯ» – див.: Еґофонія.
«КОЗЯЧИЙ ГОЛОС» – див.: Еґофонія.
КОЙЛОНІХІЯ – ніготь із заглибленням, схожий за 

формою на годинникове скельце.
КОЙНЕСТЕЗІЯ – відчуття взаєморозміщення час-

тин тіла. 
КОЙТЕЛЯ (J. KEUTEL) СИНДРОМ – комплекс 

спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій: множинні стенози периферійних га-
лузок легеневої артерії, укорочення дистальних фа-
ланґ пальців, вогнища обвапнування у вушних рако-
винах, у хрящах носа, ґортані, трахеї та ребер; при-
глухуватість.

КОЙТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь койтуса.
КОЙТУС – злягання, парування, статевий акт.
К. ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – К., який виконується шля-

хом ритмічних рухів статевого члена, що не виходить за 
межі переддвер’я піхви.

К. ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНИЙ – К. між особами різ-
ної статі.

К. ГОМОСЕКСУАЛЬНИЙ – К. між особами од-
нієї статі.

К. ПЕРЕРВАНИЙ – К., при якому чоловік, відчу-
ваючи наближення еякуляції, виймає статевий член із 
піхви.

К. ПРОЛОНГОВАНИЙ – довільно продовжений К.
КОКАЇН – алкалоїд, що міститься в листках півден-

ноамериканської рослини Erythroxylon coca Lam; кокаї-
ну гідрохлорид – це білий порошок, добре розчинний у 
воді; місцевоанестезуючий засіб; смертельна доза його 
при введенні у шлунок становить 1-1,5 г, підшкірно – 
0,2-0,3 г; найчастіше К. вводять підшкірно або в ніс осо-
би, які страждають на кокаїнову наркоманію.

КОКАЇНІЗМ – форма наркоманії, при якій предме-
том пристрасті є кокаїн.

КОКАЇНОМАНІЯ – див.: Кокаїнізм.
КОКАНЦЕРОҐЕНЕЗ – прискорення виникнення 

раку при приєднанні до дії канцероґенних аґентів яких-
небудь неспецифічних факторів.

КОКАНЦЕРОҐЕННІ ФАКТОРИ – неонкоґенні або 
такі, що мають слабкий онкоґенний ефект фактори, які 
підсилюють дію онкоґенних факторів.

КОКЕЙНА (E. A. COCKAYNE) СИНД РОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій; проявляється з другого року життя; 
спостерігається диспропорційний карликовий зріст, дов-
гі руки, бочкоподіб на грудна клітка, виражений кіфоз, 
подовження тіла хребців, потовщення в склепінні черепа 
і на кінцевих фаланґах пальців; глибоко розміщені очі, 
проґнатія; потовщення шкіри, яка особливо чутлива до 
ультрафіолетового опромінення; дисплазія вух; приглу-
хуватість або глухота; гіпогідроз; дифузний піґментний 
ретиніт; виражений тремор рук; зниження інтелекту.

КОКИ – бактерії, для яких характерна куляста фор-
ма клітин і в циклі їх розвитку ніколи не утворюють-
ся паличкоподібні форми. Ґрампозитивні К. поділя-
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ють на дві групи: а) аеробні і факультативні анаеробні 
К.; б) анаеробні К. Перша група включає дві родини: 
1) Mic ro coccaceae, яка об’єднує три роди Micro coccus, 
Staphylococcus i Plano coccus; 2) Streptococcaceae, яка 
включає 5 родів – Streptococcus, Leuconostoc, Pediococ-
cus, Aerococcus, Gemela. До групи анаеробних К. нале-
жить родина Peptococ caceae, яка об’єднує чотири ро-
ди: Pep tococcus, Peptostreptococcus, Rumino coccus i 
Sarcina. Ґрамвід’ємні К. поділяють на дві групи: а) ае-
робні, б) ана еробні. До першої групи належать три ро-
дини: 1) Neis seriaceae, що об’єднує два роди – Neis-
seria i Branhamella; 2) Methy lomonada ceae, яка вклю-
чає рід Halo coccus. До другої групи належить роди-
на Viellonella ceae, що об’єднує три роди – Viellonella, 
Acidaminococcus, Me gasphaera.

КОКЛЮШ – гостре інфекційне захворювання, яке 
характеризується циклічним перебігом і нападами спаз-
молітичного кашлю. Збудник К. – аероб, який має форму 
короткої палички з закругленими краями, 0,2-0,3 × 0,5-
2 мкм, нерухомий, не утворює спор; дуже чутливий до 
зовнішніх впливів. Джерелом інфекції є хвора людина; 
хворі виділяють збудника до 4–6 тижня хвороби. Зара-
ження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Ос-
новним хвороботворним фактором є токсична речови-
на, яка утворюється коклюшною паличкою і зумовлює 
подразнення нервових рецепторів слизової оболонки ди-
хальних шляхів, що викликає кашлевий рефлекс. Спос-
терігається також загальна токсична дія, головним чи-
ном, на нервову систему, що проявляється вираженою 
схильністю до ґенералізованого судинного спазму (ар-
теріальної гіпертензії), спазму дрібних бронхів, голо-
сової щілини, судомних посмикувань і навіть нападів 
клонічних судом скелетних м’язів. Інкубаційний пе ріод 
триває від 2 до 15 днів (частіше 5–9 днів). Виділяють 
три періоди хвороби: катаральний (3–14 днів), спазма-
тичного кашлю (3–5 тижнів) і завершення (1–3 тижні). 

КОКОБАКТЕРІЯ – бактерія, яка має форму корот-
кої товстої палички або незначно подовженого кока.

КОКРЕНА (W. A. COCHRANE) СИНД РОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) аномалія метаболізму, що характеризується гіпо-
ґлікемією, яка провокується введенням лейцину; перші 
прояви захворювання – упродовж перших місяців жит-
тя; рівень цукру в крові натще нормальний; навантажен-
ня лейцином викликає виражену гіпоґлікемію і гіперін-
сулінемію; клінічно проявляється відмовою від їжі, не-
спокоєм, сильною пітливістю, блюванням; почервонін-
ня обличчя чергується з вираженою блідістю; можливі 
тонічно-клонічні судоми; погіршення стану часто спос-
терігається після вживання білкової їжі.

КОКС- (лат. coxa – стегно; анат. os coxae – тазова 
кістка; articulatio coxae – кульшовий суглоб) – частина 
складних слів, яка означає належність до тазу, до куль-
шового суглоба.

КОКСАКІ-ВІРУСИ – належать до найпростіших за 
хімічною будовою вірусів тварин і складаються із білка 
і РНК. Виділено 30 імунолоґічних серотипів ві русів. К.-
в. поділяють на дві групи: А і В. Підгрупа А. включає 

24 імунолоґічних серотипи, які мають здатність спри-
чинювати в експериментальних тварин значно поши-
рені гіалінові некрози з запальною реакцією в скелет-
них м’язах, печінці і спинному мозку, а також ателек-
тази легень. До підгрупи В відносять 6 імунолоґічних 
серотипів, здатних спричинювати в експериментальних 
тварин вогнищеві некрози не тільки в скелетних м’язах і 
печінці, але й у міокарді, під шлунковій залозі, нервовій 
тканині та інших орґанах.

КОКСАКІ-ВІРУСНІ ХВОРОБИ – група гострих 
гарячкових захворювань, що спричинюються Кок-
сакі-вірусами (герпанґіна, везикулярний фаринґіт, міо-
кардит Коксакі, плевродинія епідемічна, епідемічна 
міалґія (борнхольмська хвороба), менінґіт Коксакі, го-
стрі респіраторні за хво рювання, ентеровірусні діареї 
(ґастроентерити) та ін.

КОКСАЛҐІЯ – біль у ділянці кульшових суглобів.
КОКСАРТРОЗ – артроз кульшових суглобів.
КОКСИТ – запальні захворювання тазо-стегнового 

суглоба, переважно інфек ційного походження. Залеж-
но від етіолоґічних факторів К. поділяють на інфекцій-
ні специфічні (туберкульозний, ґонорейний, сифілітич-
ний, дизентерійний, бруцельозний та ін.), інфекційний 
неспецифічний, ревматоїдний, ревматичний.

КОКСІЄЛЬОЗ – див.: Ку-гарячка.
КОКТОРІЙ – приміщення в аптеці, де готують на-

стойки і відвари.
КОКЦИГОДИНІЯ – нападоподібні, часто надзви-

чайно сильні, болі в анально-куприковій ділянці.
КОКЦИДІЇ (COCCIDIA) – ряд мікро скопічних од-

ноклітинних тварин класу споровиків; внутрішньоклі-
тинні паразити безхребетних і хребетних тварин, зрід-
ка – людини; мають складний цикл розвитку, в якому 
безстатеве розмноження (шизоґонія) змінюється стате-
вим (спороґонія), у результаті чого утворюється пропа-
гативна стадія К. – ооциста. В одних видів К. увесь цикл 
розвитку відбувається в орґанізмі одного живителя, в ін-
ших видів – зі зміною живителя.

КОКЦИДІОЗ – інвазійна хвороба, що виникає 
внаслідок розвитку в клітинах кишкового епітелію лю-
дини паразитичних найпростіших – кокцидій – і харак-
теризується порушенням функції кишечнику при не-
значно виражених явищах інтоксикації.

КОКЦИДІОЇДОЗ – глибокий мікоз, який спричи-
нюється грибком Coccidioides immitis Rixford, Gilchrist; 
характеризується ураженням внутрішніх орґанів, кісток, 
шкіри і підшкірної тканини. К. поширений у районах 
пустель і напівпустель. Патолоґічні зміни тканин при К. 
неспецифічні і різноманітні. Залежно від клінічної кар-
тини К. поділяють на первинний (легеневі і позалегеневі 
форми) і вторинний (дисемінований); клінічні прояви в 
більшості випадків непато ґномонічні.

КОКЦИДІОЇДОМІКОЗ – див.: Кокцидіоїдоз.
КОЛ- (коло-, колоно-; грец. kolon – ободова кишка, 

товста кишка) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до ободової кишки, до товстої кишки.

КОЛАҐЕН – волокнистий білок, що є основним ком-
понентом сполучної тканини; молекула колаґену скла-
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дається із трьох спіралізованих поліпептидних ланцю-
гів (α-ланцюг), скручених між собою в одну загальну 
спіраль і стабілізованих водневими зв’язками. Із різних 
тканин виділені ґенетично різні типи К. Вони розрізня-
ються комбінацією в триланцюговій молекулі п’яти α-
лан цюгів, які кодуються різними ґенами і мають деякі 
особливості первинної структури.

КОЛАҐЕНАЗА – ферментний препарат, який от-
римують із підшлункової залози забитих тварин; дію 
К. зумовлює фермент колаґеназа, що має протеолітич-
ну активність з вузько специфічною спрямованістю – 
розщеплення колаґену з виділенням амінокислоти (ок-
сипроліну).

КОЛАҐЕНОВІ ХВОРОБИ – група за хворювань, 
при яких спостерігається дифузне ураження сполучної 
тканини і судин.

КОЛАҐЕНОЗИ – див.: Колаґенові хвороби.
КОЛАПС – судинна недостатність, що швидко роз-

вивається і характеризується падінням судинного тонусу 
і гострим зменшенням об’єму циркулюючої крові.

К. ГІПОКСЕМІЧНИЙ – див.: Колапс гіпоксич-
ний.

К. ГІПОКСИЧНИЙ – К., що виникає в умовах по-
ниженого вмісту кисню в повітрі, особливо в поєднанні 
з пониженим барометричним тиском. В основі К. г. ле-
жить гіпоксія, яка діє прямо або опосередковано через 
рецепторний апарат серцево-судинної системи на вазо-
моторні центри.

К. ІНФЕКЦІЙНИЙ – К., причиною якого є інток-
сикація ендо- і екзотоксинами мікроорґанізмів, яка пе-
реважно діє на ц. н. с. або на рецептори пре- і постка-
пілярів.

К. МОЗКУ – К., який виникає внаслідок зменшен-
ня кількості церебро спінальної рідини в шлуночках 
головного мозку, що призводить до різкого знижен-
ня внутрішньочерепного тиску і зменшення головно-
го мозку.

К. ОРТОСТАТИЧНИЙ – К., що виникає при пе-
рерозподілі крові у зв’язку зі збільшенням загального 
об’єму венозного русла і зниженням притоку до сер-
ця.

КОЛАПСОТЕРАПІЯ – методи лікування туберкульо-
зу шляхом тимчасового або постійного спадіння (змен-
шення об’єму) ураженої легені.

КОЛАПТОЇДНИЙ СТАН – легка форма колапсу.
КОЛАРҐОЛ – антисептичний засіб, що містить 70% 

срібла.
КОЛАТЕРАЛІ СУДИННІ – шляхи кровотоку в об-

хід головної маґістральної судини, які функціонують у 
разі зупинки або утруднення току крові в ньому; забез-
печують кровообіг як в артеріальній, так і у венозній 
системах. Розріз няють внутрішньоорґанні і позаорґан-
ні К. с.

КОЛАТЕРАЛЬНЕ ПІДВИЩЕННЯ – див.: Мекке-
ля підвищення.

КОЛАТЕРАЛЬНИЙ – бічний, боковий, супровод-
жуючий, обхідний, додатковий; такий, що розміщений 
на тому ж боці.

КОЛАТУРА – проціджена крізь тканину рідина.
КОЛАЦІЯ – проціджування, фільтрування; фільтра-

ція крізь тканину.
КОЛБА – скляна посудина з круглим або плоским 

дном і видовженою шийкою; К. застосовують у лабора-
торній практиці.

КОЛЕГА – товариш по спільній роботі, навчанню; 
особа тієї самої професії.

КОЛЕГІАЛЬНИЙ – 1) здійснюваний спільно гру-
пою осіб; 2) товариський.

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ – принцип управління, при 
якому керівництво здійсню ється не одноособово, а гру-
пою осіб, що мають рівні права й обов’язки у вирішенні 
питань, віднесених до їхньої компетенції.

КОЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення всіх відділів 
ободової кишки – від сліпої до сиґмоподібної включ-
но.

КОЛЕКЦІЯ – зібрання будь-яких однорідних пред-
метів, систематизованих за певними ознаками.

КОЛИВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ – періодичні (або непе-
ріодичні) зміни в будь-якій системі.

КОЛІ- (від Escherichia coli – кишкова паличка; грец. 
kolon – ободова кишка) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до кишкової палички.

КОЛІ-БАКТЕРІОЗ – див.: Колі-інфекція.
КОЛІ-БАЦИЛЬОЗ – див.: Колі-інфекція.
КОЛІ-ДИСПЕПСІЯ – див.: Колі-інфекція кишко-

ва.
КОЛІДИСТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-

плекс, що характеризується поєднанням частих позивів 
на дефекацію з виділенням рідкого калу, змішаного з 
кров’ю, слизом і гноєм.

КОЛІ-ЕНТЕРИТ – див.: Колі-інфекція кишкова.
КОЛІЗІЯ БЛИЗНЮКІВ – зчеплення плодів при 

багатоплідній вагітності під час пологів, коли у вхід 
ма лого тазу одночасно входять великі частини обох 
плодів.

КОЛІ-ІНДЕКС – кількісні показники забруднен-
ня води, харчових продуктів, ґрунту та інших об’єктів 
оточуючого середовища, які базуються на дослідженні 
вмісту в них кишкової палички; кількість кишкових па-
личок, які виявляються в 1 л рідини або 1 кг твердої ре-
човини (для харчових продуктів і ґрунту – 1 г).

КОЛІ-ІНФЕКЦІЯ – група інфекційних захворю-
вань, які спричинюються умовнопатоґенними і пато-
ґенними серотипами кишкової палички.

КОЛІ-ІНФЕКЦІЯ КИШКОВА – К.-і., збудником 
якої є патоґенні форми кишкової палички. Уражають-
ся переважно діти першого року життя. Механізм за-
раження – фекально-оральний. Інкуба ційний період 
частіше продовжується 4– 5 днів. Початок гострий, 
рідкісніше – поступовий: підвищується температура, 
зміни в загальному стані, появляється пронос, блюван-
ня. Проґноз при сучасних методах лікування сприят-
ливий.

КОЛІКВАЦІЯ – розтоплювання, роз м’якшення, пе-
ретворення в рідкий стан, розчинення (тканин).

КОЛІКУЛІТ – запалення сім’яного горбика. 
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КОЛІНЕ – КАПЛАНА (E. COLINET – A. CAP-
LAN) СИНДРОМ – див.: Каплана синдром.

КОЛІННИЙ РЕФЛЕКС – скорочення чотириго-
лового м’яза стегна і розгинання гомілки в колінному 
суглобі у від повідь на подразнення сухожилків цього 
м’яза; дуга К. р. проходить через сеґменти спинного 
мозку LII-ІV; К. р. спричинюють нанесенням удару пер-
кусійним молотком у ділянці сухожилка чотириголо-
вого м’яза.

КОЛІННИЙ МАЯТНИКОПОДІБНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – при викликанні ко лінного рефлексу спостері-
гаються рит мічні гойдальні рухи гомілки, які поступо-
во зменшуються за амплітудою; ознака мозочкової гі-
потонії.

КОЛІННОЇ ЧАШКИ СИМПТОМ – у хворого, що 
стоїть, спостерігається різко збільшена рухомість над-
колінка; ознака ураження стегнового нерва, зумовлена 
гіпотонією чотириголового м’яза стегна.

КОЛІНО – 1) вигнуті ділянки деяких анатомічних 
утворень; 2) частина ноги, яка відповідає зчленуванню 
стегна і гомілки.

КОЛІНО БІГУНА – стан при якому надколінок 
при рухах треться об стегнову кістку, а не ковзає між 
її виростками; причинами розвитку К. б. є: patella alta 
(вроджене високе стояння надколін ка); складки (фіброз-
ні тяжі, прикріплені до надколінка); тугі п’яткові сухо-
жилки; риґідність латерального широкого м’яза стегна, 
клубово-великогомілкового тракту і латеральної підтри-
муючої зв’язки надколінка; слабкість медіального ши-
рокого м’яза стегна і ве ликий кут між сухожилками над-
колінка і поздовжньою віссю стегна.

КОЛІНЧАСТОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – синдром, 
зумовлений нейровірусною інфекцією; характеризуєть-
ся ураженням колінчастого вузла і стовбура лицьово-
го нерва, що, як правило, поєднується з ураженням пе-
реддверно-завиткового нерва на цьому рівні, інколи і 
трійчастого нерва, а також шийних вузлів симпатичного 
стовбура на боці ураження; клінічна картина залежить 
від ступеня втягування в патолоґічний процес вищезга-
даних анатомічних утворень; спостерігаються висипи в 
ділянці зовнішнього слухового проходу і вушної рако-
вини, сильні болі у вусі, які іррадіюють в обличчя, по-
тилицю і шию.

КОЛІР – певне зорове відчуття відповід но до спек-
трального складу випромінювання, що відбивається 
або випускається; розрізняють 7 основних кольорів: че-
р  воний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій і 
фіолетовий; залежно від довжини хвилі світла виділя-
ють три групи кольорів: довгохвильову (червоний, оран-
жево-червоний, оранжевий), середньохвильову (жовтий, 
жовто-зелений, зелений) і короткохвильову (голубий, 
синій, фіолетовий).

КОЛІРНИЙ ЗІР – здатність людини розрізняти 
колір видимих об’єктів.

КОЛІ-СЕПСИС – септицемія або септикопіємія, 
спричинена кишковою паличкою.

КОЛІТ – запально-дистрофічне ураження товстої 
кишки. Залежно від етіолоґіч ного фактора виділяють такі 

форми К.: 1) інфекційні; 2) інвазивні (паразитарні); 3) ток-
сичні (екзоґенні і ендоґенні); 4) алі ментарні; 5) медика-
ментозні; 6) невротичні і нервово-трофічні; 7) внаслідок 
механічного ураження кишечника; 8) змішаної етіолоґії; 
9) променеві; 10) вто  ринні (при запальних ураженнях ін-
ших орґанів); 11) невиясненої етіолоґії. З урахуванням ло-
калізації К. поділяють на панколіти, переважно лівобіч-
ні К., переважно правобічні К., сеґментарні К.; залежно 
від виду запальної реакції виділяють катаральний, фібри-
нозний, некротичний і виразковий К. При клінічній харак-
теристиці перебігу К. враховують характер захворюван-
ня – гострі і хронічні К.; фазу захворювання – ремісія або 
рецидив; тип перебігу – монотонний, рецидивуючий, ла-
тентний, проґресуючий; важкість перебігу хвороби – лег-
кий, серед ньої тяжкості, тяжкий; характер функціональ-
них порушень кишечника – з переважанням проносів або 
запорів, зміна проносів і запорів.

К. ВИРАЗКОВИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Коліт 
виразковий неспецифічний.

К. ВИРАЗКОВИЙ НЕСПЕЦИ ФІЧНИЙ – захво-
рювання, яке характеризується хронічним колітом з роз-
витком ерозій, виразок, крововиливів, псевдополіпів та 
інших уражень кишкової стінки; клінічно проявляється 
болями в животі, проносами з тенезмами та кишкови-
ми кровотечами.

К. ВИРАЗКОВИЙ ТРОФІЧНИЙ – див.: Коліт ви-
разковий неспецифічний.

К. ВИРАЗКОВО-ГЕМОРАҐІЧНИЙ НЕСПЕ-
ЦИФІЧНИЙ – див.: Коліт виразковий неспецифіч-
ний.

К. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – синдром, який розвиваєть-
ся внаслідок ентеро гемораґіч них інфекцій, що спричи-
нюються Esche richia coli; найбільш поширений серотип 
0157:Н7 ентерогемораґічних E. Coli, резервуаром яких є 
велика рогата худоба; інфекція може передаватися при 
вживанні м’яса, що не прой шло відповід ну кулінарну 
обробку, а також фекально-оральним шляхом; характе-
ризується гострим початком з сильними спастичними 
болями в череві та водянис тим випорожненням, яке про-
тягом 24 го дин стає кров’яним.

К. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – різновид хвороби 
Крона, при якій патолоґічний процес локалізується в 
товстій кишці.

К. ПЕРЕПОНЧАСТИЙ – див.: Колька слизова.
К. ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНИЙ – див.: Коль ка сли-

зова.
К. СЛИЗОВИЙ – див.: Колька слизова.
К. СЛИЗОВО-ПЕРЕТИНЧАСТИЙ – див.: Коль-

ка слизова.
К. СПАСТИЧНИЙ – розлад моторики товстої киш-

ки, який клінічно проявляється чергуванням проносів і 
запорів та болями в животі.

КОЛІ-ТИТР – найменша кількість рідини або твер-
дої речовини (виражена відповідно в мілілітрах або ґра-
мах), в якій виявляються кишкові палички.

КОЛІЦИНИ – речовини білкової природи, які про-
дукують деякі штами бактерій роду Escherichia; мають 
здатність убивати мікроорґанізми того самого роду.
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КОЛІЦИНОҐЕНІЯ – спадкова здат ність мікро-
орґанізмів роду Escherichia продукувати коліцини.

КОЛКА (CAULK) СИНДРОМ – трудності сечови-
пускання в жінок внаслідок запалення періуретральних 
залоз.

КОЛЛЕ (F. J. COLLET) СИМПТОМ – при швид-
кому закриванні і відкриванні очей кілька разів підряд 
око на боці ураження відкривається швидше і ширше; 
рання ознака периферійного паралічу колового м’яза 
ока.

КОЛЛЕНА (COLLIN) СИМПТОМ – тривале збе-
реження наданої тілу або кінцівці незручної позиції; 
спостерігається в тяжких випадках оліґофренії та сла-
боумства.

КОЛЛІВЕРА (COLLIVER) СИМПТОМ – трем-
тіння або конвульсії кін цівок, обличчя або інколи всьо-
го тіла; можлива ознака передпаралітичної стадії поліо-
мієліту.

КОЛЛІЄРА (J. S. COLLIER) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який спо стерігається при періоститі в ді-
лянці верх ньої очної щілини; характеризується поєднан-
ням ознак ураження окорухового і очного нервів.

КОЛЛІСА (А. COLLES) ПЕРЕЛОМ – перелом 
дистального кінця променевої кістки.

КОЛОБОМА – вроджений або набутий дефект краю 
повіки або однієї з тканин очного яблука (райдужної обо-
лонки, сітківки, диска зорового нерва, кришталика.

КОЛОДЯЗЬ – гідротехнічна споруда, яка призначе-
на для добування води із підземних джерел.

КОЛОЇДИ – системи (проміжний стан між істин-
ними розчинами та грубодисперсними системами), що 
складаються з дуже подрібнених частинок (розмір 10-5 
до 10-7 см), рівномірно розподілених в однорідному се-
редовищі.

КОЛОЇДНА ХІМІЯ – наука, яка вивчає колоїдні 
системи, що містять відносно великі частинки поряд-
ку 10-9 – 10-7 М (0,001–0,1 мкм); самостійний розділ фі-
зичної хімії.

КОЛОЇДНИЙ – такий, що пов’язаний з колоїдами.
КОЛОЇДНИЙ ЗАХИСТ – зниження здатності ко-

лоїдних систем коаґулюватися в результаті введення 
в них високомолекулярних речовин, які щодо цих ко-
лоїдних систем є захисними.

КОЛОЇДНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські пре-
парати, які являють собою водні розчини або сухі речо-
вини, що утворюють з водою колоїдні розчини.

КОЛОЇДОКЛАЗИС – див.: Колоїдо клазія.
КОЛОЇДОКЛАЗИЧНИЙ ШОК – див.: Колоїдо-

клазія.
КОЛОЇДОКЛАЗІЯ – порушення колоїд ної рівнова-

ги білків плазми крові і тканин, наслідком чого є змен-
шення їх дисперсності з наступною флокуляцією час-
тинок.

КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧІ ФАКТОРИ (КСФ) – 
група розчинних білків, що належать до групи ци-
токінів; розрізняють кілька видів КСФ: ґранулоцитар-
но-макрофаґальний КСФ - виділяється Т-клітинами, 
макрофаґами, моноцитами, ендотеліальними клітина-

ми; основні ефекти: підсилення росту ґранулоцитів і 
еритроїдних попередників, активація макрофаґів, сти-
муляція продукції лейкотриєнів еозинофілами та проти-
пухлинної цитотоксичності макрофаґів; ґранулоцитар-
ний КСФ - виділяється моноцитами, фібробластами, ен-
дотеліальними клітинами; основний ефект – підсилення 
росту ґранулоцитів; макрофаґальний КСФ – виділяється 
моноцитами, фібробластами, ендотеліальними клітина-
ми; основний ефект – підсилення росту моноцитів.

КОЛОНІЇ ОРҐАНІЗМІВ – угруповання рослинних 
і тваринних орґанізмів. Особини в К. о. пов’язані єдніс-
тю походження; розрізняють мономорфні К. о., в яких 
усі особини однакові, і поліморфні К. о., що складають-
ся з різних за формою і функціями особин.

КОЛОНІЯ БАКТЕРІАЛЬНА – ізольоване скупчен-
ня мікробних клітин, що утворилося з однієї клітини, 
яка розмножилася на поверхні або в товщі щільного жи-
вильного середовища.

КОЛОНОБІОПСІЯ – прижиттєве взяття тканини 
товстої кишки для гістолоґіч ного дослідження.

КОЛОНОСКОП – ендоскопічний прилад, призна-
чений для огляду товстої кишки.

КОЛОНОСКОПІЯ – візуальне дослідження внут-
рішньої поверхні товстої кишки і проведення лікуваль-
них маніпуляцій за допомогою колоноскопа.

КОЛОНОФІБРОСКОП – див.: Колоноскоп.
КОЛОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація різних відділів 

товстої кишки при деяких аномаліях розвитку кишеч-
ника.

КОЛОПЛАСТИКА – хірурґічне заміщення ділянки 
ободової кишки.

КОЛОПРОКТЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
ободової і прямої кишки.

КОЛОПТОЗ – опущення товстої кишки, головним 
чином, поперечноободової.

КОЛОРАДО ГАРЯЧКА – гостра гарячкова хво-
роба людини, найчастіше двофазного перебігу. Збуд-
ник К. г. належить до арбовірусів, роду Orbivirus, ро-
дини Reoviridae. Переносник віруса К. г. – лісний кліщ 
Derma centor andersoni, в якому вірус зберігається на 
всіх стадіях метаморфозу.

КОЛОРИМЕТР – прилад для визначення характе-
ристик кольору.

КОЛОРИМЕТРІЯ – фізико-хімічний метод визна-
чення інтенсивності забарвлення розчину досліджува-
ної речо вини.

КОЛОСПАЗМ – спазм товстої кишки.
КОЛОСТАЗ – див.: Копростаз.
КОЛОСТОМА – оперативно сформована зовнішня 

нориця товстої кишки.
КОЛОСТОМІЯ – операція формування зовнішньої 

нориці товстої кишки.
КОЛОСТРУМ – секрет грудних залоз, який виділяєть-

ся в невеликих кількостях уже в другій половині вагітності 
і в перші 2–3 дні після пологів; містить менше казеїну і 
більше альбуміну, ніж нормальне жіноче молоко.

КОЛОТИФ – черевний тиф з ураженням переваж-
но товстої кишки.
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КОЛОТОМІЯ – оперативний розтин товстої кишки.
КОЛУМНІЗАЦІЯ ПІХВИ – введення в піхву там-

пону з лікарською речовиною.
КОЛЬКА – сильний переймистий біль, що виникає 

у вигляді раптового нападу; походить від кишок, у більш 
широкому контексті – від орґанів черевної порожнини.

КОЛЬКА КИШКОВА СЛИЗОВА – див.: Колька 
слизова.

КОЛЬКА СЛИЗОВА – синдром, який характери-
зується порушенням моторики і секреції товстої кишки; 
клінічно проявляється нападами болей у животі з виді-
ленням великої кількості слизу з калом.

КОЛЬКА СЛИЗОВА ПСЕВДОМЕМБРАНОЗ НА – 
див.: Колька слизова.

КОЛЬОРИ АХРОМАТИЧНІ – білий, сірий, чор-
ний – розрізняються лише за яскравістю.

КОЛЬОРИ ДОДАТКОВІ – два кольори, які при оп-
тичному змішуванні дають ахроматичний колір.

КОЛЬОРИ ОСНОВНІ – три спектральні кольори 
(червоний, зелений, си ній), з яких при оптичному змі-
шуванні можна отримати решту спектральних кольо-
рів.

КОЛЬОРИ ПЕРВИННІ – див.: Кольори основні.
КОЛЬОРИ СПЕКТРАЛЬНІ – сім ко льо рів, на які 

умовно розділяють спектр видимого випромінювання: 
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, 
фіолетовий.

КОЛЬОРИ ХРОМАТИЧНІ – К., які мають три ос-
новних якості: колірний тон, що залежить від довжини 
хвилі світ лового випромінювання; насиче ність, що за-
лежить від частки основного колірного тону і домішок 
інших колірних тонів; яскравість кольору, тобто ступінь 
близькості його до білого кольору.

КОЛЬОРОВИЙ ПОКАЗНИК КРОВІ – частка від 
ділення вмісту гемоґлобіну (у ґрамах на літр крові) до 
визначеної кількості еритроцитів в 1 мкл крові.

КОЛЬОРОВІДЧУВАННЯ – див.: Ко лірний зір.
КОЛЬП- (кольпо-; грец. kolpos – заглиблення, піх-

ва, пазуха) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до піхви. 

КОЛЬПАЛҐІЯ – болі в піхві.
КОЛЬПЕЙРИЗ – акушерська операція, що запобігає 

передчасному відходу навколоплідних вод і випадінню 
дрібних частин плода, збуджує і підсилює скорочення 
матки шляхом введення в піхву кольпейринтера.

КОЛЬПЕЙРИНТЕР – розширювач піхви; бува-
ють грушоподібної або кулястої форми. Механізм дії 
К. полягає в механічному подразненні рецепторів піх-
ви і шийки матки, що викликає шийково-гіпоталамо-гі-
пофізарний рефлекс, який супроводжується викидан-
ням у кров гормонів гіпофізу і підсиленням пологової 
діяльності.

КОЛЬПЕКТОМІЯ – видалення піхви.
КОЛЬПІТ – запалення піхви.
КОЛЬПОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

піхви після її заповнення контрастною речовиною.
КОЛЬПОКЕРАТОЗ – надмірне зрого віння слизової 

оболонки піхви.

КОЛЬПОМІКРОСКОПІЯ – метод до слідження 
слизової оболонки піхвової частини шийки матки зі 
збільшенням у 350 і більше разів.

КОЛЬПОПЕКСІЯ – ґінеколоґічна операція фікса-
ції піхви.

КОЛЬПОПЕРИТОНЕОПЛАСТИКА – пластична 
операція зашивання задньої стінки піхви і м’язів про-
межини.

КОЛЬПОПЕРИНЕОРАФІЯ – див.: Кольпоперито-
нео пластика.

КОЛЬПОПОЕЗ – операція формування штучної 
піхви.

КОЛЬПОПОРЕКСИС – відрив матки від склепін-
ня піхви.

КОЛЬПОПТОЗ – опущення піхви, опущення сті-
нок піхви.

КОЛЬПОРАФІЯ – пластична операція видалення 
зайвої тканини зі стінок піхви і зшивання розміщеної 
під ними фасції; розрізняють передню, серединну і за-
дню К.

КОЛЬПОРЕКСИС – розрив стінки піхви.
КОЛЬПОСКОП – мікроскоп, пристосований для 

дослідження неконтактним методом піхви і шийки мат-
ки.

КОЛЬПОСКОПІЯ – діаґностичний метод дослід-
ження слизової оболонки піхвової частини шийки мат-
ки, огляду стінок піхви і зовнішніх статевих орґанів.

КОЛЬПОСПАЗМ – див.: Ваґінізм.
КОЛЬПОТОМІЯ – хірурґічний розріз стінки піх-

ви.
КОЛЬЦЕЛІОТОМІЯ – хірурґічний розтин черева 

через піхву.
КОЛЬПОСПАЗМ – див.: Ваґінізм.
КОЛЬПОЦИТОҐРАМА – запис результатів дослід-

ження клітинного складу піхвового мазка. 
КОЛЬПОЦИТОДІАҐНОСТИКА – дослідження 

балансу статевих гормонів шляхом вивчення клітинно-
го складу піхвових мазків.

КОЛЮЧОГОЛОВІ – див.: Скреблянки.
КОМА – найвищий ступінь патолоґічного гальму-

вання ц. н. с., що характеризується втратою свідомості, 
відсутністю рефлексів на зовнішні подразники і розла-
дом регуляції життєво важливих функ цій орґанізму. За-
лежно від походження К. виділяють: 1) К., зумовлені 
первинним ураженням, захворюванням ц. н. с. або не-
вролоґічні К.; 2) К. при ендо кринних захворюваннях, 
зумовлені порушенням метаболізму внаслідок недо-
статнього синтезу гормонів; 3) К., первинно пов’язані 
з втратою електролітів, води і енерґетичних речовин; 4) 
К., спричинені порушенням ґазообміну; 5) токсичні К., 
які пов’язані з ендоґенною інтоксикацією або з дією ек-
зоґенних отрут. У розвитку К. основне значення мають 
такі патоґенетичні фактори: 1) порушення дихання і об-
міну енерґії в головному мозку; 2) порушення балансу 
електролітів зі зміною клітинних потенціалів і процесів 
поляризації мембран нейроцитів, а також порушення 
осмотичних відношень у клітинному і міжклітинному 
просторі; 3) порушення утворення і виділення медіа-
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торів у синапсах ц. н. с.; 4) зміни фізичних властивос-
тей і структури головного мозку та внутрішньочереп-
них утворень. Залежно від тяжкості коматозного стану 
розрізняють легкий, виражений, глибокий і терміналь-
ний ступені К.

КОМА АЛІМЕНТАРНО-ДИСТРОФІЧНА – див.: 
Ко ма голодна.

К. АПОПЛЕКТИЧНА – К., що розвивається при 
гострих порушеннях мозкового кровообігу при гіпер-
тонічній хворобі, атеросклерозі, васкулітах та інших 
ураженнях судин головного мозку, при тромбоемболіч-
них ускладненнях ревматизму, септичного ендокардиту 
та при інших захворюваннях. При гемораґічному інсуль-
ті: раптовий початок, частіше вдень після напруження 
або стресової ситуації; обличчя багряно-червоне, пла-
ваючі рухи очних яблук, інколи мідріаз; рот напіввід-
критий, симптом «паруса», шкіра волога, атонія м’язів 
кінцівок; порушення ковтання, дихання стерторозне; 
брадикардія, часто артеріальна гіпертензія, порушення 
функції тазових орґанів, геміплеґія, симптом Бабінсько-
го; можливі судоми і менінґеальні симптоми, особливо 
при субарахноїдальному крововиливі. При ішемічному 
інсульті: початок поступовий, частіше вночі, під ранок; 
блідість обличчя, гіпотонія м’язів, брадикардія, аритмія, 
часто зниження АТ, можливі прояви серцевої недостат-
ності; моно- або геміплеґія. При ішемічному емболіч-
ному інсульті: раптовий початок з швидким потьмарен-
ням свідомості і розвитком вогнищевих невролоґічних 
і загальномозкових порушень; гіперемія; різні прояви 
хвороби серця; гемі- або моноплеґія.

К. ГЕМОЛІТИЧНА – К., що розвивається при ма-
сивному гемолізі у хворих гемо літичною анемією (ге-
молітичний криз); внаслідок гіпоксемії і порушень 
мікроциркуляції в головному мозку виникає його гіпо-
ксія; початок раптовий або поступовий; спостерігається 
головний біль, часто висока температура, проґресивно 
наростаюча жовтяниця, колапс; акроціаноз, інколи гемо-
раґії; дихання часте, поверхневе, тахікардія, зниження 
АТ; оліґурія, можлива анурія; клоніко-тонічні судоми; 
менінґеальні симптоми.

К. ГІПЕРТЕРМІЧНА – К., яка розвивається внаслі-
док перегрівання орґанізму, що призводить до водно-
електролітних і циркуляторних розладів, периваскуляр-
ного і перицелюлярного набряку, дрібних крововиливів, 
у тому числі в головний мозок; початок частіше пос-
туповий; гіпертермія, гіперемія обличчя або окремих 
ділянок шкіри, мідріаз; тахіпное, інколи дихання типу 
Чейна-Стокса; тахікардія, низький АТ, зниження діуре-
зу; гіпо- або арефлексія, інколи патолоґічні рефлекси, 
менінґеальні симптоми.

К. ГІПОҐЛІКЕМІЧНА – К., яка виникає внаслідок 
передозування цукро знижуючих препаратів у хворих на 
цукровий діабет або гіперінсулінізму при інсулінпроду-
куючих пухлинах підшлункової залози, що призводить 
до гіпоґлікемії і зниження утилізації ґлюкози клітина-
ми головного мозку; початок гострий, інколи поступо-
вий; відчуття голоду, страху; шкіра бліда, волога; тоні-
ко-клонічні судоми, гіпертонія м’язів, яка змінюється 

гіпотонією; інколи порушення ковтання; дихання не змі-
нене, тахікардія, аритмія, АТ частіше знижений; гіпо-
рефлексія, інколи симптом Бабінського; запаху ацетону 
в повітрі, що видихається немає; гіпоґлікемія.

К. ГІПОКОРТИКОЇДНА – К., яка розвивається 
при гіпокортицизмі зі значним зниженням ґлюко- і мі-
нералокортикоїдів при гострому ураженні надниркових 
залоз, синдромі Уотерхауса – Фрідеріксена, при адісо-
новій хворобі, швид кій відміні ґлікокортикоїдної тера-
пії, що призводить до порушень електролітного обміну 
з утратою натрію і води, вторинних розладів судинно-
го тонусу і діяльності серця; початок поступовий (ін-
коли гострий), часто після стресових ситуацій, інфек-
цій; гіпотермія, можливий бронзовий колір шкіри, гі-
перпіґментація шкірних складок, рубців; зниження ва-
ги, гемораґічний синдром, зіниці розширені; м’язова 
риґідність; дихання поверхневе, часто типу Куссмау-
ля; пульс невиражений, м’який; низький АТ; блюван-
ня, проноси; епілептиформні напади, аре флексія; пони-
жене виділення 17-кетостероїдів, 17-оксикортикоїдів, 
калію; гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія, гі-
поґлікемія.

К. ГІПОПІТУЇТАРНА ГІПОФІЗАРНА – К., яка 
виникає внаслідок ураження аденогіпофізу при стиснен-
ні інтраселярними пухлинами, при тривалій променевій 
або кортикостероїдній терапії, синдромі Шихена з ви-
падінням гормональних функцій (ґонадотропної, сома-
тотропної, тиреотропної, аденокортикотропної), що при-
зводить до порушення діяльності різних орґанів і сис-
тем, у тому числі ц. н. с.; початок поступовий; гіпотер-
мія, часто блідість шкіри; сухість, ламкість і випадіння 
волосся; нігті тонкі, ламкі; інколи різке схуднення, атро-
фія і гіпотонія м’язів; пульс рідкий, м’який, АТ зниже-
ний; зниження екскреції 17-кето- і 17-оксикетостероїдів 
з сечею; нормохромна анемія, лейкоцитопенія, лімфоци-
тоз, еозинофілія; гіпохолестеринемія, гіпоґлікемія; на 
рентґеноґрамі –деформація турецького сідла.

К. ГІПОТИРЕОЇДНА – К., в основі якої лежить гі-
потиреоз з вираженим дефіцитом тиреоїдних гормонів 
і вторинним порушенням усіх видів обміну речовин, 
окислювально-відновних процесів, гуморальної реґуля-
ції функції ц.н.с. і внут ріш ніх орґанів; початок поступо-
вий, частіше після травм, інфек ційних і інших гост рих 
захворювань; гіпотермія, температура нижче 35 °С; шкі-
ра бліда, суха, холодна; обличчя одутле, часто набряк 
повік; дихання рідке, поверхневе; брадикардія, знижен-
ня АТ; оліґурія, гіпо- або арефлексія; зниження гіпоти-
реоїдних гормонів, тиреотропного гормону гіпофізу; 
диспротеїнемія, гіперхолестеринемія, фосфоліпідемія, 
гіпонатріємія, гі похлоремія.

К. ГІПОХЛОРЕМІЧНА – див.: Кома хлоргідропе-
нічна.

К. ГОЛОДНА – К., що розвивається при недостат-
ньому і неповноцінному харчуванні; дефіцит енерґетич-
них речовин і вітамінів призводить до атрофії і функ-
ційної недостатності всіх орґанів і систем, пригнічен-
ня ферментативної діяльності, порушення окислюваль-
но-відновних процесів, водно-електролітного обміну; 
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початок раптовий: збудження, швидкий перехід від не-
притомності до коми; обличчя бліде. Зіниці розширені; 
температура знижена; шкіра холодна; часто акроціаноз; 
м’язи атрофовані, їх тонус понижений, інколи тетанічні 
судоми; рідке поверхневе дихання, низький АТ, слабкий 
пульс; зниження рефлекторної збудливості, симптом Ба-
бінського, інколи менінґеальні симптоми.

КОМА. ПРИ ГОСТРИХ ОТРУЄННЯХ:
1) БАРБІТУРАТАМИ ТА ІНШИМИ СНОДІЙНИ-

МИ І СЕДАТИВНИМИ ЗАСОБАМИ – розвивається 
при при йомі великих доз снодійних або седативних за-
собів, які пригнічують кору головного мозку і життєво 
важливі центри веґетативних функцій; початок поступо-
вий; проявляється гіпотермією; зіниці звужені; дихання 
рідке, поверхневе, інколи аритмічне, з тривалими періо-
дами апное; пульс частий, слабкий, АТ знижений; діурез 
зменшений; порушення ковтання, гіпо- або арефлексія, 
інколи симп том Бабінського; на ЕЕГ характерні «бар-
бітурові веретена»;

2) НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ – роз-
вивається при прийомі великих доз морфіну, омнопо-
ну, героїну, кодеїну, промедолу, які викликають гальму-
вання кори головного мозку, виражене пригнічення ди-
хального і кашльового центрів, збудження блювотного 
центра і бульбарних центрів блукаючого нер ва; поча-
ток поступовий; проявляється гіпотермією, ціанотич-
ною шкірою, звуженими зіницями; дихання поверхне-
ве аритмічне, типу Чейна – Стокса; пульс рідкий, ар-
теріальна гіпотензія;

3) СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ – розвивається при 
прийомі великих доз алкоголю, що призводить до галь-
мування дихального і судинного центрів, токсичного 
пошкодження інших систем, розвитку ацидозу; поча-
ток поступовий; спостерігається запах алкоголю із ро-
та, блювання; гіперемія і ціаноз обличчя, шкіра воло-
га, липка, холодна; маятникоподібні рухи очних яблук; 
атонія м’язів; тахікардія, зниження АТ; у крові високий 
вміст алкоголю;

4) СПИРТОМ МЕТИЛОВИМ – розвивається 
внаслідок токсичної дії на ц.н.с. і судини продуктів роз-
паду метилового спирту – формальдегіду і мурашиної 
кислоти; початок швидкий, інколи блискавичний (при 
прийомі великої кількості метилового спирту); спос-
терігається запах алкоголю із рота, виражений ціаноз, 
мідріаз, гіпотермія; дихання поверхневе, аритмічне; 
пульс частий, слабкого наповнення, артеріальна гіпо-
тензія, колапс; арефлексія; у крові – метиловий спирт, у 
сечі – мурашина кислота;

5) ЧАДНИМ ҐАЗОМ (ОКИСОМ ВУГЛЕЦЮ) – 
розвивається внаслідок вдихання окису вуглецю, що 
викликає утворення карбоксигемоґлобіну і гемічної гі-
поксії; початок поступовий; спостерігається гіпертер-
мія, рожево-червоний відтінок шкіри з гемораґічними 
висипами; зіниці розширені; дихання поверхневе; тахі-
кардія, часто аритмія, артеріальна гіпотензія, можли-
вий колапс; мимовільні сечовиділення і дефекація; мож-
ливі клонус ступнів або хореатичний гіперкінез, симп-
том Бабінського; риґід ність потилиці; у крові наявність 

карбоксигемоґлобіну, лейкоцитоз, еритроцитоз, гіпер-
гемоґлобінемія.

К. ДІАБЕТИЧНА – К., яка розвивається внаслідок 
інсулінової недостатності при цукровому діабеті, що 
призводить до зниження засвоєння ґлюкози, гіперґлі-
кемії з гіперосмією плазми, порушення обміну з кето-
зом, ацидозом, глибокого пригнічення функцій ц. н. с. 
Виділяють три патоґенетичних варіанти К. д.: 1) гіпер-
ґлікемічна гіперкетонемічна К. – спостерігається розви-
ток метаболічного ацидозу внаслідок зниження утиліза-
ції кетонових тіл при надмірному кетоґенезі в печінці, 
різкому зменшенні лужних резервів; початок поступо-
вий: полідипсія, поліурія, можливі сильні болі в животі, 
нудота; у подальшому розвивається дихання Куссмау-
ля, запах ацетону з рота; зниження тонусу очних яблук, 
звуження зіниць; зниження тонусу м’язів; тахікардія, 
зниження АТ; можливий розвиток колапсу з оліґо- або 
анурією; блювання, сухий язик; гіпо- або арефлексія; 
гіперґлікемія, гіперкетонемія; цукор і ацетон у сечі; 2) 
гіперосмолярна К. – зумовлена різкими порушеннями 
кровопостачання, гідратації і катіонного складу клітин 
головного мозку при високому осмотичному діурезі з 
втратою солей, розвитком гіповолемії, зниженні АТ та 
іншими розладами циркуляції, з наступним знижен-
ням фільт рації в нирках; початок поступовий: загальна 
слабкість, полідипсія, поліурія, психічні розлади, ор-
тостатичні непритомності, зниження АТ, інколи гіпо-
волемічний шок; гіпертермія, сухість шкіри і слизових 
оболонок; тонічне відведення очей, ністаґм, часте гли-
боке дихання без запаху ацетону; тахікардія, аритмія; 
при колапсі – анурія; різка гіперґлікемія; підвищення 
гематокриту, сечовини і осмолярності крові; 3) гіпер-
лактацидемічна К. – розвивається у хворих на цукровий 
діабет в умовах гіпоксії; провідним у патоґенезі є мета-
болічний ацидоз з різким збільшенням лактату за раху-
нок підвищення анаеробного ґліколізу; розвиток повіль-
ний з поступовим проґресуванням симптомів ацидозу і 
розладів свідомості;

К. ЕКЛАМПТИЧНА – розвивається при пізньому 
токсикозі вагітності внаслідок спазму артеріол голо-
вного мозку з його гіпоксією, набряку мозкових обо-
лонок, набухання мозку з різким підвищенням внут-
рішньочерепного тиску; починається з судомних на-
падів на фоні артеріальної гіпертензії, різких головних 
болей, блювання; шкіра суха; гіпертермія, ціаноз об-
личчя; м’язова гіпертонія, тризм, судоми; із рота виді-
ляється піняста слина; дихання хрипле; брадикардія, 
артеріальна гіпертензія; патолоґічні рефлекси, менінґе-
альні симптоми.

К. ПРИ ЕНЦЕФАЛІТАХ – К., яка ускладнює пе-
ребіг енцефалітів різної етіолоґії; в основі розвитку ко-
ми лежать запальні зміни в речовині головного моз-
ку, набухання і дистрофія нервових клітин і волокон, 
повнокрів’я мозкових судин, підвищення проникності 
судинних стінок, венозний застій, підвищення внут-
рішньочерепного тиску; розвивається частіше рапто-
во; проявляється гіпертермією, тахікардією, тахіпное, 
можливі повторні судомні напади або судомний ста-
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тус; загальномозкові симптоми, а також симптоми, зу-
мовлені переважною локалізацією ураження головно-
го мозку; підвищення тиску церебро спінальної ріди-
ни, можливе ксанто хромне або гемораґічне (при ге-
мораґічному енцефаліті) її забарвлення, підвищення 
вмісту білка і цукру; при ехоенцефалоґрафії – ознаки 
підвищення внут ріш ньочерепного тиску, розширення 
ІІІ шлу ночка.

КОМА ЕПІЛЕПТИЧНА – К., яка розвивається при 
ґенуїнній і симптоматичній епілепсії; розвиток рапто-
вий – потьмарення свідомості і судомний напад почи-
наються майже одночасно; розрізняють два періоди: пе-
ріод епілептичного статусу і період постепілептичної 
прострації.

К. ІНСУЛІНОВА – див.: Шок інсуліновий.
К. МАЛЯРІЙНА – К., яка розвивається на фоні 

тяжкого нападу малярії (час тіше тропічної) з масивним 
гемолізом; виникнення коми зумовлюється вираженими 
змінами в мозкових судинах – паразитарні стази, тромби, 
васкуліти, периваскулярні крововиливи з деструктивними 
змінами в речовині головного мозку; порушенням функції 
надниркових залоз; початок поступовий або бурхливий; 
гіпертермія, температура 40–41 °С; шкіра бліда, жовтува-
та, зіниці вузькі; м’язова гіпертонія; дихання часте, арит-
мічне; тахікардія, низький АТ; гепатомеґалія, збільшення 
селезінки; тризм, риґідність м’язів потилиці, епілепти-
формні напади; у крові – плазмодії малярії; гіпохромна 
анемія, моноцитоз, уробілінурія.

К. ПРИ МЕНІНҐІТАХ – К., яка ускладнює перебіг 
менінґітів різної етіолоґії, переважно гнійних; в основі 
розвитку лежать запальні зміни в оболонках мозку, лі-
кворо- і гемодинамічні порушення в мозковій тканині, 
венозний застій, набряк периваскулярних просторів, на-
бухання та дистрофія нервових клітин і волокон, підви-
щення внутрішньочерепного тиску; розвивається часті-
ше раптово на фоні початкових симптомів менінґіту; 
спостерігається менінґеальний синдром, гіпертермія, 
можливі гемораґічні висипи на шкірі, судомні напади 
або судомний статус; асиметрія сухожилкових рефлек-
сів і м’язового тонусу; випадіння функцій черепних не-
рвів; підвищення тиску цереброспінальної рідини, висо-
кий плеоцитоз (нейтрофільний – при гнійному менінґіті, 
лімфоцитарний – при серозному), помірне підвищення 
вмісту білка, при гнійному і туберку льозному менінґі-
тах – падіння вмісту цукру, хлоридів.

К. НАДНИРКОВА – див.: Кома гіпокортикоїдна.
К. ПЕРНІЦІОЗНО-АНЕМІЧНА – К., яка усклад-

нює анемічний криз при перніціозній анемії; в основі 
патоґенезу лежить швидкий темп анемізації, що призво-
дить до різкої гіпоксії ц. н. с., дяльність якої порушуєть-
ся також внаслідок дефіциту вітаміну В12; проявляється 
гіпотермією, різкою блідістю шкіри та слизових оболо-
нок, гіпотонією м’язів, тахіпное, тахікардією, знижен-
ням АТ, блюванням, арефлексією; спостерігається гіпер-
хромна анемія, макроцитоз, меґалоцитоз, лейкоцитопе-
нія, помірна тромбоцитопенія.

К. ПЕЧІНКОВА – К., яка розвивається при тяжких 
формах печінкової недостатності, що призводить до по-

рушення обміну і зниження антитоксичної функції пе-
чінки, накопичення в орґанізмі аміаку, фенолів, тирамі-
ну, ряду церебротоксичних продуктів; витіснення си-
наптичних медіаторів у ц. н. с., розладів електролітно-
го балансу; початок може бути раптовим, але частіше 
поступовим; спостерігається жовтяничне забарвлення 
шкіри і слизових оболонок, крововиливи, розчухи, зі-
ниці частіше розширені; м’язова риґідність; патолоґіч-
не дихання типу Куссмауля або Чейна – Стокса; бради-
кардія, зниження АТ; білірубінемія, азотемія, зниження 
в крові протромбіну, холестерину, цукру; різко позитив-
на бромсульфалеїнова проба; у сечі – кристали лейцину, 
тирозину, білірубіну.

К. РЕСПІРАТОРНА – К., яка розвивається при тяж-
кій дихальній недостатності, що призводить до гіпоксії, 
респіраторного метаболічного ацидозу з порушенням 
електролітного балансу і мікроциркуляції, порушень ц. 
н. с.; початок бурхливий (при гострій дихальній недо-
статності) або поступовий (при хронічній дихальній не-
достатності); спостерігається дифузний ціаноз, одутле 
обличчя, зіниці частіше звужені, інколи анізокорія; ший-
ні вени набухлі; можливі периферійні набряки, гепато-
меґалія, зниженння м’язового тонусу; порушення ритму 
і глибини дихання, часто значні сухі і вологі хрипи в ле-
генях, або «німа легеня»; тахікардія з аритмією, знижен-
ня АТ; часто патолоґічні рефлекси, менінґеальні симп-
томи; рентґенолоґічні ознаки ураження легень; на ЕКГ 
прояви перевантаження правих відділів серця, аритмія; 
порушення вентиляції, механіки дихання і дифузії ґазів; 
рО2 і рН різко знижені, рСО2 підвищений; поліцитемія.

К. РЕСПІРАТОРНО-АЦИДОТИЧНА – див.: Ко-
ма респіраторна.

К. РЕСПІРАТОРНО-ЦЕРЕБРАЛЬНА – див.: Ко ма 
респіраторна.

К. ТИРЕОТОКСИЧНА – К., яка розвивається при 
надмірному виділенні тиреоїдних гормонів, що призво-
дить до підвищення потреби в кисні, токсичного ура-
ження нервової і серцево-судинної систем, печінки, по-
рушення функції ендокринних залоз з порушенням вод-
но-електролітного обміну і клітинного метаболізму; роз-
виток частіше поступовий; проявляється гіпертермією; 
екзофтальмом, мідріазом, м’язовою гіпертонією; тахі-
пное, тахікардією, часто мерехтливою аритмією; шкіра 
спочатку волога, потім суха; підвищений АТ змінюється 
артеріальною гіпотензією; у крові підвищення рівня ти-
реоїдних гормонів, зв’язаних з білком йоду, зменшення 
вмісту холестерину, триґліцеридів, фосфолі підів; мета-
болічний ацидоз; збільшення секреції 17-оксикетосте-
роїдів.

К. ТРАВМАТИЧНА – К., яка розвивається внаслі-
док травм головного мозку, його судин, оболонок, лікво-
ропроводів, що призводить до порушень церебральної 
гемо- і ліквородинаміки, набряку мозкових оболонок, 
набухання нервових клітин, порушення проникності 
їх мембран і різких розладів функції ц. н. с.; К. часті-
ше розвивається миттєво; у розвитку клінічної картини 
розрізняють дві фази: а) блідість обличчя, брадипное, 
брадикардія, блювання; б) розширення зіниць, парез 
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погляду, ністаґм, плаваючі рухи очних яблук; можлива 
гіпертермія, тахіпное, тахікардія; дифузна мозкова сим-
птоматика; прояви вогнищевих уражень головного моз-
ку з симптомами, специфічними для певної локалізації 
пошкоджень; на рентґеноґрамі кісткові пошкодження; 
можливі зміни електро- і ехоенцефалоґрам; зміни це-
реброспінальної рідини: кров, цитоз.

КОМА УРЕМІЧНА – К., яка розвивається при нир-
ковій недостатності, що призводить до порушення кис-
лотно-лужної рівноваги, електролітного балансу, дис-
протеїнемії, гіпоксії внаслідок розладів циркуляції і 
часто анемії; інтоксикації сполуками, що утворюють-
ся в кишечнику при розпаді білка; початок поступовий; 
проявляється: шкіра бліда, суха, часто набряки, точкові 
крововиливи; мідріаз; м’язові фібрилярні посмикуван-
ня; дихання типу Чейна – Стокса, рідше – Куссмауля з 
запахом аміаку; АТ підвищений, ознаки гіпертрофії лі-
вого шлуночка серця; можливий шум тертя перикарда; 
анурія; анемія, лейкоцитоз; азотемія, індиканемія, зни-
ження рН і резервної лужності крові; гіпокальціємія; 
гіпоізостенурія, альбумінурія, циліндрурія, можлива ге-
матурія.

К. ХЛОРГІДРОПЕНІЧНА – К., яка розвиваєть-
ся при вираженому, тривалому блюванні, що приз-
водить до втрати кислих іонів і води; зневоднюван-
ня су проводжується втратою натрію, калію, розвит-
ком метаболічного алкалозу, розладами гемодинамі-
ки і мікроциркуляції, порушенням гідратації клітин з 
пригніченням їх функцій; розвиток поступовий; про-
являється різким виснаженням і зневоднюванням; зі-
ниці широкі; гіпотермія; дихання поверхневе, тахі-
кардія, інколи ембріокардія; АТ знижений; можливе 
напруження передньої черевної стінки, менінґеальні 
симптоми, зниження сухожилкових рефлексів, дрібні 
гіперкінетичні посмикування м’язів обличчя і кінці-
вок; гіпохлоремія, гіпокальціємія, помірна азотемія, 
поліґлобулія.

К. ХЛОРОПРИВНА – див.: Кома хлоргідропеніч-
на.

КОМАРІ КРОВОСОСНІ – двокрилі комахи ро-
дини Culicidae, самки яких є облігатними кровососа-
ми і переносниками великої кількості інфекційних за-
хворювань людини. К. к. – тимчасові ектопаразити, 
які контактують з живителем тільки в момент крово-
сосання. Родина Culicidae поділяється на 3 підроди-
ни: Anophelinae, Culicinae, Toxophynchitinae. Підроди-
на Anophelinae (малярійні комарі) включає один рід – 
Anopheles. Під родина Culicinae (немалярійні комарі) 
об’єднує 25 родів.

КОМАТОЗНИЙ – такий, що перебуває в стані ко ми, 
глибокої втрати свідомості.

КОМАТОЗНИЙ СТАН – див.: Кома.
КОМАХИ – клас тварин типу членистоногих. Ві-

домо близько 1 млн видів; із них в Україні налічується 
близько 20 тисяч видів. Більшість К. – наземні форми, 
багато живе в землі, деякі – у прісних водах, окремі – у 
морях. Деякі речовини, що їх виробляють К., використо-
вує людина як продукти або сировину; серед К. є багато 

шкідників сільськогосподарських культур, зерна, харчо-
вих продуктів; багато переносників хвороб і паразитів 
людини, рослин і тварин.

КОМБУСТІОЛОҐІЯ – галузь медицини, що вивчає 
опікові хвороби.

КОМЕДОНИ – чорні вугрі; пробка із зроговілих 
епітеліальних клітин і жирів у вивідних протоках саль-
них залоз; на шкірі К. мають вигляд маленьких темних 
точок.

КОМІСІЯ – уповноважена група осіб для виконан-
ня певного доручення чи попередньої розробки будь-
якого питання.

КОМІСУРА – з’єднання, сполучення, спайка.
КОМІСУРАЛЬНІ ВОЛОКНА – нервові волокна, 

що містять аксони асоціативних нейронів кори головно-
го мозку, зв’язують симетричні ділянки двох півкуль і 
утворюють комісури.

КОМІСУРОТОМІЯ – розрізання комісури, фіброз-
ного зв’язку або кільця.

КОМІСУРОТОМІЯ СПИННОГО МОЗКУ – опе-
рація перетинання спинноталамічного тракту в передній 
сірій спайці спинного мозку.

КОМЛІ (H. H. COMLY) СИНДРОМ – гостра або 
хронічна метгемоґлобінемія в грудних дітей, для при-
готування їжі яким застосовується вода з підвищеним 
вмістом нітритів або нітратів; спостерігається метгемо-
ґлобінемія; сірий ціаноз; періодичні проноси.

КОМОЛЛІ (A. COMOLLI) СИМПТОМ – виник-
нення припухлості у ви гляді трикутника в ділянці лопат-
ки; рання ознака травматичного пошкодження лопатки.

КОМОЦІЙНО-КОНТУЗІЙНИЙ СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, що виникає внаслідок черепно-моз-
кової травми; характеризується поєднанням загально-
мозкових невролоґічних симп томів, зумовлених струсом 
мозку і вогнищевими невролоґічними проявами, виник-
нення яких пов’язане з розвитком контузійних вогнищ.

КОМОЦІЯ – струс.
КОМПАКТНИЙ – стислий, щільний, малогабарит-

ний, негроміздкий.
КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЯ – розмежування іонів 

і низькомолекулярних сполук у живій клітині на окремі 
ділянки (підфонди або компартменти), що відрізняють-
ся функціональним значенням та інтенсивністю участі 
в обміні речовин.

КОМПАУНДИ – ґенотипи, гетерозиґотні за двома 
мутантними алелями одного локуса.

КОМПЕНСАТОРНІ ПРОЦЕСИ – тип адаптацій-
них реакцій орґанізму на пошкодження, що виражаєть-
ся в тому, що орґани і системи, які безпосередньо не 
постраждали від дії пошкоджуючого фактора, беруть 
на себе функцію пошкоджених структур шляхом за-
місної гіперфункції або якісно зміненої функції. К. п. 
мають два етапи: етап термінової і етап тривалої ком-
пенсації.

КОМПЕНСАЦІЯ – урівноважування, відновлен-
ня, відшкодування; урівноваження хворобливих роз-
ладів в орґанізмі через розвиток відповідних присто-
сувань.
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КОМПЕНСОВАНИЙ – урівноважений, відновле-
ний, відшкодований.

КОМПЕТЕНТНИЙ – досвідчений у певній галузі 
знань, якомусь питанні.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – поінформованість, обізна-
ність, авторитетність.

КОМПЛЕКС – сукупність предметів чи явищ, що 
становлять єдине ціле.

КОМПЛЕКСОНИ – орґанічні речовини, що утво-
рюють з катіонами багатьох металів міцні комплекси. 
К. застосовують у медицині як антидоти при отруєнні 
солями тяжких металів і лантанидів та в деяких інших 
випадках, а також як антиоксиданти при зберіганні лі-
карських препаратів, вітамінів і донорської крові.

КОМПЛЕКЦІЯ – загальний характер будови ті-
ла.

КОМПЛЕМЕНТ – полімолекулярна система сиро-
ваткових білків, один із найважливіших факторів при-
родного імунітету; більшість білків К. являють собою 
ферменти, які містяться в сироватці крові у вигляді зи-
моґенів (неактивних попередників); білки К. складають 
близько 10 % сироваткових білків.

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ – спільна взаємодо-
повнювальна дія двох незалежних пар домінантних 
ґенів на формування певної ознаки орґанізму. При К. 
ознака розвивається внаслідок взаємодії двох фермен-
тів, що утворюються під контролем двох пар ґенів, 
кожна з яких окремо не зумовлює відповідного проя-
ву ознаки.

КОМПЛЕМЕНТАЦІЯ – нормалізація фенотипу 
при поєднанні в компаунді двох мутантних алелів од-
ного локуса.

КОМПЛІКАЦІЯ – 1) ускладнення, погіршення пе-
ребігу захворювання вна слідок розвитку нового уражен-
ня або внаслідок неефективності лікування; 2) нове за-
хворювання, що приєдналося до вже існуючого.

КОМПОНЕНТ – складова частина чогось.
КОМПОСТУВАННЯ – спосіб знешкодження по-

бутових, сільськогосподарських і деяких промисло-
вих твердих відходів, який ґрунтується на розкладанні 
орґанічних речовин мікроорґанізмами.

КОМПРЕС – спеціальна лікувальна пов’язка; засто-
совують сухий і вологий К.

КОМПРЕСІЯ – стискання, здушування.
КОМПРЕСІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – див.: Стис-

нення головного мозку.
КОМПУЛЬСИВНІСТЬ – форма поведінки, яка зу-

мовлена хворобою, особливостями складу особи або си-
туацією, що склалася, при якій дії, вчинки виникають 
внаслідок непереборних потягів і здій снюються насиль-
но, хоча і усвідомлюються як неправильні.

КОМРОВЕРА (G. M. KOMROWER) СИНДРОМ – 
див.: Кнаппа – Комровера синдром.

КОМУНАЛЬНА ГІҐІЄНА – розділ гіґієни, що вив-
чає вплив факторів зовнішнього середовища на здоров’я 
і санітарні умови життя населених пунктів. Предметом 
К. г. є вивчення об’єктивних закономірностей впливу ви-
робничої і побутової діяльності людей населеного пунк-

ту на оточуюче середовище і стан здоров’я населення, з 
урахуванням віддалених наслідків. Розділи К. г.: 1) гіґіє-
на атмосферного повітря, 2) гіґієна води і водопостачан-
ня, 3) санітарна охорона водоймищ, 4) гіґієна ґрунту і 
санітарне очищення населених пунктів, 5) гіґієна жилих 
і громадських приміщень, 6) гіґієна планування і забу-
дови населених пунктів.

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ – здатність до спілкуван-
ня, товариськість.

КОМУНІКАЦІЯ – передача інформації, спілкуван-
ня; сполучення.

КОМФОРТ – сукупність побутових вигод.
КОМФОРТАБЕЛЬНИЙ – зручний, затишний.
КОНВАЛІЯ ЗВИЧАЙНА (CONVAL LARIA MAJA -

LIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини 
лілійних. Листки піхвові, еліптичної або овальної фор-
ми. Квіткова стрілка закінчується однобокою китицею 
на повислих квітконіжках, з якої схиляються донизу 
білі квітки, що нагадують дзвіночки. Квітки дуже за-
пашні. Плід – соковита червона ягода з трьома насі-
нинами. Цвіте в травні–червні. Дія: кардіотонічна, се-
чогінна.

КОНВАЛІЯ ТРАВНЕВА – див.: Конвалія звичайна.
КОНВЕКСИТАЛЬНИЙ – такий, що стосується 

склепіння черепа.
КОНВЕКСНИЙ – опуклий, склепистий, дугоподіб-

ний.
КОНВЕКСНІСТЬ – опуклість, горбовина.
КОНВЕКЦІЙНИЙ – такий, що переноситься сере-

довищем, де він міс титься.
КОНВЕКЦІЯ – перенесення тепла в рідинах або ґа-

зах потоками речовин.
КОНВЕРҐЕНТНИЙ – такий, що зближається, схо-

диться.
КОНВЕРҐЕНЦІЯ – 1) зближення, сходження, зби-

рання в одній точці; 2) схо жість ознак в орґанізмів; по-
ява рис по дібності у філоґенетично віддалених орґаніз-
мів внаслідок пристосування їх до однакових умов іс-
нування.

КОНВЕРҐЕНЦІЯ ЗБУДЖЕНЬ – процес надход-
ження до одних і тих самих нейронів імпульсів по різ-
них аферентних волокнах.

КОНВЕРҐЕНЦІЯ ОЧЕЙ – фізіолоґічний акт зве-
дення зорових вісей очей на фіксованому предметі; 
розрізняють такі види К. о.: 1) тонічну, зумовлену то-
нусом зовнішніх м’язів обох очей; 2) акомодативну, яка 
пов’язана з напруженням акомодації і зумовлена синх-
ронною взаємодією між акомодацією і конверґенцією; 
3) фузійну, яка спричинюється рефлексом бінокуляр-
ної фіксації об’єкта; 4) проксимальну, що виникає при 
наближенні об’єкта до очей.

КОНВЕРСІЙНА РЕАКЦІЯ – див.: Невроз істерич-
ний.

КОНВЕРСІЙНИЙ РОЗЛАД – див.: Невроз істе-
ричний.

КОНВЕРСІЙНІ ІСТЕРИЧНІ РОЗЛАДИ – сукуп-
ність рухових, сенсорних і веґетативних порушень при 
істерії. 
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КОНВЕРСІЯ (у психіатрії) – неусвідомлений про-
цес трансформації психічних конфліктів та тривоги у 
соматичні симптоми.

КОНВЕРТОВАНА КРОВ – гемотрансфузійний за-
сіб; кров, що містить лимоннокислий натрій з додаван-
ням гепарину і кальцію.

КОНВОЛЮТ – пакет; переплетені маси у вигляді 
згортка або кулі (кишкові петлі, вени).

КОНВУЛЬСИВНИЙ – такий, що стосується кон-
вульсій, викликає конвульсії або судоми, судомний.

КОНВУЛЬСІЯ – мимовільні скорочення м’язів тіла, 
мимовільні рухи кінцівок або всього тіла; сильні судо-
ми всього тіла.

КОНҐЕЛЯЦІЯ – місцеве відмороження, відморо-
жене місце.

КОНҐЕСТІЯ – прилив крові (артеріальної), активна 
гіперемія, запальна гіперемія.

КОНҐЕСТІЯ ГІПОСТАТИЧНА – див.: Гіпостаз.
КОНҐЕТИВНИЙ – вроджений; такий, що існує при 

народженні.
КОНҐЛОМЕРАТ – механічне поєднання різнорід-

них предметів чи їх частин, понять, поглядів, міркувань 
тощо; безладний набір, скупчення, суміш.

КОНҐЛОМЕРАЦІЯ – з’єднання окремих предметів 
в одне ціле, при якому во ни зберігають свої риси і влас-
тивості.

КОНҐЛЮТИНАЦІЯ – імунолоґічна реакція скле-
ювання еритроцитів або бактерій під дією відповідних 
антитіл, комплементу і конґлютиніну.

КОНҐЛЮТИНАЦІЯ МАТКОВОГО ЗІВА – зву-
ження і закриття каналу шийки матки внаслідок запаль-
ного процесу.

КОНҐРУЕНТНІСТЬ СУГЛОБІВ – повна взаємна 
відповідність форми суглобових поверхонь, що стика-
ються.

КОНДИЛОМА ПЛОСКА – див.: Кондилома ши-
рока.

КОНДИЛОМА СИФІЛІТИЧНА – див.: Кондило-
ма широка.

КОНДИЛОМА ШИРОКА – гіпертрофічна папула, 
яка виникає як прояв вторинного рецидивного сифілісу, 
звичайно, в ділянці заднього проходу; характеризується 
широкою основою і мацерованою поверхнею 

КОНДИЛОМА ШПИЛЯСТА – бородавчастий но-
воутвір, при якому в епідермісі або слизовій оболонці, 
які його покривають, спостерігається значний акантоз з 
подовженням і потовщенням епітеліальних сосочків; ха-
рактерними є групи вакуолізованих клітин у потовщено-
му епітелії. К. ш. зустрічаються в слизових оболонках і 
шкірі аноґенітальної ділянки. Вони можуть бути досить 
численними, групуватися разом у маси, що нагадують 
цвітну капусту.

КОНДИЦІОНЕР – апарат, яким обробляють повіт-
ря в закритих приміщеннях, щоб надати йому потрібної 
температури, вологості.

КОНДИЦІОНАЛІЗМ – доктрина загальної етіо-
лоґії, суть якої – виникнення хвороби це процес, що 
вимагає одночасної або послідовної дії багатьох, рів-

нозначних чинників, кожний із яких є однаково значу-
щим та необхідним для захворювання.

КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ – доведення повіт-
ря в приміщеннях до сприятливих для людини умов що-
до температури, вологості тощо.

КОНДИЦІЮВАННЯ В ПСИХІАТРІЇ – вироблен-
ня у хворого неврозом стійких умовних рефлексів, що 
сприяють відновленню в нього правильної пове дінки.

КОНДОРЕЛЛІ (L. CONDORELLI) СИНДРОМ – 
порушення венозного кровообігу у верхній частині ту-
луба; в основі розвитку К. с. лежить підвищення тиску 
у великих венах і в правому передсерді з прискоренням 
венозного притоку крові до серця, підвищення венозно-
го тиску або ожиріння з відкладанням жирової тканини 
в середостінні; спостерігається венозний застій у верх-
ній частині тулуба в позиції лежачи; розлади сну і ди-
хання; часто портальний застій з асцитом.

КОНІ- (коніо-; грец. konia – пил) – частина складних 
слів, яка означає належність до пилу.

КОНІҐСМАРКА – ХОЛЛЕНДЕРА – БЕРЛІНА 
(B. W. KO NIGSMARK – M. B. HOLLANDER – 
C. I. BER LIN) СИНДРОМ – спадковий отолоґічний 
і дерматолоґічний симптомокомплекс; вна слідок ано-
малій розвитку внутріш ньо го вуха в грудному або ран-
ньому дитячому віці (до 5 років) з’являється приглу-
хуватість, яка не проґресує; між 9 і 11 роками на зги-
нальних поверхнях ліктьової ділянки, передній повер-
хні перед пліч чя і дорсальних поверхнях кистей роз-
вивається атопічний дерматит з папу льозними, ери-
тематозними, ліхеніфікованими висипами з сильним 
свербежем.

КОНІЗАЦІЯ ШИЙКИ МАТКИ – хірурґічне кону-
соподібне вирізання патолоґічно зміненої шийки матки 
за допомогою електроножа.

КОНІКОТОМІЯ – хірурґічний розтин гортані в про-
міжку між перснеподібним і щитоподібним хрящами.

КОНІОЗ – хвороби, що спричинюються внаслідок 
дії пилу на орґанізм.

КОНІОКОРТЕКС – тип будови нової кори велико-
го мозку, який характеризується наявністю великої кіль-
кості дрібних нейронів.

КОНІОТОМІЯ – див.: Конікотомія.
КОНІОТУБЕРКУЛЬОЗ – поєднання туберкульозу 

легень з пневмоконіозом.
КОНІОФАҐ – макрофаґ міжальвеолярних перегоро-

док, що фаґоцитував частинки пилу.
КОНКАТО (L. M. CONCATO) ХВОРОБА – захво-

рювання, яке характеризується полісерозитом з пере-
важною локалізацією уражень у порожнині перикарда, 
плевральній та верхній частині черевної порожнини з 
наступним розвитком масивних зрощень.

КОНКВАСАЦІЯ – роздавлення, розтрощування, роз-
міжчення.

КОНКОРДАНТНІСТЬ – схожість близнюків за од-
нією певною ознакою.

КОНКРЕМЕНТИ – тверді тіла, що утворюються в 
орґанізмі з солей та колоїд них речовин внаслідок пору-
шення обміну речовин.

 КОНВЕРСІЯ – КОНКРЕМЕНТИ
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КОННА (H. CONN) СИМПТОМ – ознака вираже-
ного набряку калитки у хворих з асцитом: хворий ле-
жить на спині з широко розведеними ногами.

КОННА (J. W. CONN) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс первинного альдо стеронізму, який, звичайно, роз-
вивається при гіперплазії або пухлинах кори наднир-
кових залоз; спостерігається збільшений вміст альдо-
стерону в крові і сечі; гіпокаліємія, гіперхлоремія; аль-
бумінурія, гіперкаліурія, гіпонатріурія, гіпохлорурія, 
поліурія, лужна реакція сечі; загальне нездужання; во-
дянисті проноси, пе ріодична м’язова слабкість до пов-
ної адинамії; парестезії; тетаноїдні явища; якщо хвороба 
починається в дитячому віці, спостерігається затримка 
росту і загального розвитку.

КОНОВАЛОВА (Н. В. КОНОВАЛОВ) ГЕПА ТО-
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Гепато цере-
браль ний синдром.

КОНРАДІ (E. CONRADI) ХВОРОБА – див.: Хон-
дродистрофія кальцифікуюча.

КОНРАДІ – ХЮНЕРМАНА (E. CONRADI – K. HÜ-
NER MANN) СИНДРОМ– див.: Хондродистро фія каль-
ци фікуюча. 

КОНСЕРВАНТИ – харчові добавки, які застосову-
ють для запобігання псуванню продуктів бактеріями і 
грибками або з метою зниження режимів теплового кон-
сервування.

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ – лікування без 
оперативного втручання, неоперативне лікування.

КОНСЕРВАТИВНИЙ – такий, що до тримується 
старих принципів.

КОНСЕРВИ – стерилізовані харчові продукти 
(м’ясні, рибні, овочеві, фруктові, молочні) у герметич-
ній упаковці.

КОНСЕРВУВАННЯ КРОВІ – методи збереження 
крові поза орґанізмом у стані її біолоґічної і функціо-
нальної повноцін ності.

КОНСЕРВУВАННЯ ОРҐАНІВ І ТКАНИН – мето-
ди впливу на ізольовану від цілісного орґанізму частину 
(тканину, орґан, комплекс орґанів) фізичними, хімічни-
ми і біолоґічними факторами, що дозволяє зберегти її 
життєздатність і повноцінну функцію впродовж трива-
лого часу існування поза орґанізмом; К. о. і т. є етапом 
трансплантації орґанів і тканин.

КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ – 
обробка харчових продуктів, що запобігає їх псуванню 
і забезпечує тривале зберігання; методи К. х. п.: терміч-
ний (стерилізація, пастеризація, охолодження, заморо-
жування); зневоднювання ( природне сушіння, штучне 
сушіння, вакуумне сушіння, ліофілізація, або субліма-
ційне сушіння); соління; консервування цукром; мари-
нування; консервування за допомогою антисептичних 
засобів та антибіотиків; копчення; пресервування.

КОНСИЛІУМ У МЕДИЦИНІ – нарада лікарів од-
ного або різних фахів з метою висновку про стан здоров’я 
обстеженого, встановлення діаґнозу хвороби, визначення 
її проґнозу, тактики обстеження і лікування хворого.

КОНСИСТЕНЦІЯ – ступінь в’язкості або густини 
напівтвердих-напіврідких речовин.

КОНСОЛІДАЦІЯ КІСТКИ – процес зрощення 
пошкодженої кістки з відновленням її цілісності.

КОНСОНАНТНИЙ – 1) дзвінкий, співзвучний; 2) 
(у мовознавстві) приголосний.

КОНСТАНТНИЙ – постійний, незмінний, такий, 
що залишається однаковим.

КОНСТАНТНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ – відносна 
стабільність деяких властивостей образу предмета у сві-
домості людини, яка проявляється при зміні умов його 
сприйняття.

КОНСТИПАЦІЯ – запор.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ – такий, що стосується кон-

ституції, базується на ній.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ – вчення, відповідно до 

якого для виникнення і перебігу хвороби визначальне 
значення мають певні особливості конституції орґаніз-
му, що зумовлені неповноцінністю його ґенотипу і пе-
редаються спадково.

КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-
ся будови орґанізму.

КОНСТИТУЦІЯ В АНАТОМІЇ – сукупність від-
носно стійких морфолоґічних і функціональних влас-
тивостей орґанізму людини, зумовлених спадко вістю 
(ґенотипом), а також тривалими, інтенсивними вплива-
ми зовнішнього середовища; за Sigaud існують 4 типи 
К. – респіраторна, дигестивна, мускульна і церебральна, 
а за Кречмером (Kretsch mer) – 3 типи: астенічна, пікніч-
на і атлетична.

КОНСТРИКТОРИ – м’язи, що закривають або зву-
жують природні отвори в орґанізмі людини і тварин.

КОНСТРИКЦІЯ – звуження, стиснення, стягуван-
ня.

КОНСУЛЬТАНТ – фахівець, службовим обов’язком 
якого є поради, висновки з питань його спеціальності.

КОНСУЛЬТАЦІЯ – 1) порада компетентного фахів-
ця; 2) відвідування лікаря за порадою; 3) лікувально-
профілактичний заклад, що подає кваліфіковану медич-
ну профілактичну допомогу матерям та дітям.

КОНТАҐІОЗНА ХВОРОБА – інфек ційне захворю-
вання, що передається шля хом прямого або непрямого 
контакту.

КОНТАҐІОЗНИЙ – заразний, пошесний.
КОНТАҐІОЗНІСТЬ – здатність інфекційних хво-

роб передаватися від хворих людей і тварин здоровим; 
заразливість.

КОНТАҐІОЗНОСТІ ІНДЕКС – епідеміолоґічний 
індекс, який являє собою частку осіб (у відсотках), що 
захворіли в клінічно вираженій формі даної заразної 
хвороби, з числа сприйнятливих до неї в межах епі-
демічного вогнища за певний період часу.

КОНТАКТ – дотик, дотикання, зіткнення, стикан-
ня.

КОНТАКТНА ОСОБА – особа, що була в контакті 
із заразним хворим.

КОНТАКТНА ХВОРОБА – див.: Контаґіозна хво-
роба.

КОНТАКТНИЙ – такий, що пов’язаний з контак-
том.
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КОНТАКТНІ ЛІНЗИ – лінзи, які о дя гають безпосе-
редньо на рогівку або склеру з метою оптичної корекції 
зору і лікування деяких захворювань очей, а також для 
приховання дефектів передніх ділянок очного яблука; 
існують два основних види К. л. – тверді і м’які, які мо-
жуть бути рогівковими і склераль ними.

КОНТАМІНАЦІЯ – 1) потрапляння в певне середо-
вище будь-якого домішку, який змінює властивості цьо-
го середовища; 2) у психіатрії – злиття двох або більше 
схожих за змістом слів або понять в одне.

КОНТИНУЇТЕТ – безпосередня поєднаність; не-
перервність.

КОНТОРСІЯ – розтягнення зв’язок.
КОНТР- (контра-; лат contra – проти) – частина 

складних слів, яка означає «проти», «протилежність», 
«протилежний».

КОНТРАІНДИКАЦІЯ – протипоказання; обстави-
на, що свідчить про неправильність застосованого або 
обраного для застосування лікувального методу.

КОНТРАКТИЛЬНИЙ – скоротний, скоротливий, 
скорочувальний; такий, що здатний скорочуватися і роз-
слаблюватися. 

КОНТРАКТУРА – 1) обмеження рухів у суглобі; 
2) тривале (неперервне) скорочення м’яких частин (шкі-
ри, фасцій, сухожилків) або тривале, але тимчасове ско-
рочення м’язів, внаслідок їх захворювання чи внаслідок 
паралічу м’язових антаґоністів.

К. АРТРОҐЕННА – набута К., що виникає внаслі-
док патолоґічних змін у суглобових кінцях або у 
зв’язково-капсульному апараті при гострих або хроніч-
них захворюваннях суглоба або після внутрішньо- і нав-
колосуглобових переломів.

К. ВІДВІДНА – обмеження відвідних рухів у суг-
лобі.

К. ВТОРИННА – обмеження рухомості в суміжних 
з ураженими суглобах.

К. ДЕРМАТОҐЕННА – набута К., що виникає внас-
лідок тяги шкірного рубця, який зморщився.

К. ДЕСМОҐЕННА – набута К., що виникає внаслі-
док зморщування фасцій, апоневрозів і зв’язок після 
глибоких пошкоджень або хронічних запальних про-
цесів.

К. ЗГИНАЛЬНА – обмеження згинальних рухів у 
суглобі.

К. МІОҐЕННА – набута К., що виникає внаслідок 
розвитку рубцевих процесів у м’язовій тканині після 
травм, запальних процесів, порушення м’язової рівно-
ваги, тривалої фіксації суглоба.

К. НАБУТА – К., яка виникає внаслідок місцевих 
травматичних, запальних, реактивних і дистрофіч-
них патолоґічних змін у суглобі або в оточуючих його 
м’яких тканинах, а також під дією загальних факторів, 
що викликають атрофію м’язів і втрату еластичних влас-
тивостей м’яких тканин, які оточують суглоби.

К. НЕВРОҐЕННА – К., що виникає при захворю-
ваннях або пошкодженнях нервової системи.

К. ПЕРВИННА – обмеження рухомості в уражено-
му суглобі.

К. ПРИВІДНА – обмеження привідних рухів у суг-
лобі.

К. РЕФЛЕКТОРНА – набута контрактура, що ви-
никає при невритах внаслідок хронічного подразнення 
різних відділів рефлекторної дуги, при значних болях, 
зумовлених ранами, виразками і переломами.

К. РОЗГИНАЛЬНА – обмеження розгинальних 
рухів у суглобі.

К. РОТАЦІЙНА – обмеження рота ційних рухів у 
суглобі.

К. ТЕНДОҐЕННА – набута К., що виникає внаслі-
док рубцевих процесів навколо сухожилків.

КОНТРАКЦІЯ – стискання, скорочення, зморщу-
вання.

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
на протилежному боці тіла, перехрещений.

КОНТРАПЕРТУРА – додатковий роз різ, що вико-
нується з метою покращення відтоку рідини назовні – із 
порожнин тіла, гнійника, глибокої рани.

КОНТРАЦЕПТИВИ ОРАЛЬНІ – стероїдні препа-
рати, які застосовують для запобігання вагітності; існу-
ють два головні типи К. о.: комбіновані і такі, що міс-
тять тільки гестаґен; до складу ком бінованих засобів 
входять синтетичні естроґени і гестаґени.

КОНТРАЦЕПЦІЯ – запобігання зачаттю (вагіт-
ності), запобігання заплідненню яйця штучними засо-
бами; застосовують такі засоби запобігання вагітності: 
оральні стероїдні препарати в таблетках, кондоми, спер-
міцини, перерваний статевий акт, діафраґми, періодичне 
стримання і внутрішньоматкові засоби.

КОНТРІНСУЛЯРНІ ФАКТОРИ – хімічні речови-
ни, що гальмують дію інсуліну.

КОНТРПУЛЬСАЦІЯ – вид допоміжного кровообі-
гу, при якому механічне навантаження з серця знімається 
шляхом періо дичної зміни напряму току крові в аорті.

КОНТУЗІЙНЕ ВОГНИЩЕ – ділянка деструкції 
тканини головного мозку в місці її закритого пошкод-
ження.

КОНТУЗІЯ – синдром, що гостро розвивається при 
одночасній дії на велику поверхню тіла механічної трав-
ми, різкого перепаду тиску оточуючого середовища та 
вібрації; в основі патоґенезу К. лежить запорогове галь-
мування ц. н. с., що виникає у відповідь на надсильне 
подразнення; залежно від інтенсивності клінічних про-
явів виділяють три ступені тяжкості К.: легкий, серед-
ньої тяжкості і тяжкий.

КОНТУЗІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – травма го-
ловного мозку, яка супроводжується розвитком вогнищ 
деструкції мозкової тканини з відповідною клі нічною 
картиною; розрізняють три групи контузійних вогнищ 
у головному мозку: 1) у півкулях великого мозку або 
мозочка; 2) у стовбурі мозку; 3) поєднання вогнищ ура-
ження в півкулях великого мозку або в мозочку і в стов-
бурі мозку.

КОНТУЗІЯ ОЧНОГО ЯБЛУКА – різні види закри-
тих пошкоджень очного яблука.

КОНУСА СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумов-
лений порушенням ІІІ, ІV і V крижових сеґментів спин-
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ного мозку; характеризується поєднанням симетричних 
дисоційованих розладів чутливості в промежині з від-
сутністю анального рефлексу, порушенням функцій та-
зових орґанів і утворенням пролежнів.

КОНФАБУЛЬОЗ – синдром, що проявляється на-
пливанням конфабуляцій (несправжніх згадок, пато-
лоґічних вигадок або уяви, що набувають форми зга-
док), які не супроводжуються потьмаренням свідомості, 
вираженими розладами пам’яті й орієнтування.

КОНФАБУЛЯЦІЯ – вид логічних згадок з фантас-
тичним змістом.

КОНФІҐУРАЦІЯ – загальний вигляд, зовнішній об-
рис, форма, зовнішнє розміщення частин.

КОНФЛІКТ ВНУТРІШНЬОПСИХІЧНИЙ – див.: 
Конфлікт психічний.

КОНФЛІКТ ПСИХІЧНИЙ – вну   т рішні супе реч-
ності в психіці особи, суперечливі тенденції, настано-
ви і емоції.

КОНФЛІКТ СИТУАЦІЙНИЙ – суперечності між 
особою і зовнішніми обставинами або оточуючими 
людьми, які неможливо розв’язати чи здається, що не-
можливо розв’язати.

КОНФЛІКТ-РЕАКЦІЯ – реактивний стан, який ви-
никає внаслідок психічного або ситуаційного конфлікту.

КОНФЛЮЮЧИЙ – такий, що зливається.
КОНФОРМАЦІЯ – певна форма мікро- і макромо-

лекул, що виникає без розриву хімічних зв’язків внаслі-
док поворотів окремих ланцюгів молекули.

КОНФОРМНІСТЬ – (у соціальній психолоґії) за-
своєння особою визнаних у колективі норм поведінки, 
критеріїв оцін ки соціальних явищ, вихідних принципів 
формування ставлення до дійс ності.

КОНФРОНТАЦІЯ – 1) становище, коли якісь осо-
би опиняються перед загрозою зіткнення між собою; 2) 
медичне дослід ження двох осіб, одна із яких страждає 
венеричною хворобою, а про іншу є підстави гадати, що 
вона заразила першого хворого.

КОНХІОЛОҐІЯ – розділ зоолоґії, що вивчає особ-
ливості будови раковин сучасних і вимерлих молюсків, 
плечоногих та інших тварин.

КОНХОТОМІЯ – часткове або повне видалення 
нижньої і середньої носових раковин.

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ – суміші переважно 
сухих подрібнених продуктів, що застосовуються для 
швидкого приготування їжі.

КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАБОРІВ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що виникає внаслідок тривалої 
психічної травматизації і постійного неповного голо-
дання: схуднення, слабкість, розлади травлення, потяг 
до усамітнення, байдужість, інші зміни психіки; зміни 
стійкості до інфекцій; скорочення тривалості життя. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ – 1) зосередження, скупчення 
чогось в одному місці або навколо одного центра, згу-
щення; 2) (у хі мії) величина, що характеризує відносний 
вміст даного компонента в суміші або в розчині.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЛЬМУВАННЯ – обмежен-
ня гальмування, що ра ніш іррадіювало, певною групою 
нейронів.

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЗБУДЖЕННЯ – обмеження 
збудження, що раніш іррадіювало, певною групою ней-
ронів.

КОНЦЕНТРОВАНИЙ – такий, що не має побічних 
домішок, відібраний, ущіль нений.

КОНЦЕПЦІЯ – система поглядів на певне явище; 
спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна 
ідея будь-якої теорії. 

КОНЧАЛОВСЬКОГО – РУМПЕЛЯ – ЛЕЄДЕ 
(М. П. КОНЧАЛОВСКИЙ – TH. RUMPEL – C. LE-
EDE) СИМПТОМ – дрібні крововиливи в шкіру плеча 
і передпліччя, які виникають при накладенні джгута на 
плече; позитивний симптом джгута спостерігається при 
патолоґічних процесах, що супроводжуються пошкод-
женням капілярів, підвищеною їх ламкістю і проник-
ністю, які можуть бути наслідком інфекції, інтоксикації, 
порушення гомеостазу, диспротеїнемії, С-гіповітаміно-
зу, гуморальних впливів.

КОНШТАМА (O. KOHNSTAMM) СИМПТОМ – 
якщо силою притиснути руку досліджуваного до твер-
дої поверхні і потім звільнити її, то рука мимволі підні-
мається; ознака ідіопатичних скорочень мускулатури.

КОН’ЮҐАТА – передньо-задній діаметр входу в таз.
КОН’ЮҐАЦІЯ – процес запліднення; злиття (тим-

часове) двох клітин або одноклітинних тіл для заплід-
нення; злиття, запліднення.

КОН’ЮНКТИВА – слизова оболонка ока, що пок-
риває задню поверхню повік і передню поверхню очно-
го яблука до рогівки; гістолоґічно в К. розрізняють епі-
теліальний шар і сполучнотканинну основу.

КОН’ЮНКТИВАЛЬНА ПРОБА – закапування 
алерґену в кон’юнктиву ока з наступною оцінкою ін-
тенсивності спровокованої алерґічної реакції.

КОН’ЮНКТИВАЛЬНИЙ – такий, що стосується 
кон’юнктиви.

КОН’ЮНКТИВАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при легко-
му доторкуванні до кон’юнктиви очного яблука спос-
терігається змикання повік; фізіолоґічний рефлекс.

КОН’ЮНКТИВІТ – запалення кон’юнктиви, пере-
важно інфекційної природи; К. найбільш часто спричи-
нюється вірусами, особливо аденовірусами, бактеріями 
та алерґенами; зустрічаються змішані форми захворю-
вання, інколи причину виявити досить важко; К. також 
може зумовлюватися подразненням кон’юнктиви вітром, 
пилом, димом та іншими забрудненнями повітря; роз-
виток К. також можливий при звичайній застуді, шкір-
них висипах, або у випадках подразнення рогівки ін-
тенсивним ультрафіолетовим випромінюванням воль-
тової дуги, кварцових ламп та сонячного світла, від-
битого від сонця; хворий скаржиться на відчуття сто-
роннього предмета під повіками, сльозотечу, біль, сли-
зово-гнійні виділення з кон’юнктивальних порожнин; 
шляхом об’єктивного дослідження виявляють гіперемію 
кон’юнктиви, її набряклість, з часом розвиваються ге-
мораґії; у кон’юнктивальній порожнині, кутах ока спос-
терігаються виділення, на віях – кірочки.

К. АДЕНОВІРУСНИЙ – К., який спричинюється 
аденовірусами; характеризується проліферацією лім-
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фоїдної тканини кон’юнктиви повік або утворенням 
плівок на поверхні кон’юнктиви.

КОН’ЮНКТИВІТ АКТИНОМІКОЗНИЙ – К., 
який спричинюється актиноміцетами; характеризуєть-
ся утворенням у кон’юнктиві повік вузликів жовтува-
того кольору.

К. АЛЕРҐІЧНИЙ – К., який є проявом алерґічної 
реакції.

К. АНҐУЛЯРНИЙ – К., який спричинюється па-
личками Моракса – Аксенфельда; запальний процес 
локалізується переважно в ділянці кутів очної щілини 
біля краю повік.

К. АТРОПІНОВИЙ – К., який розвивається внас лідок 
тривалого місцевого застосування атропіну або підвищеної 
чутливості до нього; характеризується вираженою пролі-
ферацією лімфоїдної тканини кон’юнктиви повіки.

К. БАСЕЙНОВИЙ – див.: К. з включеннями.
К. БЛЕНОРЕЙНИЙ – див.: Бленорея.
К. ВАКЦИНАЛЬНИЙ – К., який розвивається 

внаслідок механічного заносу вірусу вакцини з місця 
щеплення.

К. ВЕСНЯНИЙ – алерґічний фолікулярний К., який 
розвивається весною та на початку літа.

К. ВІВЧАЧИЙ – див.: Корінебактеріоз.
К. З ВКЛЮЧЕННЯМИ – К., що спричинюється 

хламідіями; є два способи зараження – венеричний та 
окулоґенітальний (при проходженні дитини пологовими 
шляхами матері); уражується найчастіше одне око; зуст-
річається як у дітей, так і у дорослих; має трахомоподіб-
ний фолікулярний характер; в епітеліальних клітинах 
кон’юнктиви спостерігаються включення, що нагадують 
включення при трахомі; клінічно проявляється гіпере-
мією, різким набряком кон’юнктиви повік, слизовими 
або слизово-гнійними виділеннями з кон’юнктивальної 
порожнини; після зникнення фолікупоподібних утво-
рень у кон’юнктиві нижньої повіки та нижньої перехід-
ної складки рубців не залишається; на рогівці можливе 
утворення порохоподібних аваскулярних інфільтратів.

К. ҐОНОКОКОВИЙ МЕТАСТАТИЧНИЙ – К., 
який розвивається вна слідок гематоґенного заносу ґо-
нококів у підкон’юнктивальну тканину.

К. ДИПЛОБАЦИЛЯРНИЙ – див.: К. анґулярний.
К. ЕПІДЕМІЧНИЙ ГОСТРИЙ – К., що спричи-

нюється бактерією Коха – Уїкса; характеризується знач-
ними слизово-гнійними виділеннями, крововиливами в 
кон’юнктиву; має високу контаґіозність.

К. КАТАРАЛЬНИЙ СУХИЙ – хро нічний К., який 
характеризується вкрай незначними слизовими виділен-
нями; зустрічається в осіб літнього віку.

К. КАТАРАЛЬНИЙ ХРОНІЧНИЙ – К., який ха-
рактеризується наявністю слизових виділень, незнач-
ною гіперемією та «оксамитовістю» кон’юнктиви повік 
і перехідних складок.

К. КОХА – УЇКСА (R. C. KOCH – J. E. WEEKS) – 
див.: К. епідемічний гострий.

К. ЛАЗНЕВИЙ – див.: К. з включеннями.
К. МОРАКСА – АКСЕНФЕЛЬДА (V. MORAX – 

K. TH. AXENFELD) – див.: К. анґулярний.

К. НЬЮКАСЛСЬКИЙ – К., що спричинюється 
вірусом роду параміксовірусів і передається людині кон-
тактним шляхом від заражених домашніх птахів; має 
фолікулярний характер.

К. ПАРИНО (H. PARINAUD) – див.: Парино ко-
н’юнктивіт.

К. ПЛІВЧАСТИЙ – К., який харак теризується ут-
воренням на поверхні кон’юнктиви плівок.

К. ПРОФЕСІЙНИЙ – К., який розвивається внаслі-
док особливостей професійної діяльності та дії неспри-
ятливих виробничих факторів.

К. СКРОФУЛЬОЗНИЙ – див.: К. туберкульозно-
алерґічний.

К. ТРАХОМОПОДІБНИЙ – гострі К. різної етіо-
лоґії, які за своєю клінічною картиною нагадують по-
чаткову стадію трахоми з гострим перебігом.

К. ТУБЕРКУЛЬОЗНО-АЛЕРҐІЧНИЙ – К., який 
є проявом алерґічної реакції на мікобактерії туберкульо-
зу; характеризується утворенням фліктен (напівпрозо-
рих вузликів).

К. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – К., що су проводжується ви-
раженою проліферацією лімфоїдної тканини кон’юнк-
тиви по вік.

К. ХРОНІЧНИЙ – хронічне запалення кон’юнктиви 
з загостреннями та ремісіями, які можуть чергуватися 
місяцями або роками; причини захворювання в основ-
ному такі ж, що і при гострому К.: виворіт або заво-
рот повік, блефарит, хронічне запалення сльозних залоз, 
хламідії, місцева підвищена чутливість до лікарських 
засобів, а також хронічний вплив подразнюючих око ре-
човин; клінічна картина схожа з проявами гострого К., 
але виражена слабше; спостерігається свербіж, відчут-
тя чужорідного тіла в оці; інколи наявні незначні сли-
зові виділення; кон’юнктива повік червоного кольору, 
потовщена, пухка; патолоґічні зміни спостерігаються і 
в кон’юнктиві очного яблука.

КОН’ЮНКТИВОРИНОСТОМІЯ – хірурґічне 
формування анастомозу між кон’юнктивальним міш-
ком і порожниною носа.

КОН’ЮНКТИВОТОМІЯ – хірурґічний розтин ко-
н’юнктиви.

КОНЮШИНА ЛУЧНА (TRIFOLIUM PRATENSE 
L.) – дворічна або багато річна рослина із складеними 
трійчастими листками та еліптичними прилистками. 
Стебло пряме, заввишки 20–40 см. Квітки блідо-червоні 
або темно-пурпурові, зібрані у формі кулястих голівок-
суцвіть, оточених знизу верхівковими листками. Росте 
на луках, полях, у лісах. Дія: відхаркувальна, сечогінна, 
потогінна, протизапальна та антисептична.

КООРДИМЕТРІЯ – дослідження рухомості очей, 
яке ґрунтується на визначенні відносного розміщення 
зображень у полі зору кожного ока за умови розділення 
полей зору поляроїдами або кольо ровими фільтрами, за-
барвленими в додаткові кольори.

КООРДИНАЦІЯ (у фізіолоґії) – узгодження функ-
цій різних орґанів і систем орґанізму, яке зумовлюється 
певною взаємодією процесів збудження і гальмування 
в ц. н. с.

 КОН’ЮНКТИВІТ АКТИНОМІКОЗНИЙ – КООРДИНАЦІЯ



480

КООРДИНОВАНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, у здій-
сненні якого беруть участь різні м’язи.

КОПИЛОВА (М. Б. КОПЫЛОВ) СИМПТОМ – 
при закупорці водопроводу мозку і підвищенні внут-
рішньочерепного тиску рентґенолоґічно спосте рігається 
відхилення задніх клиноподібних відростків назад.

КОПИТНЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ (ASARUM 
EURO PAEUM L.) – багаторічна трав’яниста росли-
на з родини хвилівникових з повзучим кореневищем, 
заввишки 5–10 см. Вся рослина покрита коротеньки-
ми волосками. Листки чергові, цілокраї, нагадують ко-
пито, зверху шкірясті, темно-зелені, зісподу пухнасті. 
Квітки поодинокі, темно-червоні з фіолетовим відтін-
ком, пониклі. На смак К. є. гіркий, має гострий кам-
форно-валеріа новий запах. Росте в тінистих листяних, 
рідше – у хвойних лісах, найчастіше під кущами ліщи-
ни. Дія: відхаркувальна, блювотна, звужує кровоносні 
судини, посилює діяльність серця, підвищує артеріаль-
ний тиск; сечогінна, заспокійлива, протизапальна, жо-
вчогінна, послаблююча.

КОПІОПІЯ – відчуття втоми і різі в очах, тяжкості 
та болей у голові, які швидко наступають при фіксації 
погляду на будь-якому об’єкті.

КОПЛІКА – БЄЛЬСЬКОГО – ФІЛАТОВА (H. KOP-
LIK – А.П. БЄЛЬСЬ КИЙ – Н. Ф. ФІЛАТОВ) ОЗНА-
КА – див.: Бєльського – Філатова – Копліка плями.

КОПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь перевтоми.
КОПР- (копро-; грец. kopros – кал) – частина склад-

них слів, яка означає належність до калу.
КОПРЕМЕСИС – блювання калом, калове блюван-

ня.
КОПРОҐРАМА – запис результатів до слідження ка-

лу.
КОПРОЛАҐНІЯ – статеве збочення, при якому ста-

теве задоволення досягається при вдиханні запаху або 
розгляданні екскрементів особи протилежної статі.

КОПРОЛАЛІЯ – імпульсивне вимовляння лайли-
вих і нецензурних слів.

КОПРОЛІТ – каловий камінь; утворення із екскре-
ментів, що затверділи.

КОПРОЛОҐІЧНИЙ СИНДРОМ – сукупність змін 
калу, які характерні для певного захворювання чи пато-
лоґічного процесу.

КОПРОЛОҐІЯ – наука про екскременти (кал).
КОПРОМАНІЯ – див.: Скатофілія.
КОПРОПОРФІРІЯ СПАДКОВА – спадкове (ус-

падкування за аутосомно-домінантним типом) захворю-
вання, яке спричинюється гетерозиґотним дефіцитом 
копропорфіриноґен-оксидази; належить до групи пор-
фірій; клінічно переважає нейровісцеральна симптома-
тика: нудота, блювання, болі в животі, пронос, запор, 
паралітична непрохідність кишечника, дизурія, знижен-
ня м’язового тонусу, сенсорна невропатія, судоми; спос-
терігаються прояви підвищеної світлочутливості.

КОПРОПРАКСІЯ – різновид ексгібі ціонізму: ого-
лення власних статевих орґанів; потяг до публічного 
здійснення акту дефекації.

КОПРОСТАЗ – застій екскрементів, скупчення ек-
скрементів у товстих кишках у вигляді порівняно вели-
ких, твердих та заокруглених грудок.

КОПРОСТЕРИН – ізомер дигідрохолестерину, який 
утворюється в травному тракті з холестерину під дією 
кишечних бактерій; виводиться з орґанізму з калом.

КОПРОФАҐИ – орґанізми, які живляться екскре-
ментами тварин і людини.

КОПРОФАҐІЯ – поїдання екскрементів (частіше 
всього власних) та інших огидних речовин.

КОПРОФЕМІЯ – статеве збочення, при якому ста-
теве задоволення досягається при вимовлянні лайли-
вих і нецензурних слів у присутності осіб протилеж-
ної статі.

КОПРОФІЛІЯ – див.: Скатофілія.
КОПРОЦИТОҐРАМА – запис результатів цито-

лоґічного дослідження калу. 
КОПУЛЯТИВНА ДИСФУНКЦІЯ – послаблення 

або випадіння однієї або кількох фаз статевого циклу.
КОПУЛЯТИВНИЙ ЦИКЛ – період від виникнен-

ня статевої домінанти до моменту виділення спермато-
зоїдів.

КОПУЛЯЦІЯ – 1) з’єднання двох особин при ста-
тевому акті, статевий акт; 2) форма статевого процесу в 
най прос тіших, при якому відбувається злиття ядра і ци-
топлазми ґамет з утворенням зиґоти.

КОРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ – по верхня півкуль 
великого мозку, покрита плащем, утвореним сірою ре-
човиною. К. г . м. бере участь у реґуляції і координації 
всіх функцій орґанізму, відіграє виключно важливу роль 
у вищій нервовій діяльності. Морфолоґічно К. г. м. утво-
рена нервовими клітинами, їх відростками і нейроґлією, 
що має опорно-трофічну функцію.

КОРАКОЇДНИЙ – дзьобоподібний.
КОРАНІ (F. KORANYI) СИМПТОМ (1) – якщо хво-

рий з силою нахиляється вперед, то задня межа верхівки 
легені при перкусії не змінюється або займає більш висо-
ку позицію; у здорової людини вона, звичайно, опускаєть-
ся; ознака туберкульозного ураження верхівки легені.

КОРАНІ (F. KORANYI) СИМПТОМ (2) – при пер-
кусії остистих відростків хребців у випадках плевраль-
ного випоту в задніх сеґментах легенів виявляється на-
ростаючий резонанс; ознака ексудативного плевриту.

КОРАНІ – ДЕ ЛА КАМПА (F. KO RANYI – O. DE 
LA CAMP) СИМПТОМ – при збільшенні лімфатич-
них вузлів заднього середостіння спостерігається при-
туплення перкуторного звуку в ділянці V–VІ грудних 
хребців. 

КОРВАЛОЛ – седативний і спазмолітичний засіб; 
застосовують при неврозах, порушеннях сну, нерізко ви-
ражених спазмах вінцевих судин, тахікардії, на ранніх 
стадіях гіпертонічної хвороби, а також при спазмах ки-
шечника.

КОРВІЗАРА (J. N. CORVISART) ОБЛИЧЧЯ – об-
личчя, яке спостерігається у хворих з тяжкими хроніч-
ними захворюваннями серця; характеризується одутліс-
тю з сонним поглядом, акроціанозом на фоні шкіри блі-
до-жовтого кольору, багряними, дещо випнутими губа-
ми і постійно напіввідкритим ротом.
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КОРДИЛОБІОЗ – див.: Міаз африкан ський.
КОРДІАМІН – аналептичний засіб; К. стимулює ди-

хання і кровообіг.
КОРЕЙСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – див.: 

Гемораґічний нефрозонефрит.
КОРЕКТОПІЯ – зміщення зіниці, різко ексцентрич-

не розміщення зіниці.
КОРЕКЦІЯ – виправлення, поліпшення чогось.
КОРЕКЦІЯ ЗОРУ – виправлення недоліків зору 

за допомогою технічних засобів або хірурґічних опе-
рацій.

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ – сукупність методів 
оцінки зв’язку між випадковими явищами і подіями, які 
базуються на математичній теорії кореляції.

КОРЕЛЯЦІЯ – 1) певне співвідношення будови ок-
ремих частин орґанізму та їхніх функцій; 2) співвідно-
шення, від повідність, взаємозв’язок предметів або по-
нять.

КОРЕЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРҐАНІЗМУ – взаємо-
залежність функцій окремих частин живого орґаніз-
му.

КОРІ (G. TH. CORI) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґеноз 
ІІІ типу. 

КОРІАНДР ПОСІВНИЙ (CORI ANDRUM SATI-
VUM L.) – однорічна трав’яниста духмяна рослина ро-
дини зонтикових, 30–100 см заввишки. Листки двічі-
тричіпірчасті, піднесені; квітки білі або блідо-рожеві. 
Плоди – кулеподібні двосім’янки, до 4 мм у діаметрі, 
що дозрівають у серпні – вересні. Цвіте протягом чер-
вня – липня. Дія: протизапальна, холелітична, знебо-
лююча.

КОРІНЕБАКТЕРІОЗ – інфекційне за хворювання 
тварин та людини, яке проявляється помірно вираже-
ним кон’юнктивітом; збудником К. є Corynebacterium 
enzymicum.

КОРІННИЙ ДВОБІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Леф-
ґрена синдром.

КОРІНЦЕВИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
зумовлений ураженням відповідних корінців спинного 
мозку, виявляється в межах одного або кількох суміжних 
сеґментів; характеризується поєднанням болей і пору-
шень чутливості з периферійними парезами, зниженням 
або відсутністю сухожилкових рефлексів, мимовільними 
посмикуваннями окремих м’язових пучків та м’язовими 
атрофіями.

КОРІНЬ ЗУБА – частина зуба, розміщена в зубній 
альвеолі.

КОРІНЬ ЛЕГЕНІ – сукупність анато мічних утво-
рень, до яких належать головний бронх, легенева ар-
терія, легеневі вени, бронхіальні артерії і вени, нервові 
сплетення, лімфатичні судини та вузли, розміщені в ді-
лянці воріт легені і покриті плеврою.

КОРІНЬ ЯЗИКА – задня частина язика, поверну-
та до глотки.

КОРІУМКАРЦИНОМА – див.: Базально-клітин-
ний рак.

КОРНЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується рогів-
ки.

КОРНЕАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекторне зми-
кання повік при легкому дотику до рогівки ока; ду-
га К. р. складається із першої галузки трійчастого не-
рва (аферентна частина), ядра спинномозкового шля-
ху цього нерва і волокна лицьового нерва (еферентна 
частина).

КОРНЕЛІУСА (A. CORNELIUS) СИМПТОМ – 
ущільнення м’язів і наявність в їх апоневрозах вузли-
ків, звичайно, величиною з просяне зерно; ознака міо-
зиту.

КОРНЕОМАНДИБУЛЯРНИЙ РЕ ФЛЕКС – од-
ночасне скорочення колового м’яза ока і зовнішнього 
крилоподіб ного м’яза з наступним рухом нижньої ще-
лепи в протилежний бік при дотику до рогівки або при 
сильному замружуванні ока; патолоґічний рефлекс, який 
спостерігається при двобічному ураженні кірково-ядер-
них шляхів.

КОРНЕОМАНДИБУЛЯРНИЙ СИМП ТОМ – див.: 
Корнеомандибулярний рефлекс.

КОРНЕОПТЕРИҐОЇДНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: 
Корнеомандибулярний рефлекс

КОРНЄВА (П. Г. КОРНЕВ) СИМПТОМ – при ру-
хах або постукуванні по нижніх грудних і поперекових 
хребцях спостерігається напруження м’язових тяжів, що 
йдуть від хребця до лопаток; рання ознака туберкульозу 
нижніх грудних і поперекових хребців.

КОРОЗІЙНИЙ – роз’їдаючий, їдкий.
КОРОЗІЯ (у медицині) – руйнування живої тканини 

виразковими процесами або їдкими речовинами.
КОРОМИСЛА СИМПТОМ – ознака аневризми лі-

вого шлуночка серця: не одночасність серцевого пош-
товху і верхівкового поштовху в прекордіальній ділян-
ці.

КОРОНАВІРУСИ (CORONA VIRI DAE) – родина 
вірусів, що об’єднує РНК-вмісні плеоморфні віруси се-
редньої величини, на поверхні яких є характерні тороч-
куваті ворсинки; К. у людини є, як правило, збудниками 
гострих захворювань верхніх дихальних шляхів, відо-
мі також випадки брон хітів і пневмоній коронавірусної 
етіолоґії (у дітей).

КОРОНАР- (коронаро-; лат. coronaries – вінцевий) – 
частина складних слів, яка означає належність до коро-
нарних артерій серця. 

КОРОНАРИТ – запалення стінок вінцевих артерій 
серця; ускладнює перебіг багатьох захворювань; за-
пальний процес при К. може локалізуватися переважно 
в одному з шарів арте ріальної стінки (періартеріїт, ме-
зартеріїт, ендартеріїт), або одночасно уражати всі ша-
ри (панартеріїт); клінічно характеризується проявами 
коронарної недостатності, в т. ч. стенокардією, інфар-
ктом міокарда.

КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ – невідповідність 
кровопостачання міокарда його метаболічним потребам, 
що проявляється ішемією міокарда; залежно від клініч-
ного перебігу виділяють гостру й хронічну К. н.

КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ВТОРИННА – 
коронарна недостатність, спричинена різким підвищен-
ням метаболізму в міокарді.

 КОРДИЛОБІОЗ – КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ВТОРИННА
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КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ПЕРВИННА – 
коронарна недостатність, зумовлена зниженням коро-
нарного кровообігу (частіше при стенозуючому уражен-
ні вінцевих судин).

КОРОНАРНИЙ – 1) такий, що стосується коронар-
них артерій; 2) такий, що оточує орґан у вигляді вінця, 
корони. 

КОРОНАРНИЙ КРОВООБІГ – рух крові по коро-
нарних (вінцевих) судинах серця, що забезпечує поста-
чання кисню і живильних речовин усім тканинам серця 
і вимивання з них продуктів метабо лізму.

КОРОНАРНИЙ ОПІР – опір кровотоку в системі 
вінцевих судин серця.

КОРОНАРНО-СЕРЦЕВІ НОРИЦІ – вроджена ва-
да розвитку, яка характеризується наявністю одиночних 
або множинних патолоґічних сполучень між коронар-
ною артерією та однією із порожнин серця, що призво-
дить до аневризматичного розширення судини та ски-
дання крові із аорти в серце.

КОРОНАРНО-ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
кардіоцеребральний синд ром, зумовлений недостатніс-
тю коронарного кровообігу.

КОРОНАРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічний метод при-
життєвого вивчення вінцевих артерій серця після їх кон-
трастування.

КОРОНАРОДИЛАТАТОРИ – див.: Коронаророз-
ши рюючі засоби.

КОРОНАРОРОЗШИРЮЮЧІ ЗАСОБИ – лікар  ські 
засоби, які розширюють вінцеві артерії.

КОРОНАРОСКЛЕРОЗ – склероз вінцевих судин 
серця.

КОРОНАРОСПАЗМ – тимчасове звуження вінце-
вих артерій серця внаслідок скорочення гладком’язових 
клітин артеріальної стінки.

КОРОНАРОТРОМБОЗ – тромбоз вінцевих арте рій 
серця.

КОРОНКА ЗУБА – частина зуба, яка виступає в по-
рожнину рота над ясенним краєм.

КОРОСТА (SCABIES) – заразне паразитарне захво-
рювання шкіри; спричинюється антропофільним екто-
паразитом – костяним кліщем (Sarcoptes scabiei), який 
належить до типу членистоногих, класу павукоподіб-
них, загону акариформних (Acarus siro L.); зараження 
відбувається при прямому контакті з хворим або через 
предмети і речі, які йому належать, особливо через одяг 
і постільні речі; інкубаційний період при К. становить 
1–6 тижнів, частіше 7–14 днів; характерними клінічни-
ми ознаками є коростяні ходи – тонкі, звивисті, сіруваті 
або білуватого кольору смужки з окремими темними 
точками, що являють собою найдрібніші відкладання 
бруду, яєць, екскрементів кліща; спостерігаються також 
папуловезикулярні висипи, розчухи і кров’янисті кіроч-
ки, які локалізуються переважно на шкірі згинальних 
поверхонь верхніх кінцівок, перед ньобокової поверхні 
живота, стегон, попереку, сідниць.

К. ЗЕРНОВА – різновид К., що спричинюється че-
реватим кліщем (Pedi cu loides ventricosus), який живе в 
зерні, соломі, бавовні, у пороху мучних мішків, залежа-

них зернових продуктах і тарі, де вони зберігались. К. з. 
проявляється виникненням на шкірі тулуба і шиї висипів 
у вигляді пухирів з пухирцями і пустулами на їхній по-
верхні, які нагадують інколи багатоформну ексудативну 
еритему; спостерігається сильний свербіж.

К. МАТРАЦНА – див.: Короста зернова.
К. НІКЕЛЕВА – дерматоз, що виникає в робітни-

ків, які контактують з розчинами солей нікелю; харак-
теризується виникненням на кистях і передпліччях па-
пул з свербежем над фолікулами волосся і (або) пустул 
на фоні еритеми і набряку.

К. НОРВЕЗЬКА – різновид К., яку спостерігали 
у хворих на лепру, при хворобі Дауна, у хворих, що 
тривалий час лікувалися кортикостероїдними і цито-
статичними препаратами; шкіра і вся волосиста частина 
голови покрита, нагадуючи панцир, масивними лусоч-
ками і кірками жовто-брудного або буруватого кольору, 
завтовшки від кількох мілі метрів до 2–3 см; коростяні 
ходи утворюють неначе кілька поверхів (6–8); між ша-
рами кірок і під ними спостерігаються великі скупчення 
кліщів, які перебувають на різних стадіях розвитку; при 
зніманні кірок оголяється волога гіперемована поверх-
ня з масою кліщів; свербіж хворих не хвилює; перебіг 
К. н. хронічний.

К. СОЛОМ’ЯНА – див.: Короста зернова.
К. ЯЧМІННА – див.: Короста зернова.
КОРОСТЯНІ ХОДИ – звивисті ходи в роговому 

шарі шкіри, які утворюють самки коростяних кліщів.
КОРОТКОВА (Н. С. КОРОТКОВ) СИМПТОМ – 

ознака розвитку колатерального кровообігу у хворих 
з аневризмою артерій кінцівки: при вимірюванні ар-
теріального тиску дистально від аневризми та при стис-
ненні артерії безпосередньо вище аневризми артеріаль-
ний тиск знижується до нуля – колатеральний крово-
обіг можна вважати недостатньо розвинутим; якщо тиск 
перевищує 30 мм рт. ст., колатеральний кровообіг вва-
жається розвинутим задовільно.

КОРОТКОГОЛОВІСТЬ – див.: Брахіцефалія.
КОРОТКОЗОРІСТЬ – один із видів аномалій реф-

ракції ока, при якому паралельні промені, що потрап-
ляють в око, після заломлення сходяться у фокусі не на 
сітківці, а попереду неї.

КОРОТКОЇ ШИЇ СИНДРОМ – див.: Кліппеля – 
Фейля хвороба.

КОРОТКОНОГІСТЬ – див.: Брахіскелія.
КОРОТКОПАЛІСТЬ – див.: Брахідактилія.
КОРОТКОХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ – див.: Діатер мія 

короткохвильова.
КОРОФІЛІЯ – жіночий гомосексуалізм, який харак-

теризується вибірковим потягом до дівчаток.
КОРПОРОДЕЗ – стабілізаця хребта, яка досягається 

шляхом укорінювання кісткових трансплантатів у спе-
ціальні пази в тілі хребців.

КОРПУЛЕНТНИЙ – товстий, гладкий, повний, опа-
систий, жирний, огрядний.

КОРПУСКУЛЯРНА ТЕРАПІЯ – променева терапія 
за допомогою альфа-, бета-випромінювання, нейтронів, 
мезонів і протонів.

 КОРОНАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ПЕРВИННА – КОРПУСКУЛЯРНА ТЕРАПІЯ
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КОРРИҐАНА (D. J. CORRIGAN) СИМПТОМ 
(1) – пульсація передньої черевної стінки; можлива оз-
нака аневризми черевного відділу аорти.

КОРРИҐАНА (D. J. CORRIGAN) СИМПТОМ 
(2) – часті, короткі і сильні пульсові хвилі; ознака недо-
статності аортальних клапанів.

КОРРИҐАНА (D. J. CORRIGAN) СИМПТОМ 
(3) – червоно-фіолетова смужка на зубах біля ясен; оз-
нака хроніч ного отруєння міддю.

КОРСАКІВСЬКИЙ (С. С. КОРСАКОВ) ПСИ-
ХОЗ – хронічна енцефалопатія, яка проявляється кор-
саківським синд ромом з алкогольним поліневритом.

КОРСАКІВСЬКИЙ ( С. С. КОРСАКОВ) СИНД-
РОМ – поєднання розладів пам’яті на теперішні події, 
орієнтування в часі, місці, оточенні, особах з не справж-
німи згадками.

КОРСАКОВА (С. С. КОРСАКОВ) ДИЗНОЙЯ – 
гострі психози, які характеризуються поліморфною сим-
птоматикою: маренням різного змісту, афективними і 
психомоторними розладами.

КОРСЕТИ – ортопедичні апарати (пристрої), що за-
стосовуються для забезпечення нерухомості хребта при 
його патолоґічних змінах.

КОРТИЗОН – гормон кіркової речовини наднир-
кових залоз; 11-дегідро-17-окси кортикостерон; для К. 
характерний вплив на вуглеводний обмін: підсилення 
ґлюко нео ґенезу, гальмування розпаду вуглеводів і пе-
ретворення їх у жири, збільшення цукру в крові, зни-
ження чутливості орґанізму до інсуліну; К. підсилює 
катаболізм білків, збільшує вміст амінокислот у крові, 
підвищує виділення азоту з сечею; впливає на водно-
мінеральний обмін; бере участь у пристосувальних ре-
акціях орґанізму.

КОРТИК- (кортико-; лат. cortex, corticis – кора) – 
частина складних слів, яка означає належність до кори, 
до кіркової тканини. 

КОРТИКАЛЬНИЙ – кірковий; такий, що стосу-
ється кори мозку.

КОРТИКАЛЬНИЙ ЗОРОВИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: 
Гааба рефлекс.

КОРТИКО-ВІСЦЕРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – син-
дром, зумовлений порушенням кірково-підкіркових 
взаємовідношень і нейрогуморальної реґуляції функ цій 
внутрішніх орґанів.

КОРТИКОҐРАФІЯ – див.: Електрокортикоґрафія.
КОРТИКОЛІБЕРИН – див.: Кортико тропін-рилі-

зінґ-гормон.
КОРТИКОЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ – перехід філоґе-

нетично більш ранніх ланок нервової системи на нижчі 
рівні, що с у про воджується переміщенням вищих нерво-
вих функцій у кору головного мозку.

КОРТИКОПЛЕВРИТ – див.: Пневмосклероз плев-
роґенний.

КОРТИКОСТЕРОЇДИ – специфічні гормони кір-
кової речовини надниркових залоз; залежно від харак-
теру впливу на обмін речовин К. поділяються на дві 
групи гормонів: ґлюкокортикоїдні гормони, що впли-
вають на обмін вуглеводів, білків, жирів, нуклеїнових 

кислот і мінералокортикоїдні гормони, що впливають 
на водно-сольовий обмін; залежно від числа атомів 
вуглецю К. поділяються на три групи сполук: С18-сте-
роїди – жіночі статеві гормони – естроґени; С19-сте-
роїди – чоловічі статеві гормони – андроґени; С21-сте-
роїди – власне кортикостероїди, що мають специфіч-
ну для гормонів кіркової речовини надниркових залоз 
біолоґічну дію.

КОРТИКОСТЕРОМА – пухлина кори наднирко-
вої залози, яка продукує ґлюкокортикостероїди в над-
мірній кількості.

КОРТИКОСТЕРОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Ад-
ренокортикальний рак.

КОРТИКОСТЕРОН – гормон кіркової речовини 
надниркових залоз; 11b, 21-ді окси-4-прегнен-3,20-діон; 
належить до групи ґлюкокортикоїдних гормонів; ре-
ґулює вуглеводний, жировий і білковий обмін в орґаніз-
мі; вплив на обмін води та солей виражений слабко.

КОРТИКОТРОПІН – див.: Адренокортикотропний 
гормон.

КОРТИКОТРОПІН-РИЛІЗІНҐ-ГОРМОН – ней-
рогормон, що секретується гіпоталамусом; являє собою 
пептид із 41 амінокислоти; стимулює секрецію гіпофі-
зом адренокортикотропного гормона.

КОРТИКОТРОПОЦИТИ – клітини передньої час-
тки гіпофізу, які виробляють адренокортикотропний гор-
мон.

КОРТИКОТРОФІН – див.: Адренокортикотропний 
гормон.

КОРТИН – препарат, що являє собою екстракт над-
ниркових залоз великої рогатої худоби або свиней і міс-
тить гормони кіркової речовини, в основному мінера-
локортикоїди.

КОРТІЇВ (A. CORTI) ОРҐАН – виступ нижньої 
стінки завиткової протоки, що містить рецепторний 
апарат слухового аналізатора; слуховий рецептор являє 
собою сукупність волоскових (сенсорно-епітеліаль-
них) клі тин, розміщених на базилярній пластинці за-
виткової протоки, які здійс нюють перетворення зву-
кового подразнення у фізіолоґічний акт слухової ре-
цепції.

КОРУҐАТОР – зморщувальний м’яз: м’яз, що змор-
щує лоб.

КОСМЕТИКА – комплекс процедур та засобів, при-
значених для гігієнічного догляду за тілом, маскування 
косметичних дефектів та покращання зовнішності.

КОСМЕТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ – процедури, що за-
стосовуються з метою особистої гіґієни, профілактики 
та лікування косметичних дефектів.

КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ – засоби, призначені для 
особистої гіґієни, про філактики захворювань шкіри та 
косметичних дефектів, а також для покращання зовніш-
нього виду людини.

КОСМЕТОЛОҐІЯ – галузь клінічної медицини, 
основними завданнями якої є вивчення, лікування або 
маскування ко сметичних дефектів, а також розроб-
ка методів і засобів, що використовуються з цією ме-
тою.

 КОРРИҐАНА СИМПТОМ – КОСМЕТОЛОҐІЯ
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КОСМІЧНА БІОЛОҐІЯ – комплекс переважно біо-
лоґічних наук, що вивчають особливості життєдіяль-
ності біолоґічних об’єктів в умовах космічного про-
стору і при польотах у космічних апаратах, принципи 
побудови систем життєзабезпечення космічних кораб-
лів; К. б. займається також пошуком позаземних форм 
життя.

КОСМІЧНА РАДІОБІОЛОҐІЯ – галузь космічної 
біолоґії, космічної медицини і радіобіолоґії, що вивчає 
вплив космічного випромінювання на живі орґанізми з 
метою забезпечення радіа ційної безпеки космічних по-
льотів і розробки раціональних методів профілактики і 
лікування можливих променевих уражень.

КОСМІЧНА ФІЗІОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає 
вплив на орґанізм тварин і людини різних факторів кос-
мічного польоту і перебування на інших небесних ті-
лах.

КОСМІЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – корпуску-
лярні потоки іонізуючого ви промінювання космічного 
походження.

КОСМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який розвивається в середовищі неваго-
мості при польотах у космос; проявляється нездужан-
ням, нудотою, блюванням, анорексією, головним болем, 
сонливістю, летарґією; вважається, що К. а. с. спричи-
нюється суперечливими сиґналами, пов’язаними з ру-
хом, з отоліту і системи зору.

КОСООКІСТЬ – відхилення зорової осі одного із 
очей від спільної точки фіксації при порушенні біноку-
лярного зору.

КОСООКІСТЬ ПАРАЛІТИЧНА – К., яка спричи-
нюється ураженням нервів (nn. oculomotorius, trochlearis, 
abducens), що іннервують зовнішні м’язи ока.

КОСООКІСТЬ СПІВДРУЖНЯ – К., в основі якої 
лежить розлад механізму бінокулярної фіксації об’єкта 
і фузії.

КОСОРУКІСТЬ – стійке відхилення кисті від осі 
передпліччя в променевий (променева К.) або ліктьо-
вий бік (ліктьова К.).

КОССІО (P. COSSIO) СИНДРОМ (1) – вродже-
на вада серця, яка характеризується значним дефектом 
міжпередсердної перегородки; клінічно проявляється 
гучним першим тоном, розщепленням першого і дру-
гого тону, систолічним шумом усередині груднини; при 
фізичному навантаженні виражений загальний ціаноз, 
який зникає під час спокою; з часом розвивається роз-
ширення легеневих артерій з атероматозом її галузок, 
схильність до тромбозів, пневмосклероз.

КОССІО (P. COSSIO) СИНДРОМ (2) – зміни на 
електрокардіоґрамі, які спостерігаються після тахікар-
дії шлуночкового (рідше – передсердного) походжен-
ня; аномалія зубця Т (від’ємний або плоский зубець Т) 
швидко зникає; конфігурація комплексу QRS відразу ж 
після нападу тахікардії нормальна.

ДА КОСТА (J. M. DA COSTA) СИНДРОМ – див.: 
Гіпервентиляційний синдром (1).

КОСТАЛЬНИЙ – такий, що стосується ребра.

КОСТЕЛЛО  –  ДЕНТА  (J.M. COS TELLO – 
C.E. DENT) СИНДРОМ – диспаратиреоїдизм з од-
ночасними оз наками гіпо- і гіперпаратиреоїдизму; спос-
терігається фіброзна ґенералізована остеопатія, яка про-
являється декальцинацією і множинними кістами кіс-
ток, ґіґантоклітинними інфільтратами, псевдоартроза-
ми; гіпокальціємія, гіперфосфатемія, значне підвищення 
рівня лужної фосфатази в крові; гіпокальціурія; напади 
тетанічних судом та інші ознаки тетанії.

КОСТЕНА (J. B. COSTEN) СИНДРОМ – артро-
лоґічний і невролоґічний симптомокомплекс, що про-
являється клацанням, хрусканням, малорухомістю скро-
нево-нижньощелепного суглоба, болем у суглобі з ір-
радіацією в обличчя, вухо, порожнину рота; в основі К. 
с. лежить послаблення зв’язкового апарату, накопичення 
запального ексудату в порожнині суглоба, через що диск 
нещільно прилягає до суглобової головки і при рухах 
виникає ляскаючий звук; деформація суглобових голо-
вок, спричинена відкладенням солей; деструктивні про-
цеси в сполучній тканині.

КОСТМАННА (R. KOSTMANN) СИНДРОМ – 
спадкова хвороба (аутосомно-рецесивне успадкування), 
що виникає в ранньому дитячому віці і характеризується 
майже повною відсутністю нейтрофілів у периферійній 
крові, гній ничковими ураженнями шкіри, під шкірної 
тканини, слизових оболонок і легень; зумовлена гальму-
ванням до зрівання нейтрофілів на рівні проміє лоцита.

КОСТОАБДОМІНАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: 
Ребровий рефлекс. 

КОСТОТРАНСВЕРЗЕКТОМІЯ – резекція задньої 
частини ребра і поперечного відростка хребця.

КОТАРА (J. COTARD) ІПОХОНДРИЧНЕ МА-
РЕННЯ – різновид синдрому Котара; містить ідеї час-
ткової або повної відсутності внутрішніх орґанів, частин 
тіла аж до заперечення існування свого фізичного «Я».

КОТАРА (J. COTARD) МАРЕННЯ – див.: Кота-
ра синдром.

КОТАРА (J. COTARD) МЕЛАНХО ЛІЧ НЕ МА-
РЕННЯ – різновид синдрому Котара; містить фантас-
тичні ідеї самозвинувачування, безсмертя, приреченості 
на вічні муки або загибель, які поширюються то на са-
мого хворого, то одночасно і на оточуючих.

КОТАРА (J. COTARD) СИНДРОМ – один із ета-
пів розвитку тривожно-ажитованої депресії, що супро-
воджується іпохондрично-депресивним маренням запе-
речення і величезності, яке поширюється на моральні і 
фізичні якості індивідуума, на різні явища оточуючого 
світу або на все одночасно.

КОТУНЬЙО (D. COTUGNO) СИНДРОМ – різні 
форми ураження сідничого нерва.

КОТЦЕНА (F. CHOTZEN) СИНДРОМ – успад-
ковується за аутосомно-домінантним типом; характе-
ризується акроцефалосиндактилією, гіпертелоризмом, 
птозом, інколи оліґофренією.

«КОТЯЧИХ ПОДРЯПИН» ХВОРОБА – див.: Де-
бре синдром (2).

«КОТЯЧОГО КРИКУ» СИНДРОМ – див.: Леже-
на синдром.

 КОСМІЧНА РАДІОБІОЛОҐІЯ – «КОТЯЧОГО КРИКУ» СИНДРОМ



485

“КОТЯЧОГО ОКА” СИНДРОМ – синдром зумо-
влений частковою трисомією 22, наявністю часткової 
додаткової копії 22-ї хромосоми; характеризується поєд-
нанням колобоми райдужки і задньої атрезії; можуть та-
кож зустрічатися й інші аномалії – передвушна шкірна 
нориця, гіпертелоризм, вроджені вади серця, патолоґічні 
зміни скелета, вади нирки.

«КОТЯЧОЇ ЗІНИЦІ» ФЕНОМЕН – див.: Бєлогла-
зова симптом.

КОУЕНА (COWEN) СИМПТОМ – при досліджен-
ні поєднаної реакції зіниць спостерігається пупілярна 
вібрація; ознака тиреотоксикозу.

КОУЛА (H. N. COLE) СИНДРОМ – див.: Дис ке-
ратоз вроджений.

КОУЛМЕНА (C. COLEMAN) СИНДРОМ – пост-
травматичний симптмокомп лекс, що розвивається піс-
ля пошкодження черепа, шийного відділу хребта і пле-
чового пояса.

КОУПА (Z. COPE) СИМПТОМ (1) – біль при на-
тискуванні стегнової артерії в стегновому трикутнику; 
ознака апендициту.

КОУПА (Z. COPE) СИМПТОМ (2) – болючість в 
ілеоцекальній ділянці при випрямленні стегна; ознака 
апенди циту.

КОУПМЕНА (W. S. CH. COPEMAN) ПАНІ-
КУЛІТ – див.: Панікуліт.

КОУПМЕНА – АКЕРМАНА (W. S. CH. COPE-
MAN – ACKERMAN) СИНД РОМ – розвиток болю-
чої фіброліпоми або ліпоми в попереково-боковій ді-
лянці, частіше всього – у ділянці крижово-клубового 
з’єднання. 

КОУТСА (G. COATS) ХВОРОБА – ретиніт, що 
спостерігається в осіб молодого віку; характеризуєть-
ся наявністю ексудату між зовнішніми шарами сітківки 
і судинною оболонкою та крововиливами на поверхні 
сітківки; етіолоґія невідома.

КОФЕЇН – С8Н10О2N4; алкалоїд, що є похідним пу-
рину. Найбільше К. міститься в зернах кави, какао та 
в листях чаю. К. стимулює ц. н. с., підсилює процеси 
збудження в корі головного мозку, підвищує працездат-
ність, тонізує серцевий м’яз.

КОФЕЇНІЗМ – форма токсикоманії, яка розвиваєть-
ся при тривалому зловживанні кофеїну.

КОФЕЇНОФАҐІЯ – див.: Кофеїнізм.
КОФЕРМЕНТИ – низькомолекулярні орґанічні спо-

луки біолоґічного походження, які необхідні як додат-
кові специфічні компоненти для здійснення каталітичної 
дії ряду ферментів.

КОФО- (грец. kōphos – глухий, притуплений) – час-
тина складних слів, яка означає «глухий», «глухота».

КОФОТЕРАПІЯ – терапевтичні заходи, які викону-
ються щодо осіб, які страждають приглухуватістю і глу-
хотою, з метою покращання слуху.

КОФОХІРУРҐІЯ – хірурґічні втручання, які вико-
нують щодо осіб, які страждають приглухуватістю і глу-
хотою, з метою покращання слуху.

КОФФЕРАТА (W. KOFFERATH) СИНДРОМ – 
вроджений або такий, що виник при пологах однобічний 

параліч діафраґми, який часто поєднується з випадінням 
функцій шийного сплетен ня; спостерігається однобіч-
не високе розміщення діафраґми, її парадоксальна ру-
хомість (при вдиханні паралізована частина діафраґми 
підні мається, при видиху – опускається); задишка, груд-
не дихання, ціаноз; один бік шиї часто підпухлий; надз-
вичайно малий запалий живіт.

КОФФІНА – ЛОУРІ (G. S. COFFIN – R. B. LOW-
RY) СИНДРОМ – комплекс вроджених (успадкуван-
ня за домінантним типом, зчепленим з Х-хромосомою) 
аномалій: «ніс боксера», «курині груди», конусоподіб-
ні пальці, кінцеві фаланґи у вигляді барабанних пали-
чок, великі вуха; розумова відсталість; часто – гіперте-
лоризм, випнутий лоб.

КОФФІНА – СІРІСА (G. S. COFFIN – SIRIS) СИН-
ДРОМ – комплекс вроджених аномалій: гіпоплазія або 
відсутність п’ятих пальців кисті і нігтів на пальцях 
ступні, що супроводжується розумовими вадами та ва-
дами росту, грубим лицем, помірною мікроцефалією, гі-
потонією, слабкими суглобами, помірним гірсутизмом, 
інколи серцевими, шлунково-кишковими і хребтовими 
аномаліями.

КОХА (R. KOCH) НЕФРОЦИРОЗ – форма хроніч-
ного туберкульозу нирки; характеризується дифузною 
інфільтрацією її строми епітеліоїдними і лімфоїдними 
клітинами при відсутності горбиків, вогнищ казеозу і 
каверн.

КОХА (R. KOCH) ПРОБА – підшкірна проба з ту-
беркуліном для діаґностики туберкульозу.

КОХА (R. C. KOCH) ТРІАДА – умови для того, 
щоб визнати даний мікроорґанізм збудником певного 
захворювання: 1) мікроб повинен виявлятися у всіх ви-
падках даного захворювання, але не повинен зустріча-
тися в здорових людей або при інших захворюваннях; 
2) мікроб повинен бути виділений із орґанізму хворого 
в чистій культурі; 3) введення чистої культури мікроба в 
чутливий орґанізм повинно викликати дану хворобу.

КОХА – УЇКСА (R. C. KOCH – J.E. WEEKS) БАК-
ТЕРІЯ – бактерія роду Haemophilus; облігатний ае-
роб; нерухома, ґрамвід’ємна паличка, яка біполярно за-
барвлюється; збудник гострого епідемічного кон’юнк-
тивіту.

КОХА – УЇКСА (R. C. KOCH – J.E. WEEKS) КО-
Н’ЮНК ТИВІТ – див.: Кон’юнктивіт епідемічний го-
стрий.

КОХЕРА (E. TH. KOCHER) РЕ ФЛЕКС – при стис-
куванні яєчка спо стерігається скорочення м’язів черева 
з відповідного боку; фізіолоґічний рефлекс.

КОХЕРА (E. TH. KOCHER) СИМПТОМ (1) – вер-
хня повіка рухається вгору швидше, ніж очне яблуко; 
ознака тиреотоксичної витрішкуватості.

КОХЕРА (E. TH. KOCHER) СИМПТОМ (2) – в 
перші години розвитку гострого апендициту спостері-
гається біль у ділянці надчерев’я.

КОХЕРА (E. TH. KOCHER) ТОЧКА – точка, яка 
розглядається як місце пункції переднього рогу бокового 
шлуночка головного мозку; розміщена на 1 см допереду 
від вінцевого шва і на 2 см назовні від саґітальної лінії.
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КОХЕРА – ДЕБРЕ – СЕМЕЛЕНЯ (E. TH. KO-
CHER – R. DEBRE – G. SEMELAIGNE) СИНДРОМ – 
див.: Дебре – Семеленя синдром.

КОХЛЕАРНИЙ – такий, що стосується завитка 
внутрішнього вуха, має форму завитка, схожий на за-
виток.

КОХЛЕАРНИЙ АПАРАТ – завиток внутрішнього 
вуха, який включає переддверну барабанну та середин-
ну драбину (завиткова протока), геліотрему, базиляр-
ну та рейснерову мембрани, кортіїв орґан, спіральну 
зв’язку та спіральний вузол, які забезпечують сприй-
няття звуків.

КОХЛЕАРНИЙ НЕВРИТ – неврит завиткової час-
тини слухового нерва; характеризується наявністю шу-
му у вухах і зниженням слуху на зразок порушення зву-
копровідності.

КОХЛЕАРНИЙ РЕФЛЕКС – 1) при інтенсивному 
звуковому подразненні спостерігається зміна частоти 
серцевих скорочень; фізіолоґічний рефлекс; 2) поворот 
очей у бік джерела звуку; фізіолоґічний рефлекс.

КОХЛЕОҐРАМА – крива лінія, яка відбиває зміни 
в часі електричних потенціалів завитка внутрішнього 
вуха.

КОХЛЕОПАЛЬПЕБРАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: 
Ауро-пальпебральний рефлекс.

КОХЛЕОПАТІЯ – захворювання вну трішнього вуха 
незапального ґенезу з ураженням рецепторних елемен-
тів спі рального орґана; клінічно проявляється проґресу-
ючою перцептивною приглухуватістю.

КОХЛЕОПУПІЛЯРНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: Завит-
ко во зіничний рефлекс.

КОХЛЕОСТАПЕДІАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – при ін-
тенсивному звуковому подразненні спостерігається ско-
рочення стремінцевого м’яза, що клінічно проявляється 
відчуттям болю у вусі; фізіолоґічний рефлекс.

КОШЕВСЬКОГО (B. J. KOSZEWSKI) СИНД-
РОМ – див.: Кошевського хвороба.

КОШЕВСЬКОГО (B. J. KOSZEWSKI) ХВОРО-
БА – ґенералізований гіперостоз у новонароджених; ха-
рактеризується дифузним скелетним ендостальним гіпе-
ростозом, загальним м’язовим гіпертонусом з підвище-
ними рефлексами, схильністю до судом; часто – леталь-
ний результат упродовж перших днів життя.

КОШУА – ЕППІНҐЕРА – ФРУҐОНІ (CAUCHO-
IS – H. EPPINGER – C. FRU GONI) СИНДРОМ – 
хронічний рецидивуючий тромбофлебіт ворітної вени; 
клінічно проявляється гепато- і спленомеґалією, асци-
том, періодичною гарячкою, кровотечами із шлунково-
кишкового тракту, крововиливами в шкіру та слизові 
оболонки.

КОЯНАҐИ (Y. KOYANAGI) СИНДРОМ – див.: 
Харади хвороба.

КРАББЕ (K. H. KRABBE) ҐЛОБОЇДНО-КЛІТИН-
НА ЛЕЙКОДИСТРОФІЯ – див.: Краббе хвороба (2).

КРАББЕ (K. H. KRABBE) ДИФУЗНИЙ ІНФАН-
ТИЛЬНИЙ СКЛЕРОЗ – див.: Краббе хвороба (1).

КРАББЕ (K. H. KRABBE) СИНДРОМ – ґенералі-
зована м’язова гіпоплазія; діти пізно (звичайно, у віці 

3 роки) починають ходити, зменшена м’язова маса, міо-
тонія; підвищена втомлюваність.

КРАББЕ (K. H. KRABBE) ХВОРОБА (1) – спад-
кове (успадкування за аутосомно-рецесивним і реце-
сивним типом) порушення синтезу цереброзидів і дис-
мієлінізація нервових волокон; в основі патоґенезу ле-
жить недостатність або від сутність β-ґалактозидази; 
проявляється в дитячому віці судомами, спастичними 
паралічами, деменцією, сліпотою, зниженням слуху.

КРАББЕ (K. H. KRABBE) ХВОРОБА (2) – спад-
кове (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
захворювання; характеризується ґенералізованим не-
дорозвитком м’язової тканини; клінічно проявляється 
аміотонією від народження, затримкою формування ру-
хових функцій.

КРАЙ РОГІВКИ (LIMBUS COR NEAE) – частина 
рогівки, яка безпосередньо прилягає до склери.

КРАЙТОН-БРАУНА (J. CRICHTON-BROWNE) 
СИМПТОМ – незначне тремтіння зовнішніх кутів очей 
і рота; можлива ознака паралітичної деменції.

КРАМЕРА (F. CRAMER) СИМПТОМ – при збіль-
шенні лімфатичних вузлів заднього середостіння спос-
терігається притуплення перкуторного звуку в паравер-
тебральних ділянках на рівні ІІІ–VІІ грудних хребців. 

КРАНІАЛЬНИЙ – такий, що розташований на поз-
довжній осі тіла людини чи тварини ближче до голови.

КРАНІО- (грец. kranion – частина складних слів, яка 
означає належність до черепа.

КРАНІОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ АНО-
МАЛІЇ – вроджені або набуті аномалії основи черепа 
або верхньошийного відділу хребта, що призводять до 
звуження кісткових просторів, які містять нижні відді-
ли стов бура головного мозку та шийний відділ спин-
ного мозку, і можуть спричинювати мозочкові і спин-
номозкові розлади, а також ураження нижніх черепних 
нервів.

КРАНІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження че-
репа без застосування контрастних речовин.

КРАНІОДИСПЛАЗІЯ – аномалії розвитку черепа.
КРАНІОКАРПОТАРЗАЛЬНА ДИСТРОФІЯ – див.: 

Фрімена – Шелдона синдром.
КРАНІОКЛАЗІЯ – виймання плода за допомогою 

краніокласта, що накладений на головку; останній етап 
акушерської плодоруйнівної операції.

КРАНІОКЛАСТ – хірурґічний інструмент, що яв-
ляє собою великі щипці; за стосовується для захоплення 
перфорованої головки плода і його виймання.

КРАНІОЛОҐІЯ – розділ антрополоґії і зоолоґії, що 
вивчає черепи людини і тварин.

КРАНІОМЕТАФІЗАРНА ДИСПЛАЗІЯ – спадко ве 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) захво-
рювання, яке належить до групи краніотубулярних дис-
плазій; у ранньому віці появляються горбики у парана-
зальній ділянці, проґресуюче розширення і потовщен-
ня кісток черепа та нижньої щелепи; обличчя і нижня 
щелепа стають деформованими; надмірне розростання 
кісток черепа призводить до защемлення і дисфункції 
черепно-мозкових нервів, особливо VІІ і VІІІ пар; нез-
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микання щелеп викликає дискомфорт, часткова обліте-
рація придаткових пазух утворює передумови для пов-
торних інфекцій верхніх дихальних шляхів; зріст і за-
гальний стан здоров’я нормальні; інколи може розви-
ватися проґресуюче підвищення внутрішньочерепного 
тиску; основні зміни кісток – склероз, який максималь-
но виражений в основі черепа; метафізи довгих кісток 
розширені, мають булавоподібну форму, особливо ме-
тафіз стегнової кістки.

КРАНІОМЕТРІЯ – вимірювання черепа з метою 
вивчення варіацій його будови.

КРАНІОПАҐ – близнюки, що зрослися в ділянці го-
лови.

КРАНІОПЛАСТИКА – оперативне за криття дефек-
тів черепа різними ма теріалами.

КРАНІОРАХИСХИЗ – вроджене незарощення че-
репа і хребтового каналу.

КРАНІОСКЛЕРОЗ – див.: Леонтіазис кістковий.
КРАНІОСКОПІЯ – опис черепа.
КРАНІОСПІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується од-

но часно черепа і хребта.
КРАНІОСПІНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, що спостерігається при ураженні верхньо-
го відділу спинного мозку і відділів головного мозку, 
які розміщені в задній черепній ямці; характеризуєть-
ся поєднанням проявів однобічного ураження верх-
ніх шийних ко рінців спинного мозку, язикоглоткового 
і під’язикового нервів з геміпарезом на протилежному 
боці або перехресним геміпарезом.

КРАНІОСТЕНОЗ – патолоґічне формування чере-
па, яке характеризується передчасним синостозом окре-
мих або всіх черепних швів, деформацією черепа, пору-
шенням структури його кісток; проявляється розлада-
ми зору і різними симп томами недостатності функцій 
головного мозку.

КРАНІОСХИЗИС – вроджене незарощення черепа.
КРАНІОТАБЕС – патолоґічні зміни черепа, які роз-

виваються при гострому перебігу рахіту; спостерігають-
ся розм’якшення і стоншення плоских кісток черепа в 
діляці великого і малого тім’ячок, над соскоподібним 
відростком і за ходом черепних швів.

КРАНІОТОМІЯ – операція зменшення головки пло-
да з метою розродження через природні пологові шляхи; 
К. виконують у два етапи: 1-й етап – перфорація голів-
ки, 2-й етап – ексцеребрація (видалення мозку).

КРАНІОТРАКТОР – див.: Краніокласт.
КРАНІОТУБУЛЯРНІ ДИСПЛАЗІЇ – аномальне 

формування скелету з мі німальним склерозом кісток.
КРАНІОФАҐ – зрощені близнюки з однією головою 

та двома лицями, що направлені в протилежні боки.
К. АСИМЕТРИЧНИЙ – зрощені близнюки з одним 

повним та одним деформованим лицем.
К. ПАРАЗИТИЧНИЙ – зрощені близнюки, в яких 

спостерігається часткове роздвоєння голови у фронталь-
ній площині.

КРАНІОФАРИНҐІОМА – вроджена пухлина го-
ловного мозку епітеліальної будови, що розвивається 
із ембріональних клітин гіпофізарного ходу; звичай-

но, зустрічається в доброякісному варіанті; залежно 
від напряму росту розрізняють три групи К.: 1) ло-
калізуються під діафраґмою турецького сідла – ендо-
селярні; 2) лока лізуються над діафраґмою – супрасе-
лярні; 3) ростуть субселярно і проникають у клино-
подібну та ґратчасту пазухи в напрямі до порожнин 
носа і глотки.

КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНА ГІПОТЕРМІЯ ПЛО-
ДА – охолодження голівки плода в першому періоді по-
логів при внутрішньоутробній асфіксії.

КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНА ТОПОҐРАФІЯ – проек-
ція на поверхню черепа часток мозку, звивин, борозн, 
обрисів шлуночків мозку, напряму артерій і синусів 
твердої мозкової оболонки та судин мозку, місць вихо-
ду черепних нервів і ділянок окремих центрів мозку.

КРАПЕЛЬНИЦЯ – пристрій для відрахунку кра-
пель.

КРАПЛІ – рідка лікарська форма для внутрішнього 
та зовнішнього застосування у вигляді крапель; виготов-
ляють шляхом розчинення твердих лікарських речовин 
у воді, спирті, ґліцерині, рідких оліях або шляхом змі-
шування рідких препаратів.

КРАПФА – КУРТІСА (E. E. KRAPF – CURTIS) 
СИН ДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається 
при ураженні тім’яної частки головного мозку; характе-
ризується поєднанням апраксії, алексії і акалькулії.

КРАСНОБАЄВА (Т. П. КРАСНОБАЕВ) СИМП-
ТОМ – напруження прямих м’язів живота; ознака пе-
ритоніту.

КРАСНУХА – гостре інфекційне вірусне захворю-
вання, що характеризується появою висипу на шкірі і 
збільшенням лімфатичних вузлів. Збудник К. віднесе-
ний до роду рубівірусів родини тогавірусів.

КРАСНУХА СКАРЛАТИНОЗНА – гостре інфек-
ційне захворювання, яке клінічно нагадує легку форму 
скарлатини; інкубаційний період триває 1-3 тиж ні; ха-
рактеризується незначною гарячкою без порушення са-
мопочуття хворого; основний симптом - дрібноточко-
вий скарлатиноподібний висип, який зберігається 2-3 
дні; спостерігається незначна гіперемія зіва, набухання 
піднебінних миґдаликів.

КРАСНУХИ ВРОДЖЕНОЇ СИНДРОМ – розви-
вається внаслідок трансплацентарного інфікування, за-
звичай, у першому триместрі вагітності через інфекцію 
матері; у дітей можуть виявлятися аномалії, які включа-
ють серцеві та зорові ураження, глухоту, мікроцефалію, 
оліґофренію, загальне уповільнення росту, що іноді суп-
роводжується гострими самообмежувальними станами, 
такими як анемія, тромбоцитарна пурпура, енцефаліт, 
гепатит, рентґенопрозорість довгих трубчастих кісток; 
протягом тривалого часу інфіковані немовлята можуть 
поширювати вірус при всіх контактах.

КРАСОЛЯ ВЕЛИКА (TROPAEOLUM MAJOR L.) – 
однорічна трав’яниста рослина з родини красолевих. 
Стебло гіллясте. Трохи витке, до 2 м завдовжки. Листки 
чергові, з довгими черешками і щитоподібними плас-
тинками. Квітки неправильної форми, оранжевого ко-
льору, з криваво-червоними смужками. Чашечка забар-

 КРАНІОМЕТРІЯ – КРАСОЛЯ ВЕЛИКА



488

влена в червонуватий колір, п’ятироздільна, зі шпорою 
біля основи, з п’ятьма пелюстками. Плід розпадаєть-
ся на три однонасінні часточки, що мають м’ясистий 
зморш куватий оплодень. Дія: сечогінна, депуративна, 
вітамінна.

КРАУЗЕ (A. C. KRAUSE) СИНДРОМ – див.: Крау-
зе – Різе синдром.

КРАУЗЕ – РІЗЕ (A. C. KRAUSE – A. B. REESE) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спостері-
гається дисплазія сітківки, двобічний мікрофтальм, 
аномалії райдужної оболонки, амавроз; гідроцефалія, 
гіпоплазія мозку, дисплазія мозочка; аномалії скелета 
(мікроґнатія, патолоґія ступнів, син- або полідактилія, 
сколіоз); вроджені вади серця (незарощення овально-
го отвору, інші дефекти перегородки); гіпоплазія ле-
гень або часток легень, ателектаз, діафраґмальна грижа; 
стеноз воротаря, дуоденальна атрезія, атрезія жовчних 
шляхів, гепатомеґалія; кісти нирок і яєчників, крип-
торхізм, фімоз.

КРАУЗЕ – УТХОФФА (KRAUSE – UHTHOFF) 
СИМП ТОМ – м’які очні яблука; ознака ексикозу.

КРАУПА – ПОЗНЕРА – ШЛОССМАНА (E. KRA-
UPA – A. POSNER – A. SCHLOSSMANN) СИНД-
РОМ – див.: Познера – Шлоссмана синдром.

КРАУРОЗ ВУЛЬВИ – захворювання, яке розвиваєть-
ся в період менопаузи внаслідок зниження рівня стате-
вих гормонів; характеризується атрофією слизової обо-
лонки піхви, малих соромітних губ і клітора.

КРАУРОЗ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА – зморщування 
голівки статевого члена і крайньої плоті; звичайно, спо-
стерігається в літньому віці.

КРАШ-СИНДРОМ – див.: Токсикоз травматичний.
КРАЮ ПОПЕРЕКОВОГО М’ЯЗА СИМПТОМ – оз-

нака гідронефрозу, зумовлена зміщенням атонічної стінки 
ниркової миски латеральним краєм великого попереково-
го м’яза: при рентґенолоґічному дослідженні медіальний 
край ниркової миски виглядає косо зрізаним.

КРЕАТИН – метилґуанідиноцтова кислота; од-
нин з найважливіших компонентів азотистого обміну 
в орґанізмі; К. бере участь в енерґетичному обміні, ви-
конує реґуляторну роль у багатьох біо хімічних проце-
сах: стимулює біосинтез білків (креатинкінази, актину 
і тяжких ланцюгів міозину), активує процес дихання і 
окислювальне фосфорилювання в мітохондріях; накопи-
чується в тканинах у вигляді високоерґічного фосфори-
льованого похідного – креатинфосфату.

КРЕАТИНЕМІЯ – вміст креатину в крові; у нор-
мі концентрація креатину в крові становить 2–4 мг%, у 
плазмі – 1,0–1,5 мг%.

КРЕАТИНІН – ангідрид креатину, який є одним 
із кінцевих продуктів азотистого обміну; утворюється 
внаслідок від щеплення залишку фосфорної кислоти від 
креатинфосфату.

КРЕАТИНКІНАЗА – фермент, що каталізує реакцію 
зворотного переносу фосфорильного залишка з АТФ на 
креатин з утворенням високоерґічної сполуки – креатин-
фосфату; належить до групи фосфотрансфераз.

КРЕАТИНУРІЯ – виділення креатину з сечею.

КРЕАТОРЕЯ – підвищений вміст у калі неперетрав-
лених м’язових і сполучно тканинних волокон.

КРЕАЦІОНІЗМ – вчення, яке пояснює походження 
Всесвіту актом «божественного творіння».

КРЕЗОЛИ – орґанічні сполуки ароматичного ряду, 
похідні бензолу; застосовуються як дезінфікуючі засоби, 
а також у виробництві гербіцидів, антиоксидантів, при 
виробництві пластмас, у парфумерній промисловості, у 
виробництві барвників; має токсичні властивості.

КРЕЙБІХА (K. KREIBICH) НЕЙРОДЕРМІТ – об-
межений нейродерміт, у зоні ураження якого спостері-
гається депіґментація та склеродермоподібні зміни шкі-
ри.

КРЕЙДА – CaCO3; вуглекислий осаджений кальцій; 
містить 40 % кальцію; використовують як антацидний 
та адсорбуючий засоби, при лікуванні переломів кісток; 
застосовують зовнішньо, у присипках та пастах.

КРЕЙЗІҐА (F. L. KREYSIG) СИМПТОМ – втягу-
вання епіґастральної ділянки і прилягаючих реберних 
хрящів при кожній систолі; ознака злипливого перикар-
диту.

КРЕЙТЦФЕЛЬДТА – ЯКОБА (H.G. CRE UTZ-
FELDT – A. JAKOB) ХВОРОБА – захворювання, яке 
характеризується ураженням ц. н. с.; описані три клініч-
них підтипи К.- Я. х.: підгострий - характеризується на-
явністю продромальних ознак до початку захворювання 
з проґресуючою деменцією та атаксією; проміжний тип 
характеризується тривалим періодом розвитку фокаль-
них або дифузних невролоґічних ознак; деменція швид-
ко проґресує; при аміо трофічному типі захворювання, 
поряд з деменцією, спостерігаються ознаки зниження 
функції мотонейронів з нейроґенною атрофією м’язів; 
К.-Я. х. представлена трьома формами: спорадичною, 
родинною та ятроґенною.

К.- Я. Х., РОДИННА ФОРМА – К.- Я. х., яка ха-
рактеризується аутосомно-домінантним типом успад-
кування; є також незаперечні докази трансмісивності 
захворювання; середня тривалість хвороби 7,6 місяців; 
спостерігаються інтелектуально-мнестичні розлади; з 
часом розвивається виражена дизартрія (мова нагадує 
«салат слів»), швидко проґресує деменція та атаксія з 
міоклонією; хворі можуть стати німими або абсолютно 
сліпими; більшість із невролоґічних симп томів є мозоч-
ковими або зоровими.

К.- Я. Х., СПОРАДИЧНА ФОРМА – форма К.- Я. х., 
що спостерігається у хворих, в яких не виявлений ні спад-
ковий, ні інший етіолоґічний фактор; розглядаються два 
можливих механізми розвитку захворювання: 1) розвиток 
хвороби пов’язується з віковою набутою підвищеною здат-
ністю до соматичної мутації PRNP ґена, 2) довільне пере-
творення пріон-протеїну PrP в PrP-Sc в одному або кількох 
нейронах; початок захворювання дуже часто непомітний, 
проявляється проґресуючим руйнуванням інтелекту, ін-
коли з появою невролоґічних ознак ураження мозочка та 
відділів мозку, що відповідають за зорову пам’ять; бурх-
ливий розвиток хвороби призводить до глибокої деменції 
з мовчазністю і міоклонією; проґноз несприятливий, хворі 
помирають через 2-12 місяців.
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КРЕЙТЦФЕЛЬДТА – ЯКОБА (H.G. CRE UTZ-
FELDT – A. JAKOB) ХВОРОБА, ЯТРОҐЕННІ ФОР-
МИ – форми К.- Я. х., які є наслідком нейрохірурґічно-
го зараження пріонами через недостатньо знезаражений 
хірурґічний інструментарій або електроди, при транс-
плантації рогівки, твердої мозкової оболонки або при 
лікуванні дериватами гіпофізу людини; інкубаційний 
період залежить від багатьох факторів: від способу пос-
туплення інфекта в орґанізм, його фенотипу, дози інфек-
та, від ґенотипу реципієнта і т. п.

КРЕЙЦФУКСА (S. KREUZFUCHS) СИМПТОМ – 
при рентґенолоґічному дослідженні в здорової людини 
при покашлюванні спостерігається просвітлення вер-
хівки легені, а при наявності ателектазу або інфільтрату 
різної етіолоґії це явище відсутнє.

КРЕМАСТЕРНИЙ РЕФЛЕКС – при штриховому 
подразненні шкіри верхньо-внутрішньої поверхні стег-
на спостерігається підтягування яєчка; фізіолоґічний 
рефлекс.

КРЕМАСТЕР-РЕФЛЕКС – див.: Кремастерний 
рефлекс.

КРЕМАТОРІЙ – споруда, обладана для спалюван-
ня тіл померлих.

КРЕМАЦІЯ – спалювання в крематорії тіл помер-
лих людей та видалених під час оперативних втручань 
тканин і орґанів.

КРЕМЕРА – ҐРІФФІНА (CREMER – GRIFFIN) 
СИНДРОМ – виражена еозинофілія зі спленомеґалією 
неясного походження.

КРЕМНІЙ – Si; хімічний елемент ІV групи періо-
дичної системи Менделєєва; у вільному стані в природі 
не зустрі чається, а перебуває переважно у вигляді дво-
окису – SiO2 і силікатів – солей кремнієвої кислоти.

КРЕНІҐА (G. KRONIG) ПОЛЯ – симетричні ділян-
ки ясного перкуторного звуку між ключицею та остю 
лопатки.

КРЕНОТЕРАПІЯ – сукупність методів лікувально-
го і профілактичного застосування мінеральних вод.

КРЕПЕЛІНА (E. KRAEPELIN) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спостерігається при реактивному стані, 
який виник під впливом гострих та сильних психотравму-
ючих переживань; характеризується поєднанням зниже-
ного дисфоричного настрою, загальної загальмованості, 
розладів веґетативних функцій та порушень сну.

КРЕПЕЛІНА (E. KRAEPELIN) ХВОРОБА – див.: 
Меланхолія пресенільна злоякісна.

КРЕПІТАЦІЯ – патолоґічний феномен, що вияв-
ляється при вислуховуванні або обмацуванні; схожий 
на потріскування або дрібний хруст.

КРЕТИН – людина, що страждає кретинізмом.
КРЕТИНІЗМ – синдром, що характеризується нез-

воротними порушеннями нервового, психічного і сома-
тичного розвитку, що пов’язано з дефіцитом тиреоїд них 
гормонів у критичній стадії розвитку мозку; розрізня-
ють дві клінічні форми К.: 1) нервову – характеризуєть-
ся порушенням слуху і мовлення до глухонімоти, пони-
женням інтелекту до ідіотії, нервово-м’язовими розлада-
ми – спастико-гіпокінетичними або гіпотонічно-гіперкі-

нетичними проявами, порушеннями пірамідної системи, 
атаксією; ознаки гіпотиреозу виражені незначно; 2) мік-
седематозну – ознаки К. проявляються на фоні клінічної 
картини гіпотиреозу.

КРЕТИНОЇД – людина, яка має зов нішні ознаки 
кретинізму, але без виражених психічних змін.

КРЕЧМЕРА (E. KRETSCHMER) ГІПОБУЛІЧНІ 
МЕХАНІЗМИ – психічні і психомоторні процеси, що 
протікають поза свідомою вольовою діяльністю.

КРЕЧМЕРА (E. KRETSCHMER) ПРОПОРЦІЯ 
ДІАТЕТИЧНА – поєднання ознак депресивного і гіпо-
маніакального настрою; ознака циклоїдної особи.

КРЕЧМЕРА (E. KRETSCHMER) ПРОПОРЦІЯ 
ПСИХЕСТЕТИЧНА – поєднання ознак психічної гі-
перестезії і гіпестезії, які зустрічаються в шизоїдної 
особи.

КРЕЧМЕРА (E. KRETSCHMER) СЕНСИТИВНЕ 
МАРЕННЯ ВІДНОШЕННЯ – паранойяльне марення 
відношення, яке зумовлене психоґенними факторами.

КРЕЯ – ЛЕВІ (M. CREYX – J. LЙVY) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових аномалій: гіперсекреція 
сліз, слини і носового слизу, підвищена секреція шлун-
кового соку, розлади обміну хлоридів.

КРИВАВИЙ ПІТ – див.: Гематидроз.
КРИВОШИЯ – деформація шиї, яка проявляється 

неправильною позицією голови; розрізняють вроджені 
і набуті К.

КРИВОШИЯ ҐРІЗЕЛЯ – див.: Ґрізеля хвороба.
КРИВОШИЯ СПАСТИЧНА – тонічний або пере-

міжний спазм шийних м’язів, що призводить до пово-
роту та до бокового, переднього або заднього відхилен-
ня голови.

КРИҐЛЕРА – НАЙЯРА (J. F. CRIG LER – V. A. NAJ-
JAR) СИНДРОМ – див.: Жовтяниця вроджена неге-
молітична І типу.

КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS SACRA-
LIS) – нервове сплетення, яке є частиною попереково-
крижового спле тення; утворене попереково-крижовим 
стовбуром та передніми галузками 1-го, 2-го і частково 
3-го крижових нервів; від К. с. відходять короткі і довгі 
галузки; до коротких галузок належать: 1) грушеподіб-
ний нерв, внутрішній затульний нерв, нерв квадратно-
го м’яза стегна; 2) верхній сідничний нерв; 3) нижній 
сідничний нерв; до довгих галузок належать: 1) задній 
шкірний нерв стегна, 2) сідничий нерв.

КРИЖОВОЇ ЯЛИНКИ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений ураженням корінців спинного 
мозку при пухлині крижів; характеризується поєднан-
ням наростаючих болей у ділянці крижів і промежини з 
порушеннями чутливості в цій ділянці та розладом фун-
кцій орґанів тазу (при відсутності рухових і рефлектор-
них порушень у нижніх кінцівках).

КРИЗ – раптова зміна в орґанізмі, яка характери-
зується нападоподібною появою або підсиленням сим-
птомів хвороби, що мають перехідний характер.

К. АДДІСОНІЧНИЙ – К., який зумовлюється швид-
ким і різким наростанням дефіциту мінерало- і ґлюко-
кортикоїдів, що може спостерігатися у хворих з хроніч-
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ною недостатністю надниркових залоз; розвивається 
швидко, упродовж кількох годин; спостерігається по-
гіршення загального стану, збільшується загальна слаб-
кість, з’являється нудота, потім сильне блювання; на-
ростають адинамія, де гідратація; у крові різко зни-
жується концентрація натрію і хлоридів, підвищується 
рівень калію, наростає вміст залишкового азоту, часто 
спостерігається виражена гіпоґлікемія, наростає лей-
коцитоз; знижується добове виділення 17-кортикосте-
роїдів, 17-ок сикортикостероїдів, альдостерону.

КРИЗ АДРЕНАЛОВИЙ – див.: Криз аддісонічний.
К. АОРТАЛЬНО-ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – церебраль-

ний К., зумовлений патолоґічними змінами в дузі аор-
ти, плечоголовному стовбурі та підключичних артеріях; 
спостерігаються перехідні порушення мозкового крово-
обігу в басейнах сонної і хребтової артерій.

К. ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – К., зумовлений порушен-
нями кровообігу в хребтових і базилярній артеріях; 
спостерігається також при арахноїдиті, лабіринтиті та 
деяких інших захворюваннях; характеризується запа-
мороченнями, шумом у вусі, вестибуловеґетативними 
реакціями.

К. ВІСЦЕРАЛЬНО-ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – див.: Криз 
церебральний вторинний.

К. ГЕМОЛІТИЧНИЙ – К., який характеризуєть-
ся раптовим і швидким розвитком гемолітичної анемії; 
спостерігаються гарячка, сильний головний біль, жов-
тий колір шкіри, виражена задишка; розвивається силь-
не блювання великими масами жовчі; сеча кольору чор-
ного пива; у тяжких випадках К. г. може ус кладнитися 
нирковою недостатністю.

К. ГІПЕРКАЛЬЦІЄМІЧНИЙ – К., що розвиваєть-
ся внаслідок гіперкаль ціємії, яка найчастіше буває ус-
кладненням первинного гіперпаратиреозу, зумовлено-
го аденомою або гіперплазією прищитоподібних залоз; 
розвивається раптово; спостерігається нудота, силь-
не блювання, що супроводжується спрагою та підви-
щенням температури, виражені суглобові болі, міалґії, 
м’язова слабкість, судоми; швидко розвивається загаль-
мованість, сплутаність свідомості, кома (на фоні судин-
ного колапсу і азотемії).

К. ГІПЕРТОНІЧНИЙ – К., що розвивається у хво-
рих на гіпертонічну хворобу або артеріальну гіпертен-
зію; проявляється клінічною картиною підвищення АТ; 
розрізняють такі типи К. г.: 1) К. першого типу (гіперкіне-
тичний) бурхливо розвивається, відносно легко протікає, 
супроводжується вираженими веґетосудинними розла-
дами; підвищується переважно систолічний і пульсовий 
тиск, значно наростає хвилинний об’єм крові, венозний 
тиск і швидкість кровотоку; загальний периферійний опір 
кровотоку не підвищується; 2) К. другого типу в основно-
му проявляється мозковими симптомами, що часто суп-
роводжуються перехідними порушеннями зору, іншими 
невролоґічними симптомами; підвищується як систоліч-
ний, так і – особливо різко – діастолічний тиск; значно 
підвищується загальний периферійний опір кровотоку; 
звичайно, виникає у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ Б 
і ІІІ стадії; 3) К. г. кардіальний – у клініці переважає по-

рушення серцевої діяльності; розрізняють три варіанти 
кардіальних К. г.: астматичний, анґінозний з інфарктом 
міокарда і аритмічний.

К. ГІПОКАЛЬЦІЄМІЧНИЙ – К., що розвивається 
внаслідок різкого дефіциту кальцію в орґанізмі; спос-
терігаються м’язові спазми, судоми, утруднення дихан-
ня, на ЕКГ подовження інтервалу Q – Т; внаслідок спаз-
му м’язів гортані може наступити смерть.

К. ЕРИТРЕМІЧНИЙ – К., що розвивається при 
поліцитемії на фоні різкого збільшення кількості ерит-
роцитів, що призводить до порушення мозкової гемоди-
наміки внаслідок еритремії та різкого згущення крові; 
спостерігаться сильна слабкість, головний біль, блю-
вання, запаморочення, шум у вухах, приливи до голо-
ви, відчуття жару.

К. НАДНИРКОВИЙ – див.: Криз аддісонічний.
К. ТИРЕОТОКСИЧНИЙ – К., зумовлений над-

ходженням у кров великої кількості тиреоїдних гор-
монів, що призводить до різкої зміни функції печінки, 
надниркових залоз, серця; проявляється гострим почат-
ком і блискавичним перебігом; спостерігається сильне 
психічне збудження, часто з маренням та галюцинація-
ми, різке тремтіння кінцівок, різка тахікардія, інколи з 
пароксизмами мерехтіння передсердь, сильне потовиді-
лення, блювання, пронос, гарячка.

К. ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ВТОРИННИЙ – К., який ха-
рактеризується невролоґічними порушеннями, зумовле-
ними соматичними захворюваннями.

К. ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПЕРВИННИЙ – К., який роз-
вивається при функціональному або орґанічному ура-
женні головного мозку, головним чином, у зв’язку з роз-
ладом центрів реґуляції веґетативних функцій, у тому 
числі тонусу судин, функції ряду внутрішніх орґанів; 
залежно від локалізації ураження або дисфункції мозку 
кризи можуть бути скроневими, гіпоталамічними (діен-
цефальними) або стовбуровими.

К. ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ СУДИННИЙ – К., який прояв-
ляється нестійкими порушеннями функцій головного моз-
ку внаслідок перехідного порушення мозкового кровообі-
гу; залежно від локалізації судинних змін у мозку розріз-
няють ґенералізовані церебральні кризи та реґіо нальні 
(що локалізуються в окремому судинному басейні).

К. ВІКОВИЙ – перехідні психічні відхилення, що 
спостерігаються при переході від одного вікового пе-
ріоду до іншого.

К. ДИТЯЧИЙ – перехідні психічні зміни, які в нор-
мі спостерігаються в дитини на 3–4 роках життя – фаза 
протесту і в перші шкільні роки – труднощі адаптації та 
в препубертатному віці – фаза протесту.

К. СТАТЕВИЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ – порушен-
ня в новонароджених дівчаток у перший тиждень жит-
тя, що розвиваються внаслідок гормональної дії з бо-
ку орґанізму матері; спостерігається нагрубіння молоч-
них залоз, незначний набряк статевих орґанів і серозно-
кров’я нисті виділення із піхви.

К. ПУБЕРТАТНИЙ – перехідні психічні зміни, що 
в нормі розвиваються в дітей віком 13–15 років; спос-
терігаються афективна лабільність, неврівноваженість, 
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схильність до депресії, опозиція авторитету дорослих, 
пошуки шляхів до самоутвердження та ін. 

КРИЗА – одна із форм завершення деяких інфекцій-
них хвороб; характеризується швидким зниженням тем-
ператури, потовиділенням, підвищенням сечовиділен-
ня, зміною функції серцево-судинної системи (частіше 
гіпотензією і тахікардією); К. розглядається як клініч-
ний прояв однієї із фаз (фази резистентності) загального 
адаптаційного синдрому.

КРИЗОДЕРМА – дерматоз, що розвивається внас-
лідок застосування препаратів золота; характеризується 
полі морфними висипами.

КРИКОСТОМА – штучний отвір у перснеподібно-
му хрящі та в м’яких тканинах шиї, який сполучає по-
рожнину гортані з зовнішнім середовищем.

КРИКОСТОМІЯ – оперативне формування крико-
стоми.

КРИКОТОМІЯ – хірурґічний розтин гортані, при 
якому розрізається перснеподібний хрящ.

КРИКОТРАХЕОТОМІЯ – хірурґічний розтин пер-
снеподібного хряща і верхніх кілець трахеї.

КРИКОФАРІНҐЕАЛЬНА ДИСКООРДИНАЦІЯ – 
порушення координації між процесами скорочення та 
розслаблення перснеглоткового (крикофаринґеального) 
м’яза (верхнього стравохідного сфінктера); внаслідок К. 
д. може виникати ценкерівський дивертикул; повторні 
аспірації із дивертикула матеріалу, що потрапив у нього, 
можуть викликати хронічні захворювання легень.

КРИЛОПІДНЕБІННОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – 
див.: Сладера синдром.

КРИМОВА (О. П. КРИМОВ) СИМПТОМ – болю-
чість при пальпації пупка кінчиком пальця; ознака про-
риву виразки шлунка або дванадцятипалої кишки.

КРИМСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – гостре 
інфекційне захворювання, яке спричинюється вірусом, 
що входить до родини Bunyaviridae; перенос никами збуд-
ників є іксодові кліщі Hyalomma plumbeum plumbeum 
Panz; захворюваність К. г. г. в Україні зареєстрована в 
Криму, Донецькій і Херсонській областях; для К. г. г. ха-
рактерна сезонність – тепла частина року; інкуба ційний 
період К. г. г. від 2 до 14, частіше 3–5 днів; хвороба про-
тікає в легкій, середньотяжкій і тяжкій формі з гемораґіч-
ним синдромом або без нього; клінічна картина харак-
теризується загальною інтоксикацією, вираженим гемо-
раґічним синдромом, лейкопенією і тромбоцитопенією; у 
більшості хворих через 2–3 тижні наступає одужання.

КРИПТ- (керипто-) – 1) (анат. crypta – крипта) – час-
тина складних слів, яка означає належність до крипти; 
2) (грец. kryptos – схований, утаєний) – частина склад-
них слів, яка означає «схований», «такий, що стосуєть-
ся утаєного стану».

КРИПТА-АБСЦЕС – абсцес, який розвивається в 
крипті миґдалика або товстої кишки.

КРИПТИТ – запалення анальних пазух.
КРИПТОҐЕННА МЕДІАСТИНАЛЬНА АДЕНО-

ПАТІЯ – див.: Лефґрена синдром.
КРИПТОКОКОЗ – глибокий мікоз, що спричи-

нюється Cryptococcus neoformans; характерний розви-

ток ґранульом з некрозом, казеозними або міксоматоз-
ними змінами; криптококи, звичайно, розміщуються в 
центрі ґранульом; захворювання протікає підгостро або 
хронічно з переважним ураженням мозку (криптококо-
вий менінґоенцефаліт), легень, шк і ри – розвиваються 
акнеподібні елементи, великі інфільтровані бляшки, аб-
сцеси, фурункулоподібні елементи, виразки з підритими 
краями; слизових оболонок – ураження мають вузлува-
тий, папіломатозний або виразковий характер, а також 
може бути первинним і вторинним.

КРИПТОМНЕЗІЯ – несправжні спогади, при яких 
вигадані факти і події хворий приписує собі. 

КРИПТОХІДИЗМ – див.: Крипторхізм.
КРИПТОРХІДІЯ – див.: Крипторхізм. 
КРИПТОРХІЗМ – аномалія розвитку, яка характери-

зується затримкою яєчка на природному шляху свого пере-
міщення від нижнього полюсу нирки до дна калитки.

КРИПТОРХІЗМ НЕСПРАВЖНІЙ – варіант роз-
міщення яєчка, що нормально опустилося, при якому 
воно може внаслідок скорочення м’яза, що піднімає йо-
го, періодично розміщуватися поза калиткою.

КРИПТОФІТИ – багаторічні трав’янисті рослини.
КРИПТОФТАЛЬМ – вроджений недорозвиток оч-

ного яблука, повік і очної щілини.
КРИПТОФТАЛЬМОЗУ СИНДРОМ – комплекс 

вроджених вад, який характеризується відсутністю пові-
кових отворів, розладом одного чи обох очних яблук, 
потворними вухами, розщілиною піднебіння, стенозом 
гортані, синдактилією, менінґоенцефалоцелє, зароще-
ним відхідником, вадами серця і нирок; успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом.

КРИСОВСЬКОГО (KRISOWSKI) СИМПТОМ – 
радіарні рубці після загоювання глибоких тріщин навко-
ло рота і в місці з’єднання фіброзної тканини твердого 
піднебіння з задньою стінкою глотки; ознака раннього 
вродженого сифілісу.

КРИСТАЛІЗАЦІЯ – процес утворення кристалів 
із пари, розчинів, із речовин, що перебувають в іншому 
кристалічному або аморфному станах.

КРИСТАЛОГІДРАТИ – речовини, до складу крис-
талів яких входить молекула води.

КРИТИЧНИЙ ОРҐАН – орґан, тканина, частина 
тіла або все тіло, опромінення яких у відповідних умо-
вах спричиняє найбільшу шкоду здоров’ю певній особі 
або його нащадкам.

КРИХКОЇ Х-ХРОМОСОМИ СИНДРОМ – синд-
ром зчеплений з Х-хромосою; на довгому плечі Х-хро-
мосоми на q27,3 спостерігається крихка ділянка; клініч-
но проявляється оліґофренією, збільшеними яєчками, 
високим чолом, збільшеною щелепою та вухами у біль-
шості чоловіків, а також помірною оліґофренією у ба-
гатьох гетерозиґотних жінок.

КРИШТАЛИК (LENS) – частина оптичної системи 
ока, що бере участь в акті акомодації. У К. розрізняють 
передню і задню поверхні; лінію переходу перед ньої по-
верхні в задню називають екватором, центр передньої по-
верхні – переднім полюсом, задньої – заднім полюсом. 
Радіус кривизни передньої поверхні в спокої акомодації 

 КРИЗА – КРИШТАЛИК



492

становить 10 мм, задньої – 6 мм. Ззовні К. покритий кап-
сулою – прозорою еластичною оболонкою, яка складаєть-
ся з епітеліального шару і речовини К. Екваторіальна зона 
перед ньої капсули є зоною росту: впродовж усього життя 
з її епітеліальних клітин утворюються волокна К. Волок-
на К. являють собою плоскі стрічкоподібні клі тини, які з 
віком переміщуються до цент ру К. і втрачають ядра, а їх 
місце займають новоутворені клітини. К. розміщений все-
редині очного яблука між райдужною оболонкою і скло-
подібним тілом. Разом з райдужною оболонкою К. складає 
іридокришталикову діафраґму, що поділяє око на передній 
і задній відділи. Вузька щілина, що відділяє задню по верх-
ню К. від склоподібного тіла, утворює закришталиковий 
(ретролентикулярний) прос тір.

КРИШТАЛИК ШТУЧНИЙ – лінза, яка вводиться 
хірурґічним шляхом у передню або задню камеру ока з 
метою кореляції афакії.

КРИШТАЛИКОВА ЗІРКА – шви, що утворюють 
на передній і задній поверхні кришталика спаяні кінці 
волокон сусід ніх пластинок.

КРІҐЛЕРА – НАЙЯРА (J. F. CRIG LER – V. A. NAJ-
JAR) СИНДРОМ – ґенетично детермінована ензимопатія 
(аутосомно-рецесивний тип успадкування); належить до 
групи піґментних гепатозів; виявляється повна або май-
же повна відсутність ґлюкуронілтрансферази в печінці; 
клінічно проявляється різко вираженою жовтяницею, яка 
розвивається в перші дні або години після народження і 
супроводжується тяжкими невролоґічними порушеннями, 
зумовленими токсичною дією вільного білірубіну; гіпер-
білірубінемія перевищує 20 мг%, виявляється тільки віль-
ний білірубін; періодично спостерігаються зміни показни-
ків функціональних проб печінки.

КРІО- (грец. kryos – холод, мороз) – частина склад-
них слів, яка означає належність до холоду, низької тем-
ператури та замерзання.

КРІОАПЛІКАЦІЯ – місцева дія холоду на тканини 
шляхом безпосереднього контакту з ними сильно охо-
лодженої поверхні.

КРІОБІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає вплив низьких 
температур на різні біолоґічні об’єкти і процеси.

КРІОҐЕННИЙ – такий, що пов’язаний з низькими 
температурами.

КРІОҐЛОБУЛІНЕМІЯ – див.: Клафа – Ріхтера син-
дром.

КРІОКОАҐУЛЯЦІЯ – руйнування тканин шляхом 
їх заморожування.

КРІОКОНСЕРВУВАННЯ – консервування орґанів 
і тканин шляхом їх охолодження.

КРІОМЕТРІЯ – визначення різниці між темпера-
турою замерзання чистого розчинника і температурою 
замерзання розчину будь-якої речовини в цьому розчин-
нику.

КРІОПАТОЛОҐІЯ – патолоґічні стани і процеси, 
які виникають в орґанізмі під впливом низьких темпе-
ратур.

КРІОПЕКСІЯ – хірурґічне з’єднання сітківки ока 
при її відшаруванні з судинною оболонкою очного яблу-
ка шляхом дії холоду на відповідні ділянки склери.

КРІОПРЕЦИПІТАТ – білковий препарат ізоґенної 
плазми, що являє собою концентрат фактора VIII зсі-
дання крові.

КРІОРЕТИНОПЕКСІЯ – див.: Кріопексія.
КРІОСКОПІЯ – див.: Кріометрія.
КРІОСТАТ – пристрій для підтримування низьких 

температур у замкненому середовищі.
КРІОТАЛАМОТОМІЯ – хірурґічне руйнування 

ядер таламуса шляхом їхнього заморожування.
КРІОТЕРАПІЯ – застосування низьких температур 

для охолодження тканин, орґанів або всього орґанізму з 
метою лікувальної дії при патолоґічних процесах.

КРІОХІРУРҐІЯ – хірурґічні методи місцевого ліку-
вання холодом; застосування К. ґрунтується на незво-
ротній деструкції живих клітин у процесі їх заморожу-
вання; при цьому спостерігається дегідратація з різким 
підвищенням концентрації електролітів, розриви клітин-
них мембран гострими кристалами льоду, денатурація 
фосфоліпідів у клітинних мембранах, зупинка крово-
обігу в зоні заморожування, що призводить до розвитку 
ішеміч ного некрозу.

КРІП ЗАПАШНИЙ (ANETHUM GRAVEOLENS 
L.) – однорічна трав’яниста рослина заввишки близько 
1 м, з тонким стержневим коренем. Стебло з тонкими 
борознами, пряме, гіллясте. Листя пірчасте, з ниткподіб-
ними часточками. Суцвіття – складний зонтик; квітки 
дрібні, з жовтими пелюстками. Плоди (насіння) сплюс-
нуті, складаються з двох півнасінинок. Цвіте в червні – 
липні. Плоди достигають у липні – серпні. Дія: спаз-
молітична, знеболююча, вітрогінна.

КРІСТМАНА (CHRISTMAS – ІМ’Я ХВОРОГО) 
ХВОРОБА – див.: Гемо філія В.

КРІСЧЕНА – ШЮЛЛЕРА (H.A. CHRI S TIAN – 
A. SCHÜLLER) ХВОРОБА – див.: Хенда – Шюл ле ра – 
Крісчена хвороба.

КРІЧЛІ (М. CRITCHLEY) СИНДРОМ – див.: Епі-
лепсія музикоґенна.

КРОВ – рідка тканина, яка здійснює в орґанізмі 
транспорт хімічних речовин, внаслідок чого відбуваєть-
ся інтеґрація біохімічних процесів, які протікають у різ-
них клітинах та міжклітинних просторах, в єдину сис-
тему; К. складається із рідкої частини – плазми і клітин-
них елементів.

КРОВ ГЕМОЛІЗОВАНА – К. після гемолізу ерит-
роцитів.

КРОВ ІМУННА – див.: Імунна кров.
КРОВ КОНВЕРТОВАНА – див.: Конвертована кров.
КРОВ ЛАКОВА – К. після гемолізу еритроцитів; яв-

ляє собою прозору рідину червоного кольору.
КРОВ ПЛАЦЕНТАРНА – див.: Плацентарна кров.
КРОВ ПОСМЕРТНА – див.: Посмертна кров.
КРОВ СВІЖОЦИТРАТНА – див.: Свіжоцитратна 

кров.
КРОВ СОРБЕНТНА – див.: Сорбентна кров.
КРОВ ХОЛОДОСТІЙКА – див.: Холодостійка кров.
КРОВ ШТУЧНА – див.: Штучна кров.
КРОВОВИЛИВ – накопиченя крові, яка вилилась із 

судин, у тканинах і порожнинах орґанізму.
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КРОВОВТРАТА – патолоґічний процес, який ви-
никає внаслідок пошкодження судин та втрати части-
ни крові.

КРОВОЗАМІННИКИ – засоби, що застосовують з 
лікувальною метою як замінники або коректори крові.

К. ГЕМОДИНАМІЧНІ – К., які за стосовуються для 
лікування шоку різного походження, нормалізації пору-
шень гемодинаміки, в тому числі мікроциркуляції, для 
гемодилюції.

К. ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНІ – К., які застосовують-
ся для лікування інтоксикацій різного походження.

К. ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ – К., яким властива 
комплексна дія.

КРОВОЗАМІННІ РІДИНИ – див.: Кровозамінники.
КРОВОНОСНА СИСТЕМА – система судин та по-

рожнин в орґанізмі людини та тварин, по яких циркулює 
кров чи гемолімфа.

КРОВОНОСНІ СУДИНИ – еластичні трубки різ-
ного калібру, які складають замкнену систему, по якій 
протікає кров від серця на периферію і від периферії 
до серця; К. с. поділяються на артерії, що несуть кров 
від серця, і вени, по яких кров повертається до сер-
ця.

КРОВООБІГ – рух крові, чи гемолімфи, по системі 
кровоносних судин та порожнин; К. відіграє транспор-
тну роль у внутрішніх процесах орґанізму: обміні ре-
човин, ґуморальній реґуляції, термореґуляції, захисті 
орґанізму; рушійною силою К. є енерґія, яка надається 
серцем току крові в судинах, та ґрадієнт тиску – різ-
ниця тиску між різними відділами судинного русла; у 
системі К. виділяють такі функціональні структури: 
1) серце; 2) судини високого тиску – аорта та маґіст-
ральні артерії, які знижують коливання тиску внаслі-
док діяльності серця і перетворюють ритмічні вики-
дання крові із серця в рівномірний безперервний кро-
вотік; 3) резистивні судини – в основному дрібні ар-
терії та артеріоли, які мають у стінці виражений кіль-
цевий шар гладеньких м’язів, скорочення чи розслаб-
лення яких може значно змінювати просвіт судин; Р. 
с. підтримують рівень системного артеріального тиску 
та реґулюють рівень місцевого кровотоку через пев-
ну тканину чи орґан; 4) судини-розподілювачі – пре-
капіляри або метартеріоли, які мають прекапілярні 
сфінктери; зазначений відділ судинної системи бере 
участь у створенні загального периферичного опору 
судин; 5) обмінні судини – капілярні судини та, час-
тково, поскапілярні ділянки венул, які забезпечують 
транскапілярний обмін та еміґрацію клітин крові; у 
тканинах з інтенсивним метаболізмом капілярів біль-
ше; їх загальна поверхня дорівнює приблизно 1500 
гектарів; 6) акумулюючі судини – збірні і м’язові ве-
нули та дрібні вени, які мають виражену депонуючу 
здатність (біля 70% крові перебуває у венозному від-
ділі); 7) шунтуючі судини – артеріоло-венульні анас-
томози; у звичайних умовах анастомози не функціо-
нують і кров проходить через капіляри; якщо анас-
томози відкриваються, кров із артеріального русла, 
обминаючи капіляри, поступає у вени; 8) судини по-

вернення крові – вени та порожнисті вени, здійсню-
ють повернення венозної крові до серця; цей процес 
забезпечується внаслідок скорочення оточуючих ве-
ни скелетних м’язів, наявністю венозних клапанів та 
від’ємним тиском у грудній порожнині; 9) резорбтив-
ні судини – лімфатичні та лімфокапілярні судини, які 
забезпечують відведення із тканин білка та надлишку 
рідини і транспортування лімфи у кров; 10) екстрава-
зальна циркуляція рідини, яка має важливе значення 
в мікроциркуляторній динаміці.

К. ДОПОМІЖНИЙ – різні методи тимчасової до-
помоги міокарду щодо відновлення порушень гемоди-
наміки в орґанізмі.

К .  ПАРАЛЕЛЬНИЙ  – див .: Кровообіг  до-
поміжний.

К. РЕҐІОНАРНИЙ – кровообіг в орґанах і ткани-
нах.

КРОВООБІГУ ЗУПИНКА – від сут ність або неефек-
тивність серцевих скорочень, які негайно призводять до 
недостатності кровообігу в системі великого кола.

КРОВООБІГУ НЕДОСТАТНІСТЬ – гемодина-
мічні порушення, що призводять до порушення крово-
постачання всіх або окремих орґанів та тканин, а та-
кож патолоґічного перерозподілу об’єму крові в різ-
них ділянках судинного русла; розвивається при сер-
цево-судинній недостатності, механічних перешкодах 
кровотоку.

КРОВООБІГУ ФЕТАЛЬНОГО ПЕРСИСТУЮ-
ЧОГО СИНДРОМ – див.: Легенева гіпертензія пер-
систуюча.

КРОВОПАРАЗИТИ – паразити, які жи вуть у крові 
орґанізму-живителя.

КРОВОПОСТАЧАННЯ – надходження крові в 
орґан або частину тіла.

КРОВОПУСКАННЯ – випускання певної кількості 
крові з вени за допомогою венесекції або венепункції.

КРОВОСПИННІ ЗАСОБИ – лікарсь кі засоби, що 
сприяють зупинці кровотеч.

КРОВОТВОРЕННЯ – процес утворення, розвитку 
і дозрівання крові.

КРОВОТВОРНІ ОРҐАНИ – орґани, в яких утворю-
ються формені елементи крові. У людини К. о. є: кіст-
ковий мозок, де утворюються еритроцити, зернисті лей-
коцити, моноцити і тромбоцити; селезінка, в якій роз-
виваються лімфоцити і моноцити; лімфатичні вузли та 
вилочкова залоза, що продукують лімфоцити.

КРОВОТЕЧА – витікання крові із кровоносних су-
дин при порушенні цілості або проникності їх стінки; 
механізми К. включають порушення цілості судини, 
яке може здійснюватися трьома шляхами: 1) per rhexin, 
(шляхом розриву судинної стінки); К. із розриву відбу-
вається відносно швидко; її об’єм залежить від калібру і 
типу судини; розриви спричинюються зовнішньою дією 
та первинними патолоґічними процесами в судинній 
стінці, як вродженими (аневризми, анґіоми), так і набу-
тими (атеросклероз, васкуліт); 2) per diapedesin – К. при 
відсутності видимих розривів у стінці судини, внаслідок 
просочування еритроцитів через стінку, в якій підвище-
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на молекулярна порозність; у таких випадках К. відбу-
вається повільно з незначним виділенням крові; 3) per 
diabrosin – К., яка спричинюється шляхом роз’їдання, 
тобто ензиматичного переварювання структур стінки 
судини; може спостерігатися при панкреатиті чи внаслі-
док дії літичних ферментів гною.

КРОВОТЕЧА ҐЕНІТАЛЬНА АНОМАЛЬНА – 
група порушень, до яких належать: 1) надмірно тривалі 
(менораґія) або значні (гіперменорея) менструації; 2) ду-
же часті менструації (поліменорея); 3) позаменструаль-
ні або міжменструальні кровотечі (метрораґії) і 4) пост-
менопаузальна кровотеча (будь-яка кровотеча через 6 
або більше місяців після зупинки нормальних менстру-
альних циклів).

КРОВОТЕЧА ПІСЛЯПОЛОГОВА – втрата понад 
500 мл крові під час або після третього періоду пологів.

«КРОВОТЕЧІ ТОЧКОВОЇ» ФЕНОМЕН – при 
повному зшкрябуванні лусочок, що покривають папу-
лу, появляються точкові кровотечі; симптом псоріазу.

КРОВОТОЧИВІСТЬ – схильність орґанізму до пов-
торних кровотеч і крововиливів, спонтанних або після 
незначних травм.

КРОВОХАРКАННЯ – виділення крові з мокротою 
із дихальних шляхів при кашлі; джерелом кровотечі мо-
жуть бути легеневі і бронхіальні судини, або ж ґрану-
ляційна тканина, що їх містить; майже 95% крові в ле-
гені поставляє легенева артерія та її галузки – система 
з низьким тиском; бронхіальний кровообіг (система з 
високим тиском) забезпечується судинами, що відхо-
дять від аорти; кровотечі, як правило, виникають в цій 
системі, якщо виключити безпосереднє пошкодження 
легеневих артерій, спричинене травмою або арозією; 
захворювання і патолоґічні стани, при яких може ви-
никати К.: 1) гортань і глотка – карцинома, лімфома, 
туберкульозне виразкування; 2) трахея та великі брон-
хи – доброякісні та злоякісні первинні пухлини, теле-
анґіектазії, ерозії при аневризмі аорти, бронхоґенна кіс-
та, бронхолітіаз, ерозія казеозними та обвапнованими 
лімфатичними вузлами, ерозії пухлиною із лімфатич-
них вузлів, стравоходу та інших структур середостіння, 
тяжкий гострий бронхіт, травма; 3) дрібні бронхи – доб-
роякісні та злоякісні первинні пухлини, гострий брон-
хіт, бронхоектази, бронхолегенева секвестрація, хроніч-
ний бронхіт, травма; 4) легенева тканина – первинна чи 
метастатична пухлина, інфаркт, абсцес, гостра пневмо-
нія, активний ґранульоматозний процес (туберкульоз-
ний, грибковий, сифілітичний, паразитарний), міцето-
ма (Aspergillus) у старій каверні, синдром Ґудпасчера, 
ідіопатичний гемосидероз, травма; 5) серцево-судинна 
система – лівошлуночкова недостатність, мітральний 
стеноз, емболія легеневої артерії з розвитком інфаркту 
легені, первинна легенева гіпертензія, міксома перед-
сердя, вроджена мальформація легеневих судин, анев-
ризма аорти з розшаруванням та просочуванням крові в 
легеневу тканину, фіброзний медіастиніт з обструкцією 
легеневих вен; 6) порушення зсідання крові – тромбо-
цитопенія, дисеміноване внутрішньосудинне зсідан-
ня крові, фібринолітична терапія, дефіцит К-залежних 

факторів: протромбіну (II), фактора Стюарта (X), фак-
тора VII, Кристмас-фактора (IX); інші вроджені дефек-
ти зсідання крові.

КРОВОХАРКАННЯ НЕСПРАВЖНЄ – відкашлю-
вання крові, яка виділяється не із дихальних шляхів.

«КРОВ’ЯНА ПУХЛИНА» – див.: Кефалгематома.
КРОВ’ЯНЕ ДЕПО – орґани і тканини, у судинах 

яких тимчасово може накопичуватися кров.
КРОВ’ЯНИЙ ЗАНЕСОК – плідне яйце, просоче-

не кров’ю.
КРОВ’ЯНИЙ ЗСІДОК – утвір, що виникає внаслі-

док зсідання крові в просвіті судин чи порожнинах тіла.
КРОВ’ЯНИЙ ТИСК – тиск крові в серцево-судин-

ній системі. Зумовлюється діяльністю серця, а також 
пружністю і тонусом судин. Розрізняють К. т. у порож-
нинах серця (шлуночках і передсердях), артеріальний, 
капілярний і венозний.

«КРОВ’ЯНОЇ РОСИ» ФЕНОМЕН – див.: «Кро во-
течі точкової» феномен.

«КРОКОДИЛОВИХ СЛІЗ» СИМПТОМ – під час 
їжі на боці ураження лицьового нерва спостерігається 
сльозотеча; настає після паралічу лицевого нерва, як 
вважається, через ріст реґенеруючих нервових волокон в 
ті оболонки нерва, що спрямовують волокна не до слин-
них залоз, а до сльозових залоз.

КРОЛЯ (М. Б. КРОЛЬ) СИМПТОМ – надмірне 
оволосіння (інколи випадіння волосся) на хворій нозі; 
можлива ознака ішіасу.

КРОМА (L. CROME) СИНД РОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
аномалій; спостерігається вроджена катаракта, низь-
кий зріст, розумова відсталість, епілептиформні напа-
ди; смерть протягом першого року життя.

КРОНА (B. B. CROHN) ХВОРОБА – неспецифіч-
ний інфекційний запальний процес, що уражає різні 
відділи шлунково-кишкового тракту від стравоходу до 
прямої кишки; частіше уражаються тонка і товста киш-
ки; картина морфолоґічних змін залежить від локаліза-
ції процесу, стадії розвитку і ускладнень; характерним 
для К. х. є поєднання поздовжньо спрямованих вузьких 
глибоких виразкових дефектів з поперечними виразку-
ваннями, що відмежовують збережені ділянки слизової 
оболонки кишки.

КРОНКХАЙТА – КАНАДА (L. CRON KHITE – 
W. J. CANADA) СИНДРОМ – комплекс вроджених 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) ано-
малій; спостерігається ґенералізований шлунково-киш-
ковий поліпоз, атрофія нігтів, алопеція, дифузна гіпер-
піґментація шкіри; інколи – мальабсорбція, ексудатив-
на ентеропатія, зниження рівня кальцію, калію і маґнію 
в крові.

КРОПИВА ДВОДОМНА (URTICA DIOICA L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини кропиво-
вих. Стебло пряме, чотириґранне, заввишки 30–150 см, 
вкрите жалкими волосками. Листки яйцеподібно-лан-
цетні, шорстковолохаті, по краях великозубчасті, суп-
ротивні, довгочерешкові. Цвіте з середини червня до 
пізньої осені. Квітки дводомні, дрібні, жовтувато-зе-
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лені, зібрані пучками в гіллясті колоподібні суцвіття, 
жіно чі – звислі, чоловічі – прямостоячі. Плід – яйце-
подібний горішок. Кореневище повзуче, з галузистими 
пагонами. Росте як бур’ян по засмічених місцях, на го-
родах, у садках, попід тинами, на узбіччі шляхів. Дія: 
кровоспинна, сечогінна, секреторна, в’яжуча.

КРОПИВ’ЯНА ПРОПАСНИЦЯ – див.: Кропи в’ян-
ка.

КРОПИВ’ЯНКА – захворювання, що характери-
зується свербежем і раптовим висипом на шкірі, рід-
ше – на слизових оболонках, що нагадує пухир, який 
появляється після торкання кропивою і швидко зни-
кає.

К. ҐІҐАНТСЬКА – див.: Квінке син дром. 
К. МІЛТОНА – див.: Квінке набряк.
К. ПІҐМЕНТНА – див.: Мастоцитоз плямистий.
К. ПІҐМЕНТНА ПАПУЛЬОЗНА – див.: Мастоци-

тоз папульозний.
КРОСИНҐОВЕР – взаємний обмін ідентичними 

частинами між хроматидами гомолоґічних хромосом 
на стадії їхнього подвоєння.

КРОССА – МАК-К’ЮСІКА – БРІНА (H. E. CROSS – 
V. A. MCKUSICK – W. BREEN) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкувння за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій; спостерігається виражена затримка ро-
зумового і психомоторного розвитку, проґресуюча спас-
тична диплеґія, яка переходить у повну децеребраційну 
риґідність; загальна гіпопіґментація, що нагадує аль-
бінізм; мікроофтальмія, енофтальм, зменшення рогівки, 
амавроз; часто – тонічно-кло ніч ні судоми, екстрапіра-
мідні симптоми (атетоз, хореоатетоз, торсійний спазм); 
інколи – аніридія, крипторхізм.

КРОСТІ – ДЖАНОТТІ (A. CROSTI – F. GIANOT-
TI) СИНДРОМ – див.: Крості – Джанотті хвороба.

КРОСТІ – ДЖАНОТТІ (A. CROSTI – F. GIANOT-
TI) ХВОРОБА – захворювання, яке характеризується 
плямисто-вузликовими висипами на шкірі кінцівок, лім-
фаденопатією та, часто, ураженням печінки; хворіють 
переважно діти 10–15 років.

КРОС-ЦИЛІНДР – прилад для визначення наявності 
астиґматизму ока і встановлення його типу; застосовуєть-
ся також для проведення силової і осьової проб.

КРОУ (H. W. CROWE) СИМПТОМ – ознака тром-
бозу мозкових синусів: однобічна компресія яремної ве-
ни збільшує кровонаповнення судин сітківки.

КРОХМАЛЬ – (С6Н10О5)n; орґанічна сполука з групи 
полісахаридів. Складається з двох полісахаридів: амі-
лози (15–25%) і амілопектину (75–85%). Утворюється 
внаслідок фотосинтезу в листках зелених рослин, звід-
ки, перетворившись під впливом ферментів амілаз і 
фосфорилаз на розчинні сполуки, надходить у інші орґа-
ни (насіння, корені, бульби, стовбури), відкладаючись 
у вигляді крохмальних зерен, специфічних за формою 
і розміром для кожного виду рослин. Одна з найваж-
ливіших харчових речовин людини і тварин, резервна 
поживна речовина рослин. У травному тракті під впли-
вом ферментів слини та підшлункового соку К. перетво-
рюється на ґлюкозу і всмоктується.

КРОЦИДИЗМ – форма рухового автоматизму, яка 
проявляється рухами пальців, що нагадують маніпуля-
ції дріб ними предметами.

КРУЗОНА (O. CROUZON) CИНД РОМ – див.: Ди-
зостоз черепно-лицьовий.

КРУКА – АПЕРА – ҐАЛЛЕ (A.C. CRO OKE – 
E. APERT – A. GALLAIS) СИНДРОМ – див.: Адре-
но-ґенітальний синдром.

КРУКЕНБЕРҐА (F. E. KRUKEN BERG) ПУХЛИ-
НА – метастаз раку шлунка в яєчники.

КРУКЕНБЕРҐА (H. KRUKENBERG) РУКА – 
хірурґічно сформована культя передпліччя, розщепле-
на на дві рухомі частини, що пристосовані до хапаль-
них рухів.

КРУКЕНБЕРҐА (F. E. KRUKEN BERG) СИМП-
ТОМ – ознака дистро фічних і хронічних запальних про-
цесів у судинній оболонці очного яблука та піґментної 
ґлаукоми: пилоподібні відкладення піґменту на ендо-
телії рогівки, що мають форму вертикально розміщених 
лінії або веретена.

КРУКЕНБЕРҐІВСЬКИЙ МЕТАСТАЗ – див.: Кру-
кен берґа пухлина.

КРУП – 1) симптомокомплекс, що характеризується 
хриплим голосом, гавкаючим кашлем та утрудненим ди-
ханням; спостерігається при гострому ларинґіті або ла-
ринґотрахеїті та при деяких інфекційних захворюваннях, 
що супроводжуються явищами спазматичного стенозу 
гортані; 2) у патолоґічній анатомії – фібринозне запален-
ня слизової оболонки, при якому випадіння фібрину спо-
стерігається лише в межах епітеліального шару.

КРУРОТОМІЯ – оперативний розтин однієї із ні-
жок стремена.

КРУШИНА ЛАМКА (FRANGULA ALNUS MILL.) – 
кущова рослина родини жостерових. К. л. – це рослина з 
черґовими гілками, 3–7 м заввишки. Листки чергові, го-
стрі, майже цілокраї, на жилках зісподу вкриті волоска-
ми. Гілки і черешки волохаті, без колючок. Кора гладка, 
крапчаста, на молодих гілках червоно-бура, з попереч-
ними білуватими смужками. На старших деревах кора 
сірувато-бура або зовсім сіра, матова. Перший шар під 
зовнішньою корою пурпурово-червоний. Квіти дрібні, 
зеленуваті. Плід – ягодоподібна соковита кістянка чер-
воного (після достигання фіолетово-чорного) кольору. 
Росте на узліссі, між чагарниками, дуже часто разом з 
вільхою. Дія: послаблююча.

КРЮВЕЛЬЄ (J. CRUVEILHIER) СИМПТОМ 
(1) – зрощення між ІІІ і ІV ребрами; вид аномалії ре-
бер.

КРЮВЕЛЬЄ (J. CRUVEILHIER) СИМПТОМ 
(2) – при покашлюванні в паховій ділянці пальпується 
випинання з тремтінням, що нагадує дзюрчання води; 
ознака варикозного розширення великої підшкірної ве-
ни нижньої кін цівки.

КРЮВЕЛЬЄ – БАУМҐАРТЕНА (J. CRUVEIL HI-
ER – P. C. BAU M GARTEN) СИНДРОМ – симптомо-
комп лекс, що характеризується незарощенням пупкової 
вени, атрофією печінки без морфолоґічних ознак циро-
зу і збільшенням селезінки; клінічно К. – Б. с. прояв-
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ляється розвитком колатералей у ділянці пупка, шумом 
над розширеними колатералями, який підсилюється при 
глибокому вдиху і не пов’язаний з тонами серця; інколи 
спо стерігаються метеоризм, жовтяниця, шлункові кро-
вотечі.

КРЮВЕЛЬЄ – БАУМҐАРТЕНА (J. CRUVEI HI-
ER – P. C. BAUM GARTEN) ЦИРОЗ – див.: Крювельє – 
Баумґартена синдром.

КРЮКОВА (А. Н. КРЮКОВ) СИМПТОМ – оз-
нака абсцесу печінки: болюча точка в міжребер’ї, що 
відповідає най ближчому до поверхні тіла розміщенню 
абсцесу.

КРЮКОВА – ЗАУЕРБРУХА (А.Н.КРЮКОВ – 
F. SAU ERBRUCH) СИМПТОМ – див.: Крюкова сим-
птом.

КСАНТ- (ксанто-; грец. xanthos – жовтий) – частина 
складних слів, яка означає «жовтий».

КСАНТЕЛАЗМА – ксантома, що має вигляд плоскої 
бляшки; частіше локалізується на шкірі повік, вушних 
раковин, слизової оболонки рота.

КСАНТЕЛАЗМА ПЛОСКА – див.: Ксантелазма.
КСАНТЕЛАЗМА ПОВІК – доброякісне утворен-

ня, що являє собою вогнищеве скупчення холестерин-
естерів і зумовлене порушенням ліпідного обміну; має 
вигляд плоских плям лимонно-жовтого кольору, які, зви-
чайно, розміщені на шкірі симетрично біля внутрішньо-
го кута верхніх повік.

КСАНТИЗМ – форма окулокутанного альбінізму; 
успадкування за автономно-рецесивним типом; зуст-
річається у представників чорної раси; спостерігаєть-
ся червоне або червоно-коричневе забарвлення шкіри і 
волосся, червоно-коричневі райдужки, які є слабо світ-
лопроникні; ністаґм і фотофобія помірно виражені; го-
строта зору нормальна або майже нормальна.

КСАНТИН – С5Н4N4О2; орґанічна азотиста речови-
на, що є важливою ланкою в процесі обміну пуринових 
сполук. Утворюється при дезамінуванні ґуаніну і окис-
люванні гіпоксантину.

КСАНТИНДЕГІДРОҐЕНАЗА – фермент класу ок-
сидоредуктаз, який каталізує гідроксилювання ксанти-
ну або гіпоксантину до урату, використовуючи НАД+ як 
рецептор електронів.

КСАНТИНОКСИДАЗА – фермент класу оксидоре-
дуктаз, що каталізує окислення ксантину і гіпоксантину 
в сечову кислоту молекулярним киснем. Містить у своє-
му складі флавін-аденін-динуклеотид, білок і молібден. 
Переносить водень окислюваних речовин безпосередньо 
на кисень, з утворенням перекису водню.

КСАНТИНУРІЙНИЙ – такий, що стосується або 
виникає внаслідок ксантинурії.

КСАНТИНУРІЯ – спадкове захворювання, розви-
ток якого зумовлений недостатністю ферменту ксанти-
ноксидази; характеризується підвищенням вмісту ксан-
тину в плазмі крові і сечі, рецидивуючою гематурією та 
болями в поперековій ділянці.

КСАНТОЕРИТРОДЕРМІЯ – жовтувато-оранже-
вий дифузний колір шкіри внаслідок відкладення в ній 
холестерину або ліпідів.

КСАНТОЗ – див.: Ксантоматоз.
КСАНТОМА – вогнищеве відкладення в шкірі та 

деяких тканинах триґліцеридів і холестерину внаслідок 
порушення жирового обміну; морфолоґічною основою 
К. є ксантомні клітини; розрізняють локальні і ґенералі-
зовані форми К.

КСАНТОМА ПЛОСКА – див.: Ксантелазма.
КСАНТОМАТОЗ – відкладення в шкірі та деяких 

тканинах холестерину і (або) триґліцеридів внаслідок 
первинного або вторинного порушення їх обміну; про-
являється утворенням ксантом, інколи – хронічним 
системним гістіоцитозом з накопиченням у гістіоцитах 
ліпідів внаслідок порушення їх обміну в цих клітинах.

КСАНТОМАТОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНО-СУХОЖИЛ-
КОВИЙ – рідкісний рецесивний дефект, який характе-
ризується недостатністю печінковго ферменту, що ка-
талізує 24S-гідроксилювання проміжного стеролу на 
шляху синтезу жовч них кислот; у нервовій системі, ле-
генях, крові та ксантомах виявляється підвищена кон-
центрація холестанолу (дигідрохолестеролу); клінічно 
проявляється проґресуючою атаксією, деменцією, ка-
тарактами та ксантомами сухожилків.

КСАНТОМНІ КЛІТИНИ – одно- або багатоядерні 
фаґоцити з пінистою цито плазмою, що містить жирові 
включення.

КСАНТОПСІЯ – стан, при якому хворому всі пред-
мети здаються забарвленими в жовтий колір.

КСАНТОФІБРОМА – див.: Дермато фіброма.
КСАНТОФОРИ – піґментні клітини, які містять ка-

ротиноїди та деякі інші речовини з різними відтінками 
жовтого і червоного кольору.

КСАНТОХРОМНИЙ – такий, що має жовтий ко-
лір.

КСАНТОХРОМІЯ – забарвлення тканини або ріди-
ни в жовтий колір.

КСАНТОЦІАНОПСІЯ – здатність розрізняти жов-
тий і синій кольори, але не зелений чи червоний.

КСЕНО- (грец. xenos – чужий) – частина склад-
них слів, яка означає «чужий», «чужорідний», «незвич-
ний». 

КСЕНОБІОТИК – речовина, яка не є природною 
для біолоґічних систем.

КСЕНОҐЕННИЙ – зумовлений наяв ністю чужо-
рідного тіла; такий, що походить від тварини іншого 
виду.

КСЕНОКЕРАТОПЛАСТИКА – ке ратопластика, при 
виконанні якої використовується рогівка, взята від тва-
рини.

КСЕНОЛАЛІЯ – порушення мовлення, що характе-
ризується зміною структури звуків мови, внаслідок чого 
вона стає схожою на іноземну; ознака ураження екстра-
пірамідної системи.

КСЕНОЛОҐІЯ – наука про зв’язок між паразитами 
і їхніми хазяїнами.

КСЕНОН – Хе, інертний ґазоподібний елемент; 
атомне число 54, атомна вага 131,30.

КСЕНОПАРАЗИТИ – паразити, що живуть в 
орґанізмі невластивого їм носія.
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КСЕНОПЛАСТИКА – див.: Гетеропластика.
КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – пересадка орґанів 

або частин тканини від одного представника біолоґіч-
ного виду представникові іншого виду.

КСЕНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь незнайомих 
осіб.

КСЕНОФОНІЯ – аномальна зміна характеру та ін-
тонації мовлення хворого.

КСЕНОФТАЛЬМІЯ – офтальмія, яка спричинена 
чужорідним тілом в оці.

КСЕР- (ксероз-; грец. xeros – сухий) – частина склад-
них слів, яка означає «сухість», «сухий».

КСЕРОДЕРМА – див.: Іхтіоз абортивний.
КСЕРОДЕРМА ПІҐМЕНТНА – спадкове (успадку-

вання за аутосомно-рецесивним типом) хронічне захво-
рювання, що виникає в дітей, які народилися в кровно-
му шлюбі, і зумовлене підвищеною чутливістю до уль-
трафіолетових променів внаслідок ґенетичного дефекту 
репаративних ферментів (ендонуклеаза, ДНК-полімера-
за); захворювання розвивається в дитини віком 2–3 роки, 
інколи в юності або дещо пізніше; клінічно проявляєть-
ся патолоґічними змінами відкритих ділянок шкіри типу 
пойкілодермії при дії ультрафіолетових променів.

КСЕРОДЕРМАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
ксеродермі.

КСЕРОДЕРМАТОЗ – див.: Ґужеро – Шеґрена син-
дром.

КСЕРОДЕРМІЯ – див.: Іхтіоз абортивний.
КСЕРОДЕРМОЇД – такий, що подібний до ксеро-

дерми.
КСЕРОЗ – 1) сухість шкіри, зумовлена зменшенням 

секреції шкірного сала; 2) див.: Іхтіоз абортивний.
КСЕРОМЕНІЯ – стан, при якому наявні соматичні 

прояви менструації без будь-якої кровотечі.
КСЕРОМІКТЕРІЯ – сухість слизової оболонки но-

са.
КСЕРОРАДІОҐРАФІЯ – див.: Електрорентґеноґра-

фія.
КСЕРОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Електрорентґено-

ґрафія.
КСЕРОСТОМІЯ – сухість у роті, зумовлена зни-

женням або зупинкою секреції слинних залоз.
КСЕРОТИЧНИЙ – такий, що характеризується ксе-

розом, сухістю.
КСЕРОТРИПСИС – сухе тертя.
КСЕРОФІЛИ – тварини, що пристосувалися до 

життя в безводних місцевостях.
КСЕРОФТАЛЬМІЯ – сухість поверхні кон’юнктиви 

та рогівки; розвивається внаслідок загибелі слизових за-
лоз кон’юнктиви та різкого порушення обміну речовин 
у рогівці.

КСЕРОЦИТ – зневоднений еритроцит, внаслідок 
аномальної проникності мембрани, що зумовлює вихід 
калієвих іонів і води з клітини; спостерігається зменше-
на кількість катіонів.

КСЕРОЦИТОЗ – наявність ксероцитів у крові.
КСИЛОЗА – С5Н10О5; моносахарид, що належить 

до групи пентоз; в орґанізмі людини і тварин D-ізомер 

К. входить до складу ґлікозаміноґліканів сполучної тка-
нини.

КСИФОДИНІЯ – біль у ділянці мечоподібного від-
ростка.

КСИФОЇДИТ – запалення мечоподібного відростка.
КСИФООМФАЛОІШІОПАГ – вада розвитку, при 

якій близнюки зрощені на рівні від мечоподібного від-
ростка груднини до сідничної ділянки.

КСИФОПАГИ – вада розвитку, при якій подвійний 
плід зрощений у ділянці мечоподібного відростка груд-
нини.

КТЕТОСОМА – надмірна хромосома, яка під час 
мейозу зв’язана зі статевою хромосомою.

КТИНОМАНІЯ – потяг катувати, убивати тварин 
або спостерігати, як вони гинуть.

КУБІТАЛЬНИЙ – такий, що стосується ліктя.
КУБІТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Ульнарний реф-

лекс.
КУБІТОПРОНАТОРНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: Уль-

нар ний рефлекс.
КУВАДЕ [COUVER (ФРАНЦ.) – ДО ЗРІВАТИ] 

СИН ДРОМ – нервово-психічні порушення в одруже-
них чоловіків під час вагітності або пологів дружини; 
спостерігаються чуття боязні, парестезії, головний біль, 
біль в епіґастральній ділянці та ділянці серця.

КУВЕЛЕРА (A. COUVELAIRE) СИНД РОМ – ен-
доґенне передчасне відшарування плаценти з місцевою 
кровотечею і гемораґічним діатезом.

КУ-ГАРЯЧКА – гостре інфекційне за хворювання, 
яке спричинюється рикетсіями Бернета (Coxiella 
burnetti), що належать до роду Coxiella родини Ricket-
tsiaceae; К.-г. поширена в Австралії, у багатьох країнах 
Америки, в Європі і Азії; передається повітряно-кра-
пельним, алі ментарним або контактним шляхом; харак-
теризується ураженням ретикулоендотеліальної систе-
ми, інтоксикацією, гарячкою, часто – інтестинальною 
пневмонією.

КУҐЕЛЬБЕРҐА – ВЕЛАНДЕРА (E. KUGEL BERG – 
L. WELANDER) СИНДРОМ – див.: Куґельберґа – Ве-
ландера спінальна аміотрофія.

КУҐЕЛЬБЕРҐА – ВЕЛАНДЕРА (E. KUGELBERG – 
L. WELANDER) СПІНАЛЬНА АМІОТРОФІЯ – юве-
нільна форма аміотрофії; успадковується за аутосомно-
рецесивним типом; починається у перші 10–20 років, 
переважно між другим та сімнадцятим роками життя; 
характеризується повільно проґресуючою м’язовою 
слабкістю, атрофією м’язів, наявністю фасцикуляцій, 
відсутністю пірамідних симптомів.

КУҐЕЛЬБЕРҐА – ВЕЛАНДЕРА (E. KUGELBERG – 
L. WELANDER) ХВОРОБА – див.: Куґельберґа – Ве-
ландера спінальна аміотрофія.

КУЕЇЗМ – метод самонавіювання, який ґрунтується 
на численному повторенні хворим словесних формулю-
вань, що за змістом відповідають очікуваному терапев-
тичному ефекту.

КУЕЙНА (J.QUAIN) ЛІНІЯ – лінія, яка сполучає 
середину пахової зв’язки з внутрішнім виростком стег-
нової кістки; відповідає проекції стегнової артерії.
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КУЇМОВА (Д. Т. КУИМОВ) РЕ ФЛЕКС – при 
натискуванні на очні яблука спостерігається больова 
мімічна реакція; ознака менінґіту.

КУЇМОВА (Д. Т. КУИМОВ) ТРІАДА – поєднання 
наявності вогнища інфекції в орґанізмі, корінцевих бо-
лей та ознак наростаючого стискування спинного мозку; 
ознака спинальних епідуритів.

КУКА – АПЕРА – ГАЛЛЕ СИНДРОМ – див.: Ад-
рено-ґенітальний синдром.

КУКУРУДЗА ЗВИЧАЙНА (ZEA MAYS L.) – одно-
річна культурна рослина родини м’ятликових. Дія: сечо-
гінна, жовчогінна, протизапальна.

КУЛАКА СИМПТОМ – див.: Леві симптом.
КУЛЕНКАМПФА (C. KULEN KAMPFF) СИМ-

ПТОМ (1) – при пальцьовому ректальному дослід-
женні ви значається болючість дуґласового простору, 
що викликано скупченням перитонеального ексудату 
і шлункового вмісту; ознака прориву ґастродуоденаль-
них виразок.

КУЛЕНКАМПФА (C. KULEN KAMPFF) СИМП-
ТОМ (2) – перкусія по м’якій або майже м’якій черев-
ній стінці викликає сильну болючість; ознака внутріш-
ньочеревної кровотечі.

КУЛЕНКАМПФА – ТАРНОВА (C. KU LEN KAMPFF – 
G. TARNOW) СИНДРОМ – симптомокомп лекс, що 
виникає як ускладнення при лікуванні нейролептични-
ми засобами; характеризується відчуттям напруження, 
судомноподібними явищами в ділянці язика та ковталь-
ної мускулатури, непереборним бажанням відкривати 
рот і висовувати язик при нездатності виконувати ков-
тальні рухи; тахікардією, тахіпное та вираженою ака-
тизією.

КУЛІ (T. B. COOLEY) АНЕМІЯ – див.: Кулі син-
дром.

КУЛІ (T. B. COOLEY) СИНДРОМ – спадкова (ус-
падкування за домінантним типом, зчепленим з Х-хро-
мосомою) анемія з мікроцитозом; характеризується ге-
молітичною жовтяницею, мікроцитозом, кокардоподіб-
ними еритроцитами, гіпохромією, фраґментацією клі-
тин крові; еритробластозом з утворенням меґалобластів 
і параеритробластів; ретикулоцитозом, лейкоцитозом з 
вираженим зрушенням вліво; у кістковому мозку підси-
лений еритропоез; часто спостерігається низький зріст, 
плоский ніс, збіль шення відстані між зіницями; гепато- 
і спленомеґалія.

КУЛІ (T. B. COOLEY) ХВОРОБА – див.: Кулі син-
дром.

КУЛІНАРІЯ – мистецтво приготування їжі; сукуп-
ність прийомів, що застосовуються для приготування 
смачної їжі з сирих продуктів рослинного і тваринного 
походження.

КУЛІС СИМПТОМ – рентґенолоґічний феномен, 
зумовлений частковим накладенням зображень пато-
лоґічних утворень, що розміщені на різній глибині, 
внаслідок чого контур рентґенолоґічного зображення 
набуває вигляду, який нагадує театральні куліси.

КУЛЬБАБА ЛІКАРСЬКА (TARAXA CUM OFFI-
CINALE WEB.) – багато річна трав’яниста рослина ро-

дини складноцвітих, з білим молокоподібним соком. 
Листки ланцетовидні, звужені до основи, зубчасті. Квіт-
кове стебло (стріл ка) заввишки 15–20 см, порожнисте, 
на верхівці має один великий квітковий кошик з чис-
ленними язичковими яскраво-жовтими квітками. Цвіте 
з квітня до вересня. Корінь товстий, прямовисний, пере-
ходить у коротке гіллясте кореневище. Росте на луках, у 
полях, лісах, садках, обабіч шляхів, на смітниках. Дія: 
сечо гінна, антигістамінна, жовчотворна.

КУЛЬГАВІСТЬ – порушення ходьби, яке характе-
ризується асиметрією рухів ніг.

КУЛЬГАВІСТЬ ПЕРЕМІЖНА – див.: Шарко син-
дром (2).

КУЛЬДОСКОПІЯ – дослідження орґанів малого 
тазу жінки за допомогою кульдоскопа, який введений 
у черевну порожнину через розріз заднього скле піння 
піхви.

КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСІВ – вирощування 
вірусів у штучних умовах шляхом зараження тварин, 
культур клітин і тканин.

КУЛЬТОВІ ГРУПИ – об’єднання людей із, звичай-
но, суворою внутрішньою ієрархією і підкоренням ліде-
ру, які практикують «вчення», містять ритуали, що, як 
правило, суперечать соціально ухваленим нормам.

КУЛЬТУРА МІКРОБНА – див.: Культура мікро-
орґанізму.

КУЛЬТУРА МІКРООРҐАНІЗМУ – сукупність мік-
роорґанізмів, що виросли на живильному середовищі.

КУЛЬТУРА ОРҐАННА – частина орґану або цілий 
орґан, вирощені поза орґанізмом.

КУЛЬТУРА ТКАНИН – метод вирощування (куль-
тивування) тканин (або окремих клітин), видалених з 
орґанізму людини, тварин чи рослин. Застосовується пе-
реважно з метою експерименту (до слідження нормаль-
них або патолоґічно змінених тканин).

КУЛЬТУРА ЧИСТА – культура мікроорґанізму, яка 
містить тільки один біолоґічний вид. 

КУЛЬТУРНО–СПЕЦИФІЧНИЙ СИНДРОМ – фор-
ма розладів поведінки, специфічна для певних культурних 
систем, що не відповідає західному способу життя.

КУЛЬТЯ – частина кінцівки або будь-якого орґана, 
що залишилася після операції, травми, або є вродже-
ною аномалією. 

КУЛЬЧИЦЬКОГО (Н. К. КУЛЬЧИЦКИЙ) КЛІ-
ТИНИ – див.: Арґентафінні клітини.

КУЛЬЧИЦЬКОГО (Н. К. КУЛЬЧИЦКИЙ) МЕ-
ТОД – спосіб забарвлення мієлінових оболонок нерво-
вих волокон.

КУЛЬШОВА ЗАПАДИНА (ACETABULUM) – роз-
міщена на зовнішньому боці тазової кістки і служить 
для зчленування з головкою стегнової кістки; утворе-
на трьома кістками: клубовою, сідничною та лобковою; 
має форму глибокої округлої ямки.

КУЛЬШОВИЙ – такий, що стосується кульшової 
ділянки, кульшової кістки, кульшової западини.

КУМБІТМАКА – викликання статевого збуджен-
ня в жінки шляхом торкання її статевих орґанів губа-
ми і язиком.
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КУМБСА (R. R. A. COOMBS) РЕАКЦІЯ – імуно-
лоґічна реакція для виявлення неповних антитіл до ау-
то- та ізоантиґенів еритроцитів; К. р. ґрунтується на ви-
користанні в ній антиґлобулінової сироватки; у присут-
ності антиґлобулінової сироватки еритроцити, наванта-
жені неповними антитілами, аґлютинуються.

КУМБСА (C. F. COOMBS) ШУМ СЕРЦЯ – шум 
серця, який виникає при відносному звуженні лівого ат-
ріовентрикулярного отвору внаслідок значного розши-
рення лівого передсердя або лівого шлуночка; являє со-
бою протодіасто лічний періодичний шум.

КУМЕРА – ЛОЗА (L. KUMER – H.O. LOOS) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за 
аутосомно-домінантним типом) дермато-стоматолоґіч-
них симптомів; спостерігається фолікулярний гіперке-
ратоз долонь, підошов і ділянки ахіллового сухожилка, 
пахіоніхія, лейкокератоз щік.

КУМИС – молочнокислий продукт, який виготовля-
ють із кобилячого молока; К. містить молочну кислоту, 
спирт, вуглекислоту, а також солі кальцію, мікроелемен-
ти – кобальт, марґанець, мідь та ін., віта міни; застосову-
ють як додатковий загальнозміцнюючий засіб при про-
веденні комплексної протитуберкульозної терапії.

КУМИСОЛІКУВАННЯ – застосування кумису з 
лікувальною метою.

КУМУЛЯЦІЯ – нагромадження в орґанізмі людини 
та тварин різних речовин внаслідок їх тривалого вжи-
вання.

КУНДРАТА (H. KUNDRAT) СИНДРОМ – спадкові 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) ано-
малії мозку і черепа; спостерігається відсутність цент-
рів нюху, аґенезія кісток носа, очний гіпотелоризм; ін-
коли – циклопія та інші вади розвитку черепа.

КУНДРАТА (H. KUNDRAT) ХВОРОБА – див.: 
Лімфосаркоматоз.

КУНІТЦА (M. KUNITZ) МЕТОД – кількісне до-
слідження активності трипсину в дуоденальному вмісті 
з застосуванням, як субстрату, чистого казеїну.

КУНСА (A. H. COONS) МЕТОД – виявлення взає-
модії антиґену з антитілом за допомогою люмінесцію-
ючих антитіл при мікроскопії об’єктів в ультрафіолето-
вому світлі.

КУПАННЯ – водна гіґієнічна і лікувально-про-
філактична процедура, яку виконують у природних во-
доймах і штучних басейнах з прісною і мінеральною 
водою.

КУПЕРА (A. P. COOPER) ГРИЖА – вроджена па-
хова грижа, мішок якої складається із двох камер, які 
вгорнуті одна в одну.

КУПЕРА (W. COWPER) ЗАЛОЗИ – див.: Ци бу-
линно-уретральні залози.

КУПЕРА (A. P. COOPER) НЕВРАЛҐІЯ – див.: Ку-
пера синдром.

КУПЕРА (COOPER) СИМПТОМ – хворий після 
видиху може затримувати дихання довше, ніж після гли-
бокого вдиху; ознака злипливого перикардиту.

КУПЕРА (A. P. COOPER) СИНДРОМ – біль у мо-
лочних залозах без місцевих змін; спостерігається в мо-

лодих жінок при неврозах, перед менструа цією, інко-
ли – у дівчаток до настання менструацій, рідкісно – у 
чоловіків.

КУПЕРИТ – запалення цибулинно-уретральних за-
лоз.

КУПЕРНЕЙЛА (G. P. COOPERNAIL) СИМП-
ТОМ – екхімози на промежині, калитці або статевих 
губах; ознака перелому тазу.

КУПРИК (OS COCCYGIS) – непарна кістка, нижня 
частина хребтового стовпа людини; має вигляд плоско-
го, викривленого дугоподібно назад і нерівного по боках 
клина; широкою основою з’єд нується з крижами.

КУПРИКОВА ДІЛЯНКА – ділянка тіла, що співпа-
дає з дорзальною поверх нею куприка, межа якої зверху 
проходить по лінії між правою і лівою нижніми лате-
ральними поперековими ямками, з боків – по лініях, що 
сполучають медіальні краї підвищень великих сідничних 
м’язів і сходяться біля початку між сідничної борозни.

КУПРИКОВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS COCY-
GEUS) – нервове сплетення, яке є частиною попереко-
во-крижового сплетення; К. с. утворене передніми га-
лузками 5-го крижового і 1-го куприкового нервів; від 
нього відходять м’язові галузки до куприкового м’яза та 
м’яза, що піднімає задній прохід, а також тонкі задньо-
прохідно-куприкові нерви кількістю 3-5, які розподіля-
ються в шкірі між анусом та куприком.

КУПРИКОВИЙ – такий, що стосується куприка.
КУПРИКОВИЙ БІЛЬ – див.: Кокцигодинія.
КУПРИКОВОЇ ДИСПЛАЗІЇ СИНДРОМ – непра-

вильне формування частини чи всього куприка, крижо-
вих та інколи поперекових хребців і відповідних сеґ-
ментів нижньої частини спинного мозку; клінічно про-
являється нейроґенною дисфункцією кишки і сечового 
міхура.

КУПРИКОВОЇ РЕҐРЕСІЇ СИНДРОМ – див.: Куп-
рикової дисплазії синдром.

КУПУЛОМЕТРІЯ – дослідження стану вестибу-
лярного апарату, яке полягає в обертанні досліджува-
ного з незначним кутовим пришвидшенням, після чого 
ви значають тривалість ністаґму і відчуття протиобер-
тання.

КУРАГА – сушені без кісточок абрикоси.
КУРАРЕ – назва міопаралітичних отрут.
КУРАРЕПОДІБНІ РЕЧОВИНИ – лікарські речо-

вини, які блокують нервово-м’язову передачу і викли-
кають роз слаблення скелетної мускулатури; К. р. при-
гнічують нервово-м’язову передачу на рівні постсина-
птичної мембрани, блокуючи н-холінорецептори кінце-
вих пластинок.

КУРАРИНИ – алкалоїди, які входять до складу рос-
линної отрути кураре. За хі мічною природою є амоній-
ними основами похідних дибензилізохіноліну. Добу-
вають з південноамериканської рослини Strychnos. У 
вигляді хімічно чистої кристалічної речовини виділено 
лише один К. – d-тубокурарин-хлорид. Потрапляючи в 
кров, К. порушують нервово-м’язову провідність. При 
розслабленні всіх скелетних м’язів припиняється дихан-
ня, що призводить до смерті. Препарати К. застосову-
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ють у медицині для розслаблення м’язів при наркозі, 
при лікуванні психічних захворювань та при фізіолоґіч-
них дослідженнях.

КУРВУАЗЬЄ (L. COURVOISIER) СИМПТОМ – 
значне збільшення жовч ного міхура у хворих з механіч-
ною жовтяницею; можлива ознака закупорки загальної 
жовчної протоки.

КУРВУАЗЬЄ (L. COURVOISIER) СИНДРОМ – 
див.: Бара – Піка синдром.

КУРВУАЗЬЄ – ТЕРР’Є (L. CO UR VOISIER – 
L.-F. TER RIER) СИМПТОМ – див.: Курвуазьє симп-
том.

КУРВУАЗЬЄ – ТЕРР’Є (L. CO UR VOISIER – 
L.-F. TER RIER) СИНДРОМ – клінічні прояви пухли-
ни ве ликого сосочка дванадцятипалої кишки (фатеро-
вого соска): збільшення жовчного міхура, жовтяниця, 
ахолічний кал.

КУ-РИКЕТСІОЗ АВСТРАЛІЙ СЬКИЙ – див.: Ку-
гарячка.

КУРКОВІ ЗОНИ – ділянки шкіри, легкий дотик до 
яких викликає напад болей, а сильне тиснення послаб-
лює больовий напад, що розвився у хворих з невралґією 
трійчастого нерва; розміщені на губах, носогубних 
складках, крилах носа, бровах.

КУРЛІНҐА (TH. B. CURLING) ТРО ФІЧНА ВИ-
РАЗКА – гостра виразка шлунка або дванадцятипалої 
кишки, яка ускладнює перебіг великих опіків поверх-
ні тіла.

КУРОРТИ – місцевості, що мають природні лі-
кувальні фактори, а також розташовані на них баль-
неолоґічні, гідротехнічні споруди та лікувально-про-
філактичні заклади.

КУРОРТНА МІСЦЕВІСТЬ – міс цевість, яка має 
природні лікувальні фактори, а також придатна для 
орґанізації курорту.

КУРОРТНІ ФАКТОРИ – природні фактори, які ви-
користовують з лікувальною і профілактичною метою.

КУРОРТОЛОҐІЯ – наука про природні лікувальні 
фактори, їхній вплив на орґанізм людини та методи ви-
користання їх з лікувально-профілактичною метою.

КУРОРТОТЕРАПІЯ – комплекс лікувальних за-
ходів на курорті, які ґрунтуються на використанні його 
природних факторів.

КУРРАРІНО – СІЛВЕРМЕНА (G. CURRARINO – 
F. N. SILVERMAN) СИНДРОМ – передчасна облітера-
ція стернальних з’єднань із синостозом і виступанням 
ручки груднини, що спричиняє кілеподібну грудну кліт-
ку; можуть також спостерігатися гіперостоз ребер чи гі-
потрофія передньої частини діафраґми.

КУРС – 1) закінчений ряд дій, процедур; 2) виклад 
наукової дисципліни, галузі знання; 3) період навчання у 
вищих і середніх спеціальних навчальних за кладах.

КУРТКИ СИМПТОМ – ознака сиринґомієлії, що 
зумовлена ураженням задніх рогів і білої спайки спин-
ного мозку на рівні нижніх шийних і верхніх грудних 
сеґментів: на тулубі і кінцівках спосте рігається дисо-
ційований розлад больової і температурної чутливості, 
зона якого за формою нагадує куртку. 

КУРТУА (COURTOIS) СИМПТОМ – ознака коми 
внаслідок ураження мозку: хворому, що лежить на спині 
пригинають підборіддя до грудей, що викликає згинан-
ня ноги в кульшовому і колінному суглобах на боці вог-
нищевого ураження мозку.

КУРУ – трансмісивне пріонове захворювання, яке 
уражає ц. н. с.; поширення К. ґеоґрафічно обмежене го-
ристою місцевістю Нової Гвінеї; інкубаційний період 
коливається від двох до тридцяти років; ураження ц. 
н. с. характеризуються дифузною проліферацією і гі-
пертрофією астроцитів, деґенерацією нейронів, пере-
важно в ділянці мозочка; у смугастому тілі спостері-
гаються у великих нейронах інтраплазматичні вакуолі; 
розрізняють три стадії хвороби; перша стадія: хитка хо-
да, м’язова слабкість, скандоване мовлення, порушення 
конверґенції очних яблук, переміжний тремор кінцівок, 
підвищена чутливість до холоду; друга стадія: посилен-
ня м’язової слабкості і тремору, інколи спстерігається 
риґідність м’язів кінцівок або хореєподібні гіпер кінези, 
судоми, депресія, яка в частини хворих змінюється ей-
форією; третя стадія (термінальна) – підсилюються атак-
сія і тремор, екстрапірамідні і бульбарні синдроми; у 
строки від 3 до 9 мі сяців – летальний результат.

КУРЦА (J. KURZ) СИНДРОМ – комп лекс спад-
кових аномалій; спостерігається виражена гіпермет-
ропія з майже пов ною сліпотою, відсутність зіничних 
ре флексів, ністаґм, ено фтальм, гіпоплазія очної ямки; 
очне дно нормальне. 

КУРЦІУСА (F. CURTIUS) СИНДРОМ (1) – ком-
плекс вроджених вад розвитку: вроджена гіпертрофія 
половини обличчя (головним чином, верхньої щелепи), 
дисплазія і раннє випадіння зубів, родимі судинні плями 
на обличчі, розширення вен на ногах, синдактилія, дист-
рофія шкіри, гіпоґеніталізм, порушення інтелекту.

КУРЦІУСА (F. CURTIUS) СИНДРОМ (2) – ком-
плекс множинних спадкових аномалій; спостерігаєть-
ся мікроцефалія, дебільність, амбліопія з вродженим 
ністаґмом і вираженою конверґуючою косоокістю, геме-
ралопія; виражена гіподонтія; синдактилія, камптодак-
тилія, атрофія подушечок великих пальців, кіфо сколіоз, 
дисплазія або аплазія нігтів; гіпоплазія сосків і яєчок.

КУРЦІУСА (F. CURTIUS) СИНДРОМ (3) – врод-
жена конституційна судинна лабільність з оваріальною 
недостатністю і запорами.

КУРШМАНА  – БЕТТЕНА  – ШТЕЙНЕРТА 
(H. CURSCHMANN – F.E. BATTEN – H. STEINERT) 
СИНДРОМ – прояви спадкової (успадкування нерегу-
лярне за аутосомно-домінантним типом; мутантний ґен 
розміщений в довгому плечі хромосоми 19) міопатії; 
хворіють переважно чоловіки віком 20–30 років; спос-
терігаються розлади м’язового тонусу, які починаються 
в передпліччі і кисті; атрофія циркулярних або затуль-
них м’язів – мімічних і жувальних, потім м’язів шиї; 
парестезії в ділянці атрофій; послаблення і зникнення 
сухожилкових рефлексів; порушення мовлення; змен-
шення підшкірного жирового шару, випадіння волосся, 
розвивається катаракта; атрофія статевих залоз; часто 
спостерігається затримка психічного розвитку; при тяж-
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кому перебігу захворювання, хворі, як правило, помира-
ють у віці зразу ж після 50 років.

КУРШМАНА (H. CURSCHMANN) СПІРАЛІ – 
утворення, які виявляються при мікроскопічному до-
слідженні мокроти після нападу бронхіальної астми: 
спостерігаються прозорі штопороподібні звивисті 
трубчасті утворення, що сформувалися із муцину в 
бронхіолах.

КУСКОКВІМ [KUSKOKWIM – НАЗ ВА РІЧКИ 
В ШТАТІ АЛЯСКА (США)] СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) аномалій; спостерігаються множинні суглобові 
контрактури, переважно колінних і ліктьових суглобів 
з атрофією і компенсаторною гіпертрофією відповід-
них груп м’язів.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) ДИХАННЯ – один 
із видів патолоґічного дихання, яке характеризується 
рідкими дихальними циклами, глибоким і гучним вди-
хом та підсиленим видихом з активною участю експіра-
торних м’язів.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) ПІДГОСТРИЙ 
ПЕРЕДНІЙ ПО ЛІОМІЄЛІТ – див.: Дюшена хворо-
ба.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) ПО ДВІЙНИЙ 
ІНСПІРАТОРНИЙ ФЕ НОМЕН – на висоті вдиху 
спостерігається поєднання парадоксального пульсу з 
підсиленням набухання яремних вен; ознака перикар-
диту.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) СИМПТОМ (1) – 
глибоке ритмічне дихання хворого, що перебуває в не-
притомному стані; ознака діабетичної коми.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) СИМПТОМ (2) – 
уповільнення дихання при вдиху (у нормі – пришвид-
шення); ознака плевромедіастинальних спайок.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) СИМПТОМ (3) – 
сильне набухання яремних вен при вдиху; можлива оз-
нака пухлин середостіння.

КУССМАУЛЯ (A. KUSSMAUL) СИНДРОМ – див.: 
Періартеріїт вузликовий.

КУССМАУЛЯ – МАЙЄРА (A. KUS SMAUL – 
MEIER) ХВОРОБА – див.: Періартеріїт вузликовий.

КУТ ВТОРИННОГО ВІДХИЛЕННЯ ОКА – ве-
личина відхилення (у ґрадусах) зорової лінії здорового 
ока від нормального положення при фіксації будь-якого 
об’єкта оком, що кривить.

КУТ ҐАММА (у фізіолоґічній оптиці) – кут, утворе-
ний зоровою лінією і оптичною віссю ока.

КУТ КОСООКОСТІ – величина відхилення (у ґра-
дусах) зорової лінії ока, що кривить, від нормального 
положення.

КУТОВОЇ ЗВИВИНИ СИНДРОМ – див.: Ґерст-
мана синдром.

КУФСА (H. KUFS) ХВОРОБА – пізня форма амав-
ротичної ідіотії; розвивається в зрілому віці, характери-
зується повільним проґресуванням; зміни особи за ти-
пом орґанічного психічного синдрому; на очному дні 
картина піґментного ретиніту з атрофією зорових не-
рвів; з часом розвиваються паралічі і епілептиформний 

синд ром; летальний результат, звичайно, протягом 10–
15 років від початку захворювання.

КУХНЯ – приміщення для приготування їжі.
КУХОННА СІЛЬ – один із найважли віших хар-

чових продуктів, який являє собою хлористий натрій 
(NaCl); значення К. с. для орґанізму зумовлюється наяв-
ністю молекул іонів натрію та хлору, концентрація яких 
у клітинах, у позаклітинній рідині та в крові забезпечує 
підтримку нормального осмотичного тиску, водно-со-
льового обміну, кислотно-лужного стану та величини 
біоелект ричних потенціалів.

КУЧЕРЯВОГО ВОЛОССЯ ХВОРОБА – спадко-
ва (успадкування за рецесивним, зчепленим з Х-хро-
мосомою типом) хвороба, яка зумовлена порушенням 
всмоктування та транспорту міді в орґанізмі; характе-
ризується дефіцитом міді в печінці та сироватці, а та-
кож не достатністю специфічних мідьвміс них білків, у 
тому числі цитохром α-окси дази, церулоплазміну і лі-
зил-оксидази; клінічно проявляється з раннього дитинс-
тва мікроцефалією, судомами, наявністю кучерявого де-
піґменто ваного волосся та його вогнищевим випадін-
ням. 

КУШЕЛЕВСЬКОГО (Б. П. КУШЕЛЕВСКИЙ) 
СИМПТОМ – болі в крижах при стисненні і розтяг-
ненні тазового кільця; ознака патолоґії крижово-клубо-
вого зчленування.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) ВИРАЗКА – виразка 
шлунка або дванадцятипалої кишки, яка може розвива-
тися при ураженні ц. н. с.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) ЕЗОФАҐІТ – гострий 
езофаґіт, який може розвиватися при ураженні ц. н. с.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) СИМПТОМ – підви-
щення артеріального тиску; можлива ознака гострого 
наростання внутрішньочерепного тиску.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) СИНДРОМ (1) – 
див.: Мостомозочкового кута синдром.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) СИНДРОМ (2) – 
симптомокомплекс, що розвивається при злоякісній пух-
лині мозочка в дітей; проявляється гідроцефалією, що 
швидко розвивається; часто спостерігаються метастази 
в спинний мозок з паралічами кінцівок; з часом – сим-
птоми тотального поперечного пошкодження спинно-
го мозку.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) СИНДРОМ (3) – 
симптомокомплекс, який виникає при пухлині, що роз-
вивається з середньої частини клиноподібної кістки; 
проявляється офтальмоплеґією, супраорбітальними 
парестезіями і болем, однобічним безболючим екзоф-
тальмом, первинною атрофією зорового нерва на бо-
ці ураження, застійним соском на протилежному боці, 
нюховими і смаковими галюцинаціями, змінами осо-
бистості.

КУШІНҐА (H. W. CUSHING) СИНДРОМ (4) – 
див.: Іценко – Кушінґа синдром.

КУШІНҐОЇД – особа, що має конституцію, яка ха-
рактеризується переважним розвитком підшкірної жи-
рової тканини на тулубі, помірно вираженим матроніз-
мом, гіпертрихозом.

 КУРШМАНА СПІРАЛІ – КУШИНҐОЇД
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ЛлЛл
ЛАББЕ (E. M. LABBЕ) СИНДРОМ – інтерміту-

ючі підйоми артеріального тиску у хворих феохромо-
цитомою.

ЛАББЕ – РІДЕЛЯ (E. M. LABBЕ – B. M. K. L. RIE-
DEL) СИНДРОМ – ураження шкіри, які спостеріга-
ються при тиреотоксикозі: щільні, неболючі, з не рів ною 
поверхнею інфільтрати в шкірі, що пе реважно розвива-
ються на передній поверхні гомілок; при гістолоґічному 
до слідженні – картина слизової деґенерації. 

ЛАБІАЛЬНИЙ – губний; такий, що стосується губ, 
належить губам.

ЛАБІЛЬНИЙ – нестійкий, рухливий, непостійний; 
такий, що легко порушу ється.

ЛАБІЛЬНІСТЬ – 1) здатність нервової та м’язової 
тканин відповідати макси мальною частотою імпульсів 
на по д раз нення відповідно до їхньої частоти; 2) нестій-
кість орґанізму щодо змін зов нішнього і внутрішнього 
сере до вища.

Л. АФЕКТИВНА – нестійкість настрою, яка характе-
ризу єть ся вираженими проявами емоцій, що часто змі-
нюються.

Л. ВАЗОМОТОРНА – див.: Дистонія веґетативно-
судинна.

Л. СВІДОМОСТІ ОСОБИ – хвороблива схильність 
до вживання в чужу особу та її роль у житті, що може до-
сягати повної ідентифікації з нею при одночасному збе-
реженні усвідомлення власної особи.

Л. ФУНКЦІОНАЛЬНА – див.: Ла біль ність (1).
ЛАБІРИНТ КІСТКОВИЙ (LABY RINTUS OSSE-

US) – кісткові порожнини та канали внутрішнього 
вуха, які мають дуже щільні стінки; розміщений між 
внутрішнім слуховим проходом з медіального боку 
і барабанною порожниною – з латерального; скла-
дається з трьох частин; центральне місце займає при-
сінок (Vestibulum), спереду від нього розміщена завит-
ка (Cochlea), позаду – три півколові канали (Canales 
semicirculares).

ЛАБІРИНТ ПЕРЕТИНЧАСТИЙ (LA BYRIN THUS 
MEMBRANACEUS) – система порожнин і каналів, 
що сполучаються між собою; Л. п. розміщений всере-
дині кісткового лабіринту; включає еліптичний і сфе-
ричний мішечки, три перетинчастих півколових прото-
ки ( Ductus semicirculares) і завиткову протоку (Ductus 
cochlearis). 

ЛАБІРИНТЕКТОМІЯ – хірурґічне повне видален-
ня кісткого і перетинчастого лабіринтів.

ЛАБІРИНТИТ – запалення лабіринту внутрішньо-
го вуха; проявляється одночасним порушенням функцій 

КХАЙНІ РАК – рак нижньої губи, який спостері-
гається в мешканців Індії, що мають звичку поміщати 
за нижню губу жувальну суміш, яка складається із га-
шеного вапна і табаку (кхайні).

К’ЯСАНУРСЬКОГО ЛІСУ ХВОРОБА – гостре ін-
фекційне захворювання, яке спричинюється вірусом ро-
дини Togaviridae, роду Flavivirus; передається людині ік-
содовими кліщами; природні вогнища К. л. х. виявлені в 
низько гірській зоні тропічного лісу штату Майсур в Ін-
дії; інкубаційний період триває 3–8 днів; клінічно прояв-
ляється підвищенням температури до 39 °С, головним і 
м’язовими болями, нудотою, блюванням, світлобоязню, 
папульозно-везикульозним висипом на м’якому підне-
бінні, лімфаденопатією; часто спостерігається менінґо-
енцефальний синдром, ураження бронхіол; проґноз у 
більшості випадків спри ят ли вий.

КЮММЕЛЯ (H. KÜMMELL) БОЛЬОВА ТОЧ-
КА – див.: Кюммеля точка.

КЮММЕЛЛЯ (H. KÜMMELL) ТОЧКА – больова 
точка, яка розміщена на черевній стінці, на межі серед-
ньої і латеральної третини лінії, що проведена від пуп-
ка до правої передньої верхньої клубової ості; ознака 
апендициту.

КЮММЕЛЛЯ (H. KÜMMELL) ХВОРОБА – за-
хворювання хребта, яке характеризується ураженням од-
ного із грудних хребців, хоча можливе ураження і попе-
рекових хребців; основним проявом К. х. є клиноподіб-
на деформація тіла хребця; клінічно К. х. проявляється 
локальними болями.

КЮММЕЛЛЯ  – ВЕРНЕЯ  (H. KÜM MELL – 
A. A.  S.  VER NEUIL) ХВОРОБА – див.: Кюммелля 
хво роба.

КЮНЧЕРА (G. KÜNTSCHER) СИНДРОМ – спон-
танний асептичний некроз епіфізу проміжної клино-
подібної кістки ступні.

КЮРЕТАЖ – вишкрібання зубоясенної кишені з 
метою видалення ґрануляцій.

КЮРЕТКА – хірурґічний інструмент, основною 
частиною якого є гостра або тупа металева петля.

КЮРІ – одиниця радіоактивності, що дорівнює ра-
діо активності речовини, в якій протягом 1 сек відбу-
вається 3,7 · 1010 радіоактивних розпадів.

КЮРІТЕРАПІЯ – лікування за допомогою природ-
них або штучних радіоактивних речовин.

КЮССА (G. E. KÜSS) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що характеризується хронічною непрохідністю 
кишечника внаслідок спайок у ділянці малого тазу.

КЮСТЕРА (H. RÜSTER) – див.: Майєра – Рокітан-
ського – Кюстера синдром.

КЮСТНЕРА (O. E. KÜSTNER) СИМПТОМ – по 
середній лінії живота в ділянці матки при промацуванні 
визначається пухлина; можлива ознака кісти яєчників.

КЮСТНЕРА – ЧУКАЛОВА (O.E. KÜS T  NER – 
Н. Н. ЧУ КАЛОВ) СИМПТОМ – спостерігається від-
сутність втягування пупкового канатика в статеву щіли-
ну породіллі при натискуванні ребром долоні над лоб-
ковим симфізом; ознака відділення плаценти від стінок 
матки. 
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перифе рійних рецепторів слухового і вестибулярного 
аналізаторів; розрізняють гематоґенний, менінґоґенний 
та тимпаноґенний Л.

ЛАБІРИНТИТ ГЕМАТОҐЕННИЙ – ускладнює пе-
ребіг інфекційних захворювань, внаслідок проникання 
інфекції в лабіринт гематоґенним шляхом; при цьому 
ознаки ураження середнього вуха та мозкових оболонок 
відсутні; патолоґічний процес може бути однобічним 
або двобічним; має різний перебіг; у деяких випадках 
обмежується кількома днями і проявляється відчуттям 
шуму, спонтанним ністаґмом у хворий бік або в обид-
ва боки, помірним зниженням слуху, інколи спостері-
гається підвищена реакція статокінетичного аналізато-
ра на калоричну пробу; в інших випадках спостерігаєть-
ся швидке зниження лабіринтної функції (часткове або 
повне); при цьому виникає значне зниження або повне 
випадіння слухової та статокінетичної функцій.

Л. МЕНІНҐОҐЕННИЙ – ускладнює найчастіше пе-
ребіг епідемічного (менінґококового) менінґіту; мо же 
також розвиватися при туберкульозному, інколи грипоз-
ному, скарлатинозному, коревому та тифозному менінґі-
тах; у деяких випадках виникає при епідемічному па-
ротиті, ускладненому менінґітом; при цьому інфекція 
розповсюджується у внутрішнє вухо по внутрішньому 
слуховому ходу та спіральному каналу завитки; запален-
ня у внутрішньому вусі може мати серозний або гній-
ний характер; у більшості випадків Л. м. розвиваються 
у дітей раннього віку з двобічним ураженням лабірин-
ту; спостерігається стійка повна глухота та випадіння 
статокінетичної функції; вестибулярна декомпенсація 
не проявляється.

Л. ТИМПАНОҐЕННИЙ – у залежності від характе-
ру запальної реакції в лабіринті внутрішнього вуха поді-
ляється на: гострий серозний дифузний, гострий гній-
ний дифузний та некротичний Л. т.

Л. Т. НЕКРОТИЧНИЙ – форма тимпаноґенно-
го Л.; може ускладнювати перебіг туберкульозного та 
скарлатинозного отитів; інколи спостерігається при ко-
ру, внаслідок безпосередньої дії токсинів на лабіринт та 
тромбування судин; туберкульозні ураження лабірин-
ту проявляються у двох формах – некротичній (ексуда-
тивній) та ґранулюючій (проліферативній); при некрозі 
тканин спостерігається утворення кісткових секвест-
рів; при цьому може секвеструватися вся завитка, ок-
ремі півколові канали або майже весь лабіринт; інколи 
виникають гнійний менінґіт, абсцеси мозку чи мозоч-
ка; процес частіше однобічний; клінічні прояви харак-
теризуються бурхливим початком та перебігом; спос-
терігається повна втрата слухової та статокінетичної 
функцій.

Л. Т. ГНІЙНИЙ ГОСТРИЙ ДИФУЗНИЙ – частіше 
ускладнює перебіг гнійного середнього отиту, внаслідок 
проникнення інфекції із середнього вуха у внутрішнє 
з наступним розвитком гнійного запалення в лабірин-
ті; при цьому запальний процес розповсюджується на 
рецепторні нейрочутливі волоскові клітини, які руйну-
ються разом з перетинчастим лабіринтом; інколи ви-
никають гнійний менінґіт та абсцес мозочка; процес є 

однобічним, характеризується бурхливим початком та 
розвитком; спостерігаються сильне запаморочення, ну-
дота, блювання, виражене порушення рівноваги, спон-
танний ністаґм, повна втрата слухової та статокінетич-
ної функцій.

Л. Т. СЕРОЗНИЙ ГОСТРИЙ ДИФУЗНИЙ – час-
тіше ускладнює перебіг гострого середнього отиту, ін-
коли – хронічного (гнійного) середнього отиту; інфекція 
та токсини проникають у лабіринт через отвір каналь-
ця присінка та отвір завитки; ексудат містить ма ло клі-
тинних елементів, переважно виявляються лім фоцити; 
спостерігаються гіперемія, набряк перетинчастого лабі-
ринту, набухання та незначні зміни нейроепітелію; про-
цес, як правило, однобічний; клінічно виражені лабірин-
тні симптоми: ністаґм у бік хворого вуха, який потім 
переходить у здоровий бік або в обидва боки; запамо-
рочення, нудота, блювота, порушення рівноваги; також 
спостерігаються порушення слухової та статокінетич-
ної функцій.

ЛАБІРИНТНА АТАКА – раптовий і виражений 
розвиток симптомів порушення функцій внутрішньо-
го вуха: запаморочення, що супроводжується нудотою, 
блюванням, порушенням статичної і динамічної рівно-
ваги тіла, зниженням слуху.

ЛАБІРИНТНИЙ РЕФЛЕКС – при по дразненні 
рецепторів вестибулярного апарата виникають тонічні 
рефлекси.

ЛАБІРИНТНІ РЕАКЦІЇ – див.: Вестибулярні ре-
акції.

ЛАБІРИНТОПАТІЯ – захворювання внутрішньо-
го вуха незапального характеру, які проявляються пе-
риферійними слуховестибулярними розладами, що не 
вкладаються у відомі нозолоґічні форми; Л. характери-
зуються проґресуючим падінням слуху за типом пору-
шення звукосприймального апарату і хронічної вестибу-
лярної дисфункції, яка періодично підсилюється.

ЛАБІРИНТОТОМІЯ – хірурґічний розтин порож-
нин кісткового лабіринту.

ЛАБОРАНТ – 1) науковий або технічний співпра-
цівник лабораторії; 2) особа, що готує препарати, при-
лади для лабораторних занять або лекцій у навчальних 
закладах.

ЛАБОРАТОРІЯ – 1) установа або її відділ, що здій-
снює експериментальну науково-дослідну та навчальну 
роботу; 2) спеціально обладнане та устатковане прила-
дами, машинами, пристроями приміщення для наукових 
досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та 
випробувань.

ЛАБОРАТОРНА ДІАҐНОСТИКА – розділ клініч-
ної діаґностики, що вивчає методи оцінки фізіолоґіч-
них і розпізнавання та оцінки патолоґічних станів і за-
хворювань, а також методи виявлення збудників захво-
рювань.

ЛАБОРАТОРНА СПРАВА – методичне, технічне, 
орґанізаційне забезпечення лабораторних досліджень.

ЛАБОРАТОРНА ТЕХНІКА – технічні пристрої, 
апарати, прилади, що надають можливість виконувати 
в лабораторіях різні дослідження.
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ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ «НОРМАЛЬНІ» – 
середні значення тих чи інших параметрів для здорової 
популяції ±2 стандартних відхилення; таким чином, 5% 
результатів тестів у здорових осіб можуть належати до 
аномальних.

ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ – різні види тварин, 
які спеціально розмножуються в умовах лабораторій 
або розплід ників для експериментальної або виробни-
чої практики; до Л. т. належать тварини різних систе-
матичних груп.

ЛАБРОЦИТ(И) – клітини, які є обов’язковим ком-
понентом сполучної тканини з переважним периваску-
лярним розміщенням; характерні значна варіабель ність 
за розмірами і виражений полі морфізм; у цитоплазмі 
наявні базофільні ґранули, що містять гепарин, хонд-
роїтинсірчану і гіалуронову кислоти; функція Л. в пер-
шу чергу пов’язана з секрецією в оточуюче середовище 
фізіолоґічно активних речовин (насамперед гепарину і 
гістаміну).

ЛАВАНДА СПРАВЖНЯ (LAVANDA VERA L.) – 
являє собою ряд багаторічних рослин і напівкущів з ро-
дини губо цвітих. Має сильно розгалужені стебла, які 
утворюють кущі заввишки до 60–75 см. Листки лінійні, 
тупі, з закрученими краями. Квітки сині, зібрані в коло-
совидне суцвіття. Насіння дрібне, овальної форми, з гла-
денькою блискучою поверхнею, коричневого кольору. 
Дія: спазмолітична, заспокійлива, антисептична.

ЛАВРІ (LAVERIЕ) СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс спадкового (успадкування за аутосомно-домінан-
тним, інколи – рецесивним типом) пароксизмального 
паралічу; захворювання зустрічається, головним чи-
ном, в Японії, хворіють переважно чоловіки; прояви 
хвороби починаються в період статевого дозрівання, 
інколи – у дитинстві; спостерігаються нападоподібні 
в’ялі паралічі кінцівок, які тривають годинами або дня-
ми; ре флекси зникають, знижується електрична збуд-
ливість м’язів; під час нападу знижується артеріаль-
ний тиск, часто – нестерпне відчуття голоду, блювання, 
запори або проноси, оліґурія, гіпокаліємія, пітли вість; 
напади повторюються з перервами, які тривають міся-
ці або роки. 

ЛАҐЕ (LAGUER) СИМПТОМ – якщо натискувати 
на п’ятку витягнутої, відведеної і ротованої назовні но-
ги, то хворий відчуває біль; ознака патолоґії крижово-
клубового зчленування.

ЛАҐОРІА (LAGORIA) СИМПТОМ – зниження то-
нусу розгиначів стегна; ознака внутрішньосуглобового 
перелому стегнової кістки.

ЛАҐОФТАЛЬМ – неможливість пов ністю заплю-
щити око; «заяче око»; супроводжується висиханням ро-
гівки та кон’юнктиви.

ЛАҐОФТАЛЬМ ПАРАЛІТИЧНИЙ – лагофтальм, 
зумовлений паралічем колового м’яза ока.

ЛАҐОФТАЛЬМУС – див.: Лаґофтальм.
ЛАҐОХІЛАСКАРІДОЗ – гельмінтоз, що спричи ню-

ється круглим гельмінтом Lagochilascaris minor Lei per 
(родина Ascarididae, клас нематод), який паразитує в ки-
шечнику диких кішок і леопардів; поширений у Півден-

ній Америці; характеризується розвитком абсцесів у різ-
них тканинах людини.

ЛАДДА (W. E. LADD) СИНДРОМ – аномалія роз-
витку, яка виникає в ембріо нальному періоді внаслідок 
поєднання завороту середньої кишки із стисненням два-
надцятипалої кишки тяжами очеревини, що фіксують 
атипово розміщену сліпу кишку; проявляється симпто-
мами високої кишкової непрохідності.

ЛАДДИНҐТОНА (N. A. LUD DING TON) СИМП-
ТОМ – обидві схрещені кисті хворий кладе долонями 
вниз на голову і максимально напружує м’язи, згинаю-
чи руки в ліктьових суглобах; при пальпації двоголового 
м’яза на боці травми напруження значно ослаблене або 
відсутнє; ознака розриву двоголового м’яза плеча або 
відриву його сухожилка.

ЛАДЕРА – ШЕЛДОНА (J. LUDER – W. SHEL-
DON) СИНДРОМ – спадкові порушення канальцевої 
реабсорбції, що проявляється гіпераміноацидурією, ґлі-
козурією, гіперфосфатурією, невираженими рахітом та 
аномаліями кісток.

ЛАДИНСЬКОГО (L. J. LADINSKI) СИМПТОМ – 
ознака вагітності: по середній лінії над симфізом спос-
терігається зона еластичної консистенції з овальним 
контуром, де простежується несправжня флюктуація; з 
розвитком вагітності розміри зони збільшуються.

ЛАЕННЕКА (R. T. H. LAЕNNEC) СИМПТОМ 
(1) – круглуваті желатиноподібні ґранули в мокроті; 
можлива ознака бронхіальної астми.

ЛАЕННЕКА (R. T. H. LAЕNNEC) СИМПТОМ 
(2) – при наявності в легенях порожнини, зв’язаної 
з бронхом, повітря, що проникає в бронх, створює 
своєрідний шум – «шум тріснутого глечика»; ознака ка-
верни легені і пневмотораксу. 

ЛАЕННЕКА (R. T. H. LAЕNNEC) СИМПТОМ 
(3) – крепітуючі хрипи, які спостерігаються в почат-
ковій стадії крупозної пневмонії; зумовлені розлипан-
ням альвеол, внутрішня поверхня яких покрита тонким 
шаром фібрину.

ЛАЗАРЄВА (В. Г. ЛАЗАРЕВ) СИМПТОМ – при 
пер кусії в ділянці виличних дуг у хворого, який перебу-
ває в коматозному стані, спостерігається однобічна від-
сут ність або послаблення скорочення лицьової мускула-
тури; ознака вогнищевого ураження головного мозку на 
протилежному боці.

ЛАЗЕР – джерело коґерентного випромінювання, 
яке характеризується високою спрямованістю і вели-
кою щільністю енерґії.

ЛАЗЕРКОАҐУЛЯЦІЯ – коаґуляція тканин за допо-
могою лазера.

ЛАЗНЯ – спеціально обладнане приміщення для 
миття людей, проведення гігієнічних, профілактичних 
і лікувальних заходів.

ЛАЗНЕВО-ПРАЛЬНА СПРАВА – си стема заходів, 
яка забезпечує населення гігієнічним миттям та пран-
ням білизни.

ЛАЙЄЛЛА (A. LYELL) СИНДРОМ – тяжкий дер-
матоз, що характеризується гострим початком і леталь-
ним результатом; викликається коаґулазопозитивними 
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стафілококами групи ІІ, як правило, фаґотипу 71, що 
виробляють епідермо літичний токсин, який спричи-
нює відторг нення верхньої частини епідермісу під зер-
нистим шаром; клінічно проявляється тяжким загаль-
ним станом, явищами загальної тяжкої інтоксикації, га-
рячкою, адинамією; протягом кількох годин на шкірі, 
слизових оболонках порожнини рота, очей, статевих 
орґанів, часто на слизовій оболонці всього травного 
тракту з’являються великі еритематозні плями, які на-
бувають синюшного відтінку; незабаром утворюються 
пухирі і починається відшарування епідермісу; симп-
том Нікольського позитивний; після відшарування ут-
ворюються великі ерозії, з яких виділяється серозно-
гемораґічна рідина; причиною летального результату 
є тяжкий шок.

ЛАЙЛА (D. J. LYLE) СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що спостерігається у хворих з пошкодженням яд-
ра окорухового нерва; проявляється спазмами погляду і 
конверґенції, ністаґмом, інколи вертикальним ністаґмом, 
анізокорією; з часом розвивається двобічний параліч око-
рухового нерва, двобічний паралітичний мідріаз. 

ЛАЙМА ХВОРОБА – див.: Лаймська хвороба.
ЛАЙМСЬКА ХВОРОБА – запальне захворювання, 

яке спричинюється спірохетами (Borrelia burgdorferi) і 
переноситься кліщами групи Ixodes ricinus; клінічно ха-
рактеризується ранніми ураженнями шкіри та хроніч-
ною міґруючою еритемою, після чого через кілька тиж-
нів або місяців після зараження можуть розвитися пато-
лоґічні зміни нервової системи, серця і суглобів.

ЛАЙМСЬКИЙ БОРЕЛІОЗ – див.: Лайм ська хво-
роба.

ЛАЙТВУДА (R. LIGHTWOOD) СИНД РОМ – ди-
тячий тип синдрому Лайтвуда – Олбрайта; розвивається 
внаслідок нездатності проксимальних канальців реаб-
сорбувати аніони бікарбонату (НСО3); клінічно прояв-
ляється затримкою росту, стійкою субфебрильною тем-
пературою, рахітоподібними змінами кісток.

ЛАЙТВУДА – ОЛБРАЙТА (R. LIGHT WOOD – 
F. AL BRIGHT) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який 
розвивається внаслідок спадкових дефектів канальцевих 
ниркових систем реґуляції рівноваги кислот і лугів; ха-
рактеризується полі урією, рахітоподібними змінами ске-
лета, порушеннями кислотно-лужної рівноваги крові, від-
кладенням солей кальцію в нирковій паренхімі і утворен-
ням у порожнині або паренхімі нирок каменів.

ЛАЙТМАТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь упасти з 
корабля в море внаслідок раптового запаморочення.

ЛАКІ – ЛОРАНДА (K. LAKI – L. LO RAND) ХВО-
РОБА – спадковий (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) гемораґічний діатез, розвиток якого зу-
мовлений порушенням утворення фібрину внаслідок де-
фіциту ХІІІ фактора зсідання крові.

ЛАКМУС – рослинний піґмент, який отримують 
із лишайника і який стає червоним при кислій реакції 
(рН<7) та синім – при лужній реакції (рН>7).

ЛАКМУСОВИЙ ПАПІР – просякнутий лакмусом 
папір, що застосовується як грубий індикатор для при-
близного ви значення рН.

ЛАКОДАКРІОЦИСТОРИНОСТОМІЯ – хірурґіч-
не формування анастомозу між слізним озером, слізним 
мішком і порожниною носа.

ЛАКРИМАЛЬНИЙ – слізний; такий, що стосується 
сліз та слізних шляхів.

ЛАКРИМОЦИТ – залозиста клітина епітелію, який 
вистиляє стінки кінцевих відділів слізних залоз; містить 
крапельки жиру і ґранули секрету.

ЛАКТ- (лакто-; лат. lac, lactis – молоко) – частина 
складних слів, яка означає належність до молока.

ЛАКТАЗА – див.: β-Галактозидаза.
ЛАКТАТ-АЦИДОЗ – порушення обміну кислот та 

лугів, що характеризується накопиченням у крові мо-
лочної кислоти.

ЛАКТАТ-АЦИДОЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ – див.: 
Лактат-ацидоз спадковий.

ЛАКТАТ-АЦИДОЗ СПАДКОВИЙ – спадкове за-
хворювання, розвиток якого зумовлений порушенням 
обміну в циклі Кребса, що призводить до накопичен-
ня в орґанізмі молочної кислоти; проявляється розлада-
ми дихання з перших днів життя дитини, збільшенням 
печінки і селезінки, м’язовою гіпоксією, судомами, за-
тримкою фізичного і психіч ного розвитку.

ЛАКТАТДЕГІДРОҐЕНАЗА – фермент вуглевод-
ного обміну, який каталізує взаємоперетворення піро-
виноґрадної і молочної кислот; Л. локалізується у всіх 
тканинах тварин та людини.

ЛАКТАЦИДЕМІЯ – див.: Лактат-ацидоз.
ЛАКТАЦИДУРІЯ – див.: Хілурія.
ЛАКТАЦІЯ – утворення і виділення молока молоч-

ною залозою.
ЛАКТОАЛЬБУМІНИ – прості природні білки (аль-

буміни), що містяться в молоці.
ЛАКТОБАЦИЛИ – див.: Молочнокислі бактерії.
ЛАКТОБІОЗА – див.: Лактоза.
ЛАКТОҐЕНЕЗ – процес утворення молока в секре-

торних клітинах молочних залоз.
ЛАКТОҐЕННИЙ ГОРМОН – гормон передньої 

частки гіпофіза; Л. г. стимулює ріст і розвиток молоч-
них залоз, активує лактацію, стимулює ріст та функцію 
сальних залоз і ріст внутрішніх орґанів; Л. г. реґулює 
репродуктивні процеси, стимулює прояви материнсько-
го інстинкту; в осіб чоловічої статі Л. г. стимулює ріст 
передміхурової залози і сім’яних пухирців; за хімічною 
структурою Л. г. являє собою простий білок, близько 
50 % пептидного ланцюга в молекулі якого згорнуто 
у вигляді α-спіралі; пептидний ланцюг складається із 
199 амінокислотних залишків і містить три дисульфід-
ні зв’язки.

ЛАКТОЗА – дисахарид, який міститься в молоці 
ссавців і людини; є основним вуглеводом у харчуван-
ні грудної дитини; молекула Л. складається із залишка 
ґлюкози і залишка ґалактози.

ЛАКТОЗИ НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ – спадкове (ус-
падковується за аутосомно-рецесивним типом) захво-
рювання, яке характеризується порушенням всмокту-
вання лактози материнського або коров’ я  чого молока; 
проявляється в перші тиж ні життя дитини блюванням, 



506  ЛАКТОЗУРІЯ – ЛАНДОЛЬТА СИНДРОМ

проносом, метеоризмом з розвитком зневоднювання та 
гіпотрофії.

ЛАКТОЗУРІЯ – виділення лактози з сечею; фізіо-
лоґічне явище в останні дні вагітності та в перші дні 
після пологів.

ЛАКТОТЕРАПІЯ – 1) застосування молока з ліку-
вальною метою; 2) різновид протеїнотерапії, який ґрун-
тується на підшкірному або внутрішньом’язовому вве-
денні стерилізованого молока.

ЛАКТОФЛАВІН – див.: Рибофлавін.
ЛАКТОЦИТ – залозиста клітина епітелію альвеол 

молочної залози, яка секретує молоко.
ЛАКУНА – 1) незначне заглиблення; 2) дефект, пус-

те місце.
ЛАКУНАРНИЙ – такий, що стосується лакуни, міс-

тить заглиблення.
ЛАЛО- (грец. lalia – мовлення) – частина складних 

слів, яка зазначає належність до мовлення.
ЛАЛОПАТІЯ – розлад мовлення; загальна назва різ-

них видів дизартрії, дислалії, дисфаґії.
ЛАЛОФОБІЯ – боязнь мовлення, хворобливе не-

бажання говорити.
ЛАМБДА (LAMBDA) – місце з’єднання потиличної 

і обох тім’яних кісток; антропометрична точка.
ЛАМБДАЦИЗМ – неправильне або перекручене 

вимовляння звуку «л»; застосування звуку «л» замість 
звуку «р».

ЛАМБДОПОДІБНИЙ – схожий з грецькою літе-
рою (l).

ЛАМБЕРТА – ІТОНА (E. H. LAMBERT – L. M. EAT-
ON) СИНДРОМ – див.: Ітона – Ламберта синдром.

ЛАМБЕРТА – ІТОНА (E. H. LAMBERT – L. M. EAT-
ON) МІАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Ітона – Лам-
берта синдром.

ЛАМБЛЕНА (A. LAMBLING) СИНДРОМ – див.: 
Постґастректомічний синдром.

ЛАМБО-ЛАМБО – див.: Піоміозит тропічний.
ЛАМІ – МАРОТО (M. LAMY – P. MAROTEAUX) 

СИНДРОМ – різновид спадкового (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) хондродис трофічного ди-
зостозу; характеризується диспропорційним карликовим 
зростом, укороченими проксимальними відділами кінці-
вок, аномаліями ступнів, розширеними проміжками між 
І і ІІ пальцями ніг, ізодактилією, торакальним сколіозом, 
дисплазією і геманґіомами вушних раковин, розщепле-
ним піднебінням, розширенням кінців довгих трубчас-
тих кісток, дисплазією епіфізів.

ЛАМІНАРНИЙ – шаруватий, плоский.
ЛАМІНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення дуг хреб-

ців з метою розтину каналу хребта.
ЛАМІНОҐРАФІЯ – див.: Томоґрафія.
ЛАМЕЛЛА – пластинка, пластиночка, лусочка; тон-

кий шар тканини.
ЛАМЕЛЯРНИЙ – пластинчастий, шаруватий; такий, 

що складається із шарів або лусочок, стосується ламелл.
ЛАМІНАРНИЙ РУХ – рух, при якому окремі стру-

минки течуть паралельно, обтікаючи перешкоди рівно-
мірними шарами.

ЛАНҐА (LANG) АТРОФІЧНИЙ ФОЛІКУЛЯР-
НИЙ КЕРАТОЗ – див.: Кератоз фолікулярний атрофіч-
ний.

ЛАНҐА (LANG) ПЕРИФОЛІКУЛЯРНИЙ ДЕР МА-
ТИТ – див.: Вугрі кулясті.

ДЕ ЛАНҐЕ (C. DE LANGE) СИНДРОМ – комп-
лекс вроджених аномалій у дітей, який характеризуєть-
ся екстрапірамідними розладами моторики, дифузною 
м’язовою гіпертрофією та порушеннями розумового 
розвитку; спостерігаються також низький ріст (амстер-
дамський карлик), брахіцефалія, низько посаджені вуха, 
птериґій шиї, рибоподібний рот, сплющене, ввігнуте, 
опущене, зменшене перенісся зі спрямованими вгору і 
нахиленими вперед ніздрями, густі брови, які сходять-
ся на середині, жорстке грубе волосся, яке низько росте 
на чолі і шиї та плоскі лопатоподібні руки з короткими 
конічними пальцями.

ЛАНҐЕНБЕКА (B. R. K. LANGEN BECK) ПУХ-
ЛИНА – пухлина окістя основи крилоподібного відрос-
тка; проростає в очну ямку, порожнину носа і приносові 
пазухи.

ЛАНҐЕРА (C. R. LANGER) ЛІНІЇ – умовні лінії 
на поверхні шкіри, які відповідають її найбільшій роз-
тяжності.

ЛАНҐХАНСА (TH. LANGHANS) ПУХЛИНА – 
див.: Ланґханса струма проліферуюча.

ЛАНҐХАНСА ((TH. LANGHANS) СТРУМА ПРО-
ЛІФЕРУЮЧА – помірно диференційований варіант 
фолікулярного раку щитоподібної залози, який скла-
дається із сітки фолікулярних клітин, що оточують дріб-
ні порожнини і судинні щілини.

ЛАНДАУ (W. LANDAU) РЕФЛЕКС – фізіолоґіч-
ний рефлекс, що з’являється в дітей віком 6–8 місяців: 
якщо дитину покласти грудьми на руку, то в неї при цьо-
му рефлекторно розгинаються голівка, хребет і ниж-
ні кінцівки так, що все тіло набуває форми дуги; якщо 
пригнути голівку дитини до грудей, розгинальний тонус 
негайно зникає і тіло складається як складаний ніж.

ЛАНДАУ (W. LANDAU) СИМПТОМ – сильний 
систолічний шум у лівій підключичній ділянці; можли-
ва ознака сифілісу аорти.

ЛАНДАУ – КРЕФНЕРА (W. LANDAU – F. R. KLEF-
F NER) СИНДРОМ – епілептичний симптомокомплекс, 
який розвивається в дитинстві; характеризується пар-
ціальними або ґенералізованими нападами, психомо-
торними нападами, афазією, що проґресує до мутиз-
му; електроенцефалоґрама скроневих ділянок з піками 
подібними до піків при легкій формі роландової епілеп-
сії.

ЛАНДОЛЬТА (R. LANDOLT) СИНДРОМ – поєд-
нання спадкових (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) аномалій скелета і крові; характеризується 
вираженою тромбопенією, меґакаріо цитопенією в кіст-
ковому мозку, гемораґіч ним діатезом, який проявляється 
відразу після народження; аплазією променевої кістки, 
інколи – аплазією ліктьової кістки; поєднанням розщеп-
лення піднебіння з підковоподібною ниркою; оліґофре-
нією.
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ЛАНДОЛЬФІ (M. LANDOLFI) СИМПТОМ – зву-
ження зіниці під час систоли і розширення його під час 
діас толи; ознака недостатності аортального клапана.

ЛАНДРІ (J. B. O. LANDRY) ВИСХІДНИЙ ПА-
РАЛІЧ – симптомокомплекс, що відбиває характер 
поширення паралічів при інфекційних та інфекційно-
алерґічних захворюваннях, поліневропатіях, токсичних 
процесах, ензимних дефектах; характеризується розвит-
ком периферійних паралічів, які спочатку захоплюють 
нижні кінцівки, потім – верхні, а протягом кількох днів – 
усю довільну мускулатуру.

ЛАНДРІ (J. B. O. LANDRY) СИНДРОМ – див.: 
Ландрі висхідний параліч.

ЛАНДУ (LANDOU) СИМПТОМ – неможливість 
охопити матку при бімануальному дослідженні; ознака 
незначного асциту.

ЛАНДУЗІ – ДЕЖЕРИНА (L. TH. J. LAN DOU ZY – J. 
J. DЙJERINE) ФОРМА МІОПАТІЇ – див.: Міопатія 
Ландузі – Дежерина.

ЛАННЕЛОНҐА – АШАРА (O.M. LAN NELON-
GUE – E. CH. ACHARD) СИНДРОМ – вроджена сло-
новість ниж ніх кінцівок, внаслідок розширення лім фатич-
них судин та інфільтрації шкіри і підшкірної тка нини.

ЛАНУҐО – 1) первинні волоски, волосяний покрив 
тіла зародка до кінця третього місяця (на дев’ятому мі-
сяці шкіра обличчя та живота втрачає волосяний пок-
рив); ніжні волоски на шкірі новонародженого; 2) во-
лосяний пушок на шкірі людини за винятком тих її ді-
лянок, де росте довге волосся.

ЛАНЦА (O. LANZ) СИМПТОМ (1) – послаблення 
або зникнення правобічного кремастерного рефлексу; 
ознака апендициту.

ЛАНЦА (O. LANZ) СИМПТОМ (2) – болючість 
при пальпації в точці Ланца; ознака апендициту.

ЛАНЦА (O. LANZ) ТОЧКА – точка на межі пра-
вої і середньої третини лінії, яка з’єднує верхні передні 
клубові ості.

ЛАНЦЕТ – гострокінцевий складний хірурґічний 
ніж з ручкою, яка складається з двох пластинок.

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ – ряди видів орґаніз-
мів, пов’язаних один з одним харчовими відносинами, 
що створює певну послідовність у передачі речовин та 
енерґії. Складаються з продуцентів – орґанізмів, здат-
них утворювати орґанічні речовини з неорґанічних (ав-
тотрофні орґанізми), консументів, або споживачів (рос-
линоїдні тварини, хижаки, паразити), та редуцентів – 
руйнівників орґаніч ної речовини (бактерії, гриби та ін-
ші сапрофіти).

ЛАНЦЮГОВИЙ РЕФЛЕКС – складний рефлек-
торний акт, в якому один ре флекс є безпосередньою 
причиною виникнення наступного.

ЛАНЦЮГОВІ РЕАКЦІЇ – хімічні і ядерні реакції, 
в яких перетворення ви хідних речовин у кінцеві продук-
ти здійснюється шляхом регулярного чергування кіль-
кох послідовних реакцій (ланцюгів) за участю атомів, 
вільних радикалів або нейтронів.

ЛАНЧІЗІ (G. M. LANCISI) СИМПТОМ – вираже-
не наповнення яремних вен під час систоли замість де-

якого спадіння цих вен, що спостерігається в здорових 
людей; ознака вади тристулкового клапана серця.

«ЛАПА ВЕДМЕЖА» – складна деформація ступ-
ні, яка характеризується віялоподібним розходженням 
плеснових кісток, плоскостопістю та відхиленням дис-
тального відділу ступні назовні.

ЛАПАРО- (грец. lapara і laparē – пах, черево, живіт, 
поперек, бік) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до черевної чи очеревинної порожнини.

ЛАПАРОГЕМОРАҐІЯ – див.: Гемоперитонеум.
ЛАПАРОМЕТРІЯ – вимірювання обводу живота на 

рівні пупка при вагітності.
ЛАПАРОСКОП – медичний ендоскоп, який вво-

диться через прокол у черевній стінці з метою дослід-
ження черевної порожнини.

ЛАПАРОСКОПІЯ – огляд орґанів черевної порож-
нини за допомогою ендо скопа, введеного в черевну по-
рожнину через прокол черевної стінки.

ЛАПАРОТОМІЯ – хірурґічний розтин черевної по-
рожнини.

ЛАПАРОТОМІЯ АБДОМІНОТОРАКАЛЬНА – 
див.: Лапароторакотомія.

ЛАПАРОТОМОФІЛІЯ – психічний розлад, що 
проявляється в неперервному потоці неправдоподібних 
скарг на стан здоров’я, на нестерпні болі, часто з вимо-
гами виконати для їх усунення порожнинну операцію.

ЛАПАРОТОРАКОТОМІЯ – хірурґічна операція, 
яка полягає в розтині черевної порожнини з наступною 
торакотомією через діафраґму.

ЛАПАРОЦЕНТЕЗ – прокол передньої черевної 
стінки з діаґностичною чи лікувальною метою.

ЛАПАРОЦЕНТЕЗ ТОЧКОВИЙ – див.: Лапароцен-
тез.

ЛАРВІРУВАНИЙ – прихований, безсимптомний, 
замаскований атиповими симптомами.

ЛАРВІЦИДИ – речовини (інсектициди), що засто-
совуються для знищення личинок членистоногих.

ЛАРИНҐ- (лариноґо-; грец. larynx, laringos – гор-
тань) – частина складних слів, яка означає належність 
до гортані.

ЛАРИНҐЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується або на-
лежить гортані; гортанний.

ЛАРИНҐЕКТОМІЯ – повне хірурґічне видалення 
гортані.

ЛАРИНҐІТ – запалення гортані; найбільш часта 
причина гострого Л. є вірусна інфекція верхніх дихаль-
них шляхів; Л. може також спостерігатися при бронхіті, 
пневмонії, ґрипі, коклюші, кору та дифтерії; причиною 
розвитку гострого чи хронічного Л. можуть також бути 
перенапруження голосу, алерґічні реакції та вдихання 
подразнюючих речовин; найбільш характерним про-
явом Л. є неприродна зміна голосу; можуть також спос-
терігатися захриплість і навіть афонія з відчуттям лос-
котання, дертя в горлі та постійне бажання прочистити 
горло; симптоми проявляються в залежності від тяж-
кості запалення; у більш тяжких випадках виникають 
лихоманка, нездужання, дисфаґія та біль у горлі; набряк 
гортані може спричинити задишку; при ларингоскопії 
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спостерігаються гіперемія та набряк слизової оболон-
ки гортані; при наявності плівок необхідно виключити 
дифтерію.

ЛАРИНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
гортані з застосуванням рентґенконтрастних речовин.

ЛАРИНҐОЛОҐ – лікар-фахівець з хвороб горла.
ЛАРИНҐОПЛАСТИКА – хірурґічне закриття де-

фектів гортані.
ЛАРИНҐОРАҐІЯ – кровотеча із гортані.
ЛАРИНҐОРЕЯ – виділення слизу із гортані без хво-

робливих змін, особливо в співаків.
ЛАРИНҐОСКЛЕРОМА – різновид склероми, який 

характеризується утворенням у тканинах стінок підго-
лосової порожнини гортані інфільтратів з подальшим 
їх рубцюванням.

ЛАРИНҐОСКОПІЯ – огляд гортані за допомогою 
спеціальних інструментів.

ЛАРИНҐОСПАЗМ – нападоподібний судомний 
спазм м’язів гортані, що призводить до повного закрит-
тя голосової щілини.

ЛАРИНҐОСТЕНОЗ – стеноз гортані; стійке зву-
ження гортані або повне зникнення її просвіту.

ЛАРИНҐОСТОМА – оперативно сформований от-
вір на шиї, за рахунок якого порожнина гортані сполу-
чається з оточуючим середовищем.

ЛАРИНҐОСТОМІЯ – хірурґічне утворення постій-
ного отвору з гортані на шиї при звуженнях гортані.

ЛАРИНҐОТОМІЯ – хірурґічний розтин гортані.
ЛАРИНҐОТРАХЕЇТ – поєднане запалення гортані 

і трахеї.
ЛАРИНҐОТРАХЕОТОМІЯ – хірурґіч ний розтин 

гортані та кількох верхніх кілець трахеї.
ЛАРИНҐОФАРИНҐІТ – поєднане запалення гор-

тані та глотки.
ЛАРИНҐОФІСУРА – щілиноподібний отвір, який 

утворюється при поздовж ньо му оперативному розтині 
передньої стінки гортані по серединній лінії від вирізки 
щитоподібного хряща до ниж нього краю перснеподіб-
ного хряща.

ЛАРИНҐОЦЕЛЕ – мішкоподібне випинання, яке 
розвивається із шлуночків гортані або з їх відростків; 
спостерігається тенденція розвитку Л. в музикантів, які 
грають на духових інструментах; розрізняють справжні, 
несправжні і симп томатичні Л.; внутрішнє Л. зміщує та 
збільшує вестибулярну складку, що зумовлює захрипліть 
та порушення прохідності дихальних шляхів; зовнішні 
Л. випинаються через щитоподібно-під’язикову мемб-
рану, утворюючи пухлиноподібне утворення на шиї; Л. 
наповнюється повітрям і може розширятися при засто-
суванні прийому Вальсальви; Л. можуть інфікуватися 
(ларинґопіоцеле) та наповнюватися слизеподібною рі-
диною.

ЛАРОКА (LAROCK) СИМПТОМ – підтягнута 
позиція правого або обох яє чок, що виникає мимовіль-
но або при пальпації живота; можлива ознака гост рого 
апендициту.

ЛАРОНА (Z. LARON) СИНДРОМ – успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом; затримка росту ске-

лета, яка спричинена нездатністю синтезувати інсулі-
ноподібний фактор росту Ι здебільшого через дефекти 
рецептора гормону росту.

ЛАРРЕЯ (D. J. DE LARREY) СИМПТОМ (1) – 
сильний біль по ходу сідничого нерва або в крижах при 
переході з позиції лежачи в позицію сидячи; ознака ішіа-
су і попереково-крижового радикуліту.

ЛАРРЕЯ (D. J. DE LARREY) СИМПТОМ (2) – 
при обережному розведенні тазу за крила клубових кіс-
ток в місцях його перелому з’являється біль.

ЛАРРЕЯ (D. J. DE LARREY) СИМПТОМ (3) – 
при спробі сісти з випрямленими ногами із положення 
лежачи з’являється сильний біль по ходу сідничого не-
рва; ознака попереково-крижового радикуліту.

ЛАРРЕЯ (D. J. DE LARREY) ТРИКУТНИК – див.: 
Груднинно-реберний трикутник.

ЛАРРЕЯ (D. J. DE LARREY) ЩІЛИНА – див.: 
Груднинно-реберний трикутник.

ЛАРСЕНА (L. J. LARSEN) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом, можливе також рецесивне успадкування) аномалій: 
плоске обличчя, випнутий лоб, сплющений ніс, гіпер-
телоризм; двобічна дислокація ліктів, стегон, колін, 
pes equinovarus або equino valgus; циліндричні пальці; 
розщеплене піднебіння.

ЛАРСЕНА – ЙОХАНСОНА (CH. M. F. S. LAR-
SEN – S. JOHANSSON) СИНДРОМ – спадкові (успад-
кування за аутосомно-домінантним типом) порушення 
закостеніння надколінка; хвороба спо стерігається пе-
реважно в юнаків; клініч но проявляється припухлістю 
надколінка, який чутливий при натискуванні; рецидиву-
ючим болем у колінному суглобі з переміжним гідроар-
трозом; болі посилюються при навантаженні, особливо 
при підйомі сходами.

ЛАРШЕ (J.-F. LARCHER) СИМПТОМ – білкові 
оболонки ока в місцях, не прикритих повіками; до кін-
ця 1-ї години після смерті внаслідок висихання стають 
тьмяними, блідо-сірими; ознака смерті.

ЛАРЮЕЛЯ (M. L. LARUELLE) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, розвиток якого зумовлений підвищен-
ням внутрішньочерепного тиску у хворих з пухлиною 
мозку в ділянці великого потиличного отвору; характе-
ризується нападоподібними болями в потилиці, блю-
ванням центрального походження, спазмами м’язів шиї; 
кривошиєю, тахіпное, судомним ковтанням, маскоподіб-
ним обличчям.

ЛАСЕҐА (E. C. LASEGUE) ПЕРЕХРЕСНИЙ 
СИМП ТОМ – при пасивному підніманні витягнутої 
здорової ноги хворого, що лежить на спині, спостері-
гається біль в іншій нозі; ознака попереково-крижово-
го радикуліту.

ЛАСЕҐА (E. C. LASEGUE) СИМПТОМ (1) – при 
заплющених очах хворий втрачає здатність ворушити 
кінцівками; ознака істеричної анестезії.

ЛАСЕҐА (E. C. LASEGUE) СИМПТОМ (2) – хво-
рому, що лежить на спині, піднімають ногу, при цьо-
му з’являється біль у поперековій ділянці і по ходу сід-
ничого нерва; при згинанні піднятої ноги в коліні біль 
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зникає і з’являється знову при спробі випрямити ногу; 
ознака ішіасу.

ЛАСКАВЕЦЬ ЗОЛОТИСТИЙ (BUP LEURUM 
AURE UM FISCH.) – багаторічна трав’яниста рослина 
з гіллястим стеблом, заввишки 30–150 см. Листки тон-
кі, яйцевидні, з сизуватим нальотом, охоплюють стеб-
ло біля основи. Квітки жовті, зібрані в зонтики, ото-
чені обгорткою з трьох-п’яти великих яйцевидних лис-
тків. Плоди – темно-коричневі продовгувато-еліптичні 
двосім’янки. Цвіте в трав ні–червні. Росте на лісових лу-
ках, у рід ких хвойних і березових лісах, на узліссі, по 
берегах річок. Дія: антисептична, ранозагоювальна, жа-
рознижуюча, жовчогінна, тонізуюча.

ЛАСКИ ЗАКЛЮЧНІ – див.: Нахшпіль.
ЛАСКИ ПІДГОТОВЧІ – див.: Форшпіль.
ЛАСКИ ПОПЕРЕДНІ – див.: Ласки підготовчі.
ЛАССА-ГАРЯЧКА – гостре вірусне висококонта-

гіозне захворювання, яке спричинюється вірусом, що 
належить до родини Arenaviridae; зустрічається в Аф-
риці. Джерелом і резервуаром вірусу в природі є пе-
реважно африканський багатососковий щур Mastmys 
nataltnsis. Люди заражаються від гризунів переважно 
респіраторним шляхом і через предмети побуту, їжу або 
воду, забруднені сечею гризунів, яка містить вірус. Клі-
нічно Л.-г. характеризується вираженою гарячкою, по-
ширеним міозитом, лімф аденопатією, дифузним ура-
женням пе чін ки та мікроваскулярної системи з гемо-
раґічним синдромом. 

ЛАСТЕНІ ДЕ ФЕРЖЬОЛЬ (LASTHÉNIE DE 
FERJOL – ПЕРСОНАЖ ПОВІСТІ ФРАНЦУЗЬКО-
ГО ПИ СЬМЕННИКА БАРБЕ Д’ОРЕ ВІЛЬЯ «ІСТО-
РІЯ БЕЗ НАЗВИ») СИНДРОМ – стійкий потяг пси-
хічно хворих викликати в себе кровотечі, який суп-
роводжується протидією спробам зупинити крово-
течу.

ЛАТА – гострий психоз, що виникає після переляку; 
характеризується руховим збудженням та рухами, що 
імітують поведінку оточуючих; спостерігається в корін-
них жителів островів Малайського архіпелагу.

ЛАТЕНТНА ІНФЕКЦІЯ – форма (або фаза) інфек-
ційного періоду, що характеризується тривалим збере-
женням збудника в орґанізмі без клінічних проявів за-
хворювання; переважно спостерігається при тривалих 
або хронічних інфек ційних захворюваннях. 

ЛАТЕНТНИЙ – прихований; такий, що не виявляє 
себе видимими озна ками.

ЛАТЕНТНИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ – прихований 
перебіг хвороби, що протікає без видимих симптомів.

ЛАТЕНТНИЙ ПЕРІОД – див.: Інкубаційний пе-
ріод.

ЛАТЕНТНІСТЬ (у ґенетиці) – від сутність феноти-
пового прояву ґена, який є в ґеномі.

ЛАТЕРАЛІЗАЦІЙНИЙ СИМПТОМ – симптом, за 
яким визначають бік лока лізації вогнища патолоґічного 
процесу в головному мозку.

ЛАТЕРАЛЬНИЙ – термін, що вказує на розташу-
вання будь-якої частини тіла або окремих орґанів люди-
ни чи тварини вбік від його серединної площини.

ЛАТЕРО- (лат. latus, lateris – бік) – частина складних 
слів, яка означає «бік», «боковий», «латеральний».

ЛАТЕРОВЕРСІЯ – боковий нахил, нахил убік.
ЛАТЕРОВЕРСІЯ МАТКИ – відхилення матки 

вправо або вліво від серединної площини.
ЛАТЕРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

за допомогою горизонтально спрямованого пучка рен-
тґенівського випромінювання, при якому хворий пере-
буває в горизонтальній позиції.

ЛАТЕРОМЕТР – прилад для дослідження біна-
урального слуху. 

ЛАТЕРОПОЗИЦІЯ – бокове зміщення, зміщення 
вбік.

ЛАТЕРОПУЛЬСІЯ – схильність до руху вбік, падін-
ня вбік; непереборне відхилення тіла хворого вбік при 
ходьбі або після несильного поштовху.

ЛАТЕРОФЛЕКСІЯ – перегин вбік, боковий пере-
гин.

ЛАТЕРОФЛЕКСІЯ МАТКИ – перегин тіла матки 
стосовно шийки з утворенням кута, відкритого вправо 
або вліво.

ЛАТЕРОФОБІЯ – 1) боязнь хворого зайняти бокову 
позу в ліжку при пораненнях грудної клітки; 2) на в’яз-
лива боязнь лежати на боці. 

ЛАТИРИЗМ – захворювання, яке розвивається вна-
слідок отруєння особливим видом сочевиці Lathy rus; 
вважається, що Л. зумовлений сполуками, що нале-
жать до групи нітрилів; клінічно Л. проявляється па-
раплеґією, змінами кровообігу в нижніх кінцівках, по-
рушеннями сечовипускання.

ЛАУЕНШТЕЙНА (C. LAUENSTEIN) ПЕРЕЛОМ – 
ізольований перелом переднього краю дистального кін-
ця великогомілкової кістки.

ЛАУРЕЛА – ЕРІКСОНА (C.-B. LA U RELL – S. ERIK-
S SON) СИНДРОМ – спадкова емфізема легень; з ди-
тячого віку спостерігається дифузна обструктивна емфі-
зема легень з проґресуючою задишкою; ознаки хроніч-
ного бронхіту відсутні навіть на ранніх стадіях захво-
рювання.

ЛАФОРА (G. R. LAFORA) ХВОРОБА – спадко-
вий різновид міоклонічної епілепсії; характеризується 
нападами тонічно-клонічних судом; у періоді між напа-
дами, як і під час нападів, спостерігається міоклонічне 
посмикування різ них частин тіла; розвиваються зміни 
особи: пасивність, емоційне зниження; порушення зо-
ру до повної сліпоти.

ЛАФТА (R. LUFT) СИНДРОМ – симп томокомп-
лекс, що спострігається у хворих зі спадковими ано-
маліями мітохондрій поперечносмугастої мускулатури: 
полідипсія без поліурії, поліфаґія, профузний піт, про-
ґресуюче схуднення, астенія, відсутність глибоких сухо-
жилкових рефлексів, м’язова слабкість і атрофія, підви-
щення основного обміну, креатинурія.

ДЕ ЛЕ (DE LEE) СИНДРОМ – неможливість наро-
дити живу дитину природним шляхом при переношеній 
вагітності і високому вставленні головки.

ЛЕБЕРА (T. LEBER) АТРОФІЯ ЗОРОВОГО НЕР-
ВА – див.: Лебера хвороба.
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ЛЕБЕРА (T. LEBER) РЕТИНІТ – див.: Лебера ре-
тинопапіліт.

ЛЕБЕРА (T. LEBER) РЕТИНОПАПІЛІТ – ексуда-
тивний, звичайно, однобічний ретиніт, який ускладнює 
перебіг деяких інфекційних захворювань; характери-
зується набряком диска зорового нерва, помутнінням 
ділянки жовтої плями, наявністю на очному дні фігу-
ри зірки.

ЛЕБЕРА (T. LEBER) СИНДРОМ – спадковий (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним, інколи – домі-
нантним типом) амавроз; після народження виявляєть-
ся повна або майже повна сліпота; нерегулярний гори-
зонтальний ністаґм, енофтальм; з часом розвивається 
косоокість, кератоконус, зміни сітківки, атрофія зоро-
вого нерва; часто спостерігаються судомні напади, ро-
зумова від сталість.

ЛЕБЕРА (T. LEBER) ХВОРОБА – спадкове (успад-
кування за домінантним, зчепленим з Х-хромосомою, 
типом) деґенеративне захворювання зорового нерва; 
починається гостро у віці 10–20 років; спостерігається 
двобічне послаблення зору, звичайно, з центральною 
скотомою. 

ЛЕВА (M. LEV) ХВОРОБА – захворювання, яке ха-
рактеризується склерозом сполучнотканинних структур 
лі вих передсердя і шлуночка та між шлу ночкової пере-
городки зі стисненням передсердно-шлуночкового пуч-
ка та його ніжок.

ЛЕВАНДОВСЬКОГО (F. LEWAN DOWSKY) СИН-
ДРОМ – форма родимої плями: вроджена піґментна 
пляма блідо-жовтого кольору і твердої консистенції діа-
метром 2–3 мм, покрита виступаючими папулами та об-
лямована по периферії темним піґментним поясом; ло-
калізується переважно на одному боці грудей.

ЛЕВАНДОВСЬКОГО (F. LEWAN DOWSKY) ХО-
ЛОДОВИЙ ПАРАЛІЧ – див.: Ейленбурґа хвороба.

ЛЕВАНДОВСЬКОГО – ЛУТЦА (F. LEWANDOW-
SKY – W. LUTZ) СИНДРОМ – див.: Дисплазія епідер-
місу бородавчаста.

ЛЕВАНДОВСЬКОГО – ЛУТЦА (F. LE WANDOW-
SKY – W. LUTZ) ВЕРУЦИФОРМНА ЕПІДЕРМО-
ДИС ПЛАЗІЯ – див.: Дисплазія епідермісу бородав-
часта.

ЛЕВАССЕРА (LEVASSEUR) СИМПТОМ – подря-
пина на тілі не кровоточить; при накладенні банки від-
сутній крововилив; ознака смерті.

ЛЕВЕНА (A. LÄWEN) ХВОРОБА – остеохонд-
ропатія надколінка; клінічно проявляється болями, які 
спостерігаються при натискуванні на надколінок або 
при його зміщенні.

ЛЕВЕНА – РОТА (A. LÄWEN – ROTH) СИНД-
РОМ – симптомо комплекс, що розвивається у хворих з 
зернистою деґенерацією шишкоподіб ної залози; спос-
терігається карликовий зріст, гі по тиреоз, розумова від-
сталість.

ЛЕВЕНТАЛЯ (L. J. A. LOEWEN THAL) СВЕРБ-
ЛЯЧА ПУРПУРА – див.: Левенталя хвороба.

ЛЕВЕНТАЛЯ (L. J. A. LOEWEN THAL) ХВО-
РОБА – форма гемосидерозу шкіри; характеризуєть-

ся сильним свербежем симетрично розміщених діля-
нок шкіри, який, звичайно, починається з щиколоток і 
поширюється вгору, захоплюючи ноги, стегна, сідниці; 
тулуб і руки залишаються, звичайно, інтактними; ура-
жені ділянки шкіри покриті рожевим точковим висипом 
та ліхеноїдними папулами; з часом спостерігається лу-
щення шкіри. 

ЛЕВЕНФЕЛЬДА – ЕННЕБЕРҐА (L. LO E WEN-
FELD – R. HENNE BERG) СИНДРОМ – див.: Ката-
плексія.

ЛЕВІ (G. LÉVY) СИМПТОМ – у здорової людини 
при сильному згинанні пальців скорочуються розгина-
чі зап’яст ка; при патолоґії екстрапірамідної і стрі арної 
систем це не спостерігається.

ЛЕВІ (O. LOEWI) РЕАКЦІЯ – при різних сту-
пенях підвищення збудливості веґетативної нервової 
системи спостерігається наявність вираженого, три-
валого і (часто) неоднакового розширення зі ниць піс-
ля триразового (упродовж 5 хвилин) закапування в око 
2 крапель 0,1% розчину адреналіну; у здорових людей 
розширення зіниці виражено слабо і швидко зникає; 
симптом часто буває позитивним у хворих тиреоток-
сикозом.

ЛЕВІ-ВАЛАНСІ (J. LEVI-VALENSI) СИМП-
ТОМ – при спробі хворого утримати перкусійний мо-
лоточок між великим і вказівним пальцями він випадає 
із рук; ознака ураження ліктьового нерва.

ЛЕВІ – ПАЛМЕР – МЕРРІТА (N. LA VY – C. G. PAL-
MER – A. D. MERRITT) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
аномалій: виражені різні аномалії хребців і ребер, що 
зумовлює укорочення грудної клітки, коротку шию і 
збіль шення живота; інші аномалії скелета не спостері-
гаються.

ЛЕВІГАЦІЯ – перетворення твердої речовини в ду-
же дрібний порошок, розтирання в найдрібніший по-
рошок.

ЛЕВІНСОНА СИМПТОМ – при спробі самостійно 
пригнути голову до грудей хворий відкриває рот; ознака 
менінґіту і менінґізму.

ЛЕВОФОРІЯ – форма гетерофорії, яка проявляєть-
ся тенденцією до відхилення обох очей вліво.

ЛЕВОЦИКЛОФОРІЯ – форма гетерофорії, яка 
проявляється тенденцією до одночасного повороту обох 
очей навколо саґітальної осі наліво.

ЛЕВУЛЬОЗА – див.: Фруктоза.
ЛЕВУЛЬОЗУРІЯ – див.: Фруктозурія.
ЛЕГАСТЕНІЯ – затруднене набуття навичок до чи-

тання та писання, яке спосте рігається в дітей з нормаль-
ним розвитком інтелекту.

ЛЕГЕНЕВА ВЕНТИЛЯЦІЯ – аерація легень з об-
міном ґазів між атмосферним та альвеолярним по віт-
рям, що забезпечує відновлення альвеолярного повітря 
і підтримку в ньому парціального тиску кисню та вуг-
лекислого ґазу на рівні, необхідному для нормального 
ґазообміну.

ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ НЕВІДОМОЇ ЕТІО-
ЛОҐІЇ – див.: Легенева гіпертензія первинна.
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ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПЕРВИННА – захво-
рювання невідомої етіолоґії, що характеризується на-
явністю високої легеневої гіпертензії; як правило, ви-
никає в молодому віці і має швидкопроґресуючий ха-
рактер; виділені три основні типи патолоґії при Л. г. п.: 
плексоґенна легенева артеріопатія (ПЛА), рецидиву-
юча тромбоемболія в дрібні галузки легеневої артерії 
(РЛТ) та вено-оклюзійне захворювання легень (ВОЗ); 
при ПЛА найбільші зміни спостерігаються в галузках 
легеневої артерії м’язового типу та в артеріолах у виг-
ляді плексоґенних структур, що формуються в значно 
дилатованих частинах артерій, просвіт яких заповнений 
розростаннями клітин інтими з утворенням множинних 
щілин між солідними скупченнями клітин; типовими є 
гіпертрофія медії дрібних артерій та потовщення інти-
ми з утворенням концентричних шаруватих структур; 
РЛТ характеризується гіпертрофією медії, наявністю 
тромботичних уражень, починаючи від свіжих тромбів 
у просвіті дрібних легеневих артерій до ексцентричного 
фіброзу інтими та повною оклюзією судини; при ВОЗ 
спостерігається ураження венул та дрібних легеневих 
вен; в їх просвіті спостерігаються інтраваскулярні сеп-
ти, орґанізовані реканалізовані тромби або ексцентрич-
ний фіброз інтими.

ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ ПЕРСИСТУЮ-
ЧА – загрозливий для життя стан новонародженого, 
при якому відбувається повернення до фетального 
кровообігу з вазоконстрикцією легеневих артеріол та 
суттєвим зменшенням легеневого кровотоку; при пер-
систуючому фетальному кровобігу кров, як у плода, 
скидається із малого у велике коло крово обігу або че-
рез овальний отвір, або через незарощену артеріаль-
ну протоку.

ЛЕГЕНЕВА ЄМКІСТЬ – кількість повітря, що 
можуть вміщати легені; при максимальному розши-
ренні грудної клітки (при самому глибокому вдиху) в 
обох легенях дорослого здорового чоловіка вміщаєть-
ся приблизно 5000 см3 повітря; після сильного видиху 
в легенях залишається біля 1500 см3 повітря – залиш-
кове повітря; різниця між вищезазначеними цифрами 
складає 3500 см3 – середня життєва емкість легень, 
яка складається із трьох величин: дихальне повітря, 
додаткове і запасне; дихальне повітря (500 см3) – кіль-
кість повітря, яке вдихається (або видихається) при 
звичайному спокійному (поверхневому) диханні; до-
даткове повітря (1500 см3) – кількість повітря, яке 
можна ввести в легені при самому сильному вдихан-
ні, понад дихального повітря; запасне повітря (1500 
см3) – кількість повітря, яке може бути виведено при 
максимальному видиху, не враховуючи дихального 
повітря. 

ЛЕГЕНЕВА КРОВОТЕЧА – виділення значної 
кількості крові із дихальних шляхів.

ЛЕГЕНЕВА СЕКВЕСТРАЦІЯ – наявність додатко-
вої частки легені, яка сполучається або не сполучається 
з бронхіальною системою легені, але має самостійний 
кровообіг за рахунок аномально розміщеної артерії, яка 
відходить безпосередньо від аорти.

ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ – патолоґічні зміни, які ха-
рактеризуються гіпертрофією і (або) дилатацією пра-
вого шлуночка серця внаслідок легеневої артеріальної 
гіпертензії, що зумовлено первинними захворювання-
ми бронхолегеневого апарату, судин легень або тора-
кодіафраґмальними порушеннями.

ЛЕГЕНЕВИЙ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ ПРООТЕЇНОЗ – 
захворювання невідомої етіолоґії, яке характеризується 
заповненням альвеолярних просторів зернистим ШИК-
позитивним (виявляється при обробці Шифф-йодною 
кислотою) матеріалом, що складається, головним чи-
ном, із фосфоліпідів та білків.

ЛЕГЕНЕВИЙ СТОВБУР (TRUNCUS PULMONA-
LIS) – артерія, яка несе венозну кров із правого шлуноч-
ка серця в легені; довжина Л. с. коливається в межах 4–6 
см, діаметр близько 3,5 см; Л. с. по діляється на праву і 
ліву легеневі артерії.

ЛЕГЕНЕВІ ЛЕТУЧІ ІНФІЛЬТРАТИ – див.: Леф-
лера синдром.

ЛЕГЕНЕВО-НИРКОВИЙ СИНДРОМ – див.: Ґуд-
пасчера синдром.

ЛЕГЕНЕВО-СЕРЦЕВА НЕДОСТАТ НІСТЬ – па-
толоґічний стан, який характеризується поєднанням 
недостатності функції зовнішнього дихання і крово-
обігу.

ЛЕГЕНІ (PULMONES) – парні орґани – права і лі-
ва Л (pulmo dexter, pulmo sinister); розміщені в плевраль-
них порожнинах (cavitas pleuralis). Форма і розміри Л. 
індивідуальні. Середня висота правої Л. 27,1 см у чо-
ловіків і 21,6 см у жінок; лівої Л. 29,8 см у чоловіків 
і 23 см у жінок. Середня ширина основи правої Л. 13, 
5 см у чоловіків і 12,2 см у жінок; лівої Л. – 12,9 см у 
чоловіків, 10,8 см у жінок. В кожній Л. розрізняють 
заокруглену верхівку (apex pulmonis), основу (basis 
pulmonis), три поверхні – реброву (facies costalis), се-
редостінну (facies mediastinalis), діа фраґмову (facies 
diaphragmatica) та два краї – передній (margo anterior) і 
нижній (margo inferior). Л. поділяються на частки. Пра-
ва Л. складається із трьох часток: верхньої, серед ньої 
і нижньої. Ліва Л. поді ляється на верхню і нижню час-
тки. У кожній легені виділяють 10 бронхолегеневих 
сеґментів. Верхня частка правої Л. (pulmo dexter, lobus 
superior) містить: верхівковий (С I) (segmentum apicale), 
задній (C II) (segmentum posterius) і передній (C III) 
(segmentum anterius) сеґменти; середня частка правої Л. 
(pulmo dexter, lobus medius) – бічний (С IV) (segmentum 
laterale) і при середній (C V) (segmentum mediale) сеґ-
менти; нижня частка правої Л. (pulmo dexter, lobus 
inferior) – верх ній (C VI) (segmentum superius), присе-
редній основний; серцевий (С VII) (segmentum basale 
mediale; segmentum cardiacum), передній основний 
(С VIII) (segmentum basale anterius), бічний основний 
(С IX) (segmentum basale laterale), задній основний 
(С  X) (segmentum basale posterius)сеґменти. Верхня 
частка лівої Л. (pulmo sinister, lobus superior) містить: 
верхівково–задній (С I + II) (segmentum apicoposterius), 
передній (C III) (segmentum anterius), верхній язичко-
вий (C IV) (segmentum linqulare superius) і нижній язич-
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ковий (C V) (segmentum linqulare inferius) сеґменти; 
нижня частка лівої Л. (pulmo sinister, lobus inferior) – 
верхній (C VI) (segmentum superius), при середній ос-
новний; серцевий (С VII) (segmentum basale mediale; 
segmentum cardiacum), передній основний (С VIII) 
(segmentum basale anterius), бічний основний (С IX) 
(segmentum basale laterale) і задній основний (С X) 
(segmentum basale posterius) сеґменти. Л. складаються 
із розгалужень бронхів, які утворюють бронхіальне де-
рево і системи альвеол, що разом з дихальними бронхіо-
лами, альвеолярними ходами і альвеолярними мішеч-
ками утворюють альвеолярне дерево (дихальну парен-
хіму Л.); дещо вище середини середостінної поверхні 
і ближче до її заднього краю розміщена, витягнута у 
вертикальному напрямку, виїмка – ворота легені (hilum 
pulmonis), які є місцем входу та виходу кровоносних 
(одна легенева артерія, дві легеневі вени, судини брон-
хів) і лімфатичних судин, бронха та нервів; всі зазна-
чені утворення, з’єднані сполучною тканиною утво-
рюють корінь легені (radix pulmonis); у воротах легені 
розміщені кілька лімфатичних вузлів. Основною фун-
кцією Л. є дихальна функція. Вона полягає в артеріалі-
зації крові в капілярах малого кола кровообігу. Для її 
виконання необхідні три процеси: вентиляція альвеол 
повітрям або ґазовою сумішшю з досить високим пар-
ціальним тиском кисню і низьким парціальним тиском 
двоокису вуглецю; дифузія кисню і двоокису вуглецю 
через легеневу мембрану; кровоток через капіляри ма-
лого кола кровообігу.

ЛЕГЕНІ ЗАСТІЙНІ – симптомокомплекс, який спо-
стерігається при лівошлуночковій або лівопередсерд-
ній недостатності, що призводить до перенаповнення 
кров’ю вен легень; клінічно проявляється задишкою, 
кашлем з виділенням слизової мокроти, дрібнопухир-
частими хрипами, часто кровохарканням та легеневи-
ми кровотечами.

Л. КІСТОЗНІ – див.: Легені по лікістозні.
Л. КІСТОПОДІБНІ – див.: Легені полікістозні.
Л. ПОЛІКІСТОЗНІ – вроджена наявність у легенях 

тонкостінних кіст, які заповнені серозною рідиною.
Л. СТІЛЬНИКОВІ – легені, які внаслідок наявності 

множинних бронхіальних нориць мають на розрізі виг-
ляд стільників.

Л. ФЕРМЕРА – алерґічний альвеоліт, який спричи-
нюється грибковою флорою запліснявілого сіна.

ЛЕГЕНЬ ВОЛОГИХ НОВОНАРОДЖЕНОГО 
СИН ДРОМ – див.: Тахіпное новонародженого тран-
зитор не.

ЛЕГЕНЬ ПРОЗОРИХ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спричинюється вродженою відсутністю або 
гіпоплазією легеневих артерій; можливий також част-
ковий або сеґментарний аґенез, як можливі й додаткові 
легені та легеневі частки або сеґменти; спостерігається 
імітація локалізованої емфіземи.

ЛЕГЕНЯ «ДЗЕРКАЛЬНА» – аномалія відходжен-
ня бронхів або кількості легеневих борозн, коли легеня 
на одному боці являє собою дзеркальне відображення 
контрлатеральної легені.

ЛЕГЕНЯ ЗНИКАЮЧА – див.: Проґресуюча леге-
нева дистрофія.

ЛЕГЕНЯ НАДПРОЗОРА – див.: Проґресуюча ле-
генева дистрофія.

ЛЕГЕНЯ ПРОЗОРА – див.: Проґресуюча легенева 
дистрофія.

ЛЕГЕНЯ «ШОКОВА» – патолоґічні зміни в леге-
нях, що розвиваються при шоках різного походження; 
характеризується сладж-синдромом і розсіяним внут-
рішньосудинним тромбозом, множинними крововили-
вами, множинними гемораґічними ателектазами, які 
внаслідок вторинного руйнування сурфактанта мають 
стійкий характер.

ЛЕҐҐА – КАЛЬВЕ – ПЕРТЕСА (A.T. LEGG – J. CAL-
VÉ – G.C. PER THES) ХВОРОБА – див.: Пер теса син-
дром.

ЛЕҐІОНЕЛЬОЗИ – захворювання, які спричиню-
ються різними видами бактерії Legionella; описано по-
над 30 видів Legio nella; з них близько 19 вважають-
ся збудниками пневмонії в людини; звичайно, це L. 
pneumophila, L. micdadei, L. bozemanii i L. dumoffi i; ці 
мікроорґанізми морфолоґічно схожі, мають загальні 
біохімічні ознаки і спричинюють схожі захворювання; 
варіантами Л. є: 1) безсимптомна сероконверсія; 2) гри-
поподібне захворювання з самовилікуванням, без пнев-
монії; яке інколи називають понтіакською гарячкою; 3) 
хвороба леґіонерів – найбільш тяжка форма, для якої 
характерним є пневмонія; 4) місцева інфекція м’яких 
тканин; зустрічається рідкісно.

ЛЕҐІОНЕРІВ ХВОРОБА – інфекційне захворю-
ван ня, яке спричинюється бактерією Legionella pneumo-
philla; характеризується тяжкою пневмонією, гарячкою, 
у тяжких випадках – порушенням функції нирок і шлун-
ково-кишкового тракту.

ЛЕҐРУ (LEGROUX) СИМПТОМ – збільшення 
нижніх потиличних і пахових лімфатичних вузлів; мож-
лива ознака туберкульозного ураження верхівки легені.

ЛЕДДА (W. E. LADD) СИНДРОМ – кишкова не-
прохідність у маленьких дітей зі спадковими аномалія-
ми кишечника.

ЛЕДДА – ҐРОСА (W. E. LADD – R.E. GROSS) СИН-
ДРОМ – комплекс вроджених аномалій, який характе-
ризується поєднанням жовтяниці новонароджених зви-
чайного ґенезу з атрезією жовчних проток.

ЛЕДДЕРХОЗЕ (G. LEDDERHOSE) КОНТРАКТУ-
РА – див.: Фіброматоз підошви.

ЛЕДДЕРХОЗЕ (G. LEDDERHOSE) СИНДРОМ 
(1) – див.: Фіброматоз підошви.

ЛЕДДЕРХОЗЕ (G. LEDDERHOSE) СИНДРОМ 
(2) – симптомокомплекс, який розвивається при трав-
матичному розриві підошовної фасції, що виникає пе-
реважно при переломах кісток гомілки або ступні; спос-
терігаються сильні болі в середині ступні при стоянні 
або ходьбі; у ділянці І плеснової кістки під шкірою про-
мацується болюче випинання.

ЛЕДЕ (T. E. LEUDET) СИМПТОМ – дрібна крепі-
тація у вухах, яку чує не тільки хворий, але й лікар; озна-
ка катарального отиту.



513 ЛЕДЕРЕРА – БРИЛЛА ГОСТРА ГЕМОЛІТИЧНА АНЕМІЯ – ЛЕЙКЕМІЯ/ЛІМФОМА В-ЛІМФО БЛАСТНА З КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ

ЛЕДЕРЕРА – БРИЛЛА (M. LEDE RER – N. E. BRILL) 
ГОСТРА ГЕМОЛІТИЧНА АНЕМІЯ – див.: Ледере ра – 
Брилла хвороба.

ЛЕДЕРЕРА – БРИЛЛА (M. LEDE RER – N. E. BRILL) 
ХВОРОБА – різновид гемолітичної анемії, у розвитку 
якої основне значення надається аутоімунному процесу; 
у крові спостерігається нормо- або гіперхромна анемія, 
кількість еритроцитів знижується до 1–1,5 млн в 1 мкл, 
гемоґлобіну – до 3–4 г%; осмотична стійкість еритро-
цитів нормальна, тривалість їх життя скорочується до 5–
6 днів; спостерігається виражений ретикулоцитоз, ані-
зоцитоз, високий нейрофільний лейкоцитоз із зрушен-
ням вліво; у крові збільшений вміст β- і γ-ґлобулінів, 
непрямого білірубіну, холестерину, залишкового азоту 
і калію.

ЛЕЖЕНА (J. J. L. M. LEJEUNE) СИНД РОМ – 
комплекс вад розвитку, зумовлений змінами короткого 
плеча хромосоми 5-ї пари; характеризується низькою 
вагою новонароджених (до 2500 г); маленьким в’ялим 
надгортанником, який має тенденцію опускатися над 
голосовою щілиною, що викликає специфічний тембр 
голосу, який нагадує котяче нявкання; круглим місяце-
подібним обличчям, косим розрізом очей з опущеними 
зовнішніми кутами, епікантусом (складка біля внутріш-
нього кута очей), гіпертелоризмом, дещо сплощеним но-
сом, низько розміщеними вушними раковинами, мікро-
цефалією доліхоцефальної форми; можуть зустрічатися 
розщеплення губи, високе готичне піднебіння, розщеп-
лення язичка; косоокість, астиґматизм; вади розвитку 
серця та судин, нирок; гіпоспадія.

ЛЕЖНЬОВА (Н. Ф. ЛЕЖНЕВ) СИМП ТОМ – при 
цистоскопії спостерігається бульозний набряк устя се-
човоду; ознака туберкульозу нирок.

ЛЕЖОННА – ЛЕРМІТТА (M.M.P. LE JONNE – 
J. J. LHER MITTE) ОЛИВОРУБРОЦЕРЕБЕЛЯРНА 
АТРОФІЯ – захворювання, яке характеризується атро-
фією кори мозочка, зубчастих ядер і верхніх ніжок мо-
зочка, нижніх олив та червоних ядер; клінічно прояв-
ляється поєднанням мозочкових розладів з симп томами 
ураження стовбура головного мозку.

ЛЕЗІЯ – пошкодження, ураження, порушення, роз-
лад функції або взаємовідносин між тканинами.

ЛЕЙБЕНДА (P. F. LABAND) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) аномалій: фіброматоз ясен, відсутність 
або дисплазія нігтів пальців рук, загострені дистальні 
фаланґи пальців, що зумовлено кістковою дисплазією; 
гепато спленомеґалія; інколи – перерозтягненість суг-
лобів, переважно п’ястково-фаланґових.

ЛЕЙДЕНА (E. V. LEYDEN) ДИСТРОФІЯ – про-
ґресуюча м’язова дистрофія з переважним ураженням 
м’язів плечового і тазового поясів; успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом; захворювання починаєть-
ся у віці 3–5 років з проґресуючої м’язової слабкості і 
атрофій, які спочатку захоплюють м’язи тазового поя-
са, потім плечового; проґресування процесу повільне; 
повна втрата здатності до пересування наступає через 
20–30 років після початку захворювання.

ЛЕЙДЕНА (E. V. LEYDEN) ПРОТОКА – див.: Ме-
зонефральна протока.

ЛЕЙДЕНА – МЕБІУСА (E.V. LEY DEN – P. J. MOE-
BIUS) ДИСТРО ФІЯ – див.: Лейдена дистрофія.

ЛЕЙДИҐА (F. LEYDIG) ГІПОҐОНАДИЗМ – пост-
пубертатний гіпоґонадизм у молодих людей з дисп-
лазією клітин Лейдиґа; захворювання, звичайно, про-
являється у віці 17–18 років; спостерігається незначне 
оволосіння за жіночим типом; яєчка зовнішньо нормаль-
ні; зменшений вміст 17-кетостероїдів у сечі.

ЛЕЙДИҐА (F. LEYDIG) СИНДРОМ – див.: Лей-
диґа гіпоґонадизм.

ЛЕЙК- (лейко-; грец. leukos – білий) – частина склад-
них слів, яка означає «білий», «такий, що стосується 
лейкоцита».

ЛЕЙКАФЕРЕЗ – витягування із крові лейкоцитів.
ЛЕЙКЕМІДИ – див.: Гемодермії неспецифічні.
ЛЕЙКЕМІЧНЕ ЗЯЯННЯ – відсутність у перифе-

ричній крові перехідних форм між бластними клітина-
ми та зрілими лейкоцитами; спостерігається при гос-
трому лейкозі.

ЛЕЙКЕМІЯ – застаріла назва лейкозу.
Л. ІЗ ВЕЛИКИХ ЗЕРНИСТИХ ЛІМФОЦИТІВ – 

злоякісний новоутвір, при якому клітини периферійної 
крові з округлими або овальними ядрами з помірно кон-
денсованим хроматином; ядра розміщені ексцентрично, 
цитоплазма досить широка, світла, з азурофільною зер-
нистістю; у пухлинних клі тинах реакція на кислу фос-
фатазу позитивна з ґранулярним продуктом реакції; 
інфільтрати в кістковому мозку вогнищеві; у селезін-
ці інфільтрують червону пульпу, у печінці – синусої-
ди; перебіг у більшості випадків в’ялий; спостерігаєть-
ся незначний або помірний лімфоцитоз (від 5 до 20000 
в 1 мл), часто – нейтропенія, анемія (при Е-клітинних 
пухлинах); при Е-клітинній лейкемії спостерігається 
незначна або помірна спленомеґалія, лімфаденопатія 
і гепатомеґалія; хворі гинуть частіше від ускладнень, 
пов’язаних з цитопенією, ніж від проґресування пух-
линного росту.

Л. ВОЛОСАТОКЛІТИННА – злоякісний новоут-
вір, що належить до лімфоїдних пухлин; пухлинні клі-
тини невеликі, з овальними та бобоподібними ядрами, з 
більш дисперсним хроматином, ніж у малих лімфоцитах, 
та з широкою світлою цитоплазмою; у цитолоґічних пре-
паратах добре видно, що пухлинні клітини мають тонкі, 
волоскоподібні відростки; завжди спостерігається уражен-
ня кісткового мозку; у селезінці інфільтрат локалізується в 
червоній пуль пі; ураження лімфатичних вузлів та тканин-
ні інфільтрати рідкісні; хворіють дорослі, типова сплено-
меґалія, панцитопенія; перебіг в’ялий.

Л./ЛІМФОМА В-КЛІТИННА ХРОНІЧ НА ЛІМ-
ФОЦИТАРНА/ПРОЛІМФОЦИТАРНА З МА ЛИХ 
ЛІМФОЦИТІВ – див.: Лімфома/лейкемія В-клі тинна 
хронічна лімфоцитарна/пролімфоцитарна з малих лімфо-
цитів.

Л./ЛІМФОМА В-ЛІМФО БЛАСТНА З КЛІТИН-
ПОПЕРЕДНИКІВ – див.: Лімфома/лейкемія В-лімфо-
бластна з клітин-попередників.
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ЛЕЙКЕМІЯ ЛІМФОЦИТАРНА Е-КЛІТИННА 
ХРОНІЧНА/ ЛЕЙКЕМІЯ ПРОЛІМФОЦИТАРНА – 
злоякісна пухлина, клітини якої з ядрами дещо непра-
вильної форми; в інфільтраті може бути багато судин з 
світлим «високим» ендотелієм; зустрічаються пухлини, 
що не відрізняються від відповідної В-клі тинної лімфо-
ми; перебіг аґресивний; спо стерігається високий лейко-
цитоз (понад 100 000).

Л. МЕНІНҐЕАЛЬНА – див.: Менінґіт лейкозний.
Л. ОСТЕОСКЛЕРОТИЧНА  – див.: Ос тео-

мієлофіброз.
ЛЕЙКЕМОЇДНІ РЕАКЦІЇ – патолоґічні реак-

ції крові, які схожі з лейке мічними змінами крові, але 
відрізняються від них за патоґенезом; при Л. р. не спос-
терігається проґресуючий ріст злоякісних кровотворних 
клітин, які складають морфолоґічний субстрат пухлини, 
що розвивається як у кровотворній тканині, так і за її 
межами; розрізняють Л. р. мієлоїдного і цитопенічного 
типу, з вираженою бластемією, лімфатичні реакції, еози-
нофільні реакції, моноцитарні реакції, вторинні еритро-
цитози, реактивні тромбоцитози.

ЛЕЙКІЗМ – див.: Альбінізм.
ЛЕЙКІНИ – бактерицидні речовини, які синтезу-

ються лейкоцитами.
ЛЕЙКОАҐЛЮТИНАЦІЯ – аґлютинація лейкоци тів 

сироваткою, що містить антитіла проти їх антиґенів.
ЛЕЙКОАҐЛЮТИНІНИ – див.: Антитіла лейко-

аґлютинуючі.
ЛЕЙКОҐЕНЕЗ – див.: Лейкоцитопоез.
ЛЕЙКОҐРАМА – див.: Лейкоцитарна формула.
ЛЕЙКОДЕРМА – розлад піґментації шкіри, що ви-

никає внаслідок зменшення кількості або повного зник-
нення в шкірі піґменту меланіну; характеризується по-
явою множинних заокруглених депіґментованих плям 
різних роз мірів.

Л. ВТОРИННА – див.: Л. несправжня.
Л. ЛІКАРСЬКА – Л., яка виникає внаслідок три-

валого застосування лікарських препаратів (напр., фу-
рациліну).

Л. НАБУТА – див.: Вітиліґо.
Л. НЕСПРАВЖНЯ – Л., яка з’являється на місці 

шкірних висипів при різних дерматозах при їх завер-
шенні.

Л. ПРОФЕСІЙНА – Л., яка виникає при порушенні 
піґментоутворення в шкірі внаслідок дії деяких хіміч-
них речовин.

Л. СИФІЛИТИЧНА – Л., яка розвивається у вто-
ринному рецидивному пері о ді сифілісу; локалізується 
переважно на шкірі задньої, бокових і передньої повер-
хонь шиї – «намисто Венери».

Л. СИФІЛІТИЧНА МАРМУРОВА – форма сифілі-
тичної Л.; характеризується слабовираженою піґмен-
тацією навколо білих плям, внаслідок чого шкіра має 
«брудний» вигляд.

Л. СИФІЛІТИЧНА СІТЧАСТА – форма сифілі-
тичної Л.; характеризується схильністю депіґментова-
них плям до збільшення в розмірах і злиття між со-
бою.

ЛЕЙКОДЕРМА НАБУТА ВІДЦЕНТРОВА – див.: 
Саттона хвороба.

ЛЕЙКОДЕРМА СОНЯЧНА – форма псевдолейко-
дерми, яка виникає на місці сонячних опіків або шкір-
них висипів, які реґресували під впливом сонячних про-
менів.

ЛЕЙКОДИСТРОФІЇ – спадкові хвороби, при яких 
порушується процес міє лінізації; в основі патоґенезу 
Л. лежить ґенетично зумовлений ензиматичний дефект, 
який призводить до порушення мієлоґенезу і обміну 
аномально побудованого мієліну.

Л. ҐЛОБОЇДНОКЛІТИННА – див.: Краббе хво-
роба (1).

Л. З ДИФУЗНОЮ ВОЛОКНИСТОЮ ФОРМА-
ЦІЄЮ РОЗЕНТАЛЯ (C. ROSENTHAL) – Л., яка 
ха рактеризується дифузною демієлінізацією з во г-
нищевими розм’якшеннями різного розміру та скуп-
ченнями гіаліну; хвороба розвивається в ранньому ди-
тячому віці; проявляється збільшенням мозку, гідроце-
фалією, деменцією, спастичними паралічами, епілеп-
тичними нападами; тривалість життя хворих не більше 
двох років.

Л. МЕТАХРОМАТИЧНА ҐРІН ФІЛДА – ШОЛЬ-
ЦА (Y. G. GREEN FIELD – W. SCHOLZ) – див.: Ґрін-
філда хвороба.

Л. СУДАНОФІЛЬНА – див.: Пеліцеуса – Мерцба-
хера хвороба.

ЛЕЙКОДІАПЕДЕЗ – вихід лейкоцитів із просвіту 
капілярів через проміжки між ендотеліальними кліти-
нами.

ЛЕЙКОДІЄРЕЗ – див.: Лейкоцитоліз.
ЛЕЙКОЕНЦЕФАЛІТ – запально-дистрофічне ура-

ження білої речовини головного мозку; вважається, 
що Л. є захворюваннями інфекційно-алерґічної при-
роди.

Л. ГОСТРИЙ ГЕМОРАҐІЧНИЙ – запально-дист-
рофічне захворювання з ураженням білої тканини голо-
вного мозку; характеризується фібринозним некрозом 
стінок дрібних судин, які оточені ексудатом фібрину, за-
пальними клітинами та кільцеподібними гемораґічними 
зонами; у цих периваскулярних зонах – демієлінізація з 
помірною або вираженою деструкцією аксонів; характе-
ризується надзвичайно гострим початком; клінічно про-
являється головним болем, риґідністю м’язів шиї, пору-
шенням свідомості, фокальними або ґенералізованими 
судомами, руховими порушеннями у вигляді гемі- або 
тетраплеґії, псевдобульбарним паралічем, інколи розви-
вається кома; тривалість перебігу від 2 днів до 2 тиж нів; 
результат, звичайно, летальний.

Л. ПЕРІАКСІАЛЬНИЙ ДИФУЗНИЙ – див.: Шиль-
дера хвороба.

Л. ПІДГОСТРИЙ СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – див.: Ван-
Боґарта хвороба.

ЛЕЙКОЗ(И) – новоутворення із кровотворних клі-
тин з ураженням кісткового мозку і витисканням нор-
мальних ростків кровотворення.

Л. БАЗОФІЛЬНИЙ – варіант хронічного мієлолей-
козу з переважанням базофілів.
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ЛЕЙКОЗ ВОЛОСАТОКЛІТИННИЙ – див.: Лей-
кемія волосатоклітинна.

Л. ГОСТРИЙ – Л., при якому морфолоґічний суб-
страт складають малодиференційовані (бластні) лейкоз-
ні клітини.

Л. ГОСТРИЙ ЛІМФОБЛАСТНИЙ – див.: Л. гос-
трий лімфоїдний.

Л. ГОСТРИЙ ЛІМФОЇДНИЙ – системна проліфе-
рація бластних і лімфоїд них клітин.

Л. ГОСТРИЙ МІЄЛОБЛАСТНИЙ – див.: Л. гос-
трий мієлоїдний. 

Л. ГОСТРИЙ МІЄЛОЇДНИЙ – си стемна пролі-
ферація незрілих клітин ґранулоцитарного ряду, різні 
варіанти якого зумовлені ступенем диференціації клі-
тинних елементів.

Л. ГОСТРИЙ МОНОЦИТАРНИЙ – див.: Л. гос-
трий моноцитоїдний.

Л. ГОСТРИЙ МОНОЦИТОЇДНИЙ – системна 
проґресуюча проліферація незрілих клітин, які мають 
ознаки моноцитоїдних елементів.

Л. ГОСТРИЙ НЕКЛАСИФІКОВАНИЙ – систем-
на проґресуюча проліферація бластних клітин, в яких не 
виявляються морфолоґічні ознаки мієлоїдної, лімфоїд-
ної, моноцитоїдної, еритроїдної диференціації.

Л. ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – варіант мієлолейкозу з пе-
реважанням еозино філів. 

Л. МЕҐАКАРІОЦИТАРНИЙ – див.: Л. меґакаріо-
цитоїдний.

Л. МЕҐАКАРІОЦИТОЇДНИЙ – гострий Л., який 
характеризується системною швидко проґресуючою 
проліферацією атипових малодиференційованих клі-
тин меґакаріоцитарного ряду.

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ – варіант хронічного мієло-
лейкозу з переважанням зрілих нейтрофільних ґрануло-
цитів у периферійній крові.

Л. ПЛАЗМОКЛІТИННИЙ – системна неопластич-
на проліферація плазматичних клітин з дифузною ін-
фільтрацією кісткового мозку і продукцією монокло-
нального імуноґлобуліну.

Л. ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЇДНИЙ – дисемінована 
проліферація пухлинних клітин з морфолоґічними оз-
наками малих лімфоцитів (найчастіше – В-клітинного 
типу).

Л. ХРОНІЧНИЙ МОНОЦИТОЇДНИЙ – хроніч-
на проґресуюча моноцитоїдна неоплазія з утягненням у 
процес селезінки, печінки, кісткового мозку і (рідкісно) 
змінами в периферійній крові.

ЛЕЙКОКЕРАТОЗ – бородавчаста форма лейкоп-
лакії; спостерігається на поверхні епітелію утворення 
V-подібних борозн, заповнених роговими масами, по-
товщення епітелію внаслідок проліферації та розширен-
ня базального шару, безладне розміщення епітеліальних 
клітин з явищами атипії.

ЛЕЙКОКОНЦЕНТРАТ – трансфузійне середовище 
з високим вмістом лейкоцитів, у 4–8 разів більшим, ніж 
у периферійній крові, з домішкою еритроцитів і тром-
боцитів.

ЛЕЙКОЛІЗ – див.: Лейкоцитоліз.

ЛЕЙКОЛІЗИНИ – антилейкоцитарні антитіла, які 
спричинюють лізис лейкоцитів у присутності компле-
менту.

ЛЕЙКОМА – див.: Більмо.
ЛЕЙКОМЕЛАНОДЕРМІЯ – поєднання вогнищ гі-

по- і гіперпіґментації на шкірі.
ЛЕЙКОМІЄЛІТ – запалення спинного мозку з пе-

реважним ураженням білої речовини.
ЛЕЙКОНІХІЯ – утворення білих точок або плям 

на нігтях.
ЛЕЙКОПАТИ – див.: Альбіноси.
ЛЕЙКОПАТІЯ – див.: Лейкодерма.
ЛЕЙКОПАТІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Альбінізм.
ЛЕЙКОПАТІЯ МОЗКУ ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: 

Шильдера хвороба.
ЛЕЙКОПЕДЕЗ – див.: Лейкодіапедез.
ЛЕЙКОПЕНІН – див.: Лейкопенічний фактор.
ЛЕЙКОПЕНІЧНИЙ ФАКТОР – виділений із 

запального ексудату ґлобулін, який при введенні в 
орґанізм спричинює лейкопенію.

ЛЕЙКОПЕНІЯ – зменшення кіль кості лейкоцитів 
у периферійній крові.

ЛЕЙКОПЛАКІЯ – ураження слизових оболонок, 
яке характеризується зроговін ням покривного епітелію 
різного ступеня; виділяють просту, або плоску, і боро-
давчасту форми Л.

ЛЕЙКОПЛАКІЯ НІКОТИНОВА – лейкоплакія, 
яка розвивається на слизовій оболонці піднебіння в осіб, 
що зловживають палінням.

ЛЕЙКОПОЕЗ – див.: Лейкоцитопоез.
ЛЕЙКОПОЕТИНИ – гуморальні речовини, що сти-

мулюють утворення лейкоцитів.
ЛЕЙКОСАРКОМАТОЗ ШТЕРНБЕРҐА (K. STERN-

BERG) – див.: Штернберґа лейкосаркоматоз.
ЛЕЙКОТАКСИН – поліпептид, виді лений із за-

пального ексудату; при введенні в орґанізм збільшує 
проникність судин.

ЛЕЙКОТАКСИС – переміщення лейкоцитів у на-
прямі до подразника (позитивний Л.) або від подразни-
ка (неґа тив ний Л.).

ЛЕЙКОТОКСИНИ – речовини різної природи, які 
спричинюють токсичну дію на лейкоцити.

ЛЕЙКОТОМІЯ – розтин білої тканини головного 
мозку з метою утворення оперативного доступу до роз-
міщених у глибині вогнищ патолоґічних процесів або з 
метою перерізання провідних шляхів головного мозку.

ЛЕЙКОТРИХІЯ – посивіння волосся; сиве волосся 
внаслідок вродженої відсутності в ньому піґменту.

ЛЕЙКОЦИТАРНА МАСА – див.: Лейкоконцентрат.
ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА – кількісне спів-

відношення між окремими формами лейкоцитів пери-
ферійної крові.

ЛЕЙКОЦИТАРНІ ТЕСТИ – реакції лейкоцитів 
крові, які застосовуються для вивчення специфічної ре-
активності орґанізму in vivo та in vitro.

ЛЕЙКОЦИТАРНОЇ АДГЕЗІЇ ДЕФІЦИТ – реце-
сивне захворювання, яке проявляється вродженим де-
фіцитом екс пресії на лейкоцитах молекули LFA-1, що 
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призводить до порушення еміґрації нейтрофілів; вияв-
лена також інша форма імунодефіциту молекул адгезії 
LAD II, що проявляється дефіцитом експресії молекули 
лейкоцитарної адгезії сіалил Льюіс-Х; описані імуноде-
фіцити характеризуються розвитком гострих та хроніч-
них інфекцій, які можуть мати несприятливий проґноз 
для життя.

ЛЕЙКОЦИТ(И) – білі клітини крові, що мають яд-
ро; один із трьох основних різ но видів формених еле-
ментів крові; зрілі Л. здатні здійснювати свою основну 
функ цію – фаґоцитоз і піноцитоз.

Л. АЦИДОФІЛЬНИЙ – див.: Ґранулоцит еозино-
фільний.

Л. БАЗОФІЛЬНИЙ – див.: Ґранулоцит базофільний.
Л. ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – див.: Ґранулоцит еозино-

фільний.
Л. ЗЕРНИСТІ – група Л., до яких належать ней-

трофільні, еозинофільні (ацидофільні) і базофільні Л.; 
відрізняються наявністю специфічної зернистості (вто-
ринні ґранули) у цитоплазмі.

Л. НЕЗЕРНИСТІ – група Л., до яких належать лім-
фоцити і моноцити; специфічна зернистість у цитоп-
лазмі відсутня.

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ – див.: Ґранулоцит нейтро-
фільний.

ЛЕЙКОЦИТІВ В’ЯЛИХ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який зустрічається в дітей з численними низь-
копатоґенними інфекціями і характеризується дефектом 
хемотаксису нейтрофілів та недостатньою рухливістю 
нейтрофілів.

ЛЕЙКОЦИТОҐЕНЕЗ – процес утворення лейко-
цитів.

ЛЕЙКОЦИТОДІЄРЕЗ – див.: Лейкоцитоліз.
ЛЕЙКОЦИТОЗ – збільшення кількості лейкоцитів у 

периферійній крові до рівня, що не перевищує 10 000 в 
1 мкл, а при постійно низькому рівні лейкоцитів (3 000–
5 000 в 1 мкл) до рівня 8 000–9 000 в 1 мкл.

Л. АҐОНАЛЬНИЙ – Л., який спо стерігається у хво-
рих в аґональному стані.

Л. АЛІМЕНТАРНИЙ – форма фізіолоґічного Л.; 
спостерігається при при йомі їжі.

Л. БАЗОФІЛЬНИЙ – Л., зумовлений збільшенням 
базофілів у периферійній крові.

Л. ВІДНОСНИЙ – див.: Л. перерозподільний.
Л. ЕМОЦІОҐЕННИЙ – форма фізіолоґічного Л., 

зумовленого сильним емоційним збудженням.
Л. ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – Л., зумовлений значним 

збільшенням еозинофільних ґранулоцитів у периферій-
ній крові.

Л. ІНФЕКЦІЙНИЙ – форма патолоґічного Л., який 
спостерігається при ін фек ційних, запальних захворю-
ваннях бак теріальної і небактеріальної природи.

Л. ЛІМФОЦИТАРНИЙ – збільшення абсолютної 
кількості лімфоцитів у периферійній крові.

Л. МІОҐЕННИЙ – форма фізіолоґіч ного Л., зумов-
леного інтенсивним фі зичним напруженням.

Л. МІСЦЕВИЙ – форма перерозпо дільного Л., який 
спостерігається в обмеженій ділянці судинного русла.

Л. МОНОЦИТАРНИЙ – збільшення абсолютної 
кількості моноцитів у периферійній крові.

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ – збільшення кількості ней-
трофільних ґранулоцитів у периферійній крові.

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ АБСОЛЮТНИЙ – збіль-
шення абсолютної кількості нейтрофільних ґрануло-
цитів у судинному руслі.

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ ВІДНОСНИЙ – збільшен-
ня кількості нейтрофільних ґранулоцитів в 1 мкл крові 
при тому, що їх абсолютний вміст у судинному руслі 
не змінений; Л. н. в. зумовлений перерозподілом лейко-
цитів у судинному руслі з переходом їх із пристінкового 
пула в циркулюючий пул. 

Л. НЕЙТРОФІЛЬНИЙ СПРАВ Ж НІЙ – див.: Л. 
нейтрофільний абсолютний.

Л. ОБМЕЖЕНИЙ – див.: Л. місцевий.
Л. ОРТОСТАТИЧНИЙ – див.: Л. статичний.
Л. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – Л., зумовлений будь-яким 

патолоґічним фактором.
Л. ПЕРЕРОЗПОДІЛЬНИЙ – Л., зумовлений вихо-

дом лейкоцитів із кров’я ного депо в кров’яне русло або 
скупченням лейкоцитів у будь-якій ділянці тіла.

Л. ПОСТАДРЕНАЛІНОВИЙ – форма пере-
розподільного Л., зумовленого введенням в орґанізм 
адреналіну.

Л. ПОСТСПЛЕНЕКТОМІЧНИЙ – Л., який ви-
никає після спленектомії внаслідок виключення деяких 
функцій селезінки (реґуляції, руйнування, фільтрації та 
ін.).

Л. СТАТИЧНИЙ – Л., що спостерігається при пере-
ході людини із горизонтального стану у вертикальний.

Л. ТОКСИЧНИЙ – форма патолоґічного Л., який 
розвивається внаслідок екзоґенних і ендоґенних інток-
сикацій.

Л. ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – Л., що спо стерігається при 
багатьох станах орґаніз му в здорових осіб та при дії де-
яких по дразників.

ЛЕЙКОЦИТОЛІЗ – розпад, розчинення лейко-
цитів.

ЛЕЙКОЦИТОПЕНІЯ – див.: Лейкопенія.
ЛЕЙКОЦИТОПОЕЗ – процес утворення крово-

творними орґанами ґранулоцитів, лімфоцитів і моно-
цитів.

ЛЕЙКОЦИТУРІЯ – виділення із се чею лейкоцитів 
у кількості, яка перевищує норму; Л. вважають наяв-
ність в осаді при простому аналізі сечі більше 20 лей-
коцитів у полі зору.

ЛЕЙНА (E. S. LAIN) СИНДРОМ – прояви ґаль-
ванізації в порожнині рота внаслідок наявності штучних 
коронок, зубів або зубних пломб із різних металів; спос-
терігається паління і біль у роті, ерозії слизової обо-
лонки порожнини ро та, ла більний артеріальний тиск, 
головні болі.

ЛЕЙНА (J. E. LANE) ХВОРОБА – див.: Еритема 
долонь і підошов спадкова.

ЛЕЙНА – ПЕДРОЗО (G. G. LANE – A. PEDROSO) 
ХВОРОБА – див.: Хромомікоз.
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ЛЕЙНЕРА (K. LEINER) ЕРИТРОДЕРМІЯ ДЕ-
СКВАМАТИВНА – захворювання, яке, звичайно, про-
являється в пе ріод новонародженості (інколи віком по-
над 1 місяць, але не пізніше 3-місячного віку). Шкіра 
в ділянці сідниць і пахових складок стає гіперемова-
ною і інфільтрованою. У наступні дні і тижні ерите-
ма поширюється на шкіру тулуба, обличчя, пахових 
ямок. На волосистій частині голови утворюються скуп-
чення лусочок жовто-сірого кольору, що спускаються 
на ділянку лоба до брів. Обличчя дитини набуває мас-
коподібного виду. Захворювання може ускладнитися 
отитом, пневмонією, множинними абсцесами, флеґ-
монами, лімфаденітом, гнійним кон’юнктивітом, піє-
лонефритом.

ЛЕЙНЕРА – МУССУ (K. LEINER – A. MOUS SO-
US) ХВОРОБА – див.: Лейнера еритродермія десква-
мативна. 

ЛЕЙОМІО- (грец. leios рівний, гладенький + mys, 
myos м’яз) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до гладеньких м’язів. 

ЛЕЙОМІОБЛАСТОМА – див.: Лейоміома епіте лі-
оїдна.

ЛЕЙОМІОМА – доброякісна, інколи багата су-
динами, пухлина із гладком’язових клітин, для яких 
характерні незначна різноманітність і наявність 
гладком’язових фібрил у цитоплазмі; характерна наяв-
ність колаґенових волокон; пухлина може бути поверх-
невої і глибокої локалізації.

ЛЕЙОМІОМА ЕПІТЕЛІОЇДНА – гладком’язова 
пухлина, яка характеризується переважно круглими або 
полігональними клітинами з оксифільною цитоплазмою 
і світлим простором, що част ково або повністю оточує 
ядро; звичайно, виникає в м’язовій оболонці шлунка, 
інколи зустрічається в брижі, сальнику або в інших міс-
цях; в окремих випадках Л. е. досягає великих розмірів; 
клінічний перебіг більшості Л. е. доброякісний, але в 
ряді випадків спостерігалось метастазування.

ЛЕЙОМІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Лейоміо сар-
кома.

ЛЕЙОМІОМА МЕТАСТАЗУЮЧА – див.: Лейо міо-
саркома.

ЛЕЙОМІОМА НОВОНАРОДЖЕНИХ МНО-
ЖИННА СУДИННА – див.: Фіброматоз ґенералізова-
ний вроджений.

ЛЕЙОМІОМА СУДИННА – див.: Ан гіоміома.
ЛЕЙОМІОСАРКОМА – злоякісний, інколи із знач-

ною кількістю судин, новоутвір, що складається із по-
довжених оксифільних клітин, які містять різну кіль-
кість гладком’язових фібрил і часто світлий навколо-
ядерний простір; характерна наявність клітинного полі-
морфізму, у тому числі ґіґантських пухлинних клітин, 
присутність нормальних і патолоґічних мітозів; клітини 
мають тенденцію утворювати пучки, що переплітають-
ся; Л. може зустрічатися в будь-якому місці, включаючи 
стінки великих судин.

ЛЕЙОМІОФІБРОМА – див.: Лейо міома.
ЛЕЙТНЕРА (S. J. LEITNER) СИНДРОМ – прояви 

ґенералізованого казеозного туберкульозу лімфогемо-

поетичної системи; спостерігається гарячка, множинні 
збільшені, м’які, флюктуюючі лім фатичні вузли в різних 
частинах тіла; збільшення печінки та селезінки.

ЛЕЙТОНА – ТОРНБУЛЛА – БРЕТТЕНА (LEY-
TON – TORNBULL – BRATTEN) СИНДРОМ – про-
яви гормональних розладів при первинній пухлині ви-
лочкової залози; захворювання розвивається в ранньо-
му дитячому віці; спостерігається ожиріння, надмірний 
розвиток м’язів, гіпертрофія ґеніталій.

ЛЕЙХТЕНШТЕРНА (O. LEICH TENSTERN) СИМ-
П ТОМ – при легкій перкусії будь-якої кінцівки хворий 
сильно здригається; ознака менінґіту. 

ЛЕЙХТЕНШТЕРНА (O. LEICH TENSTERN) СИН-
ДРОМ – див.: Енцефаліт гемораґічний первинний го-
стрий.

ЛЕЙЦИН – (СН3)2 · СН · СН2 · СН(NH2) · CООН; 
α-амі ноізокапронова кислота, одна з незамінних аміно-
кислот. У ви гляді лівообертаючого ізомеру в досить знач-
ній кількості (10–20%) входить до складу всіх тварин-
них і рослинних білків. Відсутність Л. в їжі призводить 
до затримки росту в зростаючих орґанізмів.

ЛЕЙШМАНА – ДОНОВАНА (W.B. LEIS HMAN – 
CH. DONOVAN) ХВОРОБА – див.: Лейшманіоз вісце-
ральний.

ЛЕЙШМАНІОЗ(И) – група трансмісивних прото-
зойних захворювань, збудниками яких є лейшма нії – од-
ноклітинні паразитичні джгутиконосці, що належать 
до типу Protozoa, надкласу Masti gophora, ря ду Kineto-
plastida, родини Try pano somatidae, роду Leischmania; пе-
реносниками Л. є москіти – двокрилі кровососні кома-
хи; розрізняють вісцеральну і шкір ну форми Л.

Л. АМЕРИКАНСЬКИЙ – див.: Л. шкірний Ново-
го Світу. 

Л. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ – зооноз, поширений у краї-
нах Південної Європи, Північної Африки, на Близько-
му Сході, Середній Азії, у Південно-Західному Китаї; 
характеризується гарячкою, ураженням лімфогістіоци-
тарної системи, проґресуючою анемією, лейкопенією, 
збільшенням селезінки; розрізняють три основні типи 
Л. в.: середземноморсько-середньоазійський, індійський 
і східно-африканський.

Л. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ ІНДІЙ      СЬ КИЙ – див.: Кала-
азар.

Л. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКО-
СЕРЕДНЬОАЗІЙ СЬКИЙ – тип вісцерального Л.; 
спричинюється підвидом Leischmania dono vani infan-
tum; хворіють переважно діти; характеризується го-
стрим початком, високою температурою і збільшенням 
лім фатичних вузлів; зустрічається в Пів денній Європі, 
Північній Африці, на Близькому Сході, у Середній Азії 
та Північно-Західному Китаї.

Л. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ СХІДНОАФРИКАНСЬ-
КИЙ – тип вісцерального Л.; зустрічається в Судані, 
Со ма лі, Кенії, Ефіопії, Уганді; переносниками збудни-
ка є мос кі ти Ph. Orientalis, Ph. Martini; характеризується 
первинними ураженнями шкіри у вигляді вузлів, часто 
з виразкуванням, що нагадує шкірний Л.

Л. ВНУТРІШНІЙ – див.: Л. вісцеральний.
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ЛЕЙШМАНІОЗ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК – див.: 
Л. шкірно-сли зовий.

Л. УТА – клініко-епідеміолоґічний варіант шкірного 
Л. Нового Світу; спричинюється Leishmania peruviana; 
зустрічається у високогірних районах Південної Амери-
ки; характеризується виникненням поодиноких виразок, 
які рубцюються впродовж року.

Л. ШКІРНИЙ – форма Л., при якому переважно 
вражається шкіра, слизові оболонки; процес проявляєть-
ся виразкуванням з наступним рубцюванням.

Л. ШКІРНИЙ АНТРОПОНОЗНИЙ – різновид 
Л. шкірного Старого Світу, який спричинюється Leish-
mania tropica minor; джерелом збудників є хворі лю-
ди; зустрічається в містах Середземномор’я, Близько-
го та Середнього Сходу, західної частини півострова 
Індостан; характеризується тривалим, варіабельним 
інкубаційним періодом та повільним некрозом інфіль-
тратів.

Л. ШКІРНИЙ ГОСТРОНЕКРОТИЧНИЙ – див.: 
Л. шкірний зоонозний.

Л. ШКІРНИЙ ЗООНОЗНИЙ – клініко-епідеміо-
лоґічний варіант Л. шкір ного Старого Світу, який спри-
чинюється Leishmania tropica major; основним джерелом 
збудників є велика піщанка (Rhombomys opimys); зуст-
річається, головним чином, в оазисах пустель та напів-
пустель Близького Сходу, середньої Азії, Африки та Ін-
дії; захворюваність має сезонний характер: починається 
в трав ні–червні, досягає максимуму в серпні– вересні 
та закінчується в листопаді– грудні; характеризується 
коротким інкубаційним періодом та швидким некрозом 
інфільтратів.

Л. ШКІРНИЙ ЛЮПОЇДНИЙ – різновид Л. шкір-
ного, при якому патолоґічний процес локалізується пе-
реважно на обличчі, у ділянці постлейшманіозного руб-
ця; починається процес частіше в дитячому віці і, періо-
дично загострюючись, може продовжуватися десятиліт-
тями; основним елементом є горбик (1–3 мм) жовтува-
то-бурого кольору, ізольований або у вигляді горбикових 
інфільтратів; одночасно існують горбики з виразкуван-
ням, покриті кіркою та свіжі.

Л. ШКІРНИЙ МІСЬКИЙ – див.: Л. шкірний ант-
ропонозний.

Л. ШКІРНИЙ НОВОГО СВІТУ – трансмісив-
не захворювання, яке є ендемічним для багатьох країн 
Південної і Центральної Америки; спричинюється 
Leischmania braziliensis; розрізняють такі клініко-епі-
деміолоґічні варіанти: ута, ви разка чиклерів, шкірний 
Л. у басейні річки Амазонки, еспундія, «лісна фрам-
безія» та ін.

Л. ШКІРНИЙ СІЛЬСЬКИЙ – див.: Л. шкірний зоо-
нозний.

Л. ШКІРНИЙ СТАРОГО СВІТУ – трансмісивне 
захворювання, яке є ендемічним для країн з теплим та 
жарким кліматом; розрізняють два клініко-епідеміо-
лоґічні варіанти: антропонозний і зоонозний; збуд-
ник – L. tropica; сезон зараження пов’язаний з періо-
дом літання москітів; джерелом збудників є хворі люди 
(антропонозний шкірний Л.) і дрібні ссавці (зоонозний 

шкірний Л.); клінічні прояви характеризуються пер-
винною лейшманіомою (стадія горбика, виразкування 
і рубцювання), послідовною лейшманіомою (рання, піз-
ня), дифузно-інфільтруючою лейшманіомою та тубер-
кулоїдом.

Л. ШКІРНИЙ ТУБЕРКУЛОЇДНИЙ – див.: Л. шкір-
ний люпоїдний.

Л. ШКІРНО-СЛИЗОВИЙ – клініко-епідеміолоґічні 
варіанти шкірного Л. Нового Світу, які спричинюються 
Leis chmania braziliensis і характеризуються ураженням 
слизових оболонок.

Л. ШКІРНО-СЛИЗОВИЙ БРА ЗИЛЬСЬКИЙ – 
клініко-епідеміолоґічний варіант Л. шкірно-слизово-
го; спричинюється підвидом Leishmania brazi liensis 
braziliensis; зустрічається в лісистих районах Південної 
Америки на схід від Анд; характеризується ураженням 
шкіри та слизових оболонок, особливо верхніх дихаль-
них шляхів.

ЛЕЙШМАНІОМА – патолоґічний процес (ґрану-
льома), що спостерігається в шкірі в місці проникнення 
збудника лейш маніозу; Л. має циклічний перебіг: стадія 
інкубації, проліферації ( папула, горбик, інфільтрат), де-
струкції (виразка) і репарації (рубцювання).

ЛЕЙШМАНОЇД – депіґментоване утворення на 
шкірі, яке виникає в періоді ремісії або після одужання 
при деяких різновидах вісцерального лейшманіозу; міс-
тить збудників захворювання.

ЛЕКТИНИ – білки рослинного походження, які ма-
ють властивість вибірково реаґувати з вуглеводами, що 
визначають специфічність деяких антиґенів.

ЛЕМАНА (W. LEHMANN) СИМПТОМ – при 
рентґенолоґічному дослідженні черевної порожнини 
спостеріга ється дефект наповнення, що має характер-
ну форму: дві бокові смужки конт раст ної речовини між 
сприймаючим і інваґінованим кишковими циліндрами; 
ознака інваґінації кишечника.

ЛЕМЕШЕВИЙ – такий, що стосується лемеша (vo-
mer) або належить до нього.

ЛЕМІШ (VOMER) – непарна, тонка, неправильно 
чотирикутна кістка; розміщена саґітально, утворюючи 
разом з перпендикулярною пластинкою решітчастої кіс-
тки серединну перегородку носа; задній край Л. вільний 
і являє собою задній край кісткової перегородки носа, 
який роз’єднує задні отвори порожнини носа – хоани, 
через які носова порожнина сполучається з носовою 
частиною глотки.

ЛЕМ’ЄРРА (A. LEMIERRE) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який проявляється тромбофлебітом внут-
рішньої яремної вени з наступним поширенням інфекції 
внаслідок гострої отофаринґеальної інфекції.

ЛЕМОБЛАСТОМА – див.: Нейри лемома.
ЛЕМОМА – див.: Нейрилемома.
ЛЕМОЦИТ – ґліальні клітини, які утворюють обо-

лонку навколо осьового ци ліндра нервового волокна.
ЛЕМПЕРТА (J. LEMPERT) СИМПТОМ – стон-

шення барабанної перетинки зі зміною її кольору, що 
зу мовлено атрофією її фіброзного шару; ознака отоскле-
розу.
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ЛЕНАРТОВИЧА (J. LENARTOWICZ) СИНД-
РОМ – фотофобія і еритематозні висипи на шкірі у хво-
рих, які вживали в їжу рослини родини маренових або 
лободових.

ЛЕНҐЕНХАҐЕРА (LENG GENHA GER) СИМП-
ТОМ – удар молоточком по п’ятковій кістці викликає 
розгинання І пальця ступні; ознака ураження піра мідної 
системи.

ЛЕНҐЕРА – ҐІДІОНА (L. O. LAN GER – A. GIE DI-
ON) СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спос-
терігається мікроцефалія, множинні екзостози, склад-
часта шкіра; затримка розумового розвитку; часто – пе-
рерозтягненість суглобів, схильність до повторних ін-
фекцій верхніх дихальних шляхів.

ЛЕНДОРФА (H. LEHNDORFF) СИНД РОМ – 
перехідна анемія, яка спостерігається в новонародже-
них.

ЛЕНДОРФА – ГРАЦІАНСЬКОГО (LEHNDORFF – 
В. П. ГРАЦИАНСКИЙ) ПЕРЕЛОМ – компресійний 
перелом тіл хребців, який спостерігається при правцеві 
внаслідок різкого надмірного розгинання хребта.

ЛЕНЕҐРА (J. LENÉGRE) ХВОРОБА – захворю-
вання, яке характеризується дистрофічними та склеро-
тичними змінами провідної системи серця, що прояв-
ляється порушеннями передсердно-шлуночкової і внут-
рішньошлуночкової провід ності; міокард та вінцеві су-
дини не уражаються.

ЛЕННАНДЕРА (K. G. LENNANDER) СИМП-
ТОМ – збільшення фізіолоґічної різниці температур у 
пахвовій ямці та прямій кишці; ознака запальних про-
цесів у малому тазі. 

ЛЕННЕ (F. LOENNE) СИМПТОМ – при спробі 
ввести катетер у сечовий міхур відчувається незначний 
опір, зумовлений збільшеною маткою; рання ознака ва-
гітності.

ЛЕННОКСА (W. G. LENNOX) АКІ НЕТИЧНИЙ 
МАЛИЙ НАПАД – див.: Епілептичний напад акіне-
тичний.

ЛЕНОБЛЯ – ОБІНО (E. LENOBLE – E. AUBI-
NEAU) СИНДРОМ – спадкове захворювання нервової 
системи, яке характеризується ністаґмом, тремтінням 
голови та рук, фасцикулярними м’язовими скорочен-
нями, підвищеними рефлексами і вазомоторними роз-
ладами.

ЛЕНТИ- (лат. lens, lentis – зерно, лінза; анат. криш-
талик) – частина складних слів, яка означає «сочевице-
подібний», «такий, що належить до кришталика».

ЛЕНТИҐІНОЗ – дерматоз, який характеризуєть-
ся висипанням плям лентиґо по всьому шкірному пок-
риві.

Л. АСИМЕТРИЧНИЙ – різновид лен тиґо, який ха-
рактеризується асиметричним розміщенням висипу.

Л. ОДНОБІЧНИЙ – див.: Лентиґіноз асиметрич-
ний.

Л. ПЕРІОРИФІЦІАЛЬНИЙ – див.: Пейтца – 
Джиґерса синдром.

Л. ЦЕНТРОФАЦІАЛЬНИЙ ДИЗРАФІЧНИЙ – 
див.: Лентиґо серединно-лицьове Турена.

ЛЕНТИҐЛОБУС – вроджене кулеподіб не випинан-
ня передньої або задньої поверхні кришталика.

ЛЕНТИҐО – обмежена меланінова гі пер хромія шкі-
ри, яка характеризується утворенням дрібних плоских 
гіперпіґментованих елементів; при гістолоґічному до-
слідженні спостерігається значне збільшення мелано-
цитів уздовж дермо-епідермальної межі і накопичення 
меланіну в епідермісі.

Л. ЗЛОЯКІСНЕ – див.: Дюбрейля – Хатчинсона 
синдром.

Л. НАВКОЛОРОТОВЕ – див.: Пейтца-Джиґерса 
синдром.

Л. ПРОФУЗНЕ – див.: Лентиґіноз.
Л. СЕРЕДИННО-ЛИЦЬОВЕ ТУРЕНА – різновид 

Л., для якого характерна локалізація елементів на лобі 
з переходом на перенісся, ніс, інколи – на губи та шию; 
поєднується з дизрафією та нервово-психічними роз-
ладами.

Л. СТАРЕЧЕ – Л., яке виникає після 50–60 років; 
характеризується темно-коричневими, до коричнево-
чорних, утвореннями, що локалізуються на тилі кистей, 
передпліччях, обличчі, шиї.

Л. ЮНАЦЬКЕ – Л., яке спостерігається в юнацько-
му віці; характеризується множинними, гіперпіґменто-
ваними овально-округлими, різко обмеженими утворен-
нями світло-коричневого або темно-бурого кольору, які 
локалізуються на будь-якій ділянці шкіри.

ЛЕНТИКОНУС – вроджене конусоподібне випи-
нання передньої або задньої поверхні кришталика.

ЛЕНТИКОНУС ВНУТРІШНІЙ – вроджений кону-
соподібний рельєф волокон у середині кришталика при 
незмі неній формі його поверхні.

ЛЕНХОФА (R. LENNHOFF) СИМПТОМ – під 
час глибокого вдиху під правою реберною дугою по-
являється глибока борозна; можлива ознака ехінококу 
печінки.

ЛЕНЦА (W. LENZ) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за рецесивним, зчепленим з Х-
хро мосомою типом) аномалій: аномалії скелета – дов-
га циліндрична грудна клітка, виражений поперековий 
лордоз, укорочення окремих пальців і рук; подвоєння 
великих пальців рук, низький зріст; вузькі плечі; ано-
малії очей – мікрофтальм, колобоми райдужної оболон-
ки, часто анофтальмія; спостерігаються також аґенезія 
верхніх різців, дефекти нижніх різців, двобічний крип-
торхізм, гіпоспадія, розширення сечоводів, ниркова дис-
плазія, розумова відсталість.

ЛЕОНГАРДА (K. LEONHARD) АФЕК ТИВНО-
НАСИЧЕНА ПАРАФРЕНІЯ – див.: Клейста параф-
ренія.

ЛЕОНГАРДА (K. LEONHARD) ЦИ КЛОЇДНІ 
ПСИХОЗИ – психози або форми нападоподібної ши-
зофренії, до яких належать акінетичний і гіперкінетич-
ний психози, а також психоз «боязні щастя»; характе-
ризуються нападоподібним перебігом та глибокими 
ремісіями.

ЛЕОНТІАЗИС – виражена гіпертрофія м’яких тка-
нин обличчя, часто з їх деформацією, що надає облич-
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чю схожість з мордою лева; спостерігається при лепрі 
або деяких лейкозах.

ЛЕОНТІАЗИС КІСТКОВИЙ – кісткова лев’ячість; 
повільно проґресуюче збіль шення розмірів лицьових, а 
інколи і черепних кісток.

ЛЕОПАРДА СИНДРОМ – див.: Кейпюта – Рімой-
на – Коніґсмарка синдром.

«ЛЕОПАРДОВА ШКІРА» – ознака тромбоцитарної 
пурпури: численні дріб ні крововиливи на шкірі, які гру-
пуються у вигляді плям.

ЛЕОПОЛЬД – ЛЕВІ (F. LEOPOLD-LÉVI) СИНД-
РОМ – інтермітуючий тиреотоксикоз, що спостерігаєть-
ся при ди фузному токсичному зобі; харак те ризу ється 
зміною періодів гіперфунк ції  щитоподібної залози пе-
ріодами еути реозу.

ЛЕОТТА (N. LEOTTA) СИМПТОМ – хворий ле-
жить на спині; рука лікаря лежить на животі хворого у 
верхньому від ділі справа; при натисненні пальцями ви-
никає біль, якщо є спайки між поперечною ободовою 
кишкою і печінкою або жовчним міхуром; ознака спайок 
у черевній порожнині.

ЛЕОТТА (N. LEOTTA) СИНДРОМ – клінічні про-
яви підпечінкового перивісцериту: біль у правому 
підребер’ї, ознаки хронічного холециститу і апендици-
ту; нудота, метеоризм.

ЛЕПЕ (M. R. LOEPER) СИНДРОМ – спадковий 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) щав-
левокислий діатез; в основі Л. с. лежить ґенетичний де-
фект ензиму ґліоксилат-редуктази; характеризується не-
переносимістю окремих продуктів харчування (яйця, 
рис, шпинат та ін.); хронічною диспепсією зі спастич-
ними або атонічними запорами, які часто змінюються 
проносами; метеоризмом; хронічною гепатомеґалією, 
дискінезією жовчних шляхів або холелітіаз; функціо-
нальна недостатність підшлункової залози; інколи – ано-
малії кишечника, нефро літіаз, гіпероксалемія і гіперок-
салурія.

ЛЕПЕТ – 1) невиразне, майже нерозбір ливе мов-
лення, шепелявлення; 2) застосування звуку «л» замість 
«р».

ЛЕПЕТАННЯ – див.: Лепет.
ЛЕПРА – хронічна ґенералізована інфекційна 

хвороба, яка спричинюється мікобактеріями лепри 
(Mycobacterium leprae); єдиним резервуаром і джере-
лом лепрозної інфекції є хвора людина; вважається, 
що шляхами передачі Л. є повітряно-крапельний шлях 
і через шкіру; інкуба ційний період при Л. складає 3–7 
років; інколи інкубаційний період триває 15–20 і біль-
ше років; характеризується ураженнями шкіри, пери-
ферійної нервової си сте ми, очей та деяких внутрішніх 
орґанів.

ЛЕПРА ВВ – див.: Л. примежова.
ЛЕПРА ВL – див.: Л. примежово-лепроматозна.
ЛЕПРА ВТ – див.: Л. примежово-туберкулоїдна.
Л. ГІСТІОЇДНА – атипова форма лепроматозної Л., 

при якій лепроми містять численні веретеноподібні клі-
тини з паличками лепри; клінічно характеризується чіт-
кими межами і обривистими краями елементів (бляшок 

і вузлів), на яких інколи спостерігається лущення, точ-
кові втиснення в центрі.

Л. ГОРБИКОВА – див.: Л. лепроматозна.
ЛЕПРА D – див.: Л. примежова.
Л. ДИМОРФНА – див.: Л. примежова.
Л. ДИФУЗНА LL – див.: Лепра Лусіо.
Л. ДИФУЗНА ЛУСІО – ЛАТАПІ (R. LUCIO – F. LA-

TAPI) – див.: Лепра Лусіо.
Л. ДИФУЗНА ПЛЯМИСТА – див.: Лепра Лусіо.
ЛЕПРА І – див.: Л. недиференційована.
Л. ЛЕПРОМАТОЗНА – Л., яка характеризується на-

явністю типових лепроматозних ґранульом; проявляєть-
ся великою різноманітністю клінічних ознак на шкірі 
(плями, інфільтрати, бляшки, вугрі), раннім втягуванням 
у процес слизових оболонок, внутрішніх орґанів і більш 
пізнім – нервової системи.

Л. ЛЕПРОМАТОЗНА АТИПОВА – Л., яка прояв-
ляється іхтіозиформними, склеродермоформними, пе-
лаґроїдними, еризипелоїдними, ліхеноїдними, герпети-
формними, псоріазиформними висипами.

Л. ЛЕПРОМАТОЗНА СТЕРТОГО ТИПУ – Л., яка 
характеризується поодинокими плямами, інфільтратами 
і леп ро матозними ґранульомами, а також дуже дрібни-
ми лепромами, які спосте рі гаються навколо фолікулів 
пушкового волосся.

ЛЕПРА LL – див.: Л. лепроматозна.
ЛЕПРА ЛУСІО (R. LUCIO) – атипова форма леп-

роматозної Л., яка проявляється дифузним ураженням 
усієї поверхні тіла без окремих плям, бляшок і лепро-
матозних ґранульом; характеризується слабо вираженою 
запальною реакцією і васкулітом, які супроводжуються 
тромбозом кровоносних судин шкіри, що призводить до 
значного виразкування шкіри.

ЛЕПРА ЛУСІО – АЛЬВАРАДО (R. LU  CIO – I. AL-
VARADO) – див.: Лепра Лусіо.

ЛЕПРА ЛУСІО – ЛАТАПІ (R. LU CIO – F. LA TA-
PI) – див.: Лепра Лусіо.

Л. НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – Л., яка характери-
зується утворенням неспецифічних для неї хронічних 
запальних інфільтратів.

Л. ПРИМЕЖОВА – Л., при якій лепроматозна ґра-
нульома містить елементи, характерні для обох типів Л., 
які є неначе перехідною стадією між полярними типа-
ми; складається із значної кількості нервових волокон 
та паличок Л. і містить дифузно розміщені епітеліоїдні 
клітини з незначною кількістю лімфоцитів (ґіґантські 
клітини відсутні).

Л. ПРИМЕЖОВО-ЛЕПРОМАТОЗНА – Л., при 
якій лепроматозні ґрану льоми складаються із скупчен-
ня лімфоцитів, незначної кількості епітеліоїдних клітин 
і макрофаґів; палички Л. розміщені в них дифузно; ос-
новними елементами Л. п.-л. є плями, папули, бляшки, 
дифузні інфільтрати і вузли, які не мають чітких меж; 
визначальною особли вістю є наявність «пробитих», 
«штампованих» висипів і округлих або смугоподібних 
бордюрних елементів з піднятими краями; характерна 
також наявність невеликих втиснень у центрі деяких па-
пул та бляшок.
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ЛЕПРА ПРИМЕЖОВО-ТУБЕРКУЛОЇДНА – Л., 
яка проявляється лепроматозними ґранульомами, що є 
характерними для Л. туберкулоїдної; вони містять по-
одинокі палички Л. і збережені нервові волокна, а епі-
дерміс уражений менше, ніж при Л. туберкулоїдній.

Л. «СВЯТОГО ЛАЗАРЯ» – різновид лепри Лусіо, 
який характеризується великими виразкуваннями шкі-
ри.

ЛЕПРА ТТ – див.: Л. туберкулоїдна. 
Л. ТУБЕРКУЛОЇДНА – Л., при якій лепроматозні 

ґранульоми (туберкулоїдні лепроми), що характеризу-
ються руйнуванням субепідермального шару колаґено-
вої тканини з розміщенням ґранульоми безпосередньо 
під епідермісом з його ерозуванням; основну масу Л. 
г. складають епітеліоїдні клітини, розміщені в центрі 
і оточені по периферії валом лім фо їдних клітин; зуст-
річаються багато ядерні клітини типу Ланґханса, плаз-
матичні клітини, тучні клітини, фібробласти; у період 
загострення спостерігається значна кількість нейтро-
фільних полі морфноядерних ґранулоцитів; клітинні 
елементи не містять мікобактерій і ліпідів; Л. г. являє 
собою сформований інфільтрат, що може бути масив-
ним і займати всі шари власне шкіри, або розміщува-
тися окремими вогнищами; шкірні прояви залежно від 
стадії хвороби мають вигляд поодиноких плям або па-
пульозних висипів, бляшок, бордюрних або саркоїдних 
елементів; ураження периферійної нервової системи 
проявляється сенсорними, трофічними і вазомоторни-
ми порушеннями.

Л. ТУБЕРОЗНА – див.: Л. лепроматозна.
ЛЕПРЕЧАУНІЗМ – див.: Доною синдром.
ЛЕПРИДИ – висипи при лепрі.
ЛЕПРОЗНА РЕАКЦІЯ – загострення леп ри, яке ха-

рактеризується періодич ністю, гарячкою, почервонінням 
та напуханням висипів, інколи вузлуватою еритемою.

ЛЕПРОЗНИЙ ГОРБИК – див.: Лепроматозна ґра-
нульома.

ЛЕПРОЗНІ КЛІТИНИ – макрофаґи, які характери-
зуються блідим ядром і пінистою цитоплазмою, внаслі-
док вмісту лі підів; вважається, що основна маса лі підів 
є продуктом метаболізму і розпаду бактерій; найбільш 
характерною особливістю Л. к. є розміщення і розмно-
ження в ній великої кількості мікобактерій; у цитоплаз-
мі виявляється високий рівень окислювально-відновних 
ферментів, кислої фосфатази, неспецифічної естерази і 
не виявляється активність ліпази.

ЛЕПРОЗОРІЙ – лікувально-профілактичний за-
клад, який здійснює профілактику і лікування хворих 
лепрою. 

ЛЕПРОЛОҐІЯ – розділ інфекційних захворювань, 
що вивчає лепру і розробляє методи її діаґностики, лі-
кування та профілактики.

ЛЕПРОМА – див.: Лепроматозна ґранульома.
ЛЕПРОМАТОЗ ПРИМЕЖОВИЙ – див.: Лепра при-

межово-лепроматозна.
ЛЕПРОМАТОЗ ПОЛЯРНИЙ – див.: Лепра лепро-

матозна.

ЛЕПРОМАТОЗНА ҐРАНУЛЬОМА – інфільтрат, 
розміщений у сітчастому ша рі шкіри, відмежований від 
епідермісу неураженою зоною колаґенових волокон; ос-
новними клітинними елементами Л. г. є лепрозні кліти-
ни, окремі плазматичні, лімфоїдні клітини, поодинокі 
фібробласти, багатоядерні пінисті клітини.

ЛЕПРОМАТОЗНА РЕАКЦІЯ – загострення лепро-
матозної лепри, внаслідок зовнішньої дії та інтеркурен-
тного захворювання.

ЛЕПРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за хворіти на 
лепру.

ЛЕПТО- (грец. leptos – тонкий, ніжний, вузький, 
слабкий) – частина складних слів, яка означає «тонкий», 
«ніжний», «вузький», «слабкий».

ЛЕПТОМЕНІНҐИ – павутинна та м’яка оболонка 
мозку.

ЛЕПТОМЕНІНҐІТ – запалення м’яких мозкових 
оболонок; клінічно проявля ється головними болями, 
блюванням, менінґеальними симптомами, запальними 
змінами цереброспінальної рідини. 

ЛЕПТОМЕНІНҐІТ ФІБРОЗУЮЧИЙ ХРОНІЧ-
НИЙ – див.: Арахноїдит.

ЛЕПТОПАХІМЕНІНҐІТ – менінґіт, при якому за-
палення поширюється на всі оболонки.

ЛЕПТОСКЛЕРІЯ – див.: Голубих склер симптом.
ЛЕПТОСОМ – людина тонкої, ніжної, слабкої, дуже 

астенічної будови тіла.
ЛЕПТОСПІРОЗ – гостре інфекційне захворюван-

ня, яке спричинюється лепто спірами (родина Spirochae-
taceae; рід Leptospira); живителями лептоспір є різ ного 
виду тварини, які є представниками чотирьох класів 
хребетних – ссав ців, земноводних, плазунів і птахів; 
зараження людей у природних вогнищах відбувається 
через воду відкритих водойм, яка заражена тваринами – 
лепто спіро носіями; захворювання має виражену сезон-
ність (червень – серпень); лепто спіри можуть проникати 
в орґанізм людини через шкіру та слизові оболонки; ін-
кубаційний період 3–20 днів, часті ше 6–14 діб; Л. про-
являється переважним ураженням печінки, нирок і кро-
воносних капілярів; клінічна картина характеризується 
значною різноманітністю – від короткочасного гаряч-
кового стану до тяжких форм з летальним результатом; 
спостерігається гарячка, інтоксикація, жовтяниця, сим-
птоми ураження ц.н.с., психічні розлади, симптоми ура-
ження нирок, гемораґічні прояви; тяжкий перебіг Л. ха-
рактеризується трьома основними оз наками: анурією, 
гепатарґією і гемораґі єю; проґноз є тяжким при нарос-
танні ін токсикації, недостатності нирок і печінки, роз-
витку серцево-судинної недостатності; найбільш части-
ми причинами смер ті є уремія, колапс, печінкова кома, 
кровотеча.

Л. БЕЗЖОВТЯНИЧНИЙ – клініч ний варіант Л., 
при якому не розвивається жовтяниця.

Л. ГРИПОТИФОЗНИЙ – див.: Л. безжовтяничний.
Л. ДАЛЕКОСХІДНИЙ – див.: Л. безжовтяничний.
Л. ЖОВТЯНИЧНИЙ – клінічний варіант Л., який 

характеризується розвитком жовтяниці і гемораґічно-
го діатезу.
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ЛЕПТОСПІРОЗ ІКТЕРОГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: 
Л. жовтяничний.

ЛЕПТОТРИХОЗ – трихопатія, яка характеризується 
стоншенням волосся.

ЛЕПТОЦЕФАЛ – дуже вузька голова.
ЛЕРЕДДА (E. LEREDDE) СИНДРОМ – симпто-

мокомплекс, що зустрічається в дітей з вродженим си-
філісом; проявляється тяжкою задухою при напруженні, 
поєднаною з проґресуючою емфіземою та повторними 
нападами гострого гарячкового бронхіту.

ЛЕРІ (A. LÉRI) СИМПТОМ – повільне мимовіль-
не згинання передпліччя, ви кликане пасивним згинан-
ням пальців і всієї кисті досліджуваного; фізіолоґічний 
рефлекс; спостерігається також при нерізко виражено-
му парезі.

ЛЕРІ (A. LÉRI) СИНДРОМ (1) – спадковий (успад-
кування за аутосомно-домінантним типом) політопний 
енхондральний дизостоз; характеризується порушення-
ми розвитку скелета; спостерігається характерний фе-
нотип: низький зріст; короткі, товсті пальці, фіксовані в 
стані згинання в І міжфаланґовому суглобі; передпліч-
чя в стані пронації, плечі ротовані всередину, супінація 
і пронація назовні неможливі; стегна ротовані назов-
ні, приведення в кульшовому суглобі неможливе; рухи 
в ліктьовому і зап’ястковому суглобах обмежені; рухо-
мість хребта обмежена; монголоїдні риси обличчя; ро-
зумова відсталість.

ЛЕРІ (A. LÉRI) СИНДРОМ (2) – невролоґічний 
симптомокомплекс, що розвивається в руці при тубер-
кульозі легень; зумовлений стискуванням плечового 
сплетення збільшеними лімфатичними вузлами; спос-
терігається сильний біль у плечі, розлади чутливості в 
ділянці плеча, легкий парез.

ЛЕРІ (A. LÉRI) СУГЛОБОВИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: 
Лері симптом.

ЛЕРІ (A. LÉRI) ХВОРОБА – спадкове захворюван-
ня кісток, яке характеризується різким склерозом, гіпе-
ростозом і деформацією однієї або кількох довгих труб-
частих кісток; клінічно проявляється болями, які поши-
рюються вниз по кістці, як крапля воску по свічці, що 
горить; болями в уражених суглобах; з часом обмеження 
рухомості суглобів; може часто спостерігатися склеро-
дермія, також атрофія і кальциноз м’яких тканин.

ЛЕРІ – ВЕЙЛЯ (A. LÉRI – J.A. WEILL) ДИСХОН-
ДРОСТЕОЗ – різновид спадкових енхондральних ди-
зостозів; успадкування за домінантним типом; харак-
теризується порушеннями розвитку скелета: укорочен-
ня, потовщення, вигнутість довгих трубчастих кісток, 
деформація шийних хребців, лордоз, множинні екзос-
този.

ЛЕРІ – МОЛЕН ДЕ ТЕЙСЬЄ (A. LÉ RI – MOLIN 
DE TEYSSIEU) СИНДРОМ – див.: Лері синдром (2). 

ЛЕРІША (R. LERICHE) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений хронічною оклюзією біфуркації 
черевного від ділу аорти та клубових артерій; спосте-
рігається при вроджених захворюваннях – гіпоплазія 
аорти та фіброзно-м’язова дисплазія клубових артерій і 
при набутих захворюваннях – атеросклероз, неспецифіч-

ний аортоартеріїт, тромбози та ін.; клінічна картина за-
лежить від протяжності ураження судинного русла та 
ступеня розвитку колатерального кровообігу; залежно 
від проксимального рівня оклюзії черевного відділу аор-
ти розрізняють 3 варіанти Л. с.: низька оклюзія – дис-
тальніше нижньої брижової артерії; середня оклюзія – 
проксимальніше нижньої брижової артерії і висока ок-
люзія – дистальніше або на рівні ниркових артерій; пер-
шим симптомом захворювання, звичайно, є болі, які ви-
никають у литкових м’язах при ходьбі; розрізняють 4 
ступені ішемії: І – початкові прояви; ІІА – прояви пере-
міжної кульгавості через 300–500 м ходьби; ІІБ – прояви 
переміжної кульгавості через 200 м ходьби; ІІІ – болі че-
рез 25–50 м ходьби або в спокої; ІV – наявність виразко-
во-некротичних змін.

ЛЕРІША – ЗУДЕКА (R. LERICHE – P. H. M. SU-
DECK) СИНДРОМ – див.: Зудека атрофія. 

ЛЕРМІТТА (J. J. LHERMITTE) ГАЛЮЦИНОЗ – 
симптомокомплекс, що спостерігається у хворих з пато-
лоґічними процесами (пухлини, запалення) у ділянці ос-
нови ІІІ шлуночка (ніжки головного мозку); характери-
зується зоровим галюцинозом: хворі бачать на фоні непо-
рушеної свідомості, неначе в напівтемряві, численні рух-
ливі фігури людей та тварин, сценоподібні картини; часто 
зберігається критичне ставлення до цих розладів.

ЛЕРМІТТА (J. J. LHERMITTE) СИМПТОМ – 
раптовий короткочасний біль, який поширюється звер-
ху вниз, що нагадує удар електричним струмом і ви-
никає при нахилі голови вперед; ознака пошкодження 
шийного відділу спинного мозку.

ЛЕРМІТТА – МАК-АЛЬПІНА (J.J. LHER MIT-
TE – D. MCALPINE) СИНДРОМ – прояви деґенера-
ції палідопірамідної системи; характеризується хроніч-
ним запаленням базальних ганг ліїв з відкладенням со-
лей кальцію, залозою в ділянці блідої кулі та зубчас-
того яд ра; спостерігаються гіпертонус, риґідність і 
атетоїдно-хореїчні гіперкінези м’язів шиї і обличчя, 
діартрія, афонія, дисфаґія, напади некерованих пла-
чу та сміху.

ЛЕРМІТТА – МОНЬЄ – ВІНАРА – ТСОКАНАКІ-
СА (J. J. LHERMITTE – MONIER – VINARD – TSO-
CANAKIS) СИМПТОМ – при подразненні блукаючих 
нервів внаслідок патолоґічного процесу в ділянці осно-
ви мозку або шиї спостерігається спазм м’язів глотки і 
стравоходу, що проявляється порушенням ковтання.

ЛЕРМІТТА – ТРЕЛЛЯ (J.J. LHER MITTE – TREL-
LES) СИНДРОМ – невролоґічний симптомокомплекс, 
що спостерігається при лімфолейкозі та ін ших лімфо-
про ліферативних захворюваннях; внаслідок місцевої 
інфільт рації периферійних нервів розвивається обме-
жений парез або параліч, ло каль на аміотрофія.

ЛЕРМУАЙЄ (M. LERMOYEZ) СИНД РОМ – фор-
ма хвороби Меньєра у хворих на атеросклероз; спос-
терігається три вала приглухуватість з нестерпними шу-
мами у вухах; напади запаморочення, під час яких роз-
лади слуху зменшуються або зникають.

ЛЕСАЖА (A. A. LESAGE) РЕ ФЛЕКС – коли дити-
ну піднімають, взявшись руками під пахвові ямки, ніж-
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ки мимовільно згинаються і підтягуються до живота; 
ознака менінґіту в дітей.

ЛЕСБІЙСТВО (грец. від Lesbios Лесбос, грец. ост-
рови в Егейському морі, батьківщини поетеси Сапфо та 
її послідовників) – 1) жіночий гомосексуалізм; 2) див.: 
Трибадія.

ЛЕСБІЙСЬКЕ КОХАННЯ – 1) див.: Лесбійство; 
2) див.: Трибадія.

ЛЕСБІЙСЬКИЙ – такий, що стосується гомосек-
суалізму в жінок.

ЛЕСБІЯНКА – гомосексуальна жінка.
ЛЕСЕРА – ТРЕЛА (E. LESER – U. TRÉ LAT) СИМП-

ТОМ – анґіоми, бородавки та піґментні плями, що ут-
ворюються в старих; провісники злоякісних новоутво-
рень шкіри.

ЛЕСЬЄ – ПРІВЕ (C. LESIEUR – P. PRI VEY) СИМП-
ТОМ – позитивна реакція на альбумін у мокроті; озна-
ка пневмонії. 

ЛЕТАЛЬНИЙ – смертельний; такий, що спричиняє 
смерть, закінчився смертю.

ЛЕТАЛЬНИЙ ҐЕН – ґен, що блокує нормальний 
розвиток статевих клітин (ґамет), зиґот або дорослих 
орґанізмів і спричиняє їхню загибель. Міститься в хро-
мосомах (аутосомах і статевих). Л. г., що містяться в 
статевих хромосомах, спричиняють смерть особин пев-
ної статі. Розрізняють Л. г. домінантні, що смертельні в 
одинарній дозі в стані гетерозиґоти; домінантні із реце-
сивною дією, що в стані гетерозиґоти спричиняють змі-
ну ознаки без небезпеки для життя, а в гомозиґотному 
стані завжди смертельні; рецесивні Л. г. без домінант-
ного ефекту, що в гетерозиґотному стані не виявляють 
своєї дії.

ЛЕТАЛЬНІСТЬ – відношення (у %) числа помер-
лих від деякої хвороби до числа захворілих на неї.

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНА – відношення (у %) 
загальної кількості померлих у стаціонарі і поза ним до 
числа хворих, зареєстрованих за той же період на даній 
території; статистичний показник.

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНА – 1) відношення (у 
%) числа померлих у лікарні від будь-якого захворювання 
до загальної кількості хворих на те саме за х ворювання, що 
вибули із лікарні за той же період; статистичний показник; 
2) відношення (у %) загального числа померлих у лікарні 
до загального числа хворих, які вибули із лікарні за той же 
період; статистичний показник.

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА – відно-
шення (у %) числа померлих хворих після операції до 
числа прооперованих хворих; статистичний показник.

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ПОЗАЛІКАРНЯНА – відношен-
ня (у %) числа померлих поза стаціонаром до загальної 
кількості хворих, зареєстрованих за той же період на 
даній території; статистичний показник.

ЛЕТАРҐІЧНИЙ СОН – див.: Летарґія.
ЛЕТАРҐІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Періодичної 

сплячки синдром.
ЛЕТАРҐІЯ – стан патолоґічного сну з послабленням 

фізичних проявів життя, нерухомістю, зниженням обмі-
ну речовин та відсутністю реакції на подразнення.

ЛЕТКИЙ – такий, що має тенденцію швидко випа-
ровуватись або добре випаровується при низьких тем-
пературах.

ЛЕТТЕРЕРА – СІВЕ (E. LETTERER – S. SIWE) 
ХВОРОБА – див.: Ебта – Леттерера – Сіве хвороба.

ЛЕТЮЛЯ (LETULLE) СИНДРОМ – вроджені ано-
малії лімфатичної системи, які локалізуються на шиї, 
язиці і губах; спостерігається кістозна лімфома, яка ут-
ворюється внаслідок розширення і злиття лімфатичних 
судин.

ЛЕФҐРЕНА (S. H. LÖFGREN) СИНД РОМ – сим-
птомокомплекс, що характеризується ураженням шкі-
ри на зразок вузлової еритеми (запальні болючі вузли 
величиною від 1 до 6 см), звичайно, на нижніх кінців-
ках, двобічним масивним симетричним збільшенням 
паратрахеальних і бронхопульмональних лімфатичних 
вузлів та порушенням загального стану хворого: гаряч-
ка, слабкість, в’я лість, артралґії, міалґії, головні болі, 
болі розпираючого характеру за грудниною.

ЛЕФЕВРА – ПАПІЙОНА (P. LE FÉVRE – M. M. PA -
PILLON) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що прояв-
ляється поєднанням симптомів, характерних для тяж-
кої форми пародонтозу і кератодермії; вважається, що 
Л. – П. с. є наслідком глибоких нейроендокринних по-
рушень; характеризується утворенням патолоґічних зу-
бо-ясневих кишень, розхитуванням і втратою зубів, ви-
раженим зроговінням долоней і підошов. 

ЛЕФЛЕРА (W. LÖFFLER) ЕНДОКАРДИТ – див.: 
Ендокардит фібропластичний парієтальний.

ЛЕФЛЕРА (W. LÖFFLER) ЕОЗИНОФІЛІЯ – див.: 
Лефлера синдром.

ЛЕФЛЕРА (W. LÖFFLER) СИНДРОМ – тимча-
совий інфільтрат у легенях з еозинофілією; основним 
етіолоґічним фактором є інвазія гельмінтами; в основі 
патоґенезу Л. с. лежить формування алерґічного еозино-
фільного альвеоліту; спостерігається переважно в лип-
ні і серпні.

ЛЕЦИТИНАЗИ – гідролітичні ферменти, які роз-
кладають фосфатиди в орґанізмах тварин і рослин. За 
місцем дії на молекулу субстрату розрізняють лецити-
нази А, В, С, D. Лецитинази А і В містяться в підшлун-
ковій залозі, печінці, нирках та інших орґанах. Леци-
тиназу С знайдено в токсинах деяких бактерій; Л. є в 
складі отрути деяких змій.

ЛЕЦИТИНИ – жироподібні орґанічні речовини 
з групи фосфоліпідів. До складу Л. входять ґліцерин, 
жирні кислоти, залишки фосфорної кислоти та холін. 
Містяться у тваринних та рослинних тканинах як у віль-
ному стані, так і у формі сполук з білками і вуглевода-
ми. Л. ві діграють важливу роль у транспортуванні жи-
рів кров’ю, проникності клітин та в клітинному обміні 
жирів.

ЛЕША – НІХЕНА (M. LESCH – W. L. NY HAN) 
СИН ДРОМ – див.: Гі перурикемія.

ЛЕШКЕ (E. F. W. LESCHKE) СИНДРОМ – спад-
кове захворювання, яке характеризується порушенням 
діяльності веґетативної нервової системи, дисфунк цією 
гіпофізу та надниркових залоз; мно жинними, нерегуляр-
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но розміщеними піґмент ними плямами на шкірі; фізич-
ним і психічним інфантилізмом.

ЛЕЩЕНКА (Г. Д. ЛЕЩЕНКО) СИМПТОМ – при 
ударі по кінцевій фаланзі ІІІ пальця кисті спостерігаєть-
ся згинання І і ІІ пальців; ознака ураження пірамідних 
шляхів.

ЛЕЩЕНКА (Г. Д. ЛЕЩЕНКО) СИНКІНЕЗІЯ – 
при пасивному опусканні або підніманні верхньої пові-
ки одного ока спостерігається піднімання і опускання 
верхньої повіки іншого ока; ознака вірусного енцефалі-
ту.

ЛИМАНОТЕРАПІЯ – лікування ропою та мулови-
ми грязями морських лимнів.

ЛИМОНАДИ – солодкі підкислені рідини, при-
значені для вживання всередину; готуються ex tempore 
шляхом розчинення у воді простих сиропів та соляної, 
лимонної, виннокам’яної, фосфорної або молочної кис-
лоти.

ЛИМОННА КИСЛОТА – НООС · СН2 · С(ОН) · 
(СООН) · СН2 · СООН; триосновна карбонова орґаніч-
на оксикислота; міститься в усіх живих орґанізмах як 
про міжний продукт окислювального циклу трикарбо-
нових кислот.

«ЛИМОННА КІРОЧКА» – ділянка шкіри, яка ін-
фільтрована анестезуючим розчином; на поверхні шкіри 
спостерігаються устя шкірних залоз, що надає їм схо-
жості з шкіркою лимона.

ЛИМОННИК (SCHIZANDRA) – рід рослин ро-
дини маґнолієвих. В Україні відомий 1 вид: Л. китай-
ський. Стебла виткі, завдовжки до 10 м (до 2 см у діа-
метрі). Цвіте в травні – червні. Листки овальні з заго-
стреними кінцями. Квітки роздільностатеві, білі або 
рожеві, запашні. Плоди – червоні ягоди, зібрані в щіль-
ну волоть. Плоди містять кристаліч ну речовину схі-
зандрин, цукри, орґанічні кислоти, вітамін С, ефірні 
олії та ін. Препарати, виготовлені з плодів Л., збуджу-
ють нервову систему, стимулюють дихання і серцеву 
діяльність.

ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ЦИКЛ – див.: Цикл три-
карбонових кислот.

ЛИМОННОЇ ШКІРКИ СИМПТОМ – див.: Апель-
синової шкірки симптом.

ЛИМОННО-КИСЛИЙ ЦИКЛ – див.: Цикл три-
карбонових кислот.

ЛИПА СЕРЦЕЛИСТА (TILA COR DATA MILL.) – 
довговічне дерево родини липових, до 25 м заввишки. 
Листки серцеподібні, дрібнорубчасті, із загостреною 
верхівкою. Квітки блідо-жовті, зібрані в пазушні на-
півзонтики, сидять на спільному стебельці. При кож-
ному суцвітті є ланцетовидний, зрослий з квітконосом, 
приквітковий листок, який зберігається і при плодах. 
Плід – горішкоподібний, рудуватоповстистий. Цвіте в 
червні – липні. Дія: потогінна, сечогінна, жарознижую-
ча, бактерицидна.

ЛИПКИЙ – такий, що легко прилипає; клейкий, ли-
пучий, чіпкий.

ЛИСТОПОДІБНА ПУХЛИНА – змішана сполуч-
нотканинна і епітеліальна пухлина молочної залози; 

характеризується бурхливим ростом; мікроскопічно 
спостерігається інтраканалікулярна або змішана фіб-
роаденома часто з кістозно розширеними протоками, у 
просвіт яких обернені поліпоподібні сполучно тканинні 
вирости, покриті кількома рядами кубічного епітелію; 
строма багато клітинна з ділянками міксоматозу, гіалі-
нозу, хрящової і кісткової тканини, з вогнищами каль-
цифікації; виділяють доброякісні, примежові і злоя-
кісні Л. п.

ЛИЦЕ (FACIES) – див.: Обличчя.
ЛИЦЕВОЇ ЩІЛИНИ СЕРЕДИННОЇ СИНД РОМ – 

комплекс спадкових аномалій, які виникають внаслідок 
дефектного розвитку середньої лінії лиця та голови; 
спостерігаються зоровий гіпертелоризм, прихована щі-
лина носа та верхньої щелепи, інколи оліґофренія та ін-
ші вади.

ЛИЧИНКА – одна з стадій постембріонального роз-
витку багатьох тварин; після вилуплення з яйцевих обо-
лонок Л. веде вільний або паразитичний спосіб життя і 
перетворюється на дорослу форму.

ЛИШАЙ – див.: Ліхен.
Л. АЗБЕСТОПОДІБНИЙ – за хворювання шкіри і 

волосся голови, яке характеризується появою вогнищ 
лущення на одній або кількох ділянках шкіри волосис-
тої частини голови, переважно в тім’яній ділянці; вог-
нища лущення різної величини, у вигляді срібно-білих 
або сіруватих сухих щільних лусочок, що нагадують 
волокна азбесту; при гістолоґічному дослідженні спос-
терігається гіперкератоз, скупчення рогових мас навко-
ло фолікулярних воронок волосся; перебіг хронічний, 
рецидивуючий.

Л. АТИПОВИЙ ПЛОСКИЙ ПІВДЕННО-ЗАХІД-
НОЇ ЧАСТИНИ ТИХОГО ОКЕАНУ – див.: Ліхен тро-
пічний.

Л. БІЛИЙ – див.: Лишай тропічний білий.
Л. ВИСІВКОПОДІБНИЙ – кератомікоз, який 

спричинюється гриб ком Pityrosporum orbiculare; ви-
никає в осіб з підвищеною пітливістю; захворювання 
малоконтаґіозне; характеризується виникненням пере-
важно на шкірі грудей, спини, плеч, живота, інколи во-
лосистої частини голови, шиї жовтувато-рожевих або 
коричнюватих плям, розміщених навколо вічок воло-
сяних фолікулів; поверхня плям лущиться з мало по-
мітними висівкоподібними лусочками; перебіг хроніч-
ний.

Л. ВУХА ОПЕРІЗУЮЧИЙ – див.: Колінчас того 
вузла синдром.

Л. ЗОЛОТУШНИХ – див.: Туберкульоз шкі ри лі-
хеноїдний.

Л. КІЛЬЦЕПОДІБНИЙ ОБЛЯМОВАНИЙ – 
варіант рожевого лишая, який характеризується роз-
витком одиничних великих висипів червоного або ро-
жевого кольору у вигляді кільця та незначним лущен-
ням на периферії. 

Л. ОБЛИЧЧЯ БІЛИЙ – див.: Лишай облич чя про-
стий.

Л. ОБЛИЧЧЯ ПРОСТИЙ – атиповий різновид 
стрептококового імпетиґо; збудником є стрептокок; 
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спостерігається частіше в дітей; характеризується ви-
никненням на шкірі обличчя в ділянці щік, навколо ро-
та, на підборідді світло-рожевих еритематозних плям 
округлої форми різної величини, з різкими межами, пок-
ритих висівкоподібними лусочками.

ЛИШАЙ ОПЕРІЗУЮЧИЙ – див.: Герпес оперізу-
ючий.

Л. ПІАНІВСЬКИЙ ЛЕТУЧИЙ – поєднання ліхе-
ноїдних фрамбезидів з ксерозом та десквамацією шкіри; 
спостерігається при вторинній фрамбезії.

Л. ПЛОСКИЙ АКТИНІЧНИЙ – див.: Ліхен 
тропічний. 

Л. ПЛОСКИЙ НОВОГВІ НЕЙСЬКИЙ – див.: Лі-
хен тропічний.

Л. ПЛЯМИСТИЙ І КРУГОВИЙ ДЮРІН ҐА 
(L. A. DUH RING) – див.: Лишай рожевий.

Л. ПРОСТИЙ ХРОНІЧНИЙ – див.: Ней родерміт 
обмежений.

Л. ПУХИРЦЕВИЙ – див.: Герпес простий.
Л. РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ – див.: Лишай висівко-

подібний.
Л. РОЖЕВИЙ – еритематозно-сквамозний дерматоз, 

який характеризується появою на шкірі симетричних 
рожевувато-жовтих або світло-червоних плям овальної 
або округлої форми, до 1–2 см у діаметрі; за 7–10 днів 
до початку висипань у 40–50% випадків виникає «мате-
ринська» бляшка (первинний «медальйон»), що являє 
собою пляму яскраво-рожевого кольору, великих роз-
мірів (3×4 см) з дрібними висівкоподібними лусочка-
ми на поверхні; плями звичайно розміщені уздовж ліній 
Ланґера на тулубі і на проксимальних частинах кінці-
вок; виділяють атипові форми Л. р.: папу льозна, урти-
карна, везикульозна, фолікулярна і міліарна.

Л. РОЖЕВИЙ ҐІҐАНТ СЬКИЙ – див.: Ли шай кіль-
цеподібний облямований.

Л. РОЖЕВИЙ ЖІБЕРА (C.M. GI  BERT) – див.: Ли-
шай рожевий.

Л. СПОРОТРИХОЗНИЙ – див.: Споротри хоз.
Л. ТРОПІЧНИЙ БІЛИЙ – епідермомікоз, який 

спричинюється Tricho phyton albicans; проявляється по-
явою на кінцівках папуловезикул і пустул з явищами 
свербежу.

Л. ТРОПІЧНИЙ ЖОВТИЙ – мікоз шкіри, який 
спричинюється Ma las seria tropica; проявляється появою 
на обличчі, шиї, інколи на інших ділянках тіла невели-
ких плям жовтувато-оранжевого кольору з явищами по-
мірного свербежу.

Л. ТРОПІЧНИЙ ЧОРНИЙ – кератомікоз, який 
спричинюється грибками роду Cladosporium; прояв-
ляється появою переважно на кінцівках плям темно-
коричневого або чорного кольору з незначним лущен-
ням.

Л. ЧЕРВОНИЙ ВИСІВКОПОДІБНИЙ ВО-
ЛОСЯНИЙ – див.: Девержі хвороба.

Л. ЧЕРВОНИЙ ГОСТРОКІНЦЕВИЙ – див.: Де-
вержі хвороба.

Л. ЧЕРВОНИЙ ГОСТРОКІНЦЕВИЙ ДЕ ВЕРЖІ – 
див.: Девержі хвороба.

Л. ЧЕРВОНИЙ МОНІЛІ ФОРМНИЙ – дерматоз, 
який характеризується появою переважно на кінців ках 
жовтувато-червоних папул, які зливаються в смуги.

ЛИШАЙ ЧЕРВОНИЙ ГОСТРОКІНЦЕВИЙ НЕЙ-
РО ТИЧНИЙ – дерматоз, який характеризується появою 
червоних папул, еритродермії та явищами загальної ін-
токсикації.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ – дерматоз, який ха-
рактеризується гіперкератозом, нерівномірним ґранульо-
зом, акантозом, вакуольною дистрофією клітин базаль-
ного шару епідермісу; клінічно ураження шкіри прояв-
ляється поліґональними, чітко відмежованими червоно-
фіолетовими щільними папулами діаметром 0,5–4 мм, 
з блискучою поверхнею і пупкоподібним втисненням 
у центрі; висипи розміщені симетрично на згинальній 
поверхні за п’яст ків, передпліч, нижньої частини жи-
вота, попереку, нижніх кінцівках; інколи – на статевих 
орґанах, шиї, долонях і підошвах; дуже рідко – на во-
лосистій частині голови; розвиток папул повільний, ре-
цидивуючий; зливаючись вони утворюють поліцикліч-
ні, моза їч ні бляшки діаметром до 30 мм, які незначно 
лущаться.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ АТРОФІЧНИЙ – різ-
новид Л. червоного плоского, який характеризується ат-
рофічними змінами шкіри на місці папул.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ БОРОДАВЧАСТИЙ – 
див.: Л. червоний плоский гіпертрофічний.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ БУ ЛЬОЗНИЙ – Л. 
червоний плоский, який характеризується виникнен-
ням на фоні папульозних висипів пухирів.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ВОЛОСЯНИЙ – різ-
новид Л. червоного плоского, який характеризується 
локалізацією дрібних папул навколо вічок фолікулів на 
волосистій частині голови; з часом розвивається атро-
фічна алопеція.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ГІПЕРКЕРАТОТИЧ-
НИЙ – Л. червоний плоский, який характеризується ви-
раженим гіперкератозом на поверхні папул.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ГІПЕР ТРОФІЧ НИЙ – 
різновид Л. червоного плоского, який характеризується 
виникненням переважно на шкірі гомілок чітко обме-
жених фіолетових бляшок, покритих товстими азбес-
топодібними лусочками, з розширеними устями воло-
сяних фолікулів і потових залоз, закупорених роговими 
пробками.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ГОСТРОКІНЦЕ-
ВИЙ – різновид Л. червоного плоского, який характери-
зується виникненням на обмежених ділянках тіла фолі-
кулярних, конусоподібних, гострокінцевих вузликів, з 
явищами зроговіння на вершині, діаметром 1–3 мм.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ГОСТРОКІНЦЕВИЙ 
ГОС ТРИЙ – різновид Л. червоного плоского, який ха-
рактеризується виникненням на всьому тілі дріб них 
яскраво-червоних конічних папул на фоні еритеми і на-
бряку; через 1–2 мі сяці, звичайно, переходить у хроніч-
ну форму.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЕРИТЕМАЗНИЙ – 
різновид Л. червоного плоского, який характеризується 
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раптовим виникненням на значній частині тулуба і кін-
цівках малиново-червоної еритеми з незначним набря-
ком та лущенням; до зменшення інтенсивності еритеми 
папульозні елементи майже не розрізняються.

ЛИШАЙ ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЗОНІФОРМ-
НИЙ – див.: Л. червоний плоский лінійний.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ КІЛЬ ЦЕПОДІБ-
НИЙ – різновид Л. червоного плоского; частіше локалі-
зується на шкірі калитки та статевого члена; утворюєть-
ся при групуванні папул у кільце діаметром до 20 мм 
або при відцентровому рості окремих бляшок.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ КОРАЛОПОДІБ-
НИЙ – різновид Л. червоного плоского, який характе-
ризується появою сполощених папул величиною до 10 
мм, що розміщені у вигляді чоток і чергуються з ділян-
ками гіперпіґментації.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛІ НІЙНИЙ – різно-
вид Л. червоного плоского, який характеризується роз-
міщенням папульозних елементів лінійно, звичайно, за 
ходом нервових стовбурів на тулубі або нижніх кінців-
ках.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ПЕМ ФІҐОЇДНИЙ – 
різновид Л. червоного плоского, що характеризуєть-
ся утворенням, поряд з типовими папулами, суб-
епідермальних пухирів з серозним або гемораґічним 
вмістом, які розміщені на поверхні папул або на нез-
міненій шкірі; належить до параонколоґічних дерма-
тозів.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ПІҐМЕНТНИЙ – різ-
новид Л. червоного плоского, який характеризується ви-
раженою гіперпіґментацією, що виникає практично од-
ночасно з появою папул.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ПРИПЛЮСНУ-
ТИЙ – різновид Л. червоного плоского, який характе-
ризується виникненням, звичайно, на шкірі гомілок на-
півсферичних папул, діаметром до 10 мм, які незначно 
лущаться.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ПРИТУПЛЕНИЙ – 
див.: Лишай червоний плоский приплюснутий.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ РОГОВИЙ – див.: Ли-
шай червоний плоский гіперкератотичний.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ СЕР ПІҐІНОЗНИЙ – 
різновид Л. червоного плоского, який характеризується 
гру пу ванням папул в дуги, півкола та інші фігури.

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ФОЛІКУЛЯРНИЙ – 
див.: Л. червоний плоский волосяний.

ЛИШАЙ ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ТРОПІЧНИЙ – 
див.: Ліхен тропічний.

ЛИШАЙ ЧЕРЕПИЦЕПОДІБНИЙ – див.: Мікоз 
черепицеподібний.

ЛИШАЙ ЧОРНИЙ – див.: Лишай тропічний чор-
ний.

ЛІ (D. LEIGH) ХВОРОБА – спадкова хвороба ц.н.с., 
що належить до групи демієлінізуючих захворювань; ха-
рактеризується проґресуючим дистрофічним ураженням 
білої речовини головного і спинного мозку; розрізня-
ють 2 варіанти клі нічного перебігу захворювання. Ран-
ня ди тяча швидкопроґресуюча форма характеризуєть-

ся появою клінічних симп томів у дітей перших двох 
років життя з летальним результатом через 1–2 роки; 
при більш доброякісній формі симптоми захворювання 
проявляються у віці 10–15 років; ді аґноз підтверджуєть-
ся виявленням у біолоґ ічних рідинах інгібітора тіамін-
дифосфату-АТФ-фосфотрансферази, гіпоґлікемією і 
підвищеним вміс том у сироватці крові мо лочної, пі ро-
виноградної кислот і аланіну.

ЛІАЗИ – клас ферментів, які каталізують негідролі-
тичне розщеплення молекул. До Л. відносять альдола-
зу і декарбоксилази. Відіграють важливу роль у клітин-
ному обміні.

ЛІАН – СІҐЬЄ – ВЕЛЬТІ (C. LIAN – F. SIGUIER – 
J. J. WELTI) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який 
характеризується діафраґмальною грижею, рефлюкс-
езофаґітом і рецидивуючим тромбозом та тромбофлебі-
том у всіх чотирьох кінцівках; часто спостерігається гі-
похромна анемія.

ЛІБЕРИНИ – гормони пептидної природи, що 
секретуються гіпоталамусом; стимулюють виділення 
тропних гормонів гіпофізу, які реґулюють функцію ен-
докринних залоз.

ЛІБЕРМЕЙСТЕРА (K. LIEBER MEISTER) СИМ-
ПТОМ – відчуття заніміння язика; бліда пляма на язиці; 
рання ознака повітряної емболії.

ЛІБЕСНІ (LIEBESNY) СИМПТОМ – відведен-
ня і згинання хворої ноги ви кликає кремастерний реф-
лекс на боці ураження або на протилежному боці; оз-
нака ішіасу.

ЛІБІДО (лат. libido – потяг, прагнення, бажання) – 
статевий потяг, прагнення до статевої близькості; під 
час сексуальності зрілості Л. характеризується поєд-
нанням еротичного та сексуального чутливого еле-
ментів з усією системою морально-етичних орієнта-
цій особистості; Л. реґулюється нейрогуморальними 
механізмами та корою головного мозку (умовнореф-
лекторний механізм), що створює статеву домінанту; 
Л. обумовлене та підтримується певним рівнем анд-
роґенів (у обох статей); тестостерон посилює статевий 
потяг внаслідок збільшення чутливості сексуальних 
структур лімбічної системи, гіпоталамічних сексуаль-
них центрів, тактильних рецепторів зовнішніх статевих 
орґанів; вважається, що чим, вище розвинена психіка, 
чим більшою мірою розвинений інтелект, тим більшою 
мірою інтенсивність статевого потягу незалежна від 
гормонів.

ЛІБІХА ЗАКОН – еколоґічний закон, суть якого 
полягає в тому, що найбільше впливають на орґанізм 
такі фактори середовища, які перебувають у стані кіль-
кісного мінімуму, тобто орґанізм різкіше реаґує на 
нестачу, ніж на надлишок дії фактора.

ЛІБМАНА (E. LIBMAN) ХВОРОБА – див.: Ліб-
мана – Сакса ендокардит.

ЛІБМАНА – САКСА (E. LIBMAN – B. SACKS) ЕН-
ДОКАРДИТ – запалення пристінкового або клапанно-
го ендокарда, яке спостерігається при червоному сис-
темному вовчаку; характеризується бородавчастими від-
кладеннями на ендокарді з можливим формуванням ва-
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ди серця, частіше недостатності мітрального клапана; 
клінічно проявляється шумом над ураженим клапаном.

ЛІБОВА (A. A. LIEBOW) СИНДРОМ – див.: Про-
те ї ноз альвеолярний.

ЛІБРЕЙХА (LIEBREICH) СИМПТОМ – освітлені 
предмети здаються червоними, а предмети, що перебу-
вають у тіні – зеленими; ознака порушення ко льорового 
зору.

ЛІВЕДО – синювато-фіолетовий колір шкіри різних 
відтінків та обрисів (у ви гляді сітки, кругів різної вели-
чини та ін.) внаслідок дії холоду, тепла; одна із форм па-
сивної гіперемії шкіри.

ЛІВІЄРАТО (P. LIVIERATO) РЕ ФЛЕКС – звужен-
ня шкірних судин при подразненні передньої черевної 
стінки над мечоподібним відростком; фізіолоґічний реф-
лекс.

ЛІВІЄРАТО (P. LIVIERATO) СИМПТОМ – роз-
ширення межі серцевої тупості вправо після випрям-
лення хворого, якщо він до цього перебував у зігнутій 
позиції; ознака подразнення нервового сплетення нав-
коло аорти при гіпотонії.

ЛІВОРУКІСТЬ – переважне використання лівої 
руки при виконанні різних дій; виникає внаслідок ін-
вертації функції півкуль головного мозку; в дитинстві 
Л. спостерігається у 5–8% індивідів; значна їх части-
на в процесі соціалізації, особливо дівчатка, переучу-
ються на “штучних праворуких”; нав’язування рухо-
вого стереотипу, який суперечить конституції, може 
неґативно впливати на психомоторний розвиток ліво-
руких дітей.

ЛІВОПЕРЕДСЕРДНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – сер-
цева недостатність, зумовлена тривалим надмірним на-
вантаженням на ліве передсердя, що призводить до не-
змикання усть легеневих вен та застою крові в малому 
колі кровообігу.

ЛІВОШЛУНОЧКОВА НЕДОСТАТ НІСТЬ – сер-
цева недостатність, яка характеризується зменшенням 
викиду крові у велике коло кровообігу, перерозтягнен-
ням лівого передсердя і застоєм крові в малому колі кро-
вообігу; розвивається при тяжких ураженнях міокарда 
лівого шлуночка.

ЛІҐАЗИ – клас ферментів, які каталізують конден-
сацію двох молекул, пов’язану з розщепленням адено-
зинфосфорної кислоти або іншого нуклеозидфосфату, 
енерґія яких йде на синтез речовин в орґанізмі. При-
швидшують приєднання амінокислот до транспорт-
них рибонуклеїнових кислот, а також реакції приєднан-
ня ацильних залишків (залишок молекул кислоти без 
гідроксилу) до коферменту А (кофермент ацитилюван-
ня), який входить до складу ферментів. Ві діграють ве-
лику роль у процесах синтезу білка, у реакціях жирово-
го обміну та реакціях перетворень вуглеводів в орґаніз-
мах.

ЛІҐАМЕНТИТ – запалення зв’язки.
ЛІҐАМЕНТИТ СТЕНОЗУЮЧИЙ – див.: Тендова-

ґініт стенозуючий.
ЛІҐАМЕНТИТ СТЕНОЗУЮЧИЙ КІЛЬЦЕПО ДІБ-

НОЇ ЗВ’ЯЗКИ ПАЛЬЦЯ – див.: Клацаючий палець.

ЛІҐАМЕНТОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не досліджен-
ня зв’язок і сухожилків.

ЛІҐАМЕНТОЗНИЙ – зв’язковий, забезпечений зв’яз-
ками; схожий на зв’язки.

ЛІҐАТУРА – перев’язка кровоносної судини з метою 
зупинки кровотечі; нитка, яка зав’язана навколо крово-
носної, лімфатичної судини, протоки жовчного міхура, 
маткових труб, сечоводів і т. ін.

ЛІДАЗА – див.: Гіалуронідаза.
ЛІДДЕЛЛА – ШЕРРИНҐТОНА (E.G. T. LID DELL – 

C. S. SCHER RING TON) РЕФЛЕКС – при пасивно-
му розтягненні або активному напруженні паретично-
го м’яза спостерігається скорочення м’яза-антаґоніста; 
патолоґічний рефлекс.

ЛІДДЛА (G. W. LIDDLE) СИНДРОМ – див.: Псев-
доальдостеронізм.

ЛІДСЬКОГО (А. Т. ЛИДСКИЙ) СИМПТОМ – 
при легкій пальпації в правому підребер’ї визначається 
знижена опір ність черевної стінки в порівнянні з лівим 
підребер’ям; ознака хронічного холециститу.

ЛІЄНТЕРІЯ – пронос з неперетравленими частин-
ками їжі в екскрементах.

ЛІЄНАЛЬНИЙ – такий, що стосується селезінки.
ЛІЄНО-(лієн-; лат. lien – селезінка) – частина склад-

них слів, яка означає належність до селезінки.
ЛІЄНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження кро-

воносних судин селезінки після введення в них контрас-
тних речовин.

ЛІЗАТ – продукт лізису будь-якої тканини або орґа-
ну.

ЛІЗАТОТЕРАПІЯ – застосування лі затів з лікуваль-
ною метою.

ЛІЗИН – α, ε-діамінокапронова кислота, належить 
до групи діамінокарбонових кислот; одна з незамінних 
для людини і тварин амінокислот.

ЛІЗИНЕМІЯ – порушення обміну лізину внаслідок 
дефекту ферменту лізин-кетоґлутаратредуктази; клініч-
но проявляється м’язовою слабкістю, затримкою роз-
витку; у деяких випадках спостерігається доброякісний 
перебіг.

ЛІЗИС – 1) розчинення клітин; 2) повільне, посту-
пове зниження до норми температури тіла при гарячко-
вих захворюваннях.

ЛІЗИС МІКРОБІВ – див.: Бактеріоліз.
ЛІЗИС ХВОРОБИ – поступове послаблення про-

явів хвороби.
ЛІЗОҐЕНІЯ – здатність мікроорґанізмів утворювати і 

вивільняти в навколишнє середовище бактеріофаґи.
ЛІЗОҐЕННИЙ СТАН – див.: Лізоґенія.
ЛІЗОСОМИ – спеціалізовані цитоплазматичні мем-

бранні структури, які утворюють вакуольну систему 
клітини; характерною властивістю Л. є вміст в них гід-
ролітичних ферментів у високих концентраціях; в Л. 
локалізується близько 60 різних гідролаз, більшість з 
яких най більш активні при кислій реакції середовища; 
розрізняють функції Л., пов’язані з гетерофаґоцито-
зом – участь Л. у процесі клітинного живлення, у лі-
зисі мікроорґанізмів і вірусів, у внутрішньо клітинному 
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перетравлюванні біополімерів, у початковій стадії іму-
ноґенезу і аутоімуноґенезу, у біосинтезі біолоґічно ак-
тивних речовин, у внутрішньо клітинному гідролізі 
біополімерів та функції, пов’язані з аутофаґоцитозом – 
участь Л. у процесі очищення клітини від структур і 
макромолекул, які втратили свою функцію, у процесах 
ембріонального і постнатального розвитку, у реґуляції 
інтенсивності секреції, в утилізації надлишків аку мульо-
ваних у клітині поживних речовин, в ендоґенному жив-
ленні при дефіциті поживних речовин; Л. поділяють на 
первинні й вторинні.

ЛІЗОСОМИ ВТОРИННІ – Л., які утворюються 
внаслідок злиття первинних Л. з прелізосомами або ін-
шими компонентами ва куольної системи; містять як гід-
ролази, так і речовини, що підлягають гідролітичному 
розщепленню.

Л. ПЕРВИННІ – Л., які являють собою структури з 
гомоґенним матриксом, обмежені однією ліпопротеїд-
ною мембраною; містять тільки знову синтезовані гід-
ролази.

ЛІЗОТИПУВАННЯ – див.: Фаґотипування.
ЛІЗОЦИМ – антибіотична речовина білкової при-

роди, що міститься у виділеннях людини, ряду тварин 
(у сечі, слині, сльозовій рідині) та в деяких рослинах 
(хрін, капуста тощо); являє собою фермент, що каталізує 
гідроліз β (1 > 4)-ґлікозидного зв’язку між N-ацетилму-
рамовою кислотою і N-ацетилґлюкозаміном у молекулі 
пептидоґлікану клі тинної стінки бактерій, що призво-
дить до їх розчинення і загибелі; водні розчини засто-
совують як протимікробний засіб при захворюваннях 
очей, носа, горла тощо.

ЛІКАНТРОПІЯ – марення перетворення у вовка.
ЛІКАР – особа, що отримала закінчену вищу медич-

ну освіту.
ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОҐ – лікар, який отримав під-

готовку в галузі медичної бактеріолоґії.
ЛІКАР-ГОМЕОПАТ – лікар, основним напрямком 

діяльності якого є застосування гомеопатичних методів 
лікування захворювань.

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ – лікар, що отримав підготовку 
в галузі клінічної лабораторної діаґностики.

ЛІКАРНЯ – лікувально-профілактична устано-
ва, яка надає населенню стаціонарну кваліфіковану і 
спеціалізовану медичну допомогу. Розрізняють: Л. ба-
гатопрофільна – Л., що має у своєму складі спеціалі-
зовані відділення, призначені для лікування хворих з 
певними групами захворювань; Л. ґеріатрична – Л., 
призначена для лікування хворих літнього і старечо-
го віку; Л. дитяча – призначена для лікування дітей 
до 14 років включно; Л. дільнична – призначена для 
надання стаціонарної і амбулаторної допомоги всьо-
му континґенту населення, що проживає на сільській 
лікарській дільниці; Л. інфекційна – призначена для 
лікування інфекційних хворих; Л. об’єд нана – має у 
своєму складі стаціонар і поліклінічне відділення 
(поліклініку); Л. опікова – профільована Л. для на-
дання спеціалізованої медичної допомоги і лі кування 
хворих з опіками; Л. психіатрична – спеціалізована Л. 

для лікування психічно хворих; Л. психоневролоґіч-
на – спеціалізована Л. для лікування осіб з хронічним 
алкоголізмом; Л. швидкої медичної допомоги – при-
значена виключно для подання негайної стаціонарної 
і позалікарняної допомоги; Л. спеціалізована – призна-
чена для лікування певних груп захворювань; Л. трав-
матолоґічна – профільна Л. для надання спеціалізова-
ної медичної допомоги і лікування хворих з пошкод-
женнями опорно-рухового апарату; Л. туберкульозна – 
спеціалізована Л. для лікування дорослих хворих на 
туберкульоз; Л. фізіотерапевтична – спеціалізована Л., 
призначена для лікування хворих із застосуванням ме-
тодів фізіотерапії.

ЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА – медична допомога, 
що надається хворим у стаціо нарах лікувально-про-
філактичних установ.

ЛІКАРНЯНА ПАЛАТА – приміщення в складі ста-
ціонару лікувально-профілактичної установи, призначе-
не для розміщення і постійного перебування хворих.

ЛІКАРСЬКА АЛЕРҐІЯ – алерґічні реакції орґаніз-
му, спричинені ліками.

ЛІКАРСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – відпові-
дальність лікаря за правопорушення в професійній або 
професійно-посадовій діяльності.

ЛІКАРСЬКА ЗАЛЕЖНІСТЬ – психіч ний, а інколи 
і фізичний стан, що характеризується певними поведін-
ковими реакціями, які завжди включають настійну пот-
ребу постійно або періодично поновлювати прийом пев-
ного засобу для того, щоб відчути його дію на психіку, а 
інколи для того, щоб уникнути неприємних симптомів, 
зумовлених зупинкою прийому цього засобу.

Л. З. ПСИХІЧНОГО ТИПУ – стан, при якому 
лікарський засіб спричинює відчуття задоволення і 
психічного підйому і який потребує періодично віднов-
лювати прийом лікарських засобів або пос тійно вводи-
ти їх для того, щоб відчути задоволення або уникнути 
дискомфорту.

Л. З. ФІЗИЧНОГО ТИПУ – адаптивний стан, який 
проявляється інтенсивними фізичними розладами, ко-
ли припиняється введення відповідного лікарського за-
собу.

ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА – природні матеріали 
мінерального, тваринного і рослинного походження, які 
є джерелом отримання лікарських засобів.

ЛІКАРСЬКА СТІЙКІСТЬ МІКРООРҐАНІЗМІВ – 
здатність мікроорґанізмів зберігати життєдіяльність у 
присутності відносно високих концентрацій антибіоти-
ків або хіміотерапевтичних засобів іншої природи.

ЛІКАРСЬКА ХВОРОБА – див.: Побічна дія лі-
карських засобів.

ЛІКАРСЬКИЙ ЗБІР – лікарська форма, яка являє 
собою суміш кількох видів висушених, подрібнених 
рослин або їх частин, інколи з додаванням лікарських 
засобів; застосовується для виготовлення настоїв та від-
варів. 

ЛІКАРСЬКИЙ ЗЛОЧИН – професійна або профе-
сійно-посадова дія чи бездіяльність лікаря, які розгляда-
ються кримінальним законодавством як злочин.
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ЛІКАРСЬКИЙ ПРИПИС – припис, що регламен-
тує склад лікарського засобу, який виготовляється.

ЛІКАРСЬКІ АЕРОЗОЛІ – аерозолі, що містять лі-
карські засоби.

ЛІКАРСЬКІ ВОДИ – назва деяких рідких лікар-
ських форм.

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – хімічні сполуки природно-
го або синтетичного походження та їх суміші, які засто-
совуються для діаґностики, лікування та профілактики 
захворювань людини і тварин.

ЛІКАРСЬКІ ПОМИЛКИ – помилки лікаря при 
виконанні своїх професійних обов’язків, які не містять 
складу злочину або ознак провини.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ – рослини, які є джерелом 
отримання лікарської сировини та лікарських засобів 
природного походження.

ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ – придатні для застосування 
і зберігання стани лікарських засобів або лікарської си-
ровини, що характеризуються певними властивостями 
і забезпечують оптимальну лікувальну дію; за агрегат-
ним станом Л. ф. по діляють на 4 групи: тверді, м’які, 
рідкі і ґазоподібні; до твердих Л. ф. належать таблет-
ки, драже, ґранули, капсули, порошки, збори, лікарські 
олівці; до м’яких Л. ф. – мазі, пластирі, супозиторії; до 
рідких Л. ф. – розчини, суспензії, емульсії, настої, від-
вари; до ґазоподібних – Л. ф., які застосовують інгаля-
ційно; за способом введення Л. ф. ділять на дві групи: 
ентеральні, які вводять через шлунково-кишковий тракт, 
і парентеральні, що вводять обминаючи шлунково-киш-
ковий тракт.

ЛІКВОР – див.: Цереброспінальна рі дина.
ЛІКВОРЕЯ – тривале витікання спинномозкової рі-

дини.
ЛІКВОРНОГО ПОШТОВХУ СИМП ТОМ – див.: 

Раздольського симп том (2).
ЛІКВОРНОЇ БЛОКАДИ СИНДРОМ – див.: Бло-

ка синдром.
ЛІКОТЬ – див.: Ліктьова ділянка.
«ЛІКОТЬ ГРАВЦЯ В ГОЛЬФ» – перенапруження 

вентральної групи м’язів передпліччя (згиначів та про-
наторів) та місць прикріплення їх до плечової кістки.

«ЛІКОТЬ ТЕНІСНИЙ» – перенапруження лате-
ральної групи м’язів передпліччя (розгиначів пальців 
та кисті) або місць прикріплення їх сухожилків біля ла-
терального надвиростка плечової кістки.

ЛІКТЬОВА ДІЛЯНКА (REGIO CU BITI) – ділянка 
на верхній кінцівці, розміщена між плечем та передпліч-
чям на 2 см вище та нижче лінії, яка сполучає надвирос-
тки плечової кістки; виділяють передню та задню Л. д.

ЛІКТЬОВА ЯМКА (FOSSA CUBI TALIS) – заглиб-
лення в передній лік тьовій ділянці, яке з медіального 
боку обмежене круглим пронатором, з латерального бо-
ку – плечопроменевим, зверху – плечовим м’язом; у Л. 
я. розміщені плечові артерія і вена, серединний нерв, 
лімфатичні вузли.

ЛІКТЬОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений ураженнями ліктьового нерва; ха-
рактеризується поєднанням позиції кисті у формі «пта-

шиної лапи» з гіпо- або анестезією долонної поверхні 
V і ліктьової половини ІV пальця, трофічними та вазо-
моторними розладами.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА – 1) розділ клініч-
ної медицини, що вивчає дію фізичних вправ та інших 
засобів фізичної культури на орґанізм та розробляє ме-
тоди їх застосування з лікувально-профілактичною і 
реабілітаційною метою; 2) використання комплексу за-
собів фізкультури з профілактичною, лікувальною і ре-
абілітаційною метою.

ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – див.: Дієтотера-
пія.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМО-
ГА – система надання населенню всіх видів медичної 
допомоги.

ЛІКУВАННЯ – комплекс заходів, спрямований на 
відновлення здоров’я.

ЛІКУВАННЯ ПРИМУСОВЕ – лікування, яке здій-
снюється в обов’язковому порядку, незалежно від зго-
ди хворого.

ЛІМБ РОГІВКИ (LIMBUS COR NEAE) – див.: 
Край рогівки.

ЛІМБІТ ТРАХОМАТОЗНИЙ – запалення верх ньої 
ділянки лімба рогівки при трахомі; характеризується по-
явою в цій ділянці точкових інфільтратів та збіль шенням 
кількості судин.

ЛІМБІЧНА СИСТЕМА – комплекс структур кін-
цевого (Telencephalon; Cerebrum), проміжного (Dience-
phalon) і середнього (Mesencephalon) мозку; до Л. с. 
входять нюхові цибулини, нюхові ніжки, що переходять 
у відповідні тракти, нюхові горбики, передня продіряв-
лена речовина, діагональний пучок Брока і дві нюхові 
звивини – латеральна і медіальна з відповідними смуж-
ками; на медіальній поверхні мозку до Л. с. належать 
передня частина стовбура мозку і міжпівкулеві спай-
ки, оточені великою аркоподібною звивиною; дорсаль-
ну поверхню займає поясна, а вентральну – парагіпо-
кампальна звивини; Л. с. забезпечує формування най-
більш загальних функцій орґанізму, які реалізуються 
через цілий спектр окремих та споріднених окремих 
реакцій.

ЛІМБІЧНА ЧАСТКА – див.: Лімбічна система.
ЛІМБІЧНИЙ КОМПЛЕКС – див.: Лімбічна сис-

тема.
ЛІМБОРАФІЯ – хірурґічне прошивання кон’юнк-

тиви очного яблука і епі склери над верхньою частиною 
лімба рогівки.

ЛІМБОСКЛЕРЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання 
частини лімба рогівки та склери.

ЛІМІТДЕКСТРИНОЗ – див.: Глікоґеноз ІІІ типу.
ЛІМІТУЮЧИЙ – межуючий, межовий, обмежую-

чий.
ЛІМФ- (лімфо-; лат. lympha – чиста вода) – частина 

складних слів, яка означає належність до лімфи, лімфа-
тичної системи.

ЛІМФА (LYMPHA) – прозора жовтувата рідина, що 
міститься в лімфатичній системі; складається з плазми 
та формених елементів (переважно лімфоцитів – близь-
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ко 95%, а також еозинофілів, моноцитів та поодиноких 
еритроцитів); проходячи крізь тканини орґанізму, Л. 
вбирає в себе виділення клітин; відіграє значну роль в 
обміні речовин і виконує ряд захисних функцій.

ЛІМФАДЕН- (лімфадено-; лімф + грец. adēn зало-
за) – частина складних слів, яка означає належність до 
лімфатичного вузла.

ЛІМФАДЕНІТ – запалення лімфатичного вузла; Л. 
може спричинюватися будь-якими патоґенними мікро-
орґанізмами – бактеріями, вірусами, найпростішими, 
рикетсіями або грибами; Л. буває ґенералізованим при 
системних інфекціях, або обмежуватися реґіонарними 
лімфатичними вузлами; ґенералізований Л. частіше зус-
трічається при інфекційному мононуклеозі, цитомеґа-
ловірусній інфекції, токсоплазмозі, бруцельозі, вторин-
ному сифілісі, дисемінованому гістоплазмозі; реґіонар-
ний Л. може зустрічатися при стрептококовій інфекції, 
туберкульозі, нетуберкульозних мікобактеріозах, туля-
ремії, чумі, хворобі кошачих подряпин, первинному си-
філісі, венеричному лімфоґрануломатозі, м’якому шан-
крі, ґенітальному простому герпесі; клінічно Л. про-
являється збільшенням лімфатичних вузлів, внаслідок 
набряку та лейкоцитарної інфільтрації; при деяких па-
толоґічних процесах шкіра над лімфатичними вузлами 
запалюється, інколи розвивається целюліт та абсцес з 
наступним формуванням нориці; у деяких випадках Л. 
може беребігати безсимптомно.

ЛІМФАДЕНІТ ВІРУСНИЙ ДОБРОЯКІСНИЙ – 
див.: Дебре синдром (2).

ЛІМФАДЕНІТ ДЕРМАТОПАТИЧНИЙ – див.: Лі-
по меланотичний ретикульоз.

ЛІМФАДЕНІТ ІМУНОБЛАСТНИЙ – морфолоґіч-
ний прояв перебільшеної Т-клітинної імунної відповіді 
лімфатичного вузла на антиґенну стимуляцію, роль якої 
можуть виконувати вакцинація, ві русні інфекції, аутоі-
мунні захворювання і т. ін.; морфолоґічна картина ха-
рактеризується поліморфною гіперплазією пульпи з 
розширенням паракортикальної зони, що призводить 
до стирання малюнка будови вузла; клітинний склад 
паракортикальної зони являє собою малі лімфоцити, 
стимульовані лімфоїдні клітини різного розміру з ве-
ликою кількістю імунобластів, клітини плазматичного 
ряду на різних стадіях дозрівання, включаючи лімфо-
плазмоїдні.

ЛІМФАДЕНІТ ЛІПОМЕЛАНОТИЧНИЙ – див.: 
Ліпомеланотичний ретикульоз.

ЛІМФАДЕНОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не дослід-
ження лімфатичного вузла та лімфатичних судин, що 
відходять від нього, після введення в них контрастної 
речовини.

ЛІМФАДЕНОЗ – системна гіперплазія лімфоїдної 
тканини.

ЛІМФАДЕНОЗ ШКІРИ ДОБРО ЯКІСНИЙ – див.: 
Лімфоцитома шкіри.

ЛІМФАДЕНОЗ ШКІРИ ДОБРО ЯКІСНИЙ БЕ-
ВЕР СТЕДТА – див.: Лімфоцитома шкіри.

ЛІМФАДЕНОЇДНЕ ГЛОТКОВЕ КІЛЬЦЕ – див.: 
Лімфатичне глоткове кільце.

ЛІМФАДЕНОЇДНИЙ – такий, що стосується лім-
фатичного вузла або походить від нього чи схожий на 
нього за своєю будовою.

ЛІМФАДЕНОМА – (застаріле) пухлини лімфатич-
них вузлів.

ЛІМФАДЕНОПАТІЯ ДЕРМАТОПАТИЧНА – див.: 
Ліпомеланотичний ретикульоз.

ЛІМФАДЕНОПАТІЯ ІМУНОБЛАСТНА – ура-
ження лімфатичних вузлів, яке характеризується по-
рушенням їх структури із стиранням малюнка будови, 
що пов’язано з дифузною інфільтрацією і розростан-
ням судин типу посткапілярних венул; клітинний ін-
фільтрат складається із плазматичних клітин, плазмо-
бластів, імунобластів, малих лімфоцитів, еозинофілів, 
гістіоцитів; клінічно проявляється гострим початком з 
підвищенням температури тіла до 38,5–39,50, збільшен-
ням лімфатичних вузлів, часто в поєднанні з сплено- і 
гепатомеґалією, ураженням шкіри у вигляді плямисто-
папульозного висипу і шкірного свербежу; спостері-
гається поліклонова гіперґаммаґлобулінемія; більшість 
дослідників розглядають Л. і. як захворювання непух-
линної природи.

ЛІМФАДЕНОПАТІЯ ЛІПОМЕЛАНОТИЧНА – 
див.: Ліпомеланотичний ретикульоз. 

ЛІМФАНҐІ- (лімфанґіт-; лімф + грец. angeion суди-
на) – частина складних слів, яка означає належність до 
лімфатичних судин.

ЛІМФАНҐІЕКТАЗІЯ – постійне розширення лім-
фатичних судин; Л. може бути вродженою і набутою.

ЛІМФАНҐІЕКТАЗІЯ КИШКОВА – синдром, що 
зустрічається в дітей та молодих людей і характери-
зується телеанґіектазією лімфатичних судин слизової 
оболонки тонкої кишки; за хворювання може мати врод-
жений і набутий характер; ранніми проявами є масив-
ний, часто асиметричний набряк та легка форма періо-
дичного проносу з нудотою, блюванням та болями в че-
реві; можливі лімфатичні випоти та асцит.

ЛІМФАНҐІЇТ – див.: Лімфанґіт.
ЛІМФАНҐІОАДЕНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 

дослідження лімфатичної системи, при якому конт-
растують лімфатичні судини та реґіонарні лімфатич-
ні вузли.

ЛІМФАНҐІОАДЕНОДУКТОҐРАФІЯ – рентґено-
лоґічне дослідження лімфатичної системи, при якому 
контрастна речовина вводиться в лімфатичні судини 
нижніх кінцівок, внаслідок чого контрастуються також 
пахові, клубові, поперекові лімфатичні судини та груд-
на протока. 

ЛІМФАНҐІОБЛАСТОМА – див.: Лімфанґіоендо-
теліома.

ЛІМФАНҐІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня лімфатичної судини, при якому в лімфатичну судину 
вводиться невелика кількість контрастної речовини для 
контрастування тільки цієї судини.

ЛІМФАНҐІОЕНДОТЕЛІОМА ЗЛОЯКІСНА – зло-
якісний новоутвір, що характеризується розростанням 
неправильних лімфатичних структур, вистелених одним 
або кількома шарами ендотеліальних клітин з різко ви-
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раженими ознаками клітинної атипії; спостерігається 
виключно в поєднанні з хронічним лімфостазом, який, 
звичайно, виникає вторинно після радикальної мастек-
томії.

ЛІМФАНҐІОКЕРАТОМА ОБМЕЖЕНА – доброя-
кісне новоутворення, яке характеризується утворенням 
вузликів або пухирків, що являють собою сітку розши-
рених лімфатичних судин у папілярному шарі дерми, 
яка поєднується зі стоншенням і гіперкератозом епі-
телію; виникає на голові, частіше в періоральній зоні, 
головним чином, в юнаків.

ЛІМФАНҐІОМА – доброякісне розростання, що 
складається виключно із лімфатичних судин різного 
розміру, які вистелені шаром ендотеліальних клітин; ви-
діляють капілярні, кавернозні та кіс тозні Л.; кавернозні і 
кістозні Л. найчастіше зустрічаються в дітей раннього ві-
ку в ділянці шиї, середостіння і заочеревинного просто-
ру; капілярні Л. зустрі ча ються надзвичайно рідкісно.

ЛІМФАНҐІОМАТОЗ СИСТЕМНИЙ – патолоґічний 
процес, який проявляється надмірним ростом лімфанґіома-
тозних структур у будь-якій частині тіла, що призводить до 
деформацій; зу стрічається виключно в дітей.

ЛІМФАНҐІОМІОМА – розростання, що складаєть-
ся із пучків гладком’язової тканини, які розміщені нав-
коло кавернозних або щілиноподібних лімфатичних 
просторів, вистелених ендотелієм; пухлина виявляється 
тільки в середостінні і заочеревинному просторі в тіс-
ному зв’язку з грудною протокою і її галузками; часто 
розвиваються хілоторакс і легеневі ускладнення.

ЛІМФАНҐІОСАРКОМА – див.: Лімф анґіоендоте-
ліома злоякісна.

ЛІМФАНҐІТ ГОСТРИЙ – гостре запалення лім фа-
тичних судин; Л. найчастіше спричинюється Streptococ-
cus pyogenes, які потрапляють у лімфатичні судини із 
саден та ран, або інфікованої шкіри; клінічно Л. прояв-
ляється розвитком на ураженій кінцівці червоних, теп-
лих, нерівних, болючих при пальпаціїї тяжів у прок-
симальному напрямі від периферичного ураження до 
реґіонарних лімфатичних вузлів, які найчастіше збіль-
шені та болючі при пальпації; часто спостерігаються га-
рячка, жар, головний біль, тахікардія, лейкоцитоз; Л.Г. 
може ускладнюватися бактеріємією з метастатичними 
вогнищами інфекції, інколи – целюлітом з нагноєнням, 
некрозом та виразкуванням тканин.

ЛІМФАНҐІТ РАКОВИЙ – поширення та розрос-
тання ракових клітин у лімфатичних судинах.

ЛІМФАНҐОЇТ – див.: Лімфанґіт.
ЛІМФАТИЗМ – див.: Діатез ексудативно-катараль-

ний.
ЛІМФАТИКО-ГІПОПЛАСТИЧНИЙ ДІАТЕЗ – 

ано малія конституції, яка формується внаслідок спад-
кових і зовнішніх факторів; характеризується зміною 
динамічної рівноваги між окремими гормонами та фер-
ментами.

ЛІМФАТИЧНА ПРОТОКА (DUCTUS LYMPHATI-
CUS) – великі лімфатичні судини, які утворюються при 
злитті лімфатичних стовбурів; до Л. п. належать грудна 
протока, права лімфатична протока.

ЛІМФАТИЧНА ПРОТОКА ПРАВА (DUCTUS 
LYMPHATICUS DEX TER) – лімфатична судина, яка 
утворюється після злиття правих яремного, підключич-
ного, інколи бронхосередо стінного лімфатичних стов-
бурів; впадає в правий венозний кут; зустрічається не 
завжди.

ЛІМФАТИЧНА РЕАКЦІЯ – тимчасове підвищення 
кількості лімфоцитів у периферійній крові.

ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА (SYSTE MA LYMPHA-
TI CUM) – система судин та спеціалізованих утворів, по 
яких в орґанізмі людини та хребетних тварин від тканин 
відтікає лімфа. Складається з лімфатичних судин (капі-
лярів, відвідних судин, проток) та лімфоїдних утворів 
(лімфатичних вузлів, поодиноких лімфатичних вузли-
ків та скупчень їх у стінці кишки – пейєрових бляшок 
і в стінці глотки – миґдаликів). Основні функції Л. с.: 
дренажна – відведення від тканин зайвої міжклітинної 
рідини; захисна – знешкодження сторонніх частинок, 
мікроорґанізмів, токсинів, що потрапяють в орґанізм; 
кровотворна – розвиток лімфоцитів; трофічна – всмок-
тування жирів з кишечника.

ЛІМФАТИЧНА ТКАНИНА – див.: Лімфоїдна тка-
нина.

ЛІМФАТИЧНЕ ГЛОТКОВЕ КІЛЬ ЦЕ – сукуп-
ність миґдаликів, розміщених навколо входу в глотку 
із порожнин рота та носа; складається із двох піднебін-
них, двох трубних, глоткового та язикового миґдали-
ків.

ЛІМФАТИЧНЕ  КІЛЬЦЕ  ВАЛЬДЕЙЄРА 
(H. W. G. WAL DEYER) – див.: Лімфатичне глоткове 
кільце.

ЛІМФАТИЧНИЙ – такий, що стосується лімфи, 
лімфатичного вузла або лімфатичних судин.

ЛІМФАТИЧНИЙ НАБРЯК – див.: Лімфостаз.
ЛІМФАТИЧНИЙ СТОВБУР (TRUN CUS LYMPHA-

TI CUS) – великі лімфатичні судини, що впадають у 
грудну або праву лімфатичну протоку.

ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ (NODI LYM PHATICI) – 
орґани лімфоцитопоезу і утворення антитіл; являють со-
бою утворення бобоподібної або стрічкоподіб ної форми, 
розміщені по ходу лімфатичних судин; у кірковій і мозко-
вій речовині Л. в. утворюються лімфоцити: В-лім фоцити – 
у світлих центрах фолікулів, Т-лімфоцити – у паракорти-
кальній зоні; у Л. в. утворюється лейкоцитарний фактор, 
що стимулює розмноження клітин; Л. в. виконують також 
бар’єрно-фільтраційну та імунну функції; беруть участь 
у процесах травлення і обміну речовин, у перерозподілі 
рідини і формених елементів між кров’ю і лімфою, у лім-
фовідтоку; виконують функцію депо лімфи. 

ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ (VASA LYMPHATICA) – 
ендотеліальні трубки (капіляри), які замкнуті з одного 
кінця, та тонкостінні, що мають клапани, судини лімфа-
тичної системи; функціональне значення Л. с. полягає в 
процесах лімфоутворення, що відбувається в лімфатич-
них капілярах, і лімфовідтоку, що відбувається в Л. с. 
різного калібру.

ЛІМФЕДЕМА – див.: Лімфостаз.
ЛІМФОАНҐІОҐРАФІЯ – див.: Лімф анґіоґрафія.
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ЛІМФОБЛАСТ – перший морфолоґічно диферен-
ційований попередник лімфоцита; являє собою клітину 
величиною 13–18 мкм з круглим ядром та базофільною 
цитоплазмою.

ЛІМФОБЛАСТОЗ – наявність лімфо бластів у ци-
топлазмі.

ЛІМФОБЛАСТОЗ ДОБРОЯКІС НИЙ ГОСТРИЙ – 
див.: Мононуклеоз інфекційний.

ЛІМФОБЛАСТОМА – див.: Лімфосаркома.
ЛІМФОБЛАСТОМА ҐІҐАНТОФО ЛІКУЛЯРНА – 

див.: Лімфосаркома нодулярна.
ЛІМФОБЛАСТОМА ФОЛІКУЛЯРНА – див.: Лім-

фосаркома нодулярна.
ЛІМФОВІДТІК – рух лімфи по лімфатичній сис-

темі у венозне русло.
ЛІМФОГАНҐЛІОҐРАФІЯ – див.: Лімфаденоґрафія.
ЛІМФОҐРАНУЛІДИ – висипи на шкірі, що спос-

терігаються при лімфоґрану льоматозі; мають полімор-
фний характер з явищами свербежу.

ЛІМФОҐРАНУЛЬОМА – поліморфно-клітинний ін-
фільтрат, що складається з лімфоїдних елементів у стані 
різної функ ціональної активності, з гістіоцитарних еле-
ментів, плазматичних клітин, еозинофілів, серед яких 
розміщені одноядерні клітини Ходжкіна та багатоядерні 
клітини Березовського – Штернберґа (Ріда – Штернбер-
ґа); спостерігається при лімфоґранульоматозі.

ЛІМФОҐРАНУЛЬОМА ПАХОВА – див.: Лімфоґра-
нульоматоз паховий.

ЛІМФОҐРАНУЛЬОМА ПІҐМЕНТОВАНА З ҐЕ-
НЕРАЛІЗОВАНИМИ ШКІРНИМИ ЯВИЩАМИ – 
див.: Ліпомеланотичний ретикульоз.

ЛІМФОҐРАНУЛЬОМА ПЛАЗМОЦЕЛЮЛЯР-
НА – див.: Плазмоцитома шкіри.

ЛІМФОҐРАНУЛЬОМАТОЗ – злоякісне новоут-
ворення з первинною локалізацією в лімфоїдній тка-
нині. Л. має хроніч ний перебіг з періодами спонтан-
них ремісій і загострень. Для Л. характерні своєрід-
ні порушення імунолоґічного статусу. Вже на ран ніх 
стадіях захворювання з’являються ознаки згасання 
гіперчутливості сповільненого типу, знижується від-
соток лімфоцитів, що вступають у реакцію бласт-
трансформації при сти муляції мітоґенами і в реакцію 
розеткоутворення з еритроцитами барана. Ці пору-
шення зумовлюються якісними змінами в системі Т-
лімфоцитів хворих на Л. Гуморальний імунітет три-
валий час залишається незміненим. Лімфоґранульо-
матозна тканина являє собою поліморфно-клі тинний 
ін фільтрат, що складається з лімфоїдних елементів у 
стані різної функціональної активності, з гістіоцитар-
них елементів, плазматичних клітин, еозинофілів, се-
ред яких розміщуються одноядерні клітини Ходжкі-
на і багато ядерні клітини Ріда – Штернберґа (Бере-
зовського – Штернберґа). Ґрунтуючись на кількісних 
взаємо відношеннях лімфоцитів, діаґностичних клі тин 
Ріда – Штернберґа та клітин Ходж кіна, виді лено 4 ос-
новні гістолоґічні ва ріанти Л. та 1 умовний: з лімфоїд-
ним переважанням, нодулярний склероз, змішаноклі-
тинний та з лімфоїдним виснаженням; як умовний 

варіант – сповнена лімфоцитів класична хвороба 
Ходжкіна (лімфо ґранульоматоз). 

Л. ЛІМФОЇДНЕ ПЕРЕВАЖАННЯ – гістолоґіч-
ний варіант Л., характер росту при якому частіше ноду-
лярний, інколи дифузний; нодулярність зумовлена, як 
правило, компактнішим скупченням лімфоїдних клітин; 
часто у лімфатичних вузлах спостерігаються фолікули з 
проґресивно трансформованими зародковими центрами; 
великі атипові клітини мають пухироподібні багаточас-
точкові ядра з дрібними ядерцями, що мають назву лім-
фоцитарно-гістіоцитарних або клітин типу «повітряної 
кукурудзи»; серед клітин «фону» переважають лімфо-
цити, інколи зустрічаються ґранульоматозні скупчення 
епітеліоїдних гістіоцитів; описана форма Л. зустрічаєть-
ся у всіх вікових групах, але частіше – у чоловіків; ура-
жаються лімфатичні вузли периферичні та середостін-
ня; при локальному ураженні життя тривале, незалеж-
но від того, проводилось чи не проводилось відповідне 
лікування.

Л. НОДУЛЯРНИЙ СКЛЕРОЗ – гістолоґічний варі-
ант Л., який характеризується характерними нодулами, 
оточеними тяжами фіброзної тканини, поряд з якими є 
поля дифузного розростання; зустрічаються діаґностич-
ні клітини Ріда – Штернберґа; реактивні клітинні еле-
менти представлені лімфоцитами, гістіоцитами, плаз-
матичними клітинами, еозинофілами, нейтрофі лами; 
залежно від спів відношення клітин Ріда – Штернберга, 
клітин Ходжкіна та лімфоїдних елементів розрізняють 
різні субкласифікації: нодулярний склероз І–ІІ ступеня, 
синцитіальний варіант, лімфоїдне виснаження, клі тинна 
фаза; частіше хворіють під літки та молоді дорослі, жін-
ки дещо частіше, ніж чоловіки; частіше уражається се-
редостіння.

Л. ЗМІШАНОКЛІТИННИЙ ВАРІАНТ – гіс то-
ло ґіч ний варіант Л., який характеризується дифузним 
або незначним нодулярним інфільтратом; клітини Рі-
да – Штернберга класичного типу, але можуть зуст-
річатися і лакунарні клітини; в інфільтраті зустріча-
ються лімфоцити, гістіоцити, еозинофіли, нейтрофіли 
та плазматичні клітини; хворіють переважно дорослі, 
частіше чоловіки, уражаються лімфатичні вузли, се-
лезінка, печінка або кістковий мозок; перебіг помірно 
аґресивний.

Л. ЛІМФОЇДНЕ ВИСНАЖЕННЯ – гістолоґічний 
ва ріант Л., який зустрічається найбільш часто; характе-
ризується дифузним інфільтратом, який часто буває бід-
ний клітинними елементами внаслідок дифузного фіб-
розу та некрозів; спостерігається велика кількість клі-
тин Ріда – Штернберґа; можуть зустрічатися поля клітин 
Рі да – Штернберґа; випадки, де такі клітини переважа-
ють, мають назву «ретикулярного» варіанта або «сарко-
ми Ходжкіна»; хворіють переважно люди старшого віку, 
а також такі, що страждають імунодефіцитами, вірусо-
позитивні індивідууми; найчастіше уражаються лімфа-
тичні вузли черевної порожнини, селезінка, печінка та 
кістковий мозок.

Л. ВЕНЕРИЧНИЙ – див.: Лімфоґранульоматоз па-
ховий.
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ЛІМФОҐРАНУЛЬОМАТОЗ ПАХОВИЙ – вене-
рична хвороба, яка зустрічається, головним чином, у 
країнах з тропічним і субтропічним кліматом; збудни-
ком Л. п. є гальпровія (хламідія); зараження відбуваєть-
ся, звичайно, статевим шляхом, зустрічаються випадки 
професійного зараження; інкубаційний період частіше 
11/2 –2 тижні; у типових випадках розрізняють три пос-
лідовні періоди; первинний (лім фо ґранульоматозний 
шанкр): на місці проникнення збудника виникає поо-
динокий пухирець, який швидко трансформується в 
ерозію, а потім у виразку діаметром до 1–3 см з не-
глибоким, нерівним дном, покриту гноєм; характер-
на наявність гострозапального обід ка; через 7–9 днів 
спостерігається заживлення виразки і поступове збіль-
шення, ущільнення і болючість реґіонарних лімфатич-
них вузлів; у вторинному періоді спостерігається втя-
гування в патолоґічний процес глибоких лімфатичних 
вузлів малого тазу; внаслідок метастазування інфекції 
розвивається ураження внутрішніх орґанів, суглобів, 
вен, епідидиміт, аднексит, ірит, кон’юнктивіт, кератит, 
менінґіт; третинний період, звичайно, проявляється че-
рез 11/2–2 роки і виражається розвитком ґенітоано рек-
таль ного синдрому – тяжкого фістульозно-спайкового 
процесу на промежині і періанальній ділянці з розвит-
ком проктиту і парапроктиту; захворювання залишає 
стійкий імунітет.

ЛІМФОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження різ-
них відділів лімфатичної системи із застосуванням кон-
трастних речовин.

ЛІМФОДІАЛІЗ – видалення токсичних речовин із 
орґанізму шляхом діалізу лімфи.

ЛІМФОДУКТОҐРАФІЯ – див.: Лімф анґіоаденодук-
то ґрафія.

ЛІМФОЕПІТЕЛІОМА – див.: Шмінке пухлина.
ЛІМФОЇДНА ТКАНИНА – морфо функціональний 

комплекс лімфоцитів і мікрофаґів, які розміщені в клі-
тинно-волокнистій сполучнотканинній основі і склада-
ють функціонуючу паренхіму лімфоїдних орґанів.

ЛІМФОЇДНА ТКАНИНА ШКІ РИ – популяція лім-
фоцитів, переважно рециркулюючих через шкіру, біль-
шу частину яких можна спостерігати навколо постка-
пілярних венул поверхневого судинного сплетення, а 
меншу частину – в епідермісі; основними функціями 
лімфоцитів в епідермісі є позатимусне диференціюван-
ня Т-лімфоцитів та участь в імунних реакціях, що спря-
мовані на елімінацію антиґену. 

ЛІМФОЇДНЕ КІЛЬЦЕ – див.: Лімфатичне глотко-
ве кільце.

ЛІМФОЇДНИЙ – такий, що стосується лімфатич-
ної тканини.

ЛІМФОЇДНІ ОРҐАНИ – орґани, паренхіму яких 
складає лімфоїдна тканина; є орґанами імуноґенезу; до 
Л. о. належать вилочкова залоза, лімфатичні вузли, се-
лезінка, лімфоїдні елементи кісткового мозку і скупчен-
ня лімфоїдної тканини по ходу шлунково-кишкового 
тракту; Л. о. складаються із сполучнотканинної основи, 
в якій розміщені постійні (стабільні) клі тинні елемен-
ти лімфатичної тканини та міґруючі клітини; основни-

ми клі тинними елементами лімфоїдної тканини є лім-
фоцити, макрофаґи, плазматичні клітини, фібробласти, 
ендотеліальні та ретикулярні клітини.

ЛІМФОЇДНІ ПУХЛИНИ – пухлини, які розвива-
ються з лімфоїдної тканини; Л. п. являють собою клони 
клітин; усі маліґнізовані клітини одного і того самого 
новоутвору мають ідентичні або схожі молекулярно-ґе-
нетичні і (або) хромосомні особливості; каріотип біль-
шості злоякісних Л. п. ви різняється досить значними 
змінами за числом та структурою хромосом; складність 
цих змін найбільш виражена в пухлинах високого ступе-
ня злоякісності; у процесі проґресування захворювання 
в деяких клітинах пухлини зберігаються зміни каріоти-
пу, що виявлені на ранніх стадіях процесу, інші клітини 
набувають нових хромосомних порушень; у нормальних 
(немаліґнізованих) клітинах хворого – носія пухлини, 
зберігається нормальний каріотип.

ЛІМФОЛЕЙКОЗ – пухлинне захворювання крово-
творних клітин лімфоїд ного ряду.

ЛІМФОЛОҐІЯ – наука, що вивчає будову, функції і 
захворювання лімфатичної системи.

ЛІМФОМА – нелейкемічні пухлини кровотворної і 
лімфоїдної тканини.

Л. АНАПЛАСТИЧНА ВЕЛИКОКЛІТИННА З Т- 
І О-КЛІ ТИННИМ ФЕНОТИПОМ – злоякісна пух-
лина, яка складається із великих клітин з широкою ци-
топлазмою та плеоморфними, часто бобоподібними, 
підковоподібними або фраґментованими ядрами; час-
то зустрічаються багатоядерні форми; у пухлинній тка-
нині можуть бути реактивні гістіоцити, інколи в значних 
кількостях; клітини пухлини експресують антиґен Кі-1; 
при частковому ураженні лімфатичного вузла пухлин-
ні клітини локалізуються в синусах; уражаються також 
екстранодальні ділянки, насамперед м’які тканини, шкі-
ра, кістки; зустрічається в усіх вікових групах; виділені 
два клінічні варіанти: системне захворювання (уражен-
ня лімфатичних вузлів та екстранодальних ділянок) і 
первинне шкірне ураження.

Л. АНАПЛАСТИЧНА ВЕЛИКОКЛІТИННА 
ХОДЖКІНОПОДІБНА – умовний підтип лімфоми ве-
ликоклітинної з Т- і О-клітинним фенотипом; особливіс-
тю цієї пухлини є схожість з лімфоґранульоматозом (з 
варіантами лімфоїдного виснаження за ретикулярним 
типом та нодулярним склерозом); хворіють в основно-
му дорослі; уражаються лімфатичні вузли, часто сере-
достіння; перебіг високоаґресивний.

Л. АНҐІОЦЕНТРИЧНА – злоякісна пух лина, яка 
характеризується анґіоцентричним та анґіоінвазивним 
інфільтратом, що спричинює оклюзію судин, внаслідок 
чого виникають крововиливи й ішемічні некрози в пух-
линній та оточуючій тканинах; ін фільтрат складається із 
атипових лім фоїдних клітин, імунобластів; також у різ-
них кількісних співвідношеннях присутні малі лімфо-
цити, еозинофіли, гістіоцити, плазматичні клітини; зус-
трічається як у дітей, так і в дорослих; найчастіше ура-
жається ділянка носу, піднебіння та шкіра, у деяких ви-
падках – легені та ц. н. с.; перебіг залежить від кількості 
в інфільтраті великих клітин і може бути як в’ялим, так 



534  ЛІМФОМА АФРИКАНСЬКА – ЛІМФОМА/ЛЕЙКЕМІЯ В-КЛІТИННА

і аґресивним; частіше зустрічається в Азії, в Європі та 
США – значно рідкісніше.

ЛІМФОМА АФРИКАНСЬКА – див.: Беркітта лім-
фома.

Л. ГЕПАТОСПЛЕНОМЕҐАЛІЧНА δ-Т-КЛІТИН-
НА – умовний підтип лімфоми Т-клітинної периферич-
ної, неспецифікованої; пухлинні клітини являють собою 
середньої величини лімфоцити з округлими або незначно 
втиснутими ядрами, які локалізуються переважно в си-
нусах/синусоїдах селезінки, печінки, кісткового мозку; 
спостерігається гепатоспленомеґалія.

Л. ҐІҐАНТОФОЛІКУЛЯРНА – див.: Лім фосаркома 
нодулярна.

Л. ЗЛОЯКІСНА – див.: Лімфосаркома.
Л. ЗЛОЯКІСНА ІМУНО БЛАСТНА – див.: Лім-

фосаркома імунобластна.
Л .  ЗЛОЯКІСНА  ЛІМФО  БЛАСТНА  НЕ-

КЛАСИФІКОВАНА – див.: Лімфосаркома мікролімфо-
бластна.

Л. ЗЛОЯКІСНА ІЗ ПЛАЗМОЦИТОЇДНИХ ЛІМ-
ФОЦИТІВ – див.: Лімфосаркома лімфоплазмоцитар-
на.

Л. З КЛІТИН МАНТІЇ – злоякісна пухлина, пух-
линний ін фільтрат якої складається із маленьких та се-
редньої величини лімфоїдних клітин з округлими та 
розщепленими (дентроцитоподібними) ядрами; хрома-
тин ядер дисперсніший, ніж у малих лімфоцитів, ядерця 
погано розрізняються, цитоплазма вузька, світла; кліти-
ни з округлими та розщепленими ядрами представлені 
в різних спів відношеннях; у деяких випадках пухлинні 
клітини нагадують лімфобласти; при лімфо бластоїдній 
лімфомі мантії спостерігається висока проліферативна 
активність; у тих випадках, коли в лімфатичному вузлі 
збережені реактивні зародкові центри з широкою пух-
линною зоною мантії, характер росту фолікулоподіб-
ний; при проґресуванні пухлинного росту відбуваєть-
ся «заселення» центрів фолікулів пухлинними кліти-
нами, злиття мантій сусідніх фолікулів з формуванням 
дифузного інфільтрату; хворіють літні люди, чоловіки 
частіше жінок; уражаються лімфатичні вузли, селезін-
ка, кільце Вальдейєра, кістковий мозок, периферійна 
кров і екстранодальні ділянки, особливо шлунково-
кишковий тракт (лімфоматоїдний поліпоз); перебіг по-
мірно аґресивний; проґноз при бластоїдному варіанті 
несприятливий.

Л. З В-КЛІТИН МАРҐІНАЛЬНОЇ ЗО НИ – розріз-
няють два варіанти пухлини: моноцитоїдна В-клітинна 
лімфома і В-клітинна лімфома низького ступеня злоякіс-
ності MALT(асо ційована з слизовими оболонками лім-
фоїдна тканина)-типу; за клінічними проявами, імунофе-
нотипом та морфолоґією ці новоутвори схожі; клітинний 
склад лімфом із марґінальної зони відрізняється значною 
гетероґенністю: центроцитоподібні клітини, моноцитоїд-
ні В-клітини, малі лімфоцити, плазматичні клітини; ос-
танні в 40 % випадків моноклонові; можуть зустрічатися 
в невеликій кіль кості бластні клітини (центробласто- та 
імунобластоподібні); у лімфатичних вузлах (нодальна ло-
калізація) при частковому їх ураженні пухлинні кліти-

ни локалізуються перисинусоїдально, парафолікулярно 
або в марґінальній зоні; при екстранодальному ураженні 
пухлинні клітини інфільтрують епітелій, формуючи, так 
звані, лімфоепітеліальні ураження; В-клітинні лімфоми 
низького ступеня злоякісності MALT-типу практично не 
відрізняються від псевдопухлинних або псевдолімфома-
тозних уражень, насамперед шлунково-кишкового трак-
ту, легень, слинних залоз; визначальним у діаґностиці 
лімфом із клітин марґінальної зони є імуногістохімічне 
дослідження; екстранодальні лімфоми зустрічаються в 
дорослих; в анамнезі в багатьох пацієнтів ауто імунні за-
хворювання (хвороба Шеґрена, тиреоїдит Хашімото) або 
хелікобактерний ґастрит; найчастіше уражаються слизові 
оболонки (MALT-тип), але можлива локалізація в шкірі, 
м’яких тканинах; дисемінація пухлини спостерігається 
більш як у 30 % випадків, часто за екс транодальним ти-
пом; перебіг в’ялий; можлива трансформація у велико-
клітинну лімфому; нодальна лімфома марґінальної зони 
може виникати як у хворих з екстранодальними лімфо-
мами MALT-типу, так і первинно в лімфатичних вузлах 
з наступною нодальною дисемінацією; при цьому типі 
лімфоми можливе ураження кісткового мозку та пери-
ферійної крові; перебіг в’ялий; можлива трансформація 
у великоклітинну лімфому.

Л. З КЛІТИН МАРҐІНАЛЬНОЇ ЗОНИ СЕЛЕЗІН-
КИ – злоякісна пухлина, пухлинний інфільтрат якої за-
міщає як зону мантії, так і марґінальну зону фолікулів 
селезінки, часто захоплюючи і червону пульпу; у вог-
нищах пухлинного росту зберігаються зародкові цент-
ри (атрофічні, інколи гіперплазовані); пухлинні кліти-
ни лімфоцитоподібні і збільшені з неправильної форми 
ядрами та світлою цитоплазмою; су проводжується, як 
правило, ураженням кісткового мозку і периферійної 
крові; перебіг в’ялий; спленектомія має вплив на три-
валість ремісії. 

Л. ЛЕЙКЕМІЯ В-ЛІМФО БЛАСТНА З КЛІТИН-
ПОПЕРЕДНИКІВ – злоякісна високоаґресивна пухли-
на; характеризується наявністю пухлинних лімфоблас-
тів, які набагато більші за малий лімфоцит, але менші, 
ніж клітини В-клітинної лімфоми (центро бласт, імуно-
бласт); ядра округлі, з дещо неправильним контуром, з 
маленькими ядерцями, тонко дисперсним хроматином; 
зустрічаються макрофаґи, мітози численні, ріст дифуз-
ний; В-клітинна лімфобластна лімфома не відрізняєть-
ся від Т-клітинної лімфобластної лімфоми; їх диферен-
ціація можлива лише при імуногістохімічному та моле-
кулярно-ґенетичному дослідженнях; хворіють частіше 
діти; приблизно у 80 % випадків захворювання протікає 
як лімфобластна лейкемія, з ураженням кісткового моз-
ку та периферійної крові і менше як у 20 % випадків ви-
никає як «солідна» пухлина, найчастіше в шкірі, кістках 
та лімфатичних вузлах з утягуванням у процес кістково-
го мозку та периферійної крові або без нього. 

Л. ЛЕЙКЕМІЯ  В-КЛІТИННА ХРОНІЧ НА 
ЛІМФОЦИТАРНА/ПРОЛІМФОЦИТАРНА З МА-
ЛИХ ЛІМФОЦИТІВ – злоякісна пухлина, яка ха-
рактеризується пухлинним інфільтратом, що складаєть-
ся із малих лімфоцитів та пролімфоцитів – більших за 
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розмірами клітин з менш грудчастим хроматином, часто 
з невеликим ядерцем та більш широким обідком цито-
плазми; зустрічаються великі клітини з округлим «пу-
хиркоподібним» ядром, центрально розміщеним ядер-
цем (параімунобласти); пролімфоцити та параімуноб-
ласти можуть утворювати вогнищеві скупчення (псев-
дофолікули або проліферативні цент ри); ріст дифузний; 
мітози рідкісні; при В-клітинній пролімфоцитарній лей-
кемії понад 50 % клітин складають пролімфоцити; ін-
коли в пухлині з морфолоґічною характеристикою та 
фенотипом В-клітинної хронічної лімфоцитарної лей-
кемії спостерігається плазмоцитарне диференціювання; 
хворіють люди літ нього віку; у більшості пацієнтів до 
моменту встановлення діаґнозу уражені кістковий мо-
зок та периферійна кров; у пухлинний процес утягують-
ся лімфатичні вузли, селезінка, можуть спостерігатися 
екстранодальні інфільтрати; перебіг, звичайно, в’ялий; 
можлива трансформація у великоклітинну В-клітинну 
лімфому; пролімфоцитарна лейкемія характеризується 
більш високим лейкоцитозом, спленомеґалією та більш 
аґресивним перебігом.

ЛІМФОМА/ЛЕЙКЕМІЯ Е-ЛІМФО БЛАСТНА З 
КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ – злоякісна пухлина, клі-
тини якої не відрізняються від пухлинних клітин при 
В-клітинній лімфомі з клітин-попередників; ядра округ-
лі, дещо неправильних обрисів або звивисті; хроматин 
дрібнодисперсний, ядерця невеликі; обі док цитоплазми 
вузький; частіше хво ріють юнаки та молоді дорослі чо-
ловіки; звичайно, спостерігається швидко проґресуюча 
пухлина середостіння або периферійна лімфаденопатія; 
захворювання високоаґресивне; часто спостерігається 
ураження ц. н. с. та лейкемізація.

Л./ЛЕЙКЕМІЯ Т-КЛІТИННА ДОРОСЛИХ – Т-
клітинна лімфома, яка асоційована з вірусом HTLV1; 
характеризується варіабельною морфолоґічною карти-
ною; спостерігається виражений клітинний та ядерний 
поліморфізм пухлинних клітин; серед маленьких та ве-
ликих атипових клітин зустрічаються багатоядерні; у 
периферійній крові клітини мають характерний вигляд 
з багаточасточковими ядрами, що нагадують листки 
конюшини або квітку; інфільтрація кісткового мозку 
дифузна, від незначної до помірної; більшість хворих 
дорослі; у периферійній крові хворих виявляються ан-
титіла до HTLV1; частіше захворювання проявляєть-
ся в гострій формі з високим лейкоцитозом, гепатосп-
леномеґалією, гіперкальємією та літичними процеса-
ми в кістках; смерть упродовж одного року; виділена 
також хронічна форма з низьким числом лейкоцитів, 
шкірним висипом; перебіг може бути в’ялим або аґре-
сивним. 

Л./ІМУНОЦИТОМА ЛІМФОПЛАЗМО ЦИТО-
ЇДНА – морфолоґічний варіант лімфоми, яка залеж-
но від клітинного складу поділяється на два підваріан-
ти: мономорфно- і поліморф ноклітинний; мономорф-
ноклітинний під варіант характерний поєднанням плаз-
матичних клітин, що мають вигляд «зрілих» або плаз-
моцитоїдних (зі світ лі шим ядром і вужчим обідком ци-
топлазми) і лімфоцитів та пролімфоцитів з круглими 

ядрами; при поліморфноклітинній Л. л. поряд з плаз-
матичними клітинами зустрічаються і клітини плазмо-
цитарного ряду різних ступенів зрілості (плазмоблас-
ти, імунобласти), а також гістіоцити, ео зи нофіли, туч-
ні клітини; зустрічається в людей літнього віку; уража-
ються кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка, рід-
кісніше периферійна кров або екстранодальні ділянки; 
у більшості па цієнтів спостерігається моноклональний 
парапротеїн типу М; перебіг в’ялий; може трансформу-
ватися у великоклітинну лімфому.

Л. ЛІМФОЦИТАРНА ДОБРЕ ДИФЕРЕНЦІЙО-
ВАНА – див.: Лімфома з малих лімфоцитів.

Л. ЛІМФОЦИТАРНА ЗЛОЯКІСНА – див.: Лімфо-
ма з малих лімфоцитів.

Л. МАКРОФОЛІКУЛЯРНА – див.: Лім фосаркома 
нодулярна.

Л. НОДУЛЯРНА – див.: Лімфосаркома нодуляр-
на.

Л. ПЛАЗМОЦИТАРНА ЗЛОЯКІСНА – див.: Плаз-
моцитома.

Л. ТИПУ ПІДШКІРНОГО ПАНІКУЛІТУ – 
умовний підтип лімфоми Т-клітинної периферійної 
неспеци фікованої; пухлинні інфільтрати складаються 
із атипових маленьких та великих клітин, що локалізу-
ються в підшкірній тканині, переважно кінцівок; спос-
терігається гемофаґоцитарний синдром.

Л. Т-КЛІТИННА АНҐІО ІМУНО БЛАСТ НА – зло-
якісна пухлина, яка характеризується дифузним інфільт-
ратом із маленьких лімфоїдних клітин, імунобластів, 
атипових клітин зі світлою цитоплазмою, а також плаз-
матичних клітин, еозинофілів та епітеліоїд них гістіо-
цитів; у пухлинному інфільт раті багато дендритичних 
клітин, які утворюють численні вогнищеві скупчення 
переважно навколо судин; часто в лімфатичних вузлах 
збережені крайові синуси, незважаючи на те, що пух-
линні клітини інфільтрують оточуючу жирову ткани-
ну; типово велика кількість деревоподібних галузистих 
дрібних судин із світлим «високим» ендотелієм; захво-
рювання часто має гострий початок з гарячкою, втра-
тою маси тіла, шкірним висипом, гіперґаммаґлобулі-
немією та ґенералізованою помірно вираженою лімфа-
денопатією; перебіг помірно аґресивний з ре місіями, які 
можуть бути спонтанними або викликаними лікуванням 
стероїдами; може трансформуватися в лімфоми високо-
го ступеня злоякісності.

Л. Т-КЛІТИННА ПЕРИФЕРІЙНА НЕ СПЕЦИФІ-
КОВАНА – до цієї групи пухлин належать лімфоми з 
фенотипом периферійних Т-лімфоцитів, які досить ге-
тероґенні за клітинним складом; гетероґенність клітин-
ного складу зумовлена різною величиною пухлинних 
клітин, різною конфігурацією їх ядер, що посилюється 
присутністю в пухлинній тканині в тій чи іншій кіль-
кості реактивного клітинного компоненту (епітеліоїд-
них гістіоцитів та еозинофілів); можуть також спостері-
гатися ґіґантські багатоядерні клітини, які нагадують клі-
тини Штернберґа – Рід, або Березовського – Штерн бер ґа; 
відповідно до клінічних синдромів виділяються окремі 
підтипи лім фом; пацієнти – звичайно, дорослі люди з 
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ґенералізованим захворюванням; уражаються лімфатич-
ні вузли, шкіра та гіподерма, печінка, селезінка та ін-
ші орґани; інколи спостерігаються еозинофілія, шкір-
ний свербіж або гемофаґоци тарний синдром; клінічний 
перебіг аґресивніший; рецидиви частіші, ніж при В-клі-
тинних формах.

ЛІМФОМА Т-КЛІТИННА ТОНКОКИШКО-
ВА – злоякісна пухлина, яка характеризується наявністю в 
пух линному інфільтраті в різних співвідношеннях ма лень-
ких, середніх, великих або ана плазованих клітин; Т-кліти-
ни можуть інфільтрувати епітелій; характерне ураження 
тонкої кишки з утворенням множинних виразок, що суп-
роводжується перфорацією; хворіють дорослі; клі ніч но – 
картина гострого живота внаслідок перфорації виразок 
тонкої кишки; захворювання не завжди супроводжується 
явищами ентеропатії; перебіг аґресивний.

Л. ФОЛІКУЛЯРНА ЦЕНТРОБЛАСТНА-ЦЕНТ-
РОЦИТАРНА – див.: Лімфосаркома нодулярна.

Л. ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА – див.: Бер-
кітта лімфома.

ЛІМФОМАТОЗ ХРОНІЧНИЙ ЗЛОЯКІСНИЙ – 
див.: Лімфоґранульоматоз.

ЛІМФОМИ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ ГІ ЛЮСНОЇ СИН-
ДРОМ – див.: Лефґрена синдром.

ЛІМФОМИ ШКІРИ ЗЛОЯКІСНІ ПЕРВИННІ – 
гетероґенна група захворювань шкіри пухлинної приро-
ди, яка проявляється розвитком злоякісної проліферації 
лімфоцитів; принциповою від мінністю цих захворювань 
від вторинних злоякісних лімфом шкіри, при яких шкі-
ра може втягуватися в системні лімфо проліферативні 
процеси, є їх первинне, автономне виникнення в шкірі 
та розвиток тривалий час без ураження інших орґанів і 
систем; залежно від фенотипу переважаючого пула про-
ліферуючих лімфоцитів виділяють Т- і В-злоякісні лім-
фоми шкіри, гістіоцитарну злоякісну лімфому шкіри, 
а також злоякісні лімфоми шкіри з аберант ним фено-
типом.

ЛІМФОМОНОНУКЛЕОЗ ІНФЕК ЦІЙНИЙ – див.: 
Мононуклеоз інфек ційний.

ЛІМФООБІГ – рух лімфи від тканин і орґанів до 
венозного русла. Починається від капілярів, далі лімфа 
переходить у відвідні судини, проходить крізь лімфатич-
ні вузли і потрапляє у дві лімфатичні протоки. У грудну 
протоку надходить лімфа з трьох чвертей тіла, у тому 
числі з кишечника; у праву лімфатичну – з одної чверті 
тіла: правої половини голови і шиї, правої верхньої кін-
цівки, орґанів правої половини грудної порожнини та її 
стінок. З проток лімфа потрапляє у венозне русло.

ЛІМФОПАТІЯ ВЕНЕРИЧНА – див.: Лімфоґрану-
льо матоз паховий.

ЛІМФОПЕНІЯ – зменшення кількості лімфоцитів 
у периферійній крові.

ЛІМФОПЛАЗІЇ ШКІРИ ДОБРОЯКІСНІ – пух-
линоподібні ураження лімфоїдної тканини шкіри, що 
належать до псевдолімфом. До Л. ш. д. відносять лім-
фоцитому, лімфоцитарну інфільтрацію Джесснера, реак-
тивну лімфоїдну гіперплазію, лімфоматоїдний папульоз, 
актинічний ретикулоїд.

ЛІМФОПЛАЗІЯ ШКІРИ – див.: Лімфоцитома шкі-
ри.

ЛІМФОПЛЕТОРА – збільшена кіль кість лімфи в 
лім фатичних судинах.

ЛІМФОПОЕЗ – процес утворення лімфо цитів.
ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ХРО НІЧНІ НЕКЛА-

СИФІКОВАНІ ХВОРОБИ – захворювання, коли важко 
або неможливо вирішити питання про належність лім-
фоцитарної проліферації до хронічного лімфоїдного 
лейкозу чи до лімфоцитарної лімфосаркоми.

ЛІМФОРАҐІЯ – див.: Лімфорея.
ЛІМФОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Лімфоґрафія.
ЛІМФОРЕТИКУЛОСАРКОМА – див.: Гематосар-

кома.
ЛІМФОРЕТИКУЛОЦИТОМА – див.: Лімфоцито-

ма шкіри.
ЛІМФОРЕТИКУЛЬОЗ – див.: Лімфосаркома но-

дулярна.
ЛІМФОРЕТИКУЛЬОЗ ДОБРОЯКІСНИЙ – див.: 

Дебре синдром (2).
ЛІМФОРЕЯ – витікання лімфи із лімфатичних су-

дин внаслідок їх пошкодження або захворювання.
ЛІМФОСАРКОМА – злоякісна пухлина, яка скла-

дається із незрілих лімфоїдних клітин.
Л. ІМУНОБЛАСТНА – морфолоґічний варіант лім-

фосаркоми; скаладається із великих клітин з великими 
округлими або овальними ядрами з незначним вмістом 
хроматину; в ядрі міститься одна (інколи дві) централь-
но розміщена велика, часто еозинофільна нуклеола; ци-
топлазма піронінофільна і базофільна, широка; спостері-
гається багато мітозів; Л. і. часто виникає на фоні дефі-
циту імунної системи, а також при синдромі С’єгрена, 
хворобі «тяжких ланцюгів», на фоні імунодепресант-
ної терапії.

Л. ЛІМФОБЛАСТНА – див.: Лімфома з клітин-по-
передників.

Л. ЛІМФОБЛАСТНА ІЗ ЗВИВИСТИМИ ЯДРА-
МИ – морфолоґічний варіант лімфосаркоми; спостері-
гається, як правило, у дитячому і юнацькому віці, час-
то протікає з ураженням середостіння; характеризуєть-
ся своєрідною структурою ядер пухлинних клітин, які 
мають звивисту поверхню, що нагадує поверхню голо-
вного мозку.

Л. ЛІМФОПЛАЗМОЦИТАРНА – див.: Лімфома 
лімфо плазмоцитоїдна.

Л. ЛІМФОЦИТАРНА – див.: Лім фома з малих лім-
фоцитів.

Л. МІКРОЛІМФО БЛАСТНА – морфолоґічний 
варіант лімфосаркоми; характерні невеликі розміри клі-
тин з круглими і овальними ядрами; хроматин дрібно-
дисперсний, пилоподібний; у пухлинній тканині багато 
клітин з фігурами мітозів.

Л. НОДУЛЯРНА – злоякісна пух лина, яка розви-
вається з лімфоїдної тканини і характеризується фор-
муванням пухлинними клітинами фолікулоподібних або 
нодулярних структур, що можуть розміщуватися в усіх 
анатомічних зонах лімфатичного вузла; найхарактерні-
шими для цього варіанта лімфосаркоми є клітини типу 
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пролімфоцитів з розщепленими ядрами; за клі нічним 
проявами Л. н. є найбільш доброякісним варіантом лім-
фосаркоми.

ЛІМФОСАРКОМА ПРОЛІМФОЦИТАРНА З 
КРУГЛИМИ ЯДРАМИ – див.: Лімфома із малих лім-
фоцитів.

ЛІМФОСАРКОМАТОЗ – лімфосаркома, яка харак-
теризується множинним ураженням лімфатичних вузлів, 
а з часом – ураженням печінки і селезінки.

ЛІМФОСАРКОМАТОЗ ШКІРИ – за хворювання 
шкіри, яке характеризується розростанням і перетво-
ренням елементів лімфоїдної тканини в недиферен-
ційовані лімфоїдні клітини; розрізняють первинний Л. 
ш. і вторинний – як прояв метастазування лімфосар-
коми.

ЛІМФОСОРБЦІЯ – видалення токсичних речовин 
із орґанізму шляхом пропускання лімфи через шар ад-
сорбентів.

ЛІМФОСТАЗ – припинення циркуляції лімфи в 
лімфатичних судинах внаслідок виникнення перешкод 
до її відтоку; розвиток Л. пов’язаний з патолоґічними 
процесами в лімфатичних судинах і ка пілярах, а також 
з одночасним ураженням лімфатичних вузлів; харак-
теризується скупченням лімфи в інтерстиційній тка-
нині і утворенням білкового коаґуляту в лімфатичних 
шляхах.

ЛІМФОТОКСИН – див.: Фактори некрозу пухлин 
(ФНП-β).

ЛІМФОУТВОРЕННЯ – процес утворення лімфи.
ЛІМФОФЛЕБОҐРАФІЯ – одночасне рентґенолоґіч-

не дослідження лімфатичних судин і вен однієї і тієї са-
мої ділянки тіла.

ЛІМФОФОЛІКУЛЯРНА САРКОМА – див.: Лім-
фо саркома нодулярна.

ЛІМФОЦИТ(И) – незернисті лейкоцити, які не 
містять специфічної зернистості; розрізняють малі, 
середні і великі Л.; діаметр малих – від 5 до 9, серед-
ніх і великих – від 10 до 13 мкм; у нормі Л. складають 
19–37 % всіх лейкоцитів або 1200–3000 в 1 мкл крові; 
за функціональними характеристиками розрізняють 
три основних типи Л.: недиференційовані форми, 
О-лімфоцити, Т-лімфоцити і В-лімфоцити; Л. вико-
нують трофоцитарну функцію, спрямовану на швидке 
постачання тканин, що відновлюються, пластичними 
речовинами; імунолоґічну, яка забезпечує гумораль-
ний і клітинний імунітет в орґанізмі, а також гемо-
поетичну.

В-ЛІМФОЦИТИ (В-КЛІТИНИ) – В.- л. скла-
дають від 5 до 25 % Л. циркулюючої крові і морфо-
лоґічно не відрізняються від Т-лімфоцитів; але вони 
від різняються фенотипово наявністю пІg (пIgM i пIgD 
на В-л., які ще не зустрічали антиґен; пIgG, пIgA або 
пIgE – на В-л., що пройшли переключення на інші кла-
си Ig), а також маркерів CD19, CD20, CD21 (CR2) i 
CD40; крім того, В-л. експресують антиґени класу ІІ, 
рецептори для FcIgG (CD32) і для FcIgE, але ці струк-
тури можуть бути не тільки на В-л.; у лімфатичних вуз-
лах В-л. розміщені на зовнішній, субкапсулярній зоні 

кіркової речовини, у центрах розмноження та в шнурах 
мозкової речовини, а в селезінці – у центрах розмно-
ження лімфоїд них фолікулів та периферійних зонах; 
онтоґенез В-л. включає кілька запрограмованих стадій; 
початкова стадія представлена стовбуровими клітина-
ми кістковомозкового походження, які комітовані сто-
совно В-лімфоцитарного ряду; потім наступає стадія 
про-В – пре-В-клітин (з перебудовою ґенів D-J), стадія 
пре-В-клітин (з перебудовою ґенів V-D-J і появою в ци-
топлазмі μ-ланцюгів), стадія незрілих В-клітин (поява 
пIgM) і стадія зрілих В-клітин (поява пIgM i пIgD); В-
клітини диференціюються в плазматичні клітини, що 
виробляють Ig.

Т-ЛІМФОЦИТИ (Т-КЛІТИНИ) – Т-л. дозрівають, 
набувають функціональних властивостей та навчаються 
відрізняти «своє» від «не свого» у тимусі; Т-стов бурові 
клітини утворюються в кістковому мозку і під час роз-
витку переміщаються в тимус; потрапивши в тимус, 
вони проходять ряд етапів дозрівання, вна слідок чого 
клони, що перебудували ланцюги ТКР-γ і δ, дозрівають 
остаточно і набувають фенотип CD2+CD3+TKP-δCD4-

CD8-; ці клони міґрують у периферійні лімфоїдні орґа-
ни і складають від 2 до 5 % усіх лімфоцитів периферій-
ної крові; протимоцити, в яких не відбулася реорґаніза-
ція ланцюгів ТКР-γδ, включають механізми перебудови 
ланцюгів ТКР-αβ; під час перебудови ланцюгів ТКР-ab 
протимоцити набувають маркерів CD4 i CD8, даючи по-
чаток тимоцитам, більшість із яких належать до клітин 
CD1+ CD2+ CD4+ CD8+; внаслідок селекції тимоцитів во-
ни дозрівають і стають клітинами CD1- CD2+ CD4+ CD8- 

або CD1- CD2+ CD4- CD8+; при цьому обидві субпопуля-
ції мають маркери пCD3+ TKP-αβ; ця популяція зрілих 
лімфоцитів залишає тимус; вони виявляються в пери-
ферійній крові та в лімфоїдних орґанах. 

ЛІМФОЦИТАРНИЙ ХОРІОМЕНІНҐІТ – див.: 
Хоріоменінґіт лімфоцитарний.

ЛІМФОЦИТАФЕРЕЗ – видалення лімфоцитів із 
крові.

ЛІМФОЦИТІВ ГОЛИХ СИНДРОМ – група по-
рушень експресії антиґенів головного комплексу гіс-
тосумісності на імунокомпетентних клітинах; авто-
номно-рецесивний дефект у 6 хромосомі утягує ґен-
промотор для ґенів головного комплексу гістосуміс-
ності; можуть бути відсутні тільки ґлюкопротеїди II 
класу головного комплексу гістосумісності, або ж I і 
II класів; відсутність ґлюкопротеїдів II класу головно-
го комплексу гістосумісності порушує позитивну се-
лекцію CD4-лімфоцитів; без Т-хелперів розладнуєть-
ся гуморальна імунна відповідь; клінічно спостеріга-
ються шлунково-кишкові інфекції, відсутність лімфо-
пенії в крові; Л. г. с. описаний виключно у вихідців із 
Середземномор’я.

ЛІМФОЦИТОЗ – див.: Лейкоцитоз лімфоцитарний.
ЛІМФОЦИТОЗ ГОСТРИЙ ІНФЕК ЦІЙНИЙ – 

ін фекційне захворювання, яке спричинюється лімфо-
тропним вірусом; джерелом збудника є хворі діти, а та-
кож діти зі стертими і безсимптомними формами захво-
рювання; інкубаційний період від 12 до 21 дня; клініч-
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на картина характеризується різноманіттям симптомів, 
лейкоцитозом і гіперлімфоцитозом у крові та кістково-
му мозку; розрізняють малосимптомну форму Л. г. і., 
яка проявляється поступовим початком, підвищенням 
температури до субфебрильних цифр і незначного ката-
ру верхніх дихальних шляхів; часто захворювання ус-
кладнюється пневмонією – респіраторна форма; крім 
того виділяють: 1) аденопатичну форму, яка характери-
зується помірним збільшенням шийних лімфатичних 
вузлів, миґдаликів, селезінки; 2) нервову форму, при 
якій спо стерігаються прояви менінґіту або енцефаліту; 
3) шкірну форму, яка характеризується розвитком коре-
подібного або скарлатиноподібного висипу; 4) абдомі-
нальну форму, при якій спостерігаються болі в череві 
або явища ентероколіту; після одужання залишається 
тривалий імунітет.

ЛІМФОЦИТОЗ МАЛОСИМПТОМНИЙ ІНФЕК-
ЦІЙНИЙ – див.: Лімфоцитоз гострий інфекційний.

ЛІМФОЦИТОМА ШКІРИ – добро якісна лім-
фоплазія шкіри, яка розвивається, як правило, у виг-
ляді одиничного вузла або бляшки. Локалізується часті-
ше на обличчі, неболюча, інколи спонтанно реґресує. 
Мікроскопічно в дермі спостерігається густий інфільтрат, 
який поширюється до підшкірної тканини і відмежова-
ний від епідермісу смугою незміненого колаґену. Інфіль-
трат складається із двох типів клітин: лімфоїдних і більш 
великих з світлими ядрами. Інколи великі клітини утво-
рюють скупчення, які нагадують центри розмноження 
фолікулів лімфатичних вузлів. Імуноморфолоґічно пока-
зано, що в центрі фолікулоподібних структур розміщені 
В-лімфоцити, а по периферії Т-клітини. До ведено, що Л. 
ш. спричинюється спі рохетою Borrelia. 

ЛІМФУРІЯ – див.: Хілурія.
ЛІНҐВАЛЬНИЙ – 1) язиковий; такий, що стосуєть-

ся язика, схожий з язиком; 2) мовний.
ЛІНҐВАТУЛІДОЗ – інвазивна хвороба, яка спри-

чинюється Linguatula serrata (членистоногі ряду 
Linguatulida класу Ara chnoidea); у стадії статевої зрі-
лості лінґватула паразитує в легенях гадюк, у носовій 
порожнині і лобних пазухах собак, вовків, лисиць та ін-
ших тварин, спричинюючи в них риніт і фронтит; про-
міжні носії – людина, заєць, кролик, морська свинка, ве-
лика і мала рогата худоба; зараження відбувається при 
вживанні продуктів харчування, забруднених виділення-
ми із носа і калом кінцевих хазяїв; у шлунку проміжних 
хазяїв із яєць виходять личинки, які проникають крізь 
стінку травного тракту в черевну порожнину, печінку, 
легені та інші орґани, де інкапсулюються; в основі па-
тоґенезу – сенсибілізація орґанізму продуктами обмі-
ну або розпаду паразита і механічна дія лінґватул на 
орґанізм.

ЛІНДАУ (A. V. LINDAU) КІСТА – див.: Ліндау пух-
лина.

ЛІНДАУ (A. V. LINDAU) ПУХЛИНА – див.: Ге ман-
ґіо бластома.

ЛІНДАУ (A. V. LINDAU) СИНДРОМ – комплекс 
врод жених анґіобластичних політопних аномалій: кіс-
тозні анґіоми мозочка, анґіоми сітківки, кістозна деґе-

нерація підшлункової залози, кістозні нирки (може ви-
никати гіпернефрома), пухлини придатків яєчка; успад-
кування аутосомно-домінантне.

LINEA FÚSCA – різновид дисхромії, яка прояв-
ляється розвитком на шкірі лоба майже на межі з во-
лосистою частиною голови з переходом на скроні ду-
гоподібно розміщеної лінії (завширшки близько 1 см) 
коричневого кольору або окремих гіперпіґментованих 
плям, які поступово зливаються в дугоподібну сму-
гу.

ЛІНЕАРНИЙ – див.: Лінійний.
ЛІНЗА – прозоре оптичне скло, обмежене правиль-

ними, здебільшого сферичними поверхнями.
ЛІНЗОМЕТР – див.: Діоптриметр.
ЛІНІЙНИЙ – такий, що має вид лінії, розташова-

ний послідовно, в один ряд.
ЛІНІЙНІ ТВАРИНИ – сукупність особин одного 

виду, які не менш 20 поколінь розмножувались шляхом 
близькоспорід нених схрещувань (інбридинґом); Л. т. ви-
користовують в експериментах у біолоґії і медицині.

ЛІНІМЕНТИ – рідкі лікувальні мазі, що плавляться 
при температурі тіла.

ЛІННЕВЕ (F. LINNEWEH) СИНДРОМ – функ-
ціональна кишкова непрохідність у новонароджених; 
клінічно проявляється відсутністю або наявністю не-
значної кількості меконію; протягом першої доби після 
народження блювання з домішкою жовчі; здуття живо-
та; пальпуються спастичні кишкові петлі.

ЛІНОЛЕВА КИСЛОТА – незамінна жирна кисло-
та для тварин і людини; входить до складу всіх ліпідів: 
триґліцеридів, фосфоліпідів і ґліколіпідів; синтезуєть-
ся тільки рослинними орґанізмами; разом з лінолено-
вою кислотою та деякими поліненасиченими жирними 
кислотами утворює групу речовин, що має умовну на-
зву «вітамін F».

ЛІНОЛЕНОВА КИСЛОТА – неза мінна жирна кис-
лота для тварин та людини; синтезується тільки росли-
нами; біолоґічні властивості схожі з біолоґічними влас-
тивостями лінолевої кислоти.

ЛІНЧА (H. T. LYNCH) СИНДРОМ – див.: Лінча – 
Вісми синдром.

ЛІНЧА – ВІСМИ (H. T. LYNCH – M.V. WIER SE-
MA) СИНДРОМ – комп лекс спадкових (успадкування 
за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою типом) ано-
малій: іхтіоз шкіри з переважним ураженням розгиналь-
них поверхонь кінцівок; високий зріст, євнухоїдизм, гі-
поплазія статевого члена, відсутність піґментації калит-
ки, часто – криптор хізм, стерильність; грудний кіфоз, 
ожиріння, високий інфантильний голос.

ЛІНЧА – КАПЛАНА – ХЕНН – КРАШ (H. T. LYNCH – 
A. R. KAPLAN – M.J. HENN – A. J. KRUSH) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових аномалій: низький зріст, 
цукровий діабет, гіперліпемія, гіпоґонадизм.

ЛІНЬЯКА (G. O. E. LIGNAC) СИНДРОМ – див.: 
Аб дергальдена – Фанконі хвороба.

ЛІНЬЯКА – ФАНКОНІ (G.O.E. LI GNAC – G. FAN-
CONI) СИНДРОМ – див.: Абдергальдена – Фанконі 
хво  роба.
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ЛІОДЕРМІЯ – див.: Атрофодермія невротична.
ЛІОФІЛІЗАЦІЯ – процес отримання зневодненого 

матеріалу, який здатний легко розчинятися у воді; під 
час Л. попередньо заморожують матеріал, потім сушать 
із замороженого стану у вакуумі.

ЛІОФІЛЬНІСТЬ – здатність високодисперсних час-
ток речовини, зокрема біополімерів, взаємодіяти з моле-
ку лами рідкого дисперсного середовища. При цьому ут-
ворюються ліофільні дисперсні системи, в яких навколо 
іонів, молекул та колоїдних часток розчину утворюється 
шар орієнтованих молекул розчинника, що запобігає ко-
аґуляції дисперґованої речовини. Має значення для фор-
мування вторинних, третинних та четвертинних струк-
тур нуклеїнових кислот, для утворення елементарних 
біолоґічних мембран тощо.

ЛІОФОБНІСТЬ – нездатність часток подрібненої 
речовини, зокрема біополімерів, взаємодіяти з молеку-
лами рідкого дисперсного середовища. Частки речовин 
у цих системах слабо сольовані або слабо гідратовані, 
мають невелику трив кість і легко випадають в осад під 
дією розведених електролітів (коаґулюють). Має зна-
чення для формування структур біополімерів вищого 
порядку.

ЛІП- (ліпо-; грец. lipos – жир) – частина складних 
слів, яка означає належність до жиру.

ЛІПАЗИ – ферменти з групи естераз; забезпечують 
гідроліз жирів з утворенням ґліцерину і жирних кис-
лот.

ЛІПАЛҐІЯ – див.: Деркума хвороба.
ЛІПЕДЕМА – синдром болючого ожиріння ніг; 

частіше зустрічається в жінок; хворі скаржаться на на-
бряклість та болючість тканин; більша частина жирової 
тканини розміщена у хворого в ділянці кульшових суг-
лобів, стегон та гомілок; на ступні ожиріння не поши-
рюється; болючість має ґенералізований характер.

ЛІПЕКТОМІЯ – хірурґічне часткове видалення над-
мірної підшкірної жирової тканини.

ЛІПЕМАНІЯ – психічні хвороби, які проявляються 
меланхолією з маренням.

ЛІПЕМІЯ – 1) наявність жиру в крові; 2) підвище-
ний вміст жиру в крові.

ЛІПІДЕМІЯ – 1) наявність ліпідів у кро ві; 2) підви-
щений вміст ліпідів у крові.

ЛІПІДИ – група орґанічних сполук – жирів і жиро-
подібних сполук, що мають спільні фізико-хімічні влас-
тивості. Л. за хімічним складом неоднорідні; поділяють-
ся на прості Л. (жири, воски), складні Л., або ліпоїди 
(фосфатиди, ґліколіпоїди), та похідні ізопрену (стероїди, 
каротиноїди). Прості Л. складаються з жирних кислот і 
спирту. До складних Л. входять ще й інші сполуки (за-
лишок фосфорної кислоти, азотні основи, вуглеводи). Л. 
входять до складу всіх живих клітин.

ЛІПІДНИЙ ОБМІН – див.: Жировий обмін.
ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ПОРУШЕННЯ – аномаль-

ні рівні ліпідів у крові або тканинах, зумовлені пору-
шеннями метаболізму, вродженими або пов’язаними з 
ендокринопатіями, недостатністю тих чи інших орґанів 
або зовнішніми причинами.

ЛІПІДОЗ(И) – захворювання, які характеризуються 
порушеннями жирового обміну і мають у більшості ви-
падків спадковий характер.

Л. ҐАЛАКТОЗИЛЦЕРАМІДНИЙ – див.: Краббе 
хвороба (1).

Л. СУЛЬФАТИДНИЙ – див.: Лейкодис тро фія ме-
тахроматична Ґрін філда – Шольца.

Л. МЕЗЕНХІМАЛЬНІ – порушення обміну ней-
трального жиру і збільшення його кількості в жирових 
депо.

Л. ПАРЕНХІМАТОЗНІ – порушення обміну жи-
рів у цитоплазмі, що проявляється збільшенням їх кіль-
кості в клітинах, а також накопиченням жирів незвич-
ного хімічного складу.

ЛІПІДОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ – пухлини яєчни-
ка, що містять велику кількість ліпохромного піґменту; до 
Л. п. належать пухлини, які розвиваються із дистопованої 
кіркової речовини надниркових залоз, із хілусних клітин 
яєчника, а також лютеоми, які поділяють на стромальні 
лютеоми і, якщо жінка вагітна, – лютеоми вагітності.

ЛІПМАНА (H. LIEPMANN) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ІЛЮЗІЇ – див.: Ліпмана симптом.

ЛІПМАНА (H. LIEPMANN) СИМПТОМ – навію-
вання в поєднанні з натискуванням на очні яблука спри-
чинюють відповідно до цього навіювання зорові галю-
цинації; ознака деліріозного стану. 

ЛІПМАНА (H. LIEPMANN) ФЕНОМЕН – див.: 
Ліпмана симптом.

ЛІПО- (грец. lipos жир) – частина складних слів, 
що означає відношення до жиру або ліпідів. 

ЛІПОАТРОФІЯ – див.: Ліподистрофія.
ЛІПОБЛАСТОМА – див.: Ліпосаркома.
ЛІПОБЛАСТОМАТОЗ – див.: Ліпома фетальна.
ЛІПОБЛАСТОМАТОЗ ДОБРОЯКІСНИЙ – доб-

роякісна пухлина жирової тканини, яка зустрічається в 
дітей; локалізується переважно на нижній кінцівці, у ді-
лянці сідниць та стегна, на верхній кінцівці (надпліччя 
і кисть); складається із жирових клітин, що розміщені 
часточково; жирові клітини мають різний ступінь дифе-
ренціювання: зрілі клітини розсіяні серед ліпобластів, 
веретеноподібних та зірчастих мезенхімального виду 
клітин; можливі рецидиви.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМА – вогнище хро нічного запален-
ня, яке розвивається  вна с лідок парентерального введення  
олійних речовин або в зоні некрозу  жирової тканини.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМА ІН’ЄКЦІЙНА – див.: Ліпо-
ґранульома.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМА ТРАВМАТИЧНА – ліпоґра-
нульома, яка розвивається в місці травматичного некро-
зу жирової тканини.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМАТОЗ – див.: Хенда – Шюлле-
ра – Крісчена хвороба.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМАТОЗ БРИЖІ – див.: Інтести-
наль на ліподистрофія.

ЛІПОҐРАНУЛЬОМАТОЗ ДИСЕМІНОВАНИЙ 
ВРОДЖЕНИЙ – див.: Фарбера хвороба.

ЛІПОДЕРМОЇД – аномалія розвитку, що прояв-
ляється кістою шкіри, інколи – внутрішніх орґанів, яка 
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вистелена багатошаровим плоским епітелієм і заповне-
на жиром.

ЛІПОДИСТРОФІЯ – локальне або тотальне ура-
ження підшкірної тканини зі зменшенням або збільшен-
ням об’єму жирової тканини; Л. об’єднує такі патолоґіч-
ні стани: вроджена ґенералізована Л., гіпермускулярна 
Л., проґресуюча сеґментарна Л., постін’єкційна Л., бо-
лючий ліпоматоз.

Л. ВРОДЖЕНА ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – Л., яка ха-
рактеризується тотальним зникненням жиру в підшкір-
ній тканині; частіше розвивається в жінок.

Л. ГІПЕРМУСКУЛЯРНА – Л., яка характеризуєть-
ся ґенералізованим зникненням жиру в підшкірній тка-
нині з одночасним надмірним розвитком скелетної мус-
кулатури.

Л. ПОСТІН’ЄКЦІЙНА – Л., яка розвивається в міс-
цях повторних ін’єкцій; частіше зустрічається в жінок, 
переважно у вигляді ліпоатрофії.

Л. ПРОҐРЕСУЮЧА СЕҐМЕНТАРНА – Л., яка ха-
рактеризується атрофією жирової тканини на обмежених 
ділянках при збереженому або навіть підвищеному від-
кладанні жиру в інших ділянках; частіше спостерігається 
атрофія жирової тканини на обличчі і верхній половині 
тулуба; інколи уражається гомілка або стегно.

ЛІПОДИСТРОФІЯ ІНТЕСТИНАЛЬНА – див.: Ін-
тестинальна ліподистрофія.

ЛІПОДИСТРОФІЯ КИШКОВА – див.: Інтести-
наль на ліподистрофія. 

ЛІПОЄВА КИСЛОТА – 6,8-дитіооктанова кислота; 
входить до складу фер мент ної системи, яка бере участь 
в окислювальному декарбоксилюванні пірови но  ґрадної 
кислоти та інших α-кетокислот у мік роорґанізмів і у тва-
рин; застосовується для лікування хронічних гепатитів, 
цирозів печінки, коронарного атеросклерозу, діабетич-
ного поліневриту, інтоксикацій алкоголем, солями тяж-
ких металів, снодійними засобами.

ЛІПОЇДЕМІЯ – 1) наявність ліпоїдів у крові; 2) під-
вищений вміст ліпоїдів у кро ві. 

ЛІПОЇДИ – групи жироподібних речовин – склад-
них ліпідів. Л. поділяють на фосфоліпіди (фосфатиди) – 
сполуки, що містять у своєму складі залишок фосфорної 
кислоти, і ґліколіпоїди, що не містять фосфору. До фос-
фоліпідів належать лецитин, плазмоґени і сфінґомієлі-
ни. До ґліколіпідів – ґанґліозиди і цереброзиди. Входять 
до складу клітинних мембран.

ЛІПОЇДНА ҐРАНУЛЬОМА – див.: Ліпоґранульома.
ЛІПОЇДНО-НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 

Нефротичний синдром.
ЛІПОЇДОЗ ДИСТОПІЧНИЙ СПАДКОВИЙ – див.: 

Фабрі хвороба.
ЛІПОЇДОЗ ЖОВЧНОГО МІХУРА – див.: Холе-

стероз жовчного міхура.
ЛІПОЇДОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – хвороба накопи чен-

ня, яка проявляється ліпемією, гіперхолестерине мією, 
ксантоматозом шкіри та слизових оболонок, гепато-
меґалією.

ЛІПОЇДОЗ СФІНҐОМІЄЛІНОВИЙ – див.: Німа-
на – Піка хвороба.

ЛІПОЇДОЗ ФОСФАТИДНИЙ – див.: Німана – Пі-
ка хвороба.

ЛІПОЇДОЗ ШКІРИ І СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК – 
див.: Гіаліноз шкіри і слизових оболонок. 

ЛІПОЇДОЗИ – див.: Ліпідози.
ЛІПОЇДОКАЛЬЦИНОЗ – див.: Ліпокальциноґра-

нульоматоз.
ЛІПОЇДОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ – див.: Ліпідо-

клі тин ні пухлини.
ЛІПОЇДТЕЗАУРИСМОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: 

Ліпоїдоз ідіопатичний.
ЛІПОКАЛЬЦИНОҐРАНУЛЬОМАТОЗ – патолоґіч-

ний процес, який характеризується масивними відкла-
деннями солей кальцію в підшкірній тканині, м’я зо вій 
тканині, суглобових сумках; розріз няють два основних 
типи Л.: м’язово-гіґроматозний, з переважним пара-
аортальним відкладенням солей кальцію, і підшкір-
ний, з кальцинозом підшкірної тканини; для клінічної 
картини Л. характерно різке ущільнення уражених ді-
лянок.

ЛІПОКСИҐЕНАЗА – фермент, що каталізує окис-
лення до гідроперекисів вільних поліненасичених жир-
них кислот, що містять цис-1,4-пентадієнову систему та 
їх ефірів; найпоширенішими субстратами Л. є лінолева, 
ліноленова і арахідонова кислоти.

ЛІПОКСИДАЗА – див.: Ліпоксиґеназа.
ЛІПОМА – доброякісна пухлина, що складається 

виключно з клітин зрілої жирової тканини без ознак клі-
тинної атипії; може бути інкапсульованою або неінкап-
сульованою і менш чітко обмеженою.

LIPOMA ARBORESCENS – ліпома колінного сугло-
ба, яка має вигляд множинних утворень, які галузяться.

Л. БУРА – див.: Гібернома.
Л. ВЕРЕТЕНОКЛІТИННА – морфолоґічний 

варіант ліпоми; зустрічається переважно в дорослих 
чоловіків; у більшості випадків розміщена в дермі або 
підшкірній тканині; локалізується найчастіше в ділянці 
плечового пояса, спини та задньої поверхні шиї; скла-
дається з інкапсульованої зрілої жирової тканини, яка 
дифузно або локально за міщена проліфератами із дріб-
них тонких веретеноподібних клітин; клітини часто роз-
міщені периваскулярно; рецидиви та метастази не опи-
сані.

Л. ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВА – доброякісна проліфе-
рація зрілої жирової тканини, що інфільтрує поперечно-
смугасті м’язи; від високодиференційованої ліпосаркоми 
відрізняється відсутністю клітинної атипії.

Л. ДИФУЗНА – ліпома в жировій тканині, яка не 
має сполучнотканинної капсули.

«LIPOMA DOLOROSA» див.: Ліпома телеанґіоек-
татична.

Л. ЕМБРІОНАЛЬНО-КЛІ ТИННА – див.: Ліпо-
саркома.

Л. ЗЛОЯКІСНА – див.: Ліпосаркома.
Л. ІНТРАМУРАЛЬНА – див.: Ліпома внут-

рішньом’язова.
Л. ІНФІЛЬТРУЮЧА – див.: Ліпома внут ріш-

ньом’язова.
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ЛІПОМА ЛІПОБЛАСТИЧНА – див.: Ліпосарко-
ма.

Л. МНОЖИННА РОДИННА – див.: Ліпо ма теле-
анґіоектатична.

Л. ПЕРИРЕНАЛЬНА – ліпома, розміщена в навко-
лонирковій жировій тканині.

Л. ПІДШКІРНА ВЕРЕТЕНОПОДІБНА – див.: Лі-
пома веретено подібна.

Л. ПЛЕОМОРФНА – пухлина, яка майже виключно 
складається із плео морфних клітин; характерною озна-
кою є наявність багатоядерних клітин з помір ною кіль-
кістю еозинофільної цито плазми та численними ядра-
ми, розміщеними по краю; спостерігаються ділянки зрі-
лої жирової тканини; строма міксоматозна; Л. п. уражає 
переважно чоловіків у віці 50–70 років; локалізується, 
головним чином, на задній поверхні шиї, на плечі та 
спині.

Л. ПЛЕОМОРФНА ВЕРЕТЕНОКЛІТИН НА – 
див.: Ліпома плео морфна.

Л. ТЕЛЕАНҐІОЕКТАТИЧНА – морфолоґічний 
варіант Л.; зустрічається в молодому віці (частіше на 
2-му десятилітті життя); найчастіша локалізація – пе-
редня стінка живота, передпліччя; складається із ліпо-
цитів, численних капілярів та фіброзних прошарків.

Л. ФЕТАЛЬНА – доброякісне часточкове ліпоблас-
тичне розростання, що нагадує типовий фетальний жир; 
пере важно зустрічається в дітей першого року життя 
у вигляді локалізованого ліпомопо дібного розростання 
або дифузного інфільт руючого процесу; з часом спос-
терігається дозрівання в напрямку типової ліпоми.

Л. ШИЇ ДИФУЗНА – див.: Маделунґа синдром.
ЛІПОМАТОЗ – збільшення кількості нейтрального 

жиру в жирових депо, що має місцевий характер; пух-
линоподібні розростання жирової тканини; за поширен-
ням Л. може бути загальним і місцевим; за характером 
процесу – дифузним, вузлуватим і дифузно-вузлуватим; 
перебіг Л. може мати проґресуючий характер, особливо 
при дифузних і дифузно-вузлуватих формах; маліґніза-
ція спостерігається дуже рідкісно.

Л. БОЛЮЧИЙ – див.: Деркума хвороба.
Л. ВУЗЛУВАТИЙ – Л., який характеризується наяв-

ністю множинних інкапсульованих вузлів жирової тка-
нини.

Л. ДИФУЗНИЙ – дифузна інфільтруюча проліфе-
рація зрілої жирової тканини без ознак клітинної ати-
пії; в основному уражає дітей і рідкісно зустрі чається 
в дорослих.

Л. ДИФУЗНИЙ ВРОДЖЕНИЙ – врод жена дисп-
лазія жирової тканини; спостерігається в дітей; прояв-
ляється численними вогнищами відкладення жиру в ді-
лянці стегон та передпліч; у деяких випадках поєднуєть-
ся з гіпер трофією м’язів кінцівок.

Л. ДИФУЗНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ – див.: Маде-
лунґа синдром.

Л. ДИФУЗНО-ВУЗЛУВАТИЙ – Л., який проявляєть-
ся дифузними та вузлуватими розростаннями жирової 
тканини.

Л. МЕЗОСОМАТИЧНИЙ – див.: Ліпо матоз дифуз-
ний вроджений.

Л. МУЛЬТИЦЕНТРИЧНИЙ – захворювання, яке 
характеризується утворенням у підшкірній тканині та 
внутрішніх орґанах множинних ліпом, що складаються 
із зрілих, ембріональних жирових та недиференційова-
них мезенхімальних клітин.

Л. СИМЕТРИЧНИЙ – див.: Маделунґа синдром.
Л. ШКІРНИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ – див.: Хофмана – 

Цурхелле синдром.
ЛІПОМЕЛАНОТИЧНИЙ РЕТИКУЛЬОЗ – неспе-

цифічна доброякісна гіперплазія поверхневих лімфа-
тичних вузлів, яка розвивається внаслідок хронічних 
захворювань шкіри; Л. р. характеризується скупченням 
у кірковій речовині лімфатичних вузлів ретикулярних 
клітин з віялоподібно розміщеними новоутворе ними 
капілярами; у більшості випадків частина ретикуляр-
них клітин містить фаґоцитовані меланін, ліпіди, інко-
ли –гемосидерин; глибокі лімфатичні вузли в процес 
не втягуються.

ЛІПОМІКСОМА – див.: Ліпосаркома.
ЛІПОМІКСОСАРКОМА – див.: Ліпосаркома.
ЛІПОНЕКРОТИЧНА ҐРАНУЛЬОМА – див.: Лі-

по ґранульома.
ЛІПОПРОТЕЇДИ – складні білки, які утворюються 

з простих білків і ліпідів (типу ліпоїдів). Беручи участь 
в утворенні клітинних мембран, відіграють важливу 
роль в явищах проникнення і перенесення іонів і різ-
них орґанічних сполук у процесі перетворення речовин 
в орґанізмі; Л. умовно поділяють на вільні, або розчинні 
у водному середовищі, і структурні.

ЛІПОПРОТЕЇДЛІПАЗА – фермент, що каталізує 
гідроліз триґліцеридів, які входять до складу грубодис-
персних ліпо протеїдів – хіломікронів і ліпопротеїдів ду-
же низької щільності; основною функ цією Л. є участь у 
постачанні клітин жирними кислотами.

ЛІПОПРОТЕЇНИ – див.: Ліпопротеїди.
ЛІПОСАРКОМА – злоякісний інфіль труючий но-

воутвір, який характеризується наявністю атипових лі-
побластів, що перебувають на різних стадіях диферен-
ціювання; біолоґічна поведінка пухлини залежить від 
ступеня диференціювання; метастази частіше зустрі-
чаються у випадках з найменш диференційованими ти-
пами Л.

ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИ – 1) сполуки, які ма-
ють здатність попереджувати або затримувати жирову 
інфільтрацію печінки, що виникає внаслідок тривалого 
вживання їжі, багатої ліпідами, білкової недостатності, 
порушення функції підшлункової залози та інших при-
чин; 2) хімічні сполуки, які вибірково взаємодіють з 
ліпідами.

ЛІПОТРОПНІ ФАКТОРИ ГІПОФІЗУ – гормони 
гіпофізу, які мають жиромобілізуючу дію і стимулюють 
використання жиру в енерґетичному обміні орґанізму; 
до Л. ф. г. належать адренокортико тропний гормон, со-
матотропний гормон, тиреотропний гормон, лютеїнізу-
ючий гормон, β-ліпотропін та деякі пептидні речовини, 
що виділяються гіпофізом.
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ЛІПОФАҐАЛЬНА ҐРАНУЛЬОМА – див.: Ліпоґра-
нульома.

ЛІПОФАНЕРОЗ – див.: Дистрофія жирова.
ЛІПОФІБРОМА – див.: Фіброма м’яка. 
ЛІПОФІЛЬНИЙ – схильний до накопичення жирів; 

такий, що поглинає жири.
ЛІПОФУСЦИН – жиробілковий коричневий піґ-

мент, що міститься в цитоплазмі клітин тканин людини 
та тварин у вигля ді зерен; Л. зустрічається в усіх орґа-
нах і тканинах людини; його кількість змі нюється при 
різних фізіолоґічних і патолоґічних процесах: збіль-
шується з ві ком, при підсиленні функціональної актив-
ності орґана, при атрофії; зменшується при дистрофіч-
них і некротичних процесах.

ЛІПОХОНДРОДИСТРОФІЯ – див.: Ґарґоїлізм.
ЛІПОХРОМАТОЗ – забарвлення шкіри, жирової 

тканини та кісток у жовтий колір, внаслідок відкладан-
ня в них каротиноїдів.

ЛІПОХРОМИ – див.: Каротиноїди.
ЛІПОХРОМОФОР – піґментна клітина, яка містить 

у цитоплазмі каротиноїди.
ЛІПОЦЕЛЕ – жирова грижа, що містить жирову 

тканину без кишок.
ЛІПУРІЯ – виділення жирів із сечею.
ЛІПШЮТЦА (B. LIPSCHÜTZ) ВИРАЗКА – див.: 

Ліпшютца хвороба.
ЛІПШЮТЦА (B. LIPSCHÜTZ) МІҐРУЮЧА ЕРИ-

ТЕМА – див.: Ерите ма міґруюча хронічна.
ЛІПШЮТЦА (B. LIPSCHÜTZ) ПАПУЛЬОЗНИЙ 

ПСЕВДОСИФІЛІС – див.: Ліпшютца хвороба.
ЛІПШЮТЦА (B. LIPSCHÜTZ) ТІЛЬ ЦЯ – вірус-

ні внутрішньоядерні включення в клітинах при вітряній 
віспі.

ЛІПШЮТЦА (B. LIPSCHÜTZ) ХВОРОБА – різ-
новид бактеріального запалення зовнішніх ґеніталій у 
жінок; розвивається при недотриманні правил особистої 
гігієни; на шкірі в ділянці ґеніталій та промежини утво-
рюються множинні вузлики з поверхневими ерозіями; 
ерозії мало- або неболючі; спостерігається припухання 
пахових лімфатичних вузлів; клінічні прояви нагадують 
первинний сифіліс.

ЛІСЕНЦЕФАЛІЯ – див.: Аґірія.
ЛІСОТРИХІЯ – пряме волосся; форма волосся на 

голові людини, при якій воно не в’ється.
ЛІСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за хворіти на 

сказ.
ЛІССАВІРУСИ (LYSSAVIRUS) – рід вірусів, що на-

лежить до родини рабдо вірусів; включає віруси сказу.
ЛІССАУЕРА (H. LISSAUER) ЗОНА – місце вход-

ження в спинний мозок аксонів клітин спінальних ган-
гліїв; у Л. з. аксони поділяються на коротку низхідну і 
довгу висхідну галузки.

ЛІССАУЕРА (H. LISSAUER) КРАЙОВИЙ ПО-
ЯС – див.: Ліссауера зона.

ЛІССАУЕРА (H. LISSAUER) ПАРАЛІЧ – форма 
проґресивного паралічу з атиповим перебігом; харак-
теризується відносно затяжним перебігом, незначною 

вираженістю паралітичної деменції та переважанням 
вогнищевих симптомів.

ЛІССАУЕРА (H. LISSAUER) ТРАКТ – див.: Валь-
дейєра тракт.

ЛІСТЕРЕЛЕМА – див.: Лістеріома.
ЛІСТЕРЕЛЬОЗ – див.: Лістеріоз.
ЛІСТЕРІЇ – дрібні ґрампозитивні ко коподібні па-

лички, які утворюють спори; належать до бактерій ро-
ду Listeria; деякі із них можуть бути збудниками ліс-
теріозу.

ЛІСТЕРІОЗ – гостре інфекційне захворювання, 
яке спричинюється Listeria monocytogenes, що нале-
жить до родини Lactobacillaceae; Л. є зоонозом з при-
родною вогнищевістю; в орґанізм людини збудники 
можуть потрапляти частіше при вживанні води та хар-
чових продуктів, за бруднених випорожненнями тва-
рин; не виключається аероґенне зараження; доведена 
можливість передачі лістерій від матері до плода при 
проковтуванні ним навколоплідних вод; лістерії про-
никають в орґанізм людини через слизові оболонки 
очей, порожнини рота, зіва, шлунка, тонкої кишки, ди-
хальних шляхів і через пошкоджену шкіру; лімфоґен-
но вони розносяться в реґіонарні лімфатичні вузли, у 
кров, дисемінують у паренхіматозні орґани, де роз-
виваються міліарні вузлики з некрозом у центрі (ліс-
теріоми); характерний поліморфізм вогнищевих змін, 
що залежить від різного часу фіксації збудника тка-
нинами; інкубаційний період – від 3 до 45 днів, часті-
ше 18–20; розрізняють гострий, підгострий, хронічний 
і абортивний перебіг хвороби; виділені такі клінічні 
форми: анґінозно-септична, окозалозиста, нервова, ти-
фоїдна.

ЛІСТЕРІОМА – ґранульома, яка утворюється при 
лістеріозі; у гістоґенезі Л. розрізняють кілька стадій: І 
стадія – вогнищеві некрози клітин внаслідок інвазії їх 
лістеріями, що гематоґенно поширюються в орґанізмі; 
ІІ стадія – навколо вогнищ некрозу з’являються клітин-
ні елементи з наступним формуванням ґранульом, які 
складаються із поліморфно-ядерних лейкоцитів та лім-
фатичних клітин; ІІІ стадія – некробіотичні зміни в цен-
трі ґранульом з приєднанням ексудативних процесів; ІV 
стадія – орґанізація некротичних вогнищ з наступним 
рубцюванням. 

ЛІТ- (літо-; грец. lithos – камінь) – частина склад-
них слів, яка означає належність до щільного утворен-
ня, каменя.

ЛІТИЧНИЙ – такий, що розчиняє; такий, що пос-
тупово спадає.

ЛІТІАЗ – кам’яна хвороба; утворення каменів, голов-
ним чином, у нирках, жовч ному та сечовому міхурах.

ЛІТІАЗ ТУБУЛОМЕДУЛЯРНИЙ – див.: Нефро-
каль циноз.

ЛІТІЙ – Li; хімічний елемент ІА групи періодичної 
системи Менделєєва; порядковий номер 3, атомна ва-
га 6,941; Л. належить до біолоґічних елементів, в біо-
лоґічних системах може заміщати натрій, але з кліти-
ни виводиться в 10–25 разів повільніше; має вплив на 
обмін біоґенних амінів у ц. н. с., а також на активність 
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аденілатциклази та концентрацію ґлутамінової і g-амі-
номасляної кислот у го ловному мозку.

ЛІТІОТЕРАПІЯ – застосування препаратів солей 
літію з лікувальною та про філактичною метою.

ЛІТОКЕЛІОЗ – обвапнування плідних оболонок з 
мацерацією або муміфікацією плода.

ЛІТОКЕЛІФОПЕДІОН – літопедіон, який зрісся з 
обвапнованими плідними оболонками.

ЛІТОЛАПАКСІЯ – промивання сечового міхура з 
метою видалення каменів або їх залишків під час каме-
недроблення.

ЛІТОПЕДІОН – скам’янілий плід; мерт вий каль-
цифікований плід у матці.

ЛІТОТОМІЯ – хірурґічний розтин сечового міхура 
з метою видалення конкрементів.

ЛІТОТРИПСІЯ – див.: Каменедроблення.
ЛІТТЕНА (M. LITTEN) СИМПТОМ – досліджу-

ваний лежить на спині; при спостереженні з боку його 
ступнів під час глибокого вдиху спостерігається тінь, 
спрямована від рівня VІ ребер донизу, а під час види-
ху – назад (виникнення тіні пояснюється втягуванням 
грудної клітки, яке наступає за скороченням діафраґми); 
фізіолоґічний прояв.

ЛІТТЕНА (M. LITTEN) ФЕНОМЕН – див.: Літ-
тена симптом.

ЛІТТЛА (W. J. LITTLE) ВРОДЖЕНА АНОКСЕ-
МІЧНА ЕМБРІОПАТІЯ – див.: Літтла синдром (2).

ЛІТТЛА (E. G. G. LITTLE) ЕПІТЕ ЛІОМА МНО-
ЖИННА ЕРІТЕМАТОЗНА – див.: Базально-клітин-
ний рак.

ЛІТТЛА (E. G. G. LITTLE) СИНДРОМ (1) – ком-
плексний поліморфний дерматоз з фолікулярно-атро-
фічним кератозом: атрофічна алопеція з випадінням 
пахвового і лобкового волосся; у ді лянці промежи-
ни – екзантема, яка нагадує плоский лишай; дистро-
фія нігтів;

ЛІТТЛА (W. J. LITTLE) СИНДРОМ (2) – спас-
тичний двобічний параліч у дітей, що виникає внаслі-
док інтра-, пери- або постнатальної травми; у деяких 
випадках припускається аутосомно-рецесивне успадку-
вання; спастична диплеґія; сухожильні рефлекси знач-
но підвищені; при ходьбі або стоянні – спазми привід-
них м’язів; часто спостерігаються атетоїдні або хореїчні 
розлади рухів, дизартрія і брадилалія; інколи епілепти-
формні явища, оліґофренія; часто контрактури і пору-
шення росту паралізованих кін цівок, високе розміщен-
ня надколінка.

ЛІТТЛА (W. J. LITTLE) ХВОРОБА – див.: Літтла 
синдром (2).

ЛІТТЛА (E. G. G. LITTLE) ШИПОПОДІБНИЙ 
ФОЛІКУЛЯРНИЙ ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ ЛІХЕН – див.: 
Літтла синдром (1).

ЛІТТЛА – ЛАССЮЕРА (E.G.G. LIT TLE – A. LAS-
SUEUR) СИНДРОМ – див.: Літтла синдром (1).

ЛІТТЛА – СЛОУПЕРА – ДЕ ВОРДЕНЕРА (P. J. LIT-
TLE – SLOPER – DE WARDENER) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс у хворих з аномаліями периферійних ар-
терій нирок, які проявляються проліферацією інтими 

артеріол; спостерігаються нападоподібні болі в попе-
рековій ділянці, гематурія, інтермітуюча гарячка; функ-
ціональні показники нирок – без відхилень.

ЛІТТРЕ (A. LITTRй) ГРИЖА – грижа передньої 
черевної стінки, яка містить вроджений дивертикул клу-
бової кишки.

ЛІТТРЕЇТ – запалення слизових залоз сечовипус-
кального каналу.

ЛІТЦМАННА (C. C. T. LITZMANN) РОЗМІР – 
відстань між верхніми задніми остями клубових кіс-
ток.

ЛІХЕН – різні хронічні захворювання, що проявля-
ються свербежем, папулами (вузликами), які впродовж 
усього за хво рювання зберігають свою структуру і не пе-
ретворюються в пухирці або в пустули.

Л. АТРОФІЧНИЙ ВТОРИННИЙ – див.: Лишай 
червоний плоский атрофічний.

Л. АТРОФІЧНИЙ ПЕРВИННИЙ – див.: Склеро-
дермія краплеподібна.

Л. АТРОФІЧНИЙ ПЛОСКИЙ – див.: Склеро дер-
мія краплеподібна.

Л. АТРОФІЧНИЙ СКЛЕРОТИЧНИЙ – див.: Скле-
родермія краплепо дібна.

Л. БЛИСКУЧИЙ – Л., який характеризується дво-
ма типами змін: 1) у сосочковому і верхніх відділах 
сітчастого шарів шкіри розвивається різко обмежена 
ґранульома, яка складається із лімфоцитів, епітеліоїд-
них клітин, фібробластів і ґіґантських клітин; у цен-
трі ґранульоми – розширені судини, у старих виси-
пах – некротичні вогнища; 2) нетуберкулоїдна ґрану-
льома; клінічна картина характеризується появою на 
шкірі дріб них округлих або полігональних гладеньких, 
перламутрово-блискучих, плоских, різко обмежених 
вузликів кольору нормальної шкіри; локалізація Л. б. 
частіше на шкірі статевого члена, інколи на шкірі ту-
луба, ліктьових і колінних згинів; перебіг захворюван-
ня хронічний.

Л. ВТОРИННИЙ СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – див.: Ли-
шай червоний плоский атрофічний.

Л. ЛІНІЙНИЙ – дерматоз, що характеризується 
смугоподібним однобічним висипом, який складається 
із дрібних блідо-рожевих вузликів величиною 2–3 мм 
у діаметрі; переважна локалізація на нижніх кінцівках; 
можливі симптоми периферійного невриту.

Л. МІКСЕДЕМАТОЗНИЙ – див.: Мікседема шкі-
ри папульозна.

Л. ПЛОСКИЙ ТРОПІЧНИЙ – див.: Л. тропічний.
Л. ПРОСТИЙ ХРОНІЧНИЙ ВІДАЛЯ (E. VI DAL) – 

див.: Нейродерміт обмежений.
Л. ТРОПІЧНИЙ – тропічний дерматоз, який харак-

теризується появою на відкритих ділянках шкіри мо-
номорфних висипів – плоскі полігональні блиску чі 
вузлики блідо-рожевого кольору, які інколи групують-
ся в кільця або напівкільця; суб’єктивно відчувається 
свербіж; розвиток захворювання пов’язують з прийо-
мом антималярійного препарату (акри хіну) і з підвище-
ною чутливістю до сонячних променів; перебіг хроніч-
ний.
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ЛІХЕН ФІБРОМУЦИНОЇДОЗНИЙ – див.: Муци-
ноз шкіри папульозний.

Л. ЧЕРВОНИЙ ФОЛІКУЛЯРНИЙ ДЕКАЛЬВУ-
ЮЧИЙ – див.: Літтла синдром (1).

Л. ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ – див.: Лишай черво-
ний плоский.

Л. ШИПОПОДІБНИЙ ФОЛІКУЛЯРНИЙ ДЕКА-
ЛЬВУЮЧИЙ ЛІТТЛА (E.G.G. LITTLE) – див.: Літ-
тла синдром (1).

ЛІХЕНІЗАЦІЯ – див.: Ліхеніфікація.
ЛІХЕНІФІКАЦІЯ – потовщення та інфільтрація 

шкіри зі збільшенням шкір ного рельєфу.
ЛІХЕНОВИДНИЙ – див.: Ліхеноїдний.
ЛІХЕНОЇДНИЙ – такий, що нагадує лишай, схо-

жий з лишаєм.
ЛІХЕНОЛОҐІЯ – розділ ботаніки, що вивчає ли-

шайники, їхню морфолоґію, цитолоґію, систематику, фі-
лоґенію, ґеоґрафічне поширення, взаємодію гриба і во-
дорості в тілі лишайника, значення лишайників у при-
роді і в діяльності людини.

ЛІХТГЕЙМА (L. LICHTHEIM) СИМП ТОМ – хво-
рий не здатний говорити, але може на пальцях показати 
кіль кість складів у словах, які він хотів би сказати; під-
коркова афазія.

ЛІХТЕНСТАЙНА (J. R. LICH TEN STEIN) СИН-
ДРОМ – комплекс спадкових аномалій: аномалії кісток, 
які проявляються периферійним остеопорозом зі схиль-
ністю до переломів, підвивихами І і ІІ шийних хребців з 
відповідними невролоґічними проявами, п’ястково-фа-
ланґовою камптодактилією, а також різними аномалія-
ми обличчя; дефекти імунітету; часто розвиваються ін-
фекції; спостерігаються кісти легень.

ЛІХТЕНСТАЙНА – БРАЙЦЕВА (L. LICHTEN-
STEIN – В. Р. БРАЙЦЕВ) ХВОРОБА – див.: Фіброзна 
остеодис плазія.

ЛІЩИНА ЗВИЧАЙНА (CORYLUS AVELLA-
NA L.) – кущ з родини березових. Дія: жарознижую-
ча, ге мо статична, лактоґенна, демінералізуюча, пом’як-
шувальна.

ЛОАОЗ – тропічний гельмінтоз, що належить до гру-
пи філяріатозів; поширений в Екваторіальній Африці; 
спричинюється дорослими паразитами Loa loa та їх ли-
чинками; проявляється набряками різних частин тіла, 
алерґічними дерматитами, кон’юнктивітами.

ЛОБ- (лобо-; грец. lobos – частка) – частина склад-
них слів, яка означає належність до частки будь-якого 
орґана.

ЛОБ (SINCIPUT) – передня частина склепіння че-
репа, яка утворена лускою лобної кістки.

ЛОБ ОЛІМПІЙСЬКИЙ – лоб, в якого внаслідок 
утворення остеофітів, збільшені лобні горби; ознака 
ра хіту; може також зустрічатися при вродженому си-
філісі.

ЛОБ ПОЛІРОВАНИЙ – лоб, шкіра якого не може 
довільно бути зморщена; ознака проґресуючої міопатії.

ЛОБАРНИЙ – такий, що стосується частки будь-
якого орґана.

ЛОБАРНИЙ СКЛЕРОЗ – склероз головного мозку, 
який поширюється на певних ділянках мозкової кори або 
по всій півкулі; Л. с. розвивається при ґенетично зумо-
влених склерозуючих процесах півкуль великого мозку, 
внаслідок ураження мозку в дитячому віці при енцефалі-
тах, септичних менінґоенцефалітах, при тромбозах судин 
мозку або при їх емболіях; клінічна картина залежить від 
локалізації і поширеності патолоґічного процесу; спостері-
гаються парези і паралічі, розлади координації, тремор, па-
рез очних м’язів, ністаґм, розлади зору, слуху, мовлення, 
зміни рефлексів, епілептичні напади, зміни психіки.

ЛОБЕКТОМІЯ – оперативне видалення анатоміч-
ної частки орґана.

ЛОБЕКТОМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – опера-
тивне видалення частки великого мозку або мозочка. 

ЛОБЕКТОМІЯ ЛЕГЕНІ – оперативне видалення 
частки легені.

ЛОБІТЦЯ – КЕМПБЕЛЛА (N. LO BITZ – C. CAMP-
BELL) ФЕНОМЕН – на місці внутрішньошкірного вве-
дення ацетилхоліну розвивається зблід нення шкіри за-
мість гіперемії, що спостерігається в нормі; ознака ней-
родерміту.

ЛОБКОВА ДІЛЯНКА (REGIO PU BICA) – ділян ка 
передньої черевної стінки, яка обмежена зверху лінією, 
що сполучає верхні передні клубові ості, знизу – вер-
хнім краєм лобкового симфізу, з боків – латеральними 
краями прямих м’язів живота.

ЛОБКОВА ТОЧКА – верхня точка лобкового сим-
фізу; антропометрична точка.

ЛОБКОВЕ ЗРОЩЕННЯ – див.: Лобковий симфіз.
ЛОБКОВИЙ – такий, що стосується лобкової кістки 

або лобкової ділянки.
ЛОБКОВИЙ РЕФЛЕКС – при ударі по лобково-

му симфізу спостерігається ско рочення м’язів черева 
та привідних м’я зів стегна; рівень рефлекторної ду ги – 
ThX–XIII – LII; фізіолоґічний рефлекс.

ЛОБКОВИЙ СИМФІЗ (SYMPHYSIS PUBICA) – 
з’єднання обох лобкових кісток тазу, утворене за до-
помогою волокнисто-хрящового диска і зв’язок: звер-
ху – верхньою зв’язкою лобка, знизу – дугоподібною 
зв’язкою лобка.

ЛОБКОВО-ЕКСТЕНЗОРНИЙ СИМП ТОМ – при 
натискуванні на ділянку лобкового симфізу спостері-
гається розгинання великого пальця ступні; ознака ура-
ження пірамідних шляхів.

ЛОБНА ДІЛЯНКА (REGIO FRON TALIS) – див.: 
Лоб.

ЛОБНА ДІЛЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗКУ – час-
тина нової кори півкулі великого мозку, яка займає лоб-
ну частку, виключаючи передцентральну та лім бічну ді-
лянки.

ЛОБНА ПАЗУХА (SINUS FRON TALIS) – порож-
нина, яка розміщена в лусці лобної кістки, має форму 
тригранної піраміди оберненої основою донизу, а вер-
хівкою догори; у Л. п. розрізняють передню, задню, 
внутрішню і нижню стінки; має ліву і праву половини, 
кожна із яких сполучається з відповідним середнім но-
совим ходом.
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ЛОБНИЙ ГОРБ (TUBER FROTA LE) – парне під-
вищення на зовнішній поверхні луски лобної кістки.

ЛОБНИЙ ПОЛЮС – передній кінець півкулі ве-
ликого мозку.

ЛОБНИЙ СИНДРОМ – симптомо комп лекс, що 
спостерігається при ураженнях лобної частки велико-
го мозку при пухлинах, травмах та хворобі Піка; харак-
теризується поєднанням різкого зниження інтелекту, у 
першу чергу пам’я ті і критики, з адинамією, абулією 
та порушеннями емоцій від безтурботності або морії 
до стану злобливої подразливості; до Л. с. входить ряд 
екстрапірамід них розладів: так званий, парез м’язів об-
личчя, гіпо- і акінезія, мимовільний опір пасивним ру-
хам, рефлекси орального автоматизму, хватальний реф-
лекс; до Л. с. відносять також розлади більш склад-
них рухових функцій: порушення звичних цілеспря-
мованих дій – еферент на апраксія, порушення пись-
ма – аґрафія, часто утруднення при стоянні та ходь-
бі – астазія-абазія; складовою частиною Л. с. можуть 
бути, так звані, адверсивні епілептиформні напади, які 
починаються поворотом голови і очей у бік, протилеж-
ний вогнищу.

ЛОБНОГО ВНУТРІШНЬОГО ГІПЕРОСТОЗУ 
СИНДРОМ – див.: Морґаньї синдром.

ЛОБНОЇ ЧАСТКИ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням лобної частки великого 
мозку; характеризується поєднанням лобної атаксії з ас-
тазією-абазією, хапальними рефлексами, психічними 
порушеннями.

ЛОБНО-МОСТОВИЙ ШЛЯХ (TRAC TUS FRON-
TO PONTINUS) – нервовий шлях, що бере початок у 
корі лобної частки, проходить через внутрішню капсулу, 
основу ніжки мозку і закінчується в ядрах мосту.

ЛОБНО-СКРОНЕВА ТОЧКА – місце найбільшо-
го наближення скроневих лі ній; парна антропометрич-
на точка.

ЛОБО (J. LOBO) БЛАСТОМІКОЗ КЕЛОЇДНИЙ – 
хронічний глибокий мікоз, який зустрічається майже 
виключно в Бразилії; характерне ураження тіль ки шкі-
ри з утворенням келоїдоподіб них вузлів. Збудник Л. б. к. 
(Gleno spo rella Lobo) має вигляд круглих і яйцеподібних 
клітин діаметром 8–16 мкм з двоконтурною мембраною 
і 1–2 дочірніми бруньками. Вогнища локалізуються на 
гомілках, ступнях, передпліччях, кистях, вухах, сідни-
цях, на попереково-крижовій ділянці.

ЛОБО (J. LOBO) ХВОРОБА – див.: Лобо бласто-
мікоз келоїдний.

ЛОБОТОМІЯ – розтин частки головного мозку.
ЛОБРІ – ПЕЦЦІ (CH. LAUBRY – PEZZI) СИНД-

РОМ – вроджена вада серця, яка характеризується поєд-
нанням дефекту міжшлуночкової перегородки та недо-
статності аортального клапана.

ЛОБРІ – СУЛА (CH. LAUBRY – P.L.J. SO ULLE) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який розвивається 
при атеросклерозі коронарних і брижових судин, що 
зумовлює рефлекторну гіпокінезію травного тракту; 
спостерігається накопичення повітря в шлунку і товс-
тій кишці, високе стояння діафраґми.

ЛОБУЛЯРНИЙ – часточковий; такий, що стосуєть-
ся частки.

ЛОБШТЕЙНА (J.F.G.CH.M. LOB STEIN) НЕДО-
СКОНАЛИЙ ОСТЕОҐЕНЕЗ – див.: Лобштейна син-
дром.

ЛОБШТЕЙНА (J.F.G.CH.M. LOB STEIN) СИН-
ДРОМ – форма недосконалого остеоґенезу; успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом; проявляєть-
ся в постнатальному періоді, інколи в дорослих; піс-
ля народження виникають множинні тріщини та пе-
реломи; ріст кісток у довжину нормальний, у товщи-
ну – зменшений; зріст тіла, звичайно, малий; часто 
си нюш ність склер; звичайно, поганий слух внаслідок 
отосклерозу; після 20 років ламкість кісток значно 
зменшується.

ЛОБШТЕЙНА – ЕКМАНА (J. F. G. CH. M. LOB-
STEIN – O. J. EKMAN) СИНДРОМ – див.: Лобштей-
на синдром. 

ЛОҐ- (лого-; грец. logos – вчення, наука, слово, мо-
влення, розум, зміст) – частина складних слів, яка озна-
чає «слово», «мовлення».

ЛОҐАСТЕНІЯ – розлад мовлення, який характери-
зується підвищеною мовленнєвою стомлюваністю та бо-
язню неправильної вимови.

ЛОҐОКЛОНІЯ – заїкання з перервним повторен-
ням окремих складів, слів, що зумовлено клонічними 
скороченнями м’язів.

ЛОҐОНЕВРОЗ – розлад мовлення в людини, що на-
стає внаслідок невротичного стану особи.

ЛОҐОПАТІЯ – вада мовлення внаслідок ушкоджен-
ня його апарату, а також ц. н. с. або затримки розвитку 
мовлення.

ЛОҐОПАТОЛОҐІЯ – розлад мовлення.
ЛОҐОПЕДІЯ – наука, що вивчає недоліки вимови, 

а також розробляє методи і вправи для запобігання та 
лікування їх.

ЛОҐОРЕЯ – нестримність мовлення хворого, що 
поєднується з його швидкіс тю та багатослів’ям.

ЛОҐОТЕРАПІЯ – форма психотерапії, спрямована 
на досягнення розуміння хворим змісту та неминучості 
його страждань.

ЛОҐОФОБІЯ – нав’язлива боязнь порушення здат-
ності вимовляти потрібні слова.

ЛОЖЬЄ (S. LAUGIER) СИМПТОМ – шилоподібні 
відростки променевої і ліктьової кістки розміщуються 
на одному рівні; ознака перелому дистального відділу 
променевої кістки.

ЛОЗИНСЬКОГО (Л. И. ЛОЗИН СКИЙ) СИМП-
ТОМ – симптом відриву фраґмента передньоверхньої 
ості клубової кістки: хворий воліє рухатися відступа-
ючи, підтягуючи при цьому хвору ногу, щоб уникнути 
болючого згинання в кульшовому суглобі.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ – розташування, роз міщення; обме-
ження місця дії того чи іншого процесу певними про-
сторовими межами.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗБУДНИКА – місце переважно-
го перебування збудника інфекційного захворювання в 
орґанізмі зараженої людини чи тварини.
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПАТОЛОҐІЧНИХ ПРОЦЕСІВ – 
місце розвитку патолоґіч них процесів, що зумовлюється 
особливостями етіолоґічного фактора, станом орґанізму, 
а також характером контакту етіолоґічного фактора з ти-
ми або іншими ділянками тіла чи тканинами.

ЛОКАЛІЗУВАТИ – не допускати поширення чого-
небудь далі визначеного місця.

ЛОКАЛЬНИЙ – місцевий; такий, що не виходить 
за визначені межі.

ЛОКВУДА (C. B. LOCKWOOD) СИМП  ТОМ – 
при повторній пальпації ілеоцекальної ділянки у хво-
рого, що лежить на спині з дещо зігнутими в колінних 
суглобах ногами, інколи чути бурчання або шум ріди-
ни, що перетікає; ознака апендициту і спайок черевної 
порожнини. 

ЛОКОМОТОРНИЙ – такий, що стосується руху, 
переміщення з одного місця на інше; руховий, пересув-
ний.

ЛОКОМОЦІЯ – сукупність рухів, за допомогою 
яких людина і тварини переміщуються в просторі.

ЛОКУЛЯРНИЙ – гніздовий; такий, що стосується 
гнізда, поділений на невеликі порожнини, на гнізда.

ЛОКУС – місцерозташування чого-небудь.
ЛОКУС ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ – обмежена, невели-

ких розмірів територія, яка характеризується надзвичай-
но несприятливим впливом ґеоґрафічного середовища 
на орґанізм людини.

ЛОКУС ХРОМОСОМИ – ділянка хромосоми, в 
якій міститься певний спадковий фактор (ґен).

ЛОМБАРА (E. LOMBARD) ДОСЛІД – під час чи-
тання досліджуваним будь-якого тексту йому на обидва 
вуха подається голосний звук; при функціональній або 
удаваній глухості досліджуваний починає читати голо-
сніше, при глухоті орґанічного характеру голосність го-
лосу не змінюється; методи диференційної діаґностики 
глухоти.

ЛОМБАРА (E. LOMBARD) СИМПТОМ – надмір-
но голосне мовлення; ознака глухоти, викликаної захво-
рюванням лабіринту.

ЛОМБАРА – БАРАНІ (E. LOMBARD – R. BÁRÁ-
NY) ДОСЛІД – див.: Ломбара дослід.

ЛОМТАДЗЕ (Г. ЛОМТАДЗЕ) СИМПТОМ – при 
проведенні пальцем по гомілці хворого від горбистості 
великогомілкової кістки спостерігається тильне зги-
нання І пальця ступні; ознака ураження пірамідного 
шляху.

ЛОНҐЕТ – пов’язка з гіпсу, яка забезпечує нерухо-
мість зламаних кісток кінцівок.

ЛОНҐІТУДИНАЛЬНИЙ – поздовжній; розміщений 
або спрямований у довжину.

ЛОНУА – БАНСОДА (P. E. LAUNOIS – R. BEN-
SAUDE) СИНДРОМ – див.: Маделунґа синдром.

ЛООЗЕРА (E. LOOSER) ЗОНИ – смуги просвіт-
лення в кістках, які спостерігаються на рентґеноґрамах; 
відбивають пристосування окремих ділянок кістки до 
умов функціонального перенавантаження.

ЛООЗЕРА – МІЛКМЕНА (E. LOO SER – L. A. MILK-
MAN) ХВОРОБА – див.: Мілкмена хвороба.

ЛОПАТКА (SCAPULA) – див.: Кістка-лопатка.
ЛОПАТКА КРИЛОПОДІБНА – позиція лопатки, 

яка спостерігається при паралічі переднього зубчастого 
м’яза, вна слідок ураження грудного нерва, а також при 
міопатії; характеризується помітним кутом лопатки до 
поверхні ребер, який різко збільшується при підніманні 
та витягуванні руки вперед. 

ЛОПАТКОВА ДІЛЯНКА (REGIO SCAPULA RIS) – 
ділянка, обмежена зверху лінією, яка сполучає ключич-
но-акроміальне зчленування з остистим відростком VІІ 
шийного хребця, знизу горизонтальною лінією, яка про-
ведена через нижній кут лопатки; внутрішньою межею 
є вертикальна лінія, яка проходить через медіальний 
край лопатки, зовнішньою – задній край дельтоподіб-
ного м’яза і середня пахвова лінія.

ЛОПАТКОВА ЛІНІЯ – умовна вертикальна лінія, 
яка проходить по поверхні спини через проекцію ниж-
нього кута лопатки.

ЛОПАТКОВИЙ РЕФЛЕКС – при постукуванні по 
внутрішньому краю лопатки або при штриховому под-
разненні шкіри досередини від внутрішнього краю ло-
патки спостерігається її приведення; рівень рефлектор-
ної дуги – СV–VI; фізіолоґічний рефлекс.

ЛОПАТКОВО-КЛЮЧИЧНИЙ ТРИКУТНИК 
(TRIGONUM OMOCLA VICULARE) – ділянка, роз мі-
щена з латерального боку шиї, обмежена зверху лопат-
ково-під’язиковим м’язом, попереду – груднино-клю-
чич но-соскоподібним м’язом, знизу – ключицею; у Л.-
к. т. розміщені підключичні артерія та вена і плечове 
сплетіння.

ЛОПАТКОВО-ПЛЕЧОВИЙ РЕ ФЛЕКС – Бехтерє-
ва рефлекси фізіолоґічні (1).

ЛОПАТКОВО-ТРАПЕЦІЄПОДІБНИЙ ТРИКУТ-
НИК (TRIGONUM OMOTRAPEZOIDEUM) – ділянка, 
розміщена з латерального боку шиї, обмежена по переду 
груднино-ключично-соскоподібним, знизу – ло патково-
під’язиковим, позаду – трапецієподібним м’я зами.

ЛОПАТКОВО-ТРАХЕАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК 
(TRI GONUM OMOT RA CHEALE) – ділянка перед-
ньої частини шиї, обмежена попереду серединною 
лінією, зверху і латерально – лопатково-під’язиковим, 
знизу і латерально – груднино-ключично-соскоподібним 
м’язами; у Л.-т. т. розміщені гортань, трахея, стравохід, 
щитоподібна і паращитоподібна залози.

ЛОПАТКОВО-ПЛЕЧОВИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: Бех-
терєва рефлекси фізіолоґічні (1).

ЛОПУХ ВЕЛИКИЙ (ARCTIUM LAPPA L.) – дво-
річна трав’яниста рослина родини складноцвітих. Стеб-
ло висотою понад 1 м, листки широкі, довгочерешкові, 
зверху зелені, знизу повстисті. Квітки пурпурово-фіо-
летові, зібрані в кулясті кошики. Обгортка складаєть-
ся з щиткоподібних листків, які на кінцях ніби загнуті 
гачками. Цвіте в липні – серпні. Росте як бур’ян, поб-
лизу жител, у садках, на городах, обабіч шляхів, на по-
лях. Дія: потогінна, дезинфікуюча, депуративна, салу-
ретична.

ЛОРДОЗ – викривлення хребта по випуклій допе-
реду дузі.
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ЛОРДОЗ КОМПЕНСАТОРНИЙ – Л., який вини-
кає вна слідок збільшення кіфозу в грудному відділі або 
при згинальних контрактурах та анкілозах кульшових 
суглобів.

Л. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – Л., який є результатом збіль-
шення (гіперлордоз) або зменшення ступеня фізіолоґіч-
ного Л., що сформувався на рівні фізіолоґічного кіфо-
зу.

Л. ПОПЕРЕКОВИЙ ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – Л., який 
формується в дитини при реалізації функції прямосто-
яння і ходьби; Л. п. ф. поширюється на всі поперекові, 
ХІ і ХІІ грудні хребці, а його вершина розміщена на рів-
ні ІІІ–ІV поперекових хребців.

Л. ШИЙНИЙ ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – Л., який фор-
мується у дитини протягом першого року життя, що 
пов’язано з активним утриманням голови у вертикаль-
ному стані; Л. ш. ф. поширюється на всі шийні хребці і 
два верхніх грудних, а його вершина розміщена на рівні 
V–VІ шийних хребців.

ЛОРДОСКОЛІОЗ – комбіноване викривлення хреб-
та – лордоз і сколіоз.

ЛОРЕНА (P. J. LORAIN) СИНДРОМ – див.: Берґ-
мана синдром.

ЛОРЕНА – ЛЕВІ (P. J. LORAIN – L. LEVI) СИН-
ДРОМ – див.: Берґмана синдром.

ЛОРЕНСА (R. D. LAWRENCE) СИНД РОМ – ком-
плексні порушення обміну речовин з ліподистрофією, 
цирозом печінки і прискоренням росту.

ЛОРЕНСА – БІДЛЯ (J. Z. LAU RENCE – A. BIEDL) 
СИНДРОМ – див.: Лоренса – Муна – Бідля синдром. 

ЛОРЕНСА – МУНА – БІДЛЯ (J.Z. LA URENCE – 
R. CH. MOON – A. BIEDL) СИНДРОМ – нейроендок-
ринне захворювання, яке характеризується піґментним 
ретинітом, ожирінням, полідактилією, гіпоґеніталізмом 
і розумовою відсталістю.

ЛОРЕНЦА (A. LORENZ) СИМПТОМ – риґідність 
грудного і поперекового відділів хребта; можлива ознака 
ранніх стадій деяких форм туберкульозу легенів.

ЛОРИНА-ЕПШТЕЙНА (М. Ю. ЛОРИН-ЕП-
ШТЕЙН) СИМПТОМИ – (1) при енерґійному масажі 
м’я зів кін цівки спостерігається їх болюча риґідність; 2) 
при постукуванні по нижній щелепі при напіврозтуле-
ному роті спостерігається скорочення жувальних м’я зів; 
ранні симптоми правця.

ЛОРТА-ЖАКОБА (E. LORTAT-JA COB) БОРО-
ДАВЧАСТА ВУЗЛИКОВА КЕРАТОДЕРМІЯ – див.: 
Кератодермія бородавчаста вузликова симетрична.

ЛОУ (C. U. LOWE) СИНДРОМ – спадкова (успад-
кування за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою ти-
пом) канальцева недостатність нирок з розумовою не-
достатністю, катарактою, глаукомою і підвищеним виді-
ленням орґанічних кислот з сечею.

ЛОУНА – ҐЕНОНҐА – ЛЕВІНА (B. LOWN – 
W. F. GA NONG – S. A. LEVINE) СИНДРОМ – пере-
збуд ження шлуночків, що супроводжується тахікар-
дією передсердя; на електрокардіоґрамі проявляється 
коротким P–R–інтервалом з нормальним QRS–комп-
лексом.

ЛОФОРДА (LAWFORD) СИНДРОМ – неповна 
форма синдрому Стеджа – Вебера; характеризується 
спадковим анґіо матозом обличчя (судинна пляма), ано-
маліями судинної оболонки ока, пізньою ґлаукомою.

ЛОХЕЙЗЕНА (C. H. J. VAN LOHUI ZEN) СИН-
ДРОМ – спадкова судинна дисплазія з проґерією, які 
спостерігаються при народженні: тонка шкіра з різко 
вираженим судинним малюнком, утвореним розширени-
ми, звивистими і численними венами; ознаки проґерії: 
старече обличчя, відсутність нормального під шкірного 
жирового шару, гідроцефалоїд ний череп, розширені ве-
ни черепа, витрішкуватість, мікроґенія, голубі склери, 
діастаз прямих м’язів живота; роз м’як шення (нерахі-
тичне) кісток черепа, переважно скроневих і тім’яних; 
хвороба не проґресує.

ЛОХІЇ – післяпологові виділення з порожнини мат-
ки впродовж перших 3–6 тижнів після пологів; у перші 
дні спосте рігаються кров’яні Л., пізніше – серозні, а в 
кінці – слизові.

ЛОХІОМЕТРА – 1) застій лохій, затримка лохій 
у матці; 2) гарячкове захворювання, яке розвивається 
внаслідок за тримки в матці виділень (лохій); виникає 
частіше на 5–9 добу післяпологового періоду в резуль-
таті закупорки каналу шийки матки плідними оболон-
ками, зсід ками крові або внаслідок різкого перегинання 
тіла матки при її незначній скоротливій здатності; по-
чаток захворювання гострий, супроводжується підви-
щенням температури до 39–400, тахікардією; виділення 
лохій зупиняється; температура триває 1–2 дні; матка 
нерівномірно потовщена внаслідок надмірного розтяг-
нення ділянки плацентарної площадки.

ЛОХІОРЕЯ – значне виділення лохій.
ЛУГИ – загальна назва сильних водорозчинних ос-

нов; у медицині Л. застосовують як подразнюючі, при-
пікаючі, дезінфікуючі і антисептичні засоби.

ЛУДЛОФФА (K. LUDLOFF) ПЛЯМА – просвіт-
лення трикутної форми в передньо-центральній час-
тині дистального епіфіза стегнової кістки, що спосте-
рігається на рентґеноґрамі колінного суглоба; ознака 
нормальної анатомічної будови дистального епіфіза 
стегнової кіст ки; зумовлене більш рідкими переклади-
нами губчастої речовини в цій зоні.

ЛУДЛОФФА (K. LUDLOFF) СИМПТОМ – при-
пухання і екхімози в ділянці стегнового трикутника і 
неможливість у сидячій позі підняти ногу; ознака трав-
матичного відриву епіфіза великого верт люга.

ЛУЖНИЙ РЕЗЕРВ КРОВІ – кількість двоокису 
вуглецю (в мл), яка може бути зв’язана 100 мл плаз-
ми крові, що попередньо приведена в стан рівноваги з 
ґазовим середовищем, в якому парціальний тиск дво-
окису вуглецю складає 40 мл ртутного стовпчика; по-
казник функціональних можливостей буферної систе-
ми крові.

ЛУЖНІ МЕТАЛИ – хімічні елементи ІА групи пе-
ріодичної системи Менделєєва; до Л. м. належать літій, 
натрій, калій, рубідій, цезій, францій.

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ – хімічні елементи 
підгрупи кальція ІІА періодичної системи Менделєє-
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ва; до Л. м. належать кальцій, стронцій, барій, радій та 
близькі за рядом властивостей берилій і маґній.

ЛУЇ-БАРА (D. LOUIS-BAR) СИНДРОМ – спадко-
ве заворювання – автономно-рецесивний дефект фер-
ментів репаразної системи у хромосомі 11; проявляєть-
ся у віці 3-4 років; у всіх уражених тканинах спостері-
гається висока частота хромосомних аберацій і соматич-
ні мутації, зокрема, в лімфоїдних клітинах уражаються 
хромосоми 7 і 14; імунолоґічно розвивається дефіцит 
IgE і IgA, мономерний характер IgM, інколи – неста-
ча IgG, а також анерґія при пробах на гіперчутливість 
уповільненого типу; проґресують порушення пірамідно-
го шляху та затримка психомоторного розвитку, а також 
інфекційний синдром, переважно, у вигляді синопнев-
мопатій; клінічно спостерігаються мозочкові розлади, 
що повільно розвиваються, симетричні телеанґіектазії, 
особливо кон’юнктиви, шкіри обличчя і шиї, рецидиву-
ючі пневмонії з розвитком бронхоектазів; часто розви-
вається гіпоплазія вилочкової залози, спостерігається 
висока продукція онкофетопротеїнів; зниження радіо-
резистентності хворих.

ЛУКАСА (R. C. LUCAS) СИМПТОМ – збільшення 
живота; можлива ознака початкової стадії рахіту.

ЛЕКАТЕЛЛО (L. LUCATELLO) СИМПТОМ – 
температура в пахвових ямках, звичайно, на 0,2–0,30С 
вища за температуру в порожнині рота; ознака тирео-
токсикозу.

ЛУКІНА (П. Г. ЛУКИН) СИМПТОМ – наявність 
петехій з блідим центром на кон’юнктиві; можлива оз-
нака затяжного септичного ендокардиту.

ЛУКІНА – ЛІБМАНА (П. Г. ЛУКІН – E. LIBMAN) 
СИМПТОМ – див.: Лукіна симптом.

ЛУНАРНИЙ – 1) такий, що стосується місяця; мі-
сячний; 2) схожий на місяць, місяцеподібний.

ЛУНАТИЗМ – див.: Сомнабулізм.
ЛУНДБЕКА (K. LUNDBAEK) СИНДРОМ – клі-

нічні прояви діабетичної анґіопатії: пониження чут-
ливості і рухомості долоні та передпліччя; парестезії, 
слабкість, скутість і атрофія м’язів рук; бо лючість при 
пальпації дрібних м’язів кисті.

ЛУНДБОРҐА (H. B. LUNDBORG) ПСИХОКЛО-
НІЧНА РЕАКЦІЯ – вплив психічного збудження при 
міоклонус-епілепсії посилює міоклонічні су доми.

ЛУНДБОРҐА (H. B. LUNDBORG) СЕНСОКЛО-
НІЧНА РЕАКЦІЯ – вплив будь-яких подразників на 
орґани чуттів при міоклонус-епілепсії посилює міо-
клонічні судоми.

ЛУПА – 1) ураження волосистої частини голови, яке 
характеризується утворенням на шкірі дрібних лусочок; 
2) прилад (збиральна лінза або система лінз) для розгля-
ду дрібних деталей.

ЛУСІО (R. LUCIO) ЛЕПРА – див.: Лепра Лусіо.
ЛУСІО – АЛЬВАРАДО ((R. LUCIO – I. ALVARA-

DO) ЛЕПРА – див.: Лепра Лусіо.
ЛУСІО – ЛАТАПІ (R. LUCIO – F. LA TAPI) ЛЕП-

РА – див.: Лепра Лусіо.
ЛУСОЧКИ (SQUAMAE) – вторинні морфолоґіч-

ні елементи шкірних висипів, що являють собою плас-

тинки, які складаються з відторгнених зроговілих клі-
тин епідермісу.

ЛУЧАНІ (L. LUCIANI) ТРІАДА – тріада симпто-
мів, яка спостерігається у хворих з пошкодженнями мо-
зочка: астенія, атонія, астазія; крім того, звичайно, ви-
никають атаксія, адіадохокінез, гіперметрія, брадилалія, 
інтенційне тремтіння, перерозтягненість суглобів.

ЛУШКИ (H. LUSCHKA) ВИЛКА – вроджене роз-
двоєння переднього кінця ребра.

ЛУЩЕННЯ – відділення з поверхні шкіри рогових 
лусочок епідермісу.

«ЛУЩЕННЯ ПРИХОВАНОГО» ФЕНОМЕН – 
при пошкрібуванні висипу появляється висівкоподібне 
лущення; симптом краплеподібного парапсоріазу.

L-ФОРМИ БАКТЕРІЙ – бактерії, які повністю або 
частково втратили клітинну стінку або попередників її 
біосинтезу; розрізняють нестабільні і стабільні L-фор-
ми бактерій.

ЛЬЄТО (J. LIEUTAUD) ТРИКУТНИК – див.: Се-
чоміхуровий трикутник. 

ЛЬОН ЗВИЧАЙНИЙ (LINUM USI TATISSIMUM 
L.) – однорічна рослина родини льонових. Стебло дов-
ге (70–100 см), гладке, без гілок при землі, з невели-
кою кількістю коробочок у суцвітті, дрібним насінням 
(завдовжки 3,5–5 мм). Дуже поширена сільськогоспо-
дарська культура. Дія: обволікаюча, протизапальна, пос-
лаблююча, відхаркувальна.

ЛЬОНОК ЗВИЧАЙНИЙ (LINARIA VULGARIS 
MILL.) – багаторічна трав’я ниста рослина. Стебло пря ме, 
заввишки 30–80 см. Листки чергові, численні, лінійно-
ланцетовидні. Квітки великі, сіро-жовті, зібрані дов-
гою вершковою китицею. Цвіте все літо. Росте оба біч 
шляхів, на схилах, межах, серед посівів, по сухих ровах. 
Дія: сечогінна, гіпотензивна, послаблююча.

ЛЬОРА – (ЛЕОНА) КІНДБЕРҐА (H. LÖHR – 
L. M. KIND BERG) СИНДРОМ – різновид перебігу 
легеневого ін фільтрату з еозинофілією; характеризу-
ється раптовим початком, септичною тем пературою, 
вираженими катаральними явищами; у крові – еозино-
філія, лейкоцитоз.

ЛЮБАРША – ПІКА (O. LUBARSCH – L. PICK) 
СИНДРОМ – поширений амі лоїдоз внутрішніх орґанів, 
м’язів і шкі ри, що ускладнює перебіг мієломи.

ЛЮБИСТОК ЛІКАРСЬКИЙ (LEVI STICUM OF-
FI CINALE KOCH.) – багаторічна трав’яниста рослина 
родини зонтичних. Стебло кругле, трубчасте, заввишки 
до 2 м, голе, вгорі гіллясте. Листки двічіпірчастороз-
січені, блискучі. При дотику прохолодні. Квітки дріб-
ні, світло-жовті, зібрані на кінцях стебла і гілок у круг-
лі зонтики, біля основи оточені багатолистими обгорт-
ками. Плоди – довгастоовальні двосім’янки. Корені на 
смак пряні. Цвіте в червні–липні. Дія: заспокійлива, від-
харкувальна, сечогінна, знеболююча.

ЛЮҐОЛЯ (J.G.A. LUGOL) РОЗ ЧИН– розчин йо ду 
у водному розчині калію йодиду; до складу Л. р. входять 
2 частини калію йодиду, 17 частин води.

ЛЮДВІҐА (W. F. LUDWIG) АНҐІНА – гнійно-не-
кротична флеґмона дна порожнини рота; розвивається 
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внаслідок інфекції зубів або периодонта, особливо на 
2- і 3-му молярах, а також внаслідок патолоґічних про-
цесів, зумовлених незадовільним доглядом за зубами, 
видаленням зуба або травмою; збудники – переважно 
анаеробні стрептококи, бактерії фузоспірохетної асоціа-
ції; перебіг захворювання, як правило, тяжкий; можливі 
ускладнення: запалення і абсцес легені, асфіксія, поши-
рення процесу на середостіння; основні прояви – болі 
в ділянці уражених зубів, щільна індурація в підщеле-
пній ділянці; тризм: дисфонія, слинотеча та порушен-
ня ковтання; задишка і стридор внаслідок набряку гор-
тані та піднятття кореня язика; спостерігаються гарячка, 
тахікардія; лікування: антибіотикотерапія; відновлення 
прохідності дихальних шляхів (обструкція дихальних 
шляхів може наростати дуже швидко, тому необхідно 
часто перевіряти їх прохідність); з метою дренування 
та зниження тиску в тканинах виконується розтин ура-
женої ділянки. 

ЛЮДВІҐА (K.F.W. LUDWIG) ҐАНҐ ЛІЙ – сукуп-
ність парасимпатичних нейронів, одинично або групами 
розміщених у міжпередсердній перегородці.

ЛЮДИНА (HOMO) – 1) вищий ступінь живих 
орґанізмів на Землі, суб’єкт су спільно-історичної діяль-
ності; 2) у біолоґічному розумінні – рід ссавців родини 
гомінід ряду приматів; усі сучасні люди належать до од-
ного виду – Homo sapiens.

«ЛЮДИНА СТАНДАРТНА» – сукупність середніх 
величин антропометричних, анатомічних і фізіолоґіч-
них показників, які характеризують людину з конкрет-
ної групи населення.

«ЛЮДИНИ ЗАМКНУТОЇ» СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який виникає, переважно, внаслідок су-
динних розладів у вентральній частині мосту; спостері-
гається квадриплеґія та мутизм з непорушеною свідо-
містю і збереженням довільних вертикальних рухів ока 
і кліпання.

«ЛЮДИНИ ЖОРСТКОЇ» СИНДРОМ – пато-
лоґічний, невідомої етіолоґії стан, який характеризуєть-
ся проґресуючою змінною риґідністю м’язів тулуба та 
м’язів кінцівок за відсутності ознак ураження головного 
чи спинного мозку, але з постійною електроміоґрафіч-
ною активністю.

ЛЮДИНОПОДІБНІ МАВПИ (ANTH ROPOMOR-
PHIDAE) – родина вузьконосих мавп, особливостями 
будови і походженням найближчих до людини; з сучас-
них мавп до цієї родини належать роди шимпанзе і го-
рила, поширені в Африці, та орангутан, за деякими ав-
торами, також – гібон і сіаманг, поширені в Південній 
Азії.

ЛЮДОТЕРАПІЯ – метод психотерапії, що ґрун-
тується на застосуванні факторів, які спричинюють 
психічне розслаблення.

ЛЮЕС – див.: Сифіліс.
ЛЮЕТИН – екстракт убитої культури блідої трепо-

неми.
ЛЮЇЗИТ – (β-хлорвінілдихлорарсин); належить до 

групи шкірно-наривних отруйних речовин; в орґанізмі 
Л. блокує ферменти, що містять активні сульфгідриль-

ні групи (SH-групи), що призводить до порушень вуг-
леводного, білкового і жирового обміну.

ЛЮЇСА (TH. LEWIS) СИНДРОМ – див.: Вазо-
ваґальний синдром.

ЛЮЇСА (TH. LEWIS) ПОТРІЙНА ВІДПОВІДЬ – 
див.: Люїса тріада.

ЛЮЇСА (TH. LEWIS) ПОТРІЙНА РЕАКЦІЯ – 
див.: Люїса тріада.

ЛЮЇСА (TH. LEWIS) ТРІАДА – судинні реакції, 
які послідовно виникають після внутрішньошкірного 
введення гістаміну; спочатку внаслідок місцевого роз-
ширення капілярів розвивається еритема, потім внаслі-
док розширення артеріол еритема розширюється; з ча-
сом збільшення проникності судин шкіри призводить до 
виникнення пухиря.

ЛЮЇСОВОГО (J. B. LUYS) ЯДРА СИНДРОМ – 
див.: Гемібалізм.

ЛЮКСАЦІЯ – 1) вивих; повне зміщення суглобових 
кінців кісток; 2) зміщення будь-якого орґану.

ЛЮКСАЦІЯ ГАБІТУАЛЬНА – звичний вивих; ви-
вих, що часто повторю ється.

ЛЮКСАЦІЯ ЗУБІВ – рухомість зубів, яка виникає 
внаслідок дистрофічних процесів у пародонті або трав-
ми.

ЛЮМБ- (люмбо-; лат. lumbus – поперек) – части-
на складних слів, яка означає належність до попереко-
вої ділянки, поперекового відділу хребта або спинного 
мозку.

ЛЮМБАҐО – сильній біль, що раптово виникає в 
попереку при захворюваннях нервів і м’язів.

ЛЮМБАЛҐІЯ – тривалі, але не дуже сильні болі в 
поперековій ділянці.

ЛЮМБАЛІЗАЦІЯ – вроджена аномалія будови по-
переково-крижового відділу хребта; характеризується 
тим, що І крижовий хребець, відділяючись від крижів, 
має форму поперекового хребця.

ЛЮМБАЛЬНА ПУНКЦІЯ – див.: Спинномозко-
ва пункція.

ЛЮМБАЛЬНИЙ – поперековий; такий, що сто-
сується поперекової ділянки.

ЛЮМБОПЕРИТОНЕОСТОМІЯ – хірурґічне від ве-
дення цереброспінальної рідини з підпавутинного про-
стору поперекового відділу спинного мозку в черев ну 
порожнину.

ЛЮМБОСАЛЬПІНҐОСТОМІЯ – хірурґічне відве-
дення цереброспінальної рідини з підпавутинного про-
стору поперекового відділу спинного мозку в маткову 
трубу.

ЛЮМБОТОМІЯ – хірурґічний розтин заочеревин-
ного простору позаочеревинним доступом.

ЛЮМІНЕСЦЕНТНА МІКРОСКОПІЯ – див.: Мік-
ро скопія флюорес центна.

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ – «холодне свічення»; вид 
свічення, в якому випускання світла зумовлено іншими 
процесами, ніж при тепловому випромінюванні.

ЛЮМІНОФЛАВІН – див.: Рибофлавін.
ЛЮМІНОФОРИ – речовини, які мають здатність 

під впливом різних збуджень випромінювати холодне 
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світло, яке не зникає відразу після зупинки дії збудника; 
за хімічною природою Л. поділяються на неорґанічні і 
орґанічні (люмінофори).

ЛЮПОЗНИЙ – вовчаковий; такий, що стосується 
вовчака.

ЛЮПОЗОРІЙ – лікувально-профілактичний заклад 
для подання допомоги хворим на туберкульозний вовчак 
та інші форми туберкульозу шкіри.

ЛЮПОМА – первинний морфолоґічний елемент ви-
сипань при звичайному вовчаку; являє собою скупчення 
дрібних туберкульозних горбиків; має вигляд великого 
ґорбика коричнювато-червоного кольору тістоподібної 
консистенції.

ЛЮПОСАРКОЇД ОБМОРОЖЕНИЙ – див.: Обмо-
рожений вовчак.

ЛЮПУС-АРТРИТ – поліартрит, який розвивається 
в активній фазі системного червоного вовчака; переваж-
но уражаються дрібні суглоби; характеризується наяв-
ністю в синовіальній ріди ні вовчакових клітин та анти-
нуклеарних антитіл.

ЛЮПУС-НЕФРИТ – ураження нирки, яке спостері-
гається при системному червоному вовчаку; характери-
зується потовщенням базальних мембран клубочків, від-
кладенням фібрину, наявністю гіалінових тромбів і ге-
матоксилінових тілець, феномена «петлі дроту».

ЛЮПУС-ПНЕВМОНІТ – ураження легень при сис-
темному червоному вовчаку; характеризується розвит-
ком атипової пневмонії та васкуліту. 

ЛЮСТА (R. LUST) СИМПТОМ – при постукуван-
ні молоточком по малогомілковому нерву біля головки 
малогомілкової кістки виникає тильне згинання ступні 
з одночасним відведенням ноги; ознака тетанії і спаз-
мофілії.

ЛЮТАМБАШЕ (R. LUTEMBACHER) ХВОРО-
БА – поєднання вродженої вади міжпередсердної пере-
городки з набутим стенозом лівого атріо-вентрикуляр-
ного отвору.

ЛЮТЕЇНІЗУЮЧИЙ ГОРМОН – ґонадотропний 
гормон гіпофіза, який стимулює розвиток інтерстицій-
ної тканини у статевих залозах, біосинтез статевих гор-
монів у особин обох статей і овуляцію у самок.

ЛЮТЕЇНОВІ КЛІТИНИ – клітини жовтого тіла; 
періодично розвиваються після кожної овуляції з клі-
тин фолікулярного епітелію стінки граафового пухир-
чика; Л. к. невеликі за розміром, неправильно-округлої 
форми, одноядерні, містять піґментно-жирову речовину 
з групи ліпохромів – лютеїн, виробляють гормон – про-
ґестерон.

ЛЮТЕЇНОМА – див.: Лютеома.
ЛЮТЕОМА – пухлина яєчника, яка проявляється 

гормональною активністю, виділяючи проґестерон та 
естроґени.

ЛЮТЕОТРОПІН – див.: Лютеотропний гормон.
ЛЮТЕОТРОПНИЙ ГОРМОН – див.: Лактоґен-

ний гормон.
ЛЮТІ – СОРДА – БЮТЛЕРА (H. LÜ THI – B. SOR-

DAT – R. BÜTLER) СИНД РОМ – симптомокомплекс, 
що виникає внаслідок пухлиноподібної гіперплазії ме-

зентеріальних лімфатичних вузлів; спостерігається гі-
похромна анемія, пониження вмісту заліза в сироват-
ці крові, гіпоальбумінемія, збільшення кількості ґло-
булінів, підвищення рівня лужної фосфатази крові; піс-
ля видалення лімфатичних вузлів всі симптоми зника-
ють.

ЛЮТРОПІН – див.: Лютеїнізуючий гормон.
ЛЮТЦА (H. C. LUTZ) СЕРПІНҐІНОЗНИЙ ФО-

ЛІКУЛЯРНИЙ КЕРАТОЗ – див.: Кератоз фолікуляр-
ний серпін ґінозний.

ЛЮТЦА – МІШЕРА (H. C. LUTZ – G. MI ES-
CHER) ХВОРОБА – див.: Кератоз фолікулярний сер-
пінґінозний.

ЛЮЦЕ (A. LUCAE) СИМПТОМ – при підвищен-
ні тиску в зовнішньому слуховому проході появляється 
ністаґм, спрямований у бік досліджуваного вуха; при 
зниженні тиску ністаґм набуває протилежного напря-
му; ознака лабіринтної нориці; часто спостерігається 
при гній ному отиті.

ЛЮШЕРА (E. LÜSCHER) ПРОБА – метод визна-
чення величини диференційного порога сприйняття си-
ли звуку, під яким розуміють мінімальне зниження або 
підвищення інтенсивності звуку, що викликає зміну йо-
го гучності.

«ЛЯЛЬКОВИХ ОЧЕЙ» СИМПТОМ – при нахилі 
голови вперед спостерігається рух очних яблук догори, 
при відкиданні голови назад – очні яблука рухаються 
донизу; ознака паркінсонізму.

LAMBLIA INTESTINALIS – вид найпростіших, 
що належить до класу джгутиконосців (Mastigophora), 
ряду Diplo monadida, родини Hexamitidae; життєвий 
цикл включає веґетативну стадію (трофозоїт) і цис-
ту; трофозонт являє собою білатерально-симетричний 
орґанізм близько 16 мкм завдовжки з 2 ядрами і 4 па-
рами джгутів – передніми, боковими, центральними і 
хвостовими; на вентральному боці є округла западина – 
присмоктувальний диск; циста лямблії – овальне утво-
рення близько 9 мкм завширшки і 13 мкм завдовжки, 
покрите оболонкою, що на значному протязі відстає від 
внутрішнього тіла; циста має 2 або 4 ядра, в цитоплазмі 
поздовжній пучок аксонем джгутів; у цисті є фраґмен-
ти пелікули присмоктувального диска; лямблії парази-
тують у верхній третині тонкої кишки. 

ЛЯМБЛІОЗ – протозойна хвороба, яка спричи-
нюється Lamblia intestinalis; джерелом інвазії є людина, 
яка виділяє в деякі дні з випорожненнями до 2 млн. цист 
за добу; зараження відбувається аліментарним шляхом; 
факторами передачі є забруднені фекаліями, що містять 
цисти лямблій, руки, вода, харчові продукти, предмети 
побуту; клінічно Л. характеризується функціональними 
розладами тонкої кишки; у більшості людей лямб ліозна 
інвазія перебігає як безсимптомне носійство лямблій; 
проґноз сприятливий.

ЛЯХОВИЦЬКОГО (М. Я. ЛЯХОВИЦКИЙ) СИМП-
ТОМ – при незначному тиску на правий бік мечоподіб-
ного відростка і при відведенні його догори виникає 
біль; можлива ознака холециститу і жовчнокам’яної 
хвороби.

 ЛЮПОЗНИЙ – ЛЯХОВИЦЬКОГО СИМП ТОМ
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МмМм
МАВПИ – найбільш високоорґанізовані і близькі до 

людини ссавці ряду приматів (Primates).
МАГІЯ – обряди, пов’язані з чаклунст вом, віщу-

ванням, вірою в уміння людини викликати надприрод-
ні явища.

МАҐІСТРАЛЬНИЙ – (в анатомії) такий, що є голо-
вним для даної анатомічної ділянки; (у фармації) виго-
товлений в аптеці за рецептом лікаря.

МАҐНЕТИЗМ – сукупність властиво стей і явищ, 
яка виявляється у взаємодії між електричними струма-
ми, між струмами і маґнітами, між мікрочастинками.

МАҐНЕТИЗМ ТВАРИННИЙ – див.: Гіпноз.
МАҐНЕТИКИ – тіла, що намаґнічуються в маґніт-

ному полі, тобто навколо яких утворюється додаткове 
маґнітне поле.

МАҐНІЙ – Mg; хімічний елемент головної підгру-
пи другої групи періодичної системи Менделєєва; по-
рядковий номер М. 12, атомна вага 24,305, валентність 
+2; в орґанізмі дорослої людини міститься біля 20 г 
М.; половина цієї кількості скупчена в кістках, 1/3 – у 
м’язах; те, що залишилося, міститься в біолоґічних рі-
динах, в основному в плазмі крові; концентрація М. у 
плазмі крові в нормі дорівнює 0,8–1,2 ммоль/л; М. бере 
участь у забезпеченні нервово-м’язової провідності, в 
окисно-відновних процесах та утворенні енерґії; змен-
шує збудливість м’язових волокон, у тому числі й кар-
діоміоцитів; зменшує тонус непосмугованих м’язів, зни-
жує артеріальний тиск, реґулює перебіг метаболічних 
процесів, впливає на внутрішньоклітинний вміст Са++, 
насамперед через секрецію паратиреоїдного гормону; 
зменшення концентрації М. в крові призводить до змін 
у механізмі нервово-м’язової передачі, розвитку тетанії, 
яка має тяжчий перебіг, ніж при гіпокальціємії; утво-
рення трофічних виразок на шкірі, погіршення засвоєн-
ня їжі, поширеного обвапнування тканин; підвищення 
концентрації М. в плазмі крові викликає седативний, у 
деяких випадках – наркотичний ефект, а також гальму-
вання дихального центру.

МАҐНІЙ РАДІОАКТИВНИЙ – радіоактивні ізо-
топи маґнію з масовими числами в межах від 20 до 28 
та періодом піврозпаду від десятих часток секунди до 
21,3 години; 22Mg застосовується для дослідження обмі-
ну маґнію в орґанізмі. 

МАҐНІТ – намаґнічене тіло, що утворює маґнітне 
поле.

МАҐНІТИ МЕДИЧНІ – спеціальні пристрої, які за-
стосовують у хірурґії для витягування із ока маґнітних 
чужорідних тіл.

МАҐНІТНИЙ – такий, що стосується маґніту.
МАҐНІТО- (грец. Magnetis lithos – камінь із Маґ-

незії, маґніт) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до маґніту, до маґнітного поля.

МАҐНІТОБІОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що вивчає 
вплив маґнітного поля на біолоґічні об’єкти.

МАҐНІТОКАРДІОҐРАФІЯ – реєстрація змін у часі 
маґнітної складової електрорухової сили серця.

МАҐНІТОМЕТРІЯ – сукупність мето дів вимірю-
вання характеристик маґнітного поля.

МАҐНІТОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ – маґ нітне поле не-
рухомих постійних маґнітів.

МАҐНІТОТЕРАПІЯ – метод фізіотерапії, який 
ґрунтується на дії на орґанізм низькочастотного змін-
ного або постійного маґнітного поля.

МАҐНУСА (H. G. MAGNUS) СИМПТОМ – ліґату-
ра, накладена на палець, не викликає венозного застою 
в його дистальній частині; ознака смерті.

МАҐНУСА (P. MAGNUS) ФЕНОМЕН – в умовах 
зараження клітин великою кількістю вірусів грипу спос-
терігається утворення неінфекційних, з гемаґлютиную-
чою активністю частинок вібріону.

МАҐНУСА – КЛЕЙНА (R. MAG NUS – A. DE 
KLEIN) РЕФЛЕКСИ – тонічні рефлекси, які забезпе-
чують збереження позиції тіла в просторі, взаємне роз-
міщення його частин, рівновагу та погодження позиції 
тулуба, кінцівок і очей з розташуванням голови; М.– К. р. 
поділяються на дві групи: 1) статичні рефлекси – забез-
печують рівновагу тіла і підтримують його нормальну 
позу при стоянні, сидінні або лежанні; 2) статокінетичні 
рефлекси – виникають при активних та пасивних рухах 
і компенсують викликані цим зміщення.

МАҐРАССІ – ЛЕОНАРДІ (F. MAG RAS SI – G. LEO-
NARDI) ПНЕВМОНІЯ – див.: Маґрассі – Леонарді 
синдром.

МАҐРАССІ – ЛЕОНАРДІ (F. MAG RASSI – G. LEO-
NARDI) СИНДРОМ – пневмонія інфекційно-алерґіч-
ної природи, при якій в крові спостерігається вираже-
ний моноцитоз, з наступним приєднанням еозинофілії; 
клінічно проявляється підгострою або затяжною част-
ковою пневмонією; у гострому періоді спостерігається 
кашель, ґенералізовані м’язові болі, інколи плевраль-
ний випіт.

МАДАРОЗ – відсутність вій з потовщенням війчас-
того краю повік; як правило, розвивається внаслідок 
тривалого виразкового блефариту.

МАДЕЛУНҐА (O. W. MADELUNG) ДЕФОРМА-
ЦІЯ – див.: Маделунґа хвороба.

МАДЕЛУНҐА (O. W. MADELUNG) ЖИРНА 
ШИЯ – див.: Маделунґа синдром.

МАДЕЛУНҐА (O. W. MADELUNG) СИМПТОМ – 
велика різниця температур у пахвовій ділянці і прямій 
кишці; ознака гнійного перитоніту.

МАДЕЛУНҐА (O. W. MADELUNG) СИНДРОМ – 
патолоґічний процес, який проявляється надмірним 
проґресуючим розростанням жирової тканини в ділян-
ці шиї; джерелом ліпоматозних розростань при М. с. є 
міжфасціальна жирова ткани на, яка проникає за ходом 
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сполучнотканинних прошарків у міжм’язові простори 
і міжм’язовими волокнами; клінічно спостерігається 
значне потовщення шиї, при якому жирові розростання 
захоплюють потиличну і передньобокову її поверхні; у 
деяких хворих мають місце також множинні симетрич-
ні ліпоматозні вузли на тулубі і кінцівках.

МАДЕЛУНҐА (O. W. MADELUNG) ХВОРОБА – 
аномалія розвитку, яка характеризується порушенням 
закостеніння та росту променевої кістки; проявля ється в 
підлітковому або юнацькому віці; спостерігається косо-
рукість зі змі щен ням кисті у долонний бік та випинання 
го ловки ліктьової кістки.

МАДУРОМІКОЗ – див.: Мадурська ступня.
МАДУРСЬКА СТУПНЯ – глибокий мікоз, збуд-

никами якого є умовно-патоґенні грибки із роду Actino-
myces, No car dia, Allescheria, Aspergillus, Peni cillium та 
ін.; переважно уражаються ступні; зустрічаються також 
інші локалізації М. с. (сіднична ділянка, верхні кінців-
ки); розвитку М. с. сприяє гарячий та вологий клімат, 
часті мікротравми ступнів; патолоґічний процес харак-
теризується ін фільтрацією м’яких тканин з утворен-
ням гнійників, ґранульомами чужорідних тіл, які скла-
даються із грибкового сплетіння, клітинного детриту, 
ґіґантських клітин; навколо ґранульом розміщені мікро-
абсцеси.

МАЖАНДІ (F. MAGENDIE) ОТВІР – отвір у су-
динній основі ІV шлуночка головного мозку, розміще-
ний у ділянці нижнього кута ромбоподібної ямки; спо-
лучає ІV шлуночок з підпавутинним простором.

МАЖАНДІ (F. MAGENDIE) СИМПТОМ – на бо ці 
ураження око спрямоване вниз, на здоровому боці – вго-
ру; можлива ознака пошкодження ніжок мозку.

МАЖАНДІ (F. MAGENDIE) ЩІЛИНА – див.: Під-
павутинний простір.

МАЗІ – лікарські форми м’якої консистенції для зов-
нішнього застосування.

МАЗІ-РОЗЧИНИ – мазі, які виготовляються розчи-
ненням лікарських речовин у мазевій основі.

МАЗОК – препарат для мікроскопічного досліджен-
ня, виготовлений шляхом нанесення досліджуваного ма-
теріалу на предметне скло з наступним висушуванням, 
фіксацією та забарвленням.

МАЗОК НАТИВНИЙ – незабарвлений мазок, який 
зберігає природну структуру та колір.

МАЗОХІЗМ – одна із форм статевого збочення, при 
якій статеве збудження досягається внаслідок фізичних 
страждань або загрозливих життю дій, що заподіюють-
ся статевим партнером; часто переважним і навіть єди-
ним шляхом досягнення сексуального збудження є стан 
власного страждання (внаслідок побоїв, зв’язування і т. 
ін.) та приниження.

МАЗУРЕНКА (Н. П. МАЗУРЕНКО) ВІРУС – ві-
рус, що спричинює в експерименті в мишей гострі лей-
кози і ретикульози.

МАЗУРКЕВИЧА (J. MAZURKIE WICZ) СИМП-
ТОМ – у висловлюваннях психічно хворого згадують-
ся факти і події, що відповідають дійсності і ло гічно 
пов’язані між собою, але ніяк не стосуються теми даної 

розмови або конкретних умов; так звані, зайві спогади.
МАЗЕВА ОСНОВА – складова частина мазі, яка 

визначає її об’єм та консистенцію.
МАЙЄРА (E. MAYER) ГЕМОҐЛОБІНУРІЯ НЕ-

СПРАВЖНЯ – гемоґлобінурія, зумовлена розпадом 
еритроцитів у судинах нирок; гемоґлобінемія не спос-
терігається

МАЙЄРА (A. MEYER) ДИЗЕРҐАЗІЇ – див.: Дизер-
ґазії. 

МАЙЄРА (H. W. MAIER) КАТАТИМНЕ МИС-
ЛЕННЯ – див.: Мислення кататимне.

МАЙЄРА (A. MEYER) ПСИХОБІОЛОҐІЗМ – кон-
цепція, яка стверджує, що психічні захворювання є дина-
мічними індивідуальними адаптивними реакціями люди-
ни на надмірне напруження та конфлікти, внаслідок чого 
нозолоґічні форми у психіатрії заперечуються.

МАЙЄРА (K. W. MAYER) СИМПТОМ (1) – вислу-
ховування серцебиття плода; ознака вагітності.

МАЙЕРА (A. MAYER) СИМПТОМ (2) – при 
енерґійному пасивному згинанні основної фаланґи ІІІ 
пальця кисті спостерігається зникнення фізіолоґічного 
рефлексу приведення та протиставлення І пальця; озна-
ка ураження пірамідних шляхів.

МАЙЄРА – РОКІТАНСЬКОГО  – КЮСТЕРА 
(C. A. J. MAY ER – K. RO KITANSKY – H. KÜSTER) 
СИНДРОМ – спадкові аномалії матки; матка, як пра-
вило, розділена на дві частини, без порожнини, ендо-
метрій відсутній; яєчники розміщені відносно високо, 
яйце провід гіпопластичний, але містить просвіт; зов-
нішні ґеніталії – загальна гіпоплазія, часто дорсальне 
розміщення і лійкоподібне розширення отвору сечови-
пускального каналу; часто спостерігається поєднання з 
аномаліями нирок та сечових шляхів; інколи спостеріга-
ються вроджена аневризма аорти, сакралізація V попе-
рекового хребця, гіпоплазія ХІІ ребра; вторинні статеві 
ознаки – нормальний жіночий вигляд, розвиток молоч-
них залоз нормальний, оволосіння типове для жіночої 
статі; нормальний статевий потяг.

МАЙОККІ (D. MAJOCCHI) ХВОРОБА – дерма-
тоз, що належить до гемосидерозів шкіри; спостері-
гається переважно в чоловіків молодого віку; характе-
ризується появою на нижніх кінцівках кільцеподібних 
червонуватих плям з петехіями, а також піґментації та 
телеанґіектазій; виділяють три стадії розвитку захво-
рювання: стадія телеанґіектазій, гемораґічно-піґментна 
стадія та стадія атрофії.

МАК-АРДЛА (B. McARDLE) ХВОРОБА – див.: Ґлі-
коґеноз V типу.

МАК-АРДЛА – ШМІДА – ПІРСОНА (B. McARD-
LE – R. SCHMID – C. M. PEARSON) ХВОРОБА – див.: 
Ґлікоґеноз V типу.

МАКАРОВА (М. П. МАКАРОВ) СИМПТОМ (1) – 
при постукуванні молоточком у ділянці крижово-клу бо-
вих зчленувань спостерігається виникнення болі; озна-
ка сакроілеїту.

МАКАРОВА (М. П. МАКАРОВ) СИМПТОМ (2) – 
коли в позиції хворого на спині лікар бере його ноги 
вище гомілковоступневих суглобів, примушуючи при 
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цьому розслабити м’язи ніг, і потім ривком розсуває і 
наближує ноги, виникає біль у крижово-клубовій ділян-
ці; ознака сакроілеїту.

МАК-БЕРНІ (C. McBURNEY) СИМПТОМ – бо-
люча при пальпації точка, розміщена між пупком і пе-
редньою верх ньою остю клубової кістки справа; озна-
ка апендициту.

МАК-БЕРНІ (C. McBURNEY) ТОЧКА – точка на 
передній черевній стінці, розміщена між пупком та пе-
редньою верх ньою остю клубової кістки справа.

МАКВІС – угруповання рослин, характерне для те-
риторій із середземномор ським типом клімату.

МАК-ҐІОКА – РІДА (A. H. McGE OCH – W. B. RE-
ED) СИНДРОМ – спадкове (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) ураження шкіри; спостерігають-
ся ділянки зморшкуватої шкіри на скроневій ділянці, що 
нагадують сліди акушерських щипців; при гістолоґіч-
ному дослідженні – повна відсутність під шкірного жи-
рового ша ру, щільне приростання скелетних м’я зів до 
епідермісу.

МАК-ҐІННА – УАЙТА (S. McGINN – P. D. WHI-
TE) СИНДРОМ – комплекс змін на електрокардіоґра-
мі у хворих з емболією легеневих артерій; спостеріга-
ються глибокі SI i QIII, різко від’ємні ТIII.

МАКЕЛІЯ – ДВОРКЕНА – БІЛЯ (MACHELIA – 
DWORKEN – BIEL) СИМПТОМ – сильний біль і 
здуття живота, переважно в лівому підребер’ї; після 
відходження ґазів хворий відчуває полегшення; озна-
ка метеоризму.

МАКЕНЗІ (S. MACKENZIE) СИМПТОМ – гіпе-
рестезія шкіри живота; ознака перитоніту.

МАКІВЕНА (W. MACEWEN) СИМПТОМ – при 
перкусії черепа в місці з’єднання лобної, скроневої і 
тім’яної кісток спостерігається більш виражений резо-
нанс, ніж у здорових людей; ознака гідроцефалії або аб-
сцесу мозку.

МАК-КАРТІ (D. J. McCARTHY) НАД ОРБІТАЛЬ-
НИЙ РЕФЛЕКС – див.: Надбрівний рефлекс.

МАК-КАРТІ (D. J. McCARTHY) СИМ ПТОМ – 
перкусія надорбітального нерва викликає підсилений 
супраорбі тальний рефлекс; ознака пошкодження піра-
мідного шляху.

МАК-КЕНЗІ (S. MAC-KENZIE) СИМП  ТОМ – гі-
перестезія шкіри передньої черевної стінки; ознака го-
строго запаль но го процесу в черевній порожнині.

МАК-КЕНЗІ (S. MAC-KENZIE) СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, зумовлений ураженням ядер або 
волокон блукаючого та під’язикового нервів, що при-
зводить до однобічного паралічу голосових зв’язок, 
м’якого піднебіння і язика; характеризується частко-
вою афонією, дисфаґією, осиплістю голосу та розлада-
ми рухів язика. 

МАК-КЕНСА (R. A. McCANCE) СИНД РОМ – спад-
кове (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
поєднання аномалій мозку, очей і нирок; хвороба про-
являється в грудному віці; спостерігається анорексія, 
затримка розвитку, рецидивуюче блювання та диспеп-
сія; гіпотонія м’язів; двобічне помутніння рогівки, фо-

тофобія, ністаґм, інтенційне тремтіння, епілептиформ-
ні напади судом, крипторхізм; гіпостенурія, ацидурія; 
смерть настає від ниркової недостатності.

МАК-КІТРІКА – УЇЛОКА (L.S. Mc KIT TRICK – 
F. C. WHEELOCK) СИНДРОМ – прояви порушень 
електролітного обміну у хворих з аденомами кишеч-
нику; звичайно, проявляється в літ ньому віці; на фоні 
аденоми сиґмоподіб ної або прямої кишки розвиваються 
тенезми, хронічні профузні слизові проноси та загаль-
на дегідратація; у крові – гіпонатріємія, гіпохлоремія, 
гіпокаліємія.

МАК-КЛІНТОКА (H. McCLIN TOCK) СИМП-
ТОМ – пришвидшення пульсу в породіллі до 100 і біль-
ше за хвилину через годину або кілька годин після поло-
гів; можлива ознака післяпологової кровотечі.

МАК-КЛЮРА (W. B. McCLURE) ПРОБА – про-
ба на гідрофільність тканин; визначається за часом роз-
смоктування пухиря, що утворюється після внутріш-
ньошкірного введення ізотонічного розчину хлориду 
натрію.

МАК-КОНКІ (A. TH. MACCONKEY) СЕРЕДО-
ВИЩА – живильні середовища, які застосовуються для 
виявлення бактерій родини Enterobacteriaceae.

МАК-КУАРІ (I. McQUARRIE) СИНДРОМ – спад-
кова гіпоґлікемія; перші прояви захворювання здебіль-
шого проявляються до третього року життя; спостеріга-
ються пароксизмальні прояви гіпоґлікемії, що, звичайно, 
розвиваються вранці натще: м’язова гіпотонія, подраз-
ливість, пітливість, тремтіння, м’язові посми кування, за-
паморочення, часто судоми; під час нападу в крові зни-
жується кіль кість цукру; при частих нападах з’являється 
атаксія, затримка розумового розвитку. 

МАК-КЬЮЗІКА (V. A. McKUSICK) СИНДРОМ – 
форма метафізарної дисплазії; успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом; діти народжуються нормальни-
ми, звичайної ваги, але маленького зросту; у процесі 
росту кінцівки стають укороченими, кисті й ступні 
коротки ми, широкими з короткими товстими пальця-
ми; характерний недорозвиток волосся (воно тонке, рід-
ке); у цих хворих різ ко знижена резистентність до вірусу 
віт ряної віспи, внаслідок чого захворювання вітряною 
віспою може викликати тяж кі ускладнення або леталь-
ний результат.

МАК-КЬЮЗІКА – КАУФМАНА (V. A. McKU-
SICK – R. L. KAUFMAN) СИНДРОМ – див.: Кауф-
мана – Мак-Кьюзіка синдром.

МАКЛА – УЕЛЬСА (T. J. MUCKLE – M. WELLS) 
СИНДРОМ – спадковий (успадкування за аутосомно-
домінантним типом) симптомокомплекс; захворюван-
ня проявляється в молодому віці рецидивуючим озно-
бом, загальним нездужанням та короткочасним виси-
пом, що нагадує кропив’янку; з часом поступово слух 
погір шуєть ся до повної глухоти; розвивається нефро-
тичний синдром; у крові розвивається гіперґлобулі-
немія, гі пер холестеринемія, у пізніх стадіях – гіпер-
азотемія; у сечі – протеїнурія, гіпер аміноацидурія; ін-
коли спостерігається атрофія яєчок, втрата статевого 
потягу, ґлаукома.

 МАК-БЕРНІ СИМПТОМ – МАКЛА – УЕЛЬСА СИНДРОМ



554

МАК-ЛЕННЕНА (A. MACLENNAN) СИНДРОМ – 
рефлекторний нападоподібний біль у ділянці анального 
отвору, який часто спостерігається при запорах, геморої, 
проктиті або проктосиґмоїдиті; спостерігається корот-
кочасний біль у ділянці анального отвору, який часто 
супроводжується відчуттям тиску в ді лянці серця, піт-
ливістю, блідістю.

МАКЛЕОДА (W. M. MACLEOD) СИНДРОМ – клі-
ніко-рентґенолоґічний симптомокомплекс однобічної 
закупорки бронхіол та однобічної патолоґії легеневих 
судин; на рентґеноґрамі спостерігається значне одно-
бічне підсилення прозорості легеневих тканин зі слабо 
вираженим малюнком; клінічно проявляється проґресу-
ючою задишкою, яка розвивається без явної причини, 
інтермі туючим бронхітом; над ділянкою однієї легені 
прослуховується послаблене дихання.

МАК-МАРРІ (T. P. McMURRAY) СИМПТОМ – у 
хворого, який лежить на спині і в якого зігнуті в колі-
нах ноги, виконують внутрішню і зовнішню ротацію 
колінного суглоба; якщо є пошкодження, в задній час-
тині суглоба виникає хрускіт і біль; ознака пошкоджен-
ня менісків колінного суглоба.

МАКРАКАНТОРИНХОЗ – гельмінтоз із гру пи акан-
тоцефальозів, який спричинюється Macracanthorhyn-
chus hirudi na ceus, що належать до класу Acantho ce-
phala; проміжні живителі – личинки та дорослі особи-
ни жуків кількох видів, остаточні хазяї – багато видів 
ссавців; паразитує в тонкій кишці; зараження відбу-
вається при випадковому проковтуванні інвазованих 
жуків; клінічно М. проявляється диспептичними яви-
щами.

MACRACANTHORHYNCHUS HIRUDINA CE US – 
вид гельмінтів класу Acanthocephala; остаточні хазяї – 
ссавці, проміжні – личинки та дорослі особини жуків 
кількох видів; збудник макраканторинхозу.

МАКРО- (грец. macros – великий, довгий) – части-
на складних слів, яка означає великий, довгий, або над-
мірних розмірів.

МАКРОАБРАЗІЯ – усунення мінімальної кількості 
емалі з метою покращення кольору зубів.

МАКРОАҐРЕҐАТ – велике скупчення окремих, ін-
дивідуальних одиниць субстанції.

МАКРОАМІЛАЗА – сироваткова амілаза, зв’язана з 
ґлобуліном; молекулярна маса 200000; М. є надто вели-
ким комплексом для ниркового кліренсу; внаслідок йо-
го нагромадження спостерігається зростання амілазної 
активності плазми крові.

МАКРОАМІЛАЗЕМІЯ – гіперамілаземія, зумовле-
на наявністю макроамілази в крові.

МАКРОАМІЛАЗЕМІЧНИЙ – такий, що зумовле-
ний чи стосується макроамілаземії або характеризуєть-
ся нею.

МАКРОАНАЛІЗ – хімічний аналіз, для здійснен-
ня якого необхідно не менше 0,1–0,2 г досліджуваної 
речовини.

МАКРОАНҐІОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА – поширене 
атеросклеротичне ураження судин у хворих цукровим 
діабетом, яке характеризується тяжким перебігом. 

МАКРОАУТОРАДІОҐРАФІЯ – ауторадіоґрафія ок-
ремого орґана або цілого орґанізму.

МАКРОБІОТИ – 1) див.: Довгожитель; 2) об’єд на-
на макрофлора і макрофауна певного реґіону; макро-
скопічні орґанізми, які живуть у певному реґіоні. 

МАКРОБІОТИЧНИЙ – такий, що стосується мак-
роскопічних живих орґанізмів (макробіонтів).

МАКРОБЛЕФАРІЯ – надмірно великий розмір по-
вік.

МАКРОБРАХІЯ – аномально збільшені довжина чи 
розміри плечей.

МАКРОГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Галюцинації мак-
ро псичні. 

МАКРОГЕЛЬМІНТОСКОПІЯ – дослідження неоз-
броєним оком виділень орґанізму, а при розтині трупа – 
орґанів і тканин з метою виявлення в них гель мінтів або 
їх фраґментів. 

МАКРОГЕМАТУРІЯ – наявність кро ві в сечі, що 
виявляється неозброєним оком.

МАКРОҐЕНІТОСОМІЯ – надмірне збільшення роз-
мірів тіла та статевих орґанів у дітей.

МАКРОҐЕНІЯ – вроджена масивна нижня щелепа 
з різко висунутим підборіддям.

МАКРОҐІНҐІВІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Фіброматоз 
ґінґівальний спадковий.

МАКРОҐІРІЯ – вроджена вада розвитку головного 
мозку у вигляді помірного зменшення числа борозен, 
що інколи поєднується зі збільшенням об’єму головного 
мозку; для М. характерні великі широкі звивини та по-
рушення диферен ціювання клітин сірої речовини.

МАКРОҐЛОБУЛІНЕМІЯ – див.: Вальденстрема 
хвороба. 

МАКРОҐЛОБУЛІНЕМІЯ ПЕРВИННА – див.: Валь-
денстрема хвороба.

МАКРОҐЛОБУЛІНИ – ґлобуліни сироватки крові, 
які мають молекулярну масу біля 1 млн.

МАКРОҐЛОСІЯ – надмірне збіль шення язика; мо-
же спостерігатися як аномалія розвитку або як наслідок 
патолоґічного процесу в язиці.

МАКРОҐНАТІЯ – патолоґічне збільшення щелеп.
МАКРОҐРАФІЯ – форма дисґрафії, при якій писані 

літери у почерках уражених нею людей є більші, ніж у 
почерках здорових осіб.

МАКРОДАКТИЛІЯ – вроджені надмірно довгі паль-
ці рук і (або) ніг.

МАКРОДОНТ – такий, що має надмірно великі роз-
міри одного або кількох зубів; такий, що проявляється, 
характеризується макродонтією.

МАКРОДОНТИЧНИЙ – такий, що характеризуєть-
ся макродонтією чи стосується неї.

МАКРОДОНТІЯ – вада розвитку, при якій спос-
терігаються надмірно великі розміри одного або кіль-
кох зубів; у деяких випадках зуби звичайних розмірів 
можуть здаватися аномально великими у співвідношен-
ні до аномально малих щелеп.

МАКРОЕВОЛЮЦІЯ – процес еволюції всередині 
роду, родини та інших вищих систематичних категорій, 
ніж вид.
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МАКРОЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, що міс-
тяться у тваринних і рослинних орґанізмах у значних 
кількостях (від десятків відсотків до десятих і сотих 
часток відсотка); до М. належать вуглець, кисень, во-
день, азот, кальцій, калій, кремній, маґній, фосфор, сір-
ка, натрій, хлор та залізо.

МАКРОЕЛЕМЕНТИ ХАРЧОВІ – хімічні елемен-
ти, що містяться в харчових продуктах, добова потреба 
в яких перевищує десяті частки ґрама.

МАКРОЕНЦЕФАЛІЯ – вроджений надмірно вели-
кий головний мозок.

МАКРОЕНЦЕФАЛОМЕТРІЯ – вимірювання голо-
вного мозку і його частин, які видно неозброєним оком: 
визначення об’єму головного мозку або його відділів, 
величини вільної поверхні звивин і борозен.

МАКРОЕРҐІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ – багаті на енерґію хі-
мічні зв’язки, що є в сполуках, які входять до складу 
живих орґанізмів. Вивільнення енерґії М. з. може від-
буватися шляхом гідролізу, при якому вільна енерґія пе-
ретворюється на теплову, а також шляхом перенесення 
груп, які беруть участь в утворенні М. з. Найважливіши-
ми сполуками, що мають М. з., є трифосфати мононук-
леотидів, зокрема аденозинтрифосфорна кислота (АТФ), 
що є універсальним акумулятором і переносником хіміч-
ної енерґії всіх живих істот. Вивільнена енерґія М. з. ви-
користовується в клітинах для енерґетичного забезпе-
чення всіх процесів життєдіяльності – обміну речовин, 
скорочення м’язів тощо.

МАКРОЕРҐІЧНІ СПОЛУКИ – орґанічні сполуки, 
розщеплення яких супроводжується виділенням великої 
кіль кості вільної енерґії.

МАКРОЕРИТРОБЛАСТ – клітина еритроцитарно-
го ряду ембріонального кровотворення, яка утворюється 
із ге мо ци тобласта і є попередником еритроцита.

МАКРОЕСТЕЗІЯ – порушення дотикових відчут-
тів, які проявляються тим, що усі предмети до яких до-
торкуються, здаються більшими, ніж є насправді.

МАКРОЗ – збільшення розмірів.
МАКРОКАРДІЯ – вроджене надмірно велике сер-

це.
МАКРОКЕФАЛ – див.: Макроцефал.
МАКРОКЕФАЛІЯ – див.: Макроцефалія.
МАКРОКІСТА – кіста великих розмірів.
МАКРОКЛІТОР – збільшення клітора.
МАКРОКНЕМІЯ – надмірне збільшення нижніх 

кінцівок нижче колін.
МАКРОКОРНЕА – див.: Меґалокорнеа. 
МАКРОЛІДИ – 1) група антибіотиків, що ма-

ють у своїй молекулі макроциклічне лактонне кільце, 
пов’язане з одним або кількома вуглеводними залиш-
ками, і мають близьку будову, антимікробний спектр 
та низьку токсичність для орґанізму людини; 2) хімічні 
сполуки, характерною ознакою яких є велике лактонне 
кільце, що містить численні кето- і гідроксильні групи.

МАКРОЛІМФОЦИТ – патолоґічно великий лім-
фоцит.

МАКРОМАСТІЯ – надмірно великі молочні зало-
зи.

МАКРОМЕЛІЯ – вроджені надмірно довгі кінців-
ки.

МАКРОМЕЛУС – плід із надмірно великими чи 
довгими кінцівками.

МАКРОМЕРИ – клітини (бластомери), що утворю-
ються внаслідок повного нерівномірного дроблення яй-
цеклітини тваринного орґанізму і розміщені на веґета-
тивному полюсі. 

МАКРОМІКРОСКОПІЯ – дослідження морфо-
лоґічних об’єктів, розміри яких лежать у межовій ді-
лянці – між макроскопічними і мікроскопічними пара-
метрами.

МАКРОМОЛЕКУЛИ БІОЛОҐІЧНІ – природні спо -
луки (полімери) з високою молекулярною вагою; утво-
рюють структурну основу клітини.

МАКРОМОНОЦИТ – анормально великий моно-
цит.

МАКРОНІХІЯ – патолоґічне збільшення нігтьової 
пластинки.

МАКРОНОДУЛЯРНИЙ – такий, що характеризу-
ється великими вузлами.

МАКРООРХІДИЗМ – надмірне збільшення яєчка.
МАКРОПАТОЛОҐІЯ – макроскопічні прояви хво-

роби чи патолоґічного процесу.
МАКРОПЛАЗІЯ – надмірний ріст частини тіла, 

орґану чи тканини.
МАКРОПЛАНІЯ ЕРИТРОЦИТІВ – сплощення і 

збільшення в діаметрі еритроцитів.
МАКРОПОДІЯ – вроджені надмірно довгі нижні 

кінцівки. 
МАКРОПРОЗОПІЯ – надмірно великі розміри ли-

ця.
МАКРОПСІЯ – зорове сприйняття предметів у збіль-

шеному вигляді, біль шими, ніж в дійсності.
МАКРОРИНІЯ – надмірне збільшення носа.
МАКРОСИГМОЇД – надмірне збільшення сиґмо-

подібної кишки.
МАКРОСКОПІЧНИЙ – видимий неозброєним 

оком, без застосування лупи або мікроскопа. 
МАКРОСКОПІЯ – візуальне дослідження біоло ґіч-

них об’єктів.
МАКРОСОМІЯ – надмірно велике тіло, ґіґантсь-

кий зріст.
МАКРОСТОМІЯ – надмірно широка ротова щіли-

на.
МАКРОСЦЕЛІЯ – надмірні розміри ніг.
МАКРОТІЯ – вроджена надмірно велика вушна ра-

ковина.
МАКРОТРОМБОЦИТ – тромбоцит, який у 2–3 ра-

зи перевищує за розмірами нормальний.
МАКРОФАҐАЛЬНА РЕАКЦІЯ – значне збільшен-

ня числа макрофаґів в орґанах та тканинах.
МАКРОФАҐАЛЬНА СИСТЕМА – система, яка 

об’єднує клітини, що мають здатність до ендоцитозу, 
мають загальне походження, морфолоґічну і функціо-
нальну схожість; характерними якостями клітин М. с. є 
здатність до ендоцитозу, який включає фаґоцитоз і пі-
ноцитоз, адгезії та міґрації; макрофаґи тканин і серо-
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зних порожнин мають більш або менш сферичну форму, 
складчасту плазматичну мембрану і характеризуються 
перш за все наявністю в цитоплазмі численних лізосом 
і фаґолізосом, або травних вакуолей; разом з цим мак-
рофаґи різної локалізації, навіть у межах одного орґана, 
відрізняються як морфолоґічно, так і функціонально; 
мононуклеарні фаґоцити є поліфункціональними клі-
тинами, які, маючи виражену здатність до ендоцитозу, 
виконують в орґанізмі захисну функцію, беруть участь 
у процесах запалення, імунних реакціях, реґуляції кро-
вотворення та обміну речовин, мають протипухлинну 
активність.

МАКРОФАҐИ – клітини сполучної тканини, які ма-
ють активну рухливість, адгезивність та виражену здат-
ність до фаґоцитозу.

МАКРОФАҐИ ПЛАЦЕНТАРНІ – макрофаґи, що 
виявляються в нормальних ворсинах плаценти жінки; 
камбіальним елементом для М. п. є мезенхімальні клі-
тини строми ранніх ворсин; після установлення пла-
центарно-ембріонального кровообігу М. п. можуть ут-
ворюватися із моноцитів кісткового мозку ембріона та 
плода; для П. м. характерні позитивне розеткоутворен-
ня, імунний та неімунний фаґоцитоз, вони реґулюють 
співвідношення внутрішньостромальної води та транс-
порт її по стромальних каналах; можлива роль М. п. 
як тканинного стимулятора анґіоґенезу та реґулятора 
росту інших стромальних компонентів або передава-
ча інформації між ними; імуногістохімічно доведена 
локалізація у М. п. трансґлутамі нази або ХІІІ фактора 
зсідання крові.

МАКРОФАҐИ ТКАНИННІ – див.: Гістіоцити.
МАКРОФАҐІЯ – див.: Макрофаґальна реакція.
МАКРОФАҐОЦИТИ – див.: Макрофаґи. 
МАКРОФАЛАНҐІЯ – вроджені надмірно довгі фа-

ланґи пальців.
МАКРОФАЛОС – надмірно великий статевий член.
МАКРОФОНІЯ – підвищена гучність мовлення; оз-

нака зниження слуху.
МАКРОФТАЛЬМІЯ – аномальне збільшення оч-

ного яблука.
МАКРОФТАЛЬМІЧНИЙ – такий, що має аномаль-

но великі очі.
МАКРОХЕЙЛІЯ – надмірно великі губи.
МАКРОХЕЙРІЯ – вроджені надмірно довгі верх-

ні кінцівки.
МАКРОХІМІЯ – хімія, реакції якої можна спосте-

рігати неозброєним оком.
МАКРОЦЕФАЛ – великоголовий.
МАКРОЦЕФАЛІЧНИЙ – такий, що має надмірно 

велику голову.
МАКРОЦЕФАЛІЯ – великоголовість; надмірно ве-

лика голова при нормальних розмірах інших частин ті-
ла; пропорційне збільшення розмірів головного мозку 
та голови без ознак гідроцефалії.

МАКРОЦИТ – великий еритроцит, діаметр якого 
перевищує 8 мкм; варіант норми.

МАКРОЦИТАРНИЙ – такий, стосується макро-
цитів або характеризується ними.

МАКРОЦИТЕМІЯ – див.: Макроцитоз.
МАКРОЦИТОЗ – переважання макроцитів серед 

еритроцитів периферійної крові.
МАКСИЛІТ – див.: Гайморит.
МАКСИЛОҐРАФІЯ – див.: Гайморо ґрафія.
МАКСИЛЯРНИЙ – верхньощелепний; такий, що 

стосується верхньої щелепи.
МАКСИМАЛЬНИЙ – найбільший; такий, що пе-

ревищує за величиною інших.
МАКУЛА – пляма; зміна кольору шкіри, різних роз-

мірів та обрисів, яка не порушує гладкості шкіри і не 
змінює її щіль ність.

МАКУЛІТ – запалення сітківки та судинної оболон-
ки в ділянці жовтої плями.

МАКУЛОДИСТРОФІЯ – проґресуюча дистрофія 
сітківки біля жовтої плями.

МАКУЛОПАТІЯ – невизначене ураження жовтої 
плями.

МАКУЛОТЕСТЕР – оптичний прилад для дослід-
ження стану жовтої плями ока, яке ґрунтується на спри-
йнятті обертання поляроїда.

МАКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується жовтої пля-
ми.

МАК-ФЕДДЕНА (McFADDEN) СИМ П ТОМ – бо-
лючість біля зовнішнього краю правого прямого м’яза 
живота (2–4 см нижче пупка); можлива ознака мезаде-
ніту.

МАК’ЮЇНА (W. MACEWEN) СИМПТОМ – див.: 
«Горшка, що тріснув» симп том.

МАЛАКОПЛАКІЯ – захворювання з переважним 
ураженням слизової оболонки сечового міхура; зустрі-
чаються екстравезикальні форми з ураженням сечоводів, 
ниркових мисок та чашок, передміхурової залози, яєчок 
та їх придатків, кишечнику, шкіри; М. характеризується 
появою плоских бляшок жовтого кольору, різної величи-
ни та форми; патоґномо нічним для М. є наявність особ-
ливо великих утворень – тілець Міхаеліса – Гутмана, 
які розміщені як усередині, так і за межами гістіоцитів, 
мають кулеподібну форму та невелике ядро; цитоплазма 
тілець містить різні включення: лейкоцити, еритроци-
ти, бактерії та шаруваті утворення з відкладанням вап-
на; кл і нічно М. проявляється прискореним та болючим 
сечовипусканням, наявністю крові в сечі, болями внизу 
живота; при ураженні нирок спостерігається підвищен-
ня температури, біль у ділянці попереку, гематурія, ін-
коли ниркова не достат ність, анемія і артеріальна гіпер-
тензія.

МАЛАКСАЦІЯ – розминання; приготування м’якої 
маси для таблеток.

МАЛАТДЕГІДРОҐЕНАЗА – фермент, що каталізує 
окислювально-відновні перетворення малату і оксало-
ацетату, а також окислювальне декарбоксилювання ма-
лату до пірувату.

«МАЛЕ ЖИТТЯ» – див.: Летарґія.
МАЛЕ КОЛО КРОВООБІГУ – відділ кровонос-

ного русла, в якому відбувається ґазообмін між кров’ю 
легеневих капілярів та альвеолярним повітрям; до скла-
ду М. к. к. входять правий шлуночок, легеневий стов-
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бур, легеневі артерії, капіляри легень, легеневі вени, лі-
ве передсердя.

МАЛЕЇН – алерґен для діаґностики сапу; являє со-
бою фільтрат убитої 4–8-місячної культури сапу на 4% 
ґліцериновому бульйоні.

МАЛЕЇНІЗАЦІЯ – проведення алерґіч ної діаґнос-
тичної проби з малеїном у коней з метою виявлення тва-
рин, заражених сапом.

МАЛЕЇНОВА ПРОБА – алерґічна проба, яка поля-
гає у введенні малеїну внутрішньошкірно (людині) або 
внутрішньо шкірно чи у кон’юнктивальний мішок (тва-
ринам) з наступною оцінкою місцевої реакції; застосо-
вується для діаґностики сапу.

МАЛЕОЛЯРНИЙ – щиколотковий; такий, що сто-
сується однієї або обох щиколоток.

МАЛЕРА (R. A. MAHLER) СИМПТОМ – швид-
ке почастішання пульсу без відповідного підвищення 
температури; можлива ознака післяпологового тром-
бозу.

МАЛЕРБА (A. MALHERBE) ЕПІТЕЛІОМА ШКІ-
РИ – доброякісна пухлина із волосяного фолікула; скла-
дається із частково обвапнованих шарів некротизова-
ного епідермісу з ґіґантоклітинною реакцією на пери-
ферії.

МАЛИЙ СИНДРОМ – (у психіатрії) психопато-
лоґічний розлад, який проявляється у вигляді тільки од-
ного порушення (астенія, манія, марення та ін.).

МАЛИЙ СОСОЧОК ДВАНАДЦЯ ТИПАЛОЇ 
КИШ КИ (PAPILLA DUO DENI MINOR) – підвищен-
ня слизової оболонки дванадцятипалої кишки, в якому 
відкривається додаткова протока під шлункової залози; 
непостійне утворення. 

МАЛИНА ЗВИЧАЙНА (RUBUS IDAEUS L.) – ба-
гаторічний кущ з родини розових. Стебла обох видів 
малини (дикої та культурної) покриті шипами, у ди-
кої – білуватими, а в культурної – червонуватими. Лис-
тки зверху темно-зелені, внизу – білуваті від волосків, 
що покривають їх. Квітки зеленувато-білі, розташо-
вані в пазухових китицях і на кінцевому щиткоподіб-
но-волотистому суцвіт ті. Плоди – дрібні кістянки, що 
зрослися в загальний складний плід, майже овальної 
форми, схожі на плід ожини. Дика малина росте в лі-
сах, між чагарниками. Дія: потогінна, протизапальна, 
в’яжуча.

МАЛИХ ОЗНАК СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що спостерігається при раку шлунка; характери-
зується поєднанням немотивованої слабкості, знижен-
ня працездатності, стомлюваності, депресії зі знижен-
ням апетиту, схудненням, явищами «шлункового дис-
комфорту».

МАЛІҐНІЗАЦІЯ – див.: Злоякісне перетворення.
МАЛІҐНОМА – назва злоякісної пухлини взагалі.
МАЛЛОРІ (F. B. MALLORY) ЛЕЙКЕМІЯ – екс-

периментальний лейкоз, який спричинюється в лабора-
торних тварин шляхом парентерального введення про-
дуктів переробки дьогтю. 

МАЛЛОРІ (F. B. MALLORY) МЕТОДИ – способи 
забарвлення зрізів, які застосовуються в гістолоґічній 

техніці – головним чином, для виявлення волокнистих 
структур сполучної тканини і нейроґлії.

МАЛЛОРІ – ВЕЙСА (G. K. MAL LORY – S. WEISS) 
СИНДРОМ – шлунково-кишкова кровотеча, яка вини-
кає внаслідок розривів (тріщин) слизової оболонки кар-
діального відділу шлунка та – інколи – черевної части-
ни стравоходу.

МАЛОВОДДЯ – мала кількість навколоплідних вод 
(менше 0,5 л).

МАЛОГО ГРУДНОГО М’ЯЗА СИНДРОМ – див.: 
Райта синдром.

МАЛОГО ПОТИЛИЧНОГО НЕРВА СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається на боці 
ураження малого потиличного нерва; характеризується 
розладами чутливості на задній поверхні голови і вуш-
ної раковини, інколи поєднується з болями в потилич-
ній ділянці.

МАЛОГОМІЛКОВИЙ – такий, що стосується ма-
логомілкової кістки, нерва та ін.

МАЛОГОМІЛКОВИЙ БЛОК [TRO CHLEA PERO-
NE ALIS (FIBU LA RIS)] – невеликий відросток на лате-
ральній поверхні п’яткової кістки.

МАЛОГОМІЛКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, зумовлений ураженням малого-
мілкового нерва; характеризується поєднанням звислої 
ступні, неможливістю її тильного згинання і відведен-
ня назовні з перонеальною ходою та атрофією м’язів 
передньозовнішньої поверхні гомілки, тилу ступні і 
пальців.

МАЛОНОВА КИСЛОТА – НООС × СН2 · СООН; 
дикарбонова орґанічна кислота. М. к. є обо в’яз ко вим 
ком по нентом синтезу жирних кислот у тва рин них і рос-
линних клітинах. Має властивості анти ме та бо літу – ре-
човини, що пригнічує процеси перетворен ня речовин у 
циклі трикарбонових кислот та під час ди хан ня клітин.

МАЛОРОСЛОСТІ ХВОРОБА – див.: Рант-хво-
роба.

МАЛТОНОВА КИСЛОТА – див.: Ґлюконова кис-
лота.

МАЛЬАБСОРБЦІЇ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, зумовлений порушенням всмоктування в тонкій 
кишці; характеризується підвищеним виділенням ін-
долів з сечею та калом; триптофан, який не всмоктався, 
засвоюється кишечними бактеріями, що призводить до 
автоінтоксикації; спостерігається гіповітаміноз, анемія, 
гіпопротеїнемія та кальциноз нирок.

М. С. ВТОРИННИЙ – набутий М. с., при якому 
виникає дефіцит багатьох ферментів та переносників, 
що породжує різні механізми мальабсорбції з наступ-
ним порушенням всмоктування ряду харчових речо-
вин.

М. С. ПЕРВИННИЙ – спадково зумовлений М. с., 
при якому частіше має місце селективний дефіцит ен-
зимів або транспортних переносників, внаслідок чого 
порушується всмоктування однієї живильної речовини 
або кількох близьких за структурою речовин; із первин-
них порушень зустрічаються, головним чином, непере-
носимість дисахаридів, переважно лактози.
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МАЛЬАБСОРБЦІЇ МЕТІОНІНУ СИНДРОМ – 
успадкування за аутосомно-рецесивним типом; харак-
теризується розладом абсорбції метіоніну; внаслідок α-
гідроксимасляної кислоти, яка формується бактеріаль-
ною дією на неабсорбований метіонін, сеча має харак-
терних запах, що нагадує запах у сушарні хмелю; спос-
терігаються також світле волосся, оліґофренія, конвуль-
сії та напади задухи.

МАЛЬАБСОРБЦІЯ – див.: Мальабсорбції синд-
ром.

МАЛЬВА ЛІСОВА (MALVA SILVEST RIS L.) – 
дворічна трав’яниста рослина з родини мальвових. 
Стебло пряме, заввишки 30–120 см. Вся рослина шорс-
тко-волохата, з прямим гіллястим стеблом. Листки чер-
гові, на довгих черешках, зубчасті. Квітки великі, до 
30–40 мм у діаметрі, рожеві, сидять у пазухах лист-
ків. Плоди – групи насінин, зібраних калачиком, який 
потім розпадається. Цвіте з червня по серпень. Дія: від-
харкувальна, обволікаюча, заспокійлива, знеболююча, 
пом’якшувальна.

МАЛЬҐЕНЯ (J. F. MALGAIGNE) ПЕРЕЛОМ ТА-
ЗУ – двобічний перелом тазового кільця, який характе-
ризується проходженням лінії перелому попереду через 
лобкові та сідничі кістки, а позаду – через праву і ліву 
клубові кістки.

МАЛЬҐЕНЯ (J. F. MALGAIGNE) ПЕРЕЛОМ ЩИ-
КО ЛОТОК – переломи щиколоток при надмірній су-
пі нації ступні; частіше характеризуються відривом 
кінцевої частини латеральної щиколотки та перело-
мом медіальної щиколотки з відривом міжгомілкових 
зв’язок; інколи спостерігається ізольований перелом од-
нієї з щиколоток.

МАЛЬҐЕНЯ (J. F. MALGAIGNE) ПЕРЕЛОМИ – 
складні види переломів щиколоток і тазу.

МАЛЬҐЕНЯ (J. F. MALGAIGNE) СИМПТОМ – 
ознака вродженого вивиху стегна: хворого досліджують 
у позиції лежачи; якщо зігнути і привести вивихнуте 
стегно, а потім виконувати ротаційні рухи, підштовху-
ючи його по довжині вгору, то можна промацати вивих-
нуту головку стегна.

МАЛЬТАЗА – гідролітичний фермент з групи гід-
ролаз, що розщеплює мальтозу. М. має велике значення 
в процесах перетравлювання, розкладу і обміну вугле-
водів. Найбільше М. виявлено в слині, під шлунковому 
і кишковому соку та в м’язах.

МАЛЬТІЙСЬКА ГАРЯЧКА – див.: Бруцельоз.
МАЛЬТОБІОЗА – див.: Мальтоза.
МАЛЬТОЗА – дисахарид, молекула якого склада-

ється із двох залишків ґлюкози, з’єднаних між собою α-
1,4- ґлюкозидним зв’язком; в орґанізмі людини М. утво-
рюється як у травному тракті при перетравлюванні кро-
хмалю і ґлікоґену їжі, так і при внутрішньоклітинному 
катаболізмі ґлікоґену.

МАЛЬТОЗНИЙ ЦУКОР – див.: Мальтоза. 
МАЛЬТУЗІАНСТВО – теорія народонаселення, 

ви сунута англійським священиком і економістом Т. Р. 
Мальтусом (1766–1834), який твердив, що населення 
зростає в ґеометричній проґресії, а засоби існування – в 

арифметичній, внаслідок чого виникає «абсолютне пе-
ренаселення».

МАЛЬФОРМАЦІЇ АРТЕРІОВЕНОЗНІ – різні син-
дроми, спільним для яких є наявність у слизовій оболон-
ці або підслизовій основі аномальних невеликих (діамет-
ром 1–30 мм або більше) кровоносних судин; серед М. а. 
верхніх відділів шлунково-кишкового тракту найчастіше 
зустрічаються: 1) синдром Рандю – Ослера – Вебера з те-
леанґіектазіями в ділянці шлунка, дванадцятипалої киш-
ки або проксимального відділу тонкої кишки; 2) анґіома 
верхніх відділів шлунково-кишкового тракту без інших 
особливостей синдрому Рандю – Ослера – Вебера; 3) «ка-
вуновий шлунок» (ураження центральної частини шлунка 
з характерними судинними смугами); серед уражень ниж-
ніх відділів шлунково-кишкового тракту спостерігаються: 
1) анґіодисплазія, як правило, висхідної ободової кишки; 
2) радіаційна телеанґіектазія з локалізацією в ректосиґ-
моїдальній ді лян  ці; 3) телеанґіектазія ободової кишки при 
синдромі Рандю – Ослера – Вебера.

МАЛЬФОРМАЦІЯ – неправильне утворення, вада 
розвитку, виродливість.

МАЛЬЧА (MALCZ) СИМПТОМ – внаслідок ура-
ження ядер під’язикового нерва при висипному тифі 
спостерігається нездатність хворого висунути язик.

МАЛЯРІЙНА КОМА – ускладнення малярії, яке 
розвивається при тропічній малярії в неімунних осіб 
при відсутності специфічного лікування; у клінічному 
перебігу розрізняють три періоди: сом но лес ценція (пре-
кома, яка характеризується оглушеністю), сопор (глибо-
ка сплячка зі слаб кими проявами свідомості), глибока 
кома з виключенням свідомості, арефлексією.

МАЛЯРІЙНИЙ АЛҐІД – ускладнення малярії, яке 
спостерігається тільки при тропічній малярії; характе-
ризується пониженням температури до субнормальних 
цифр (35–35,50), колаптоїдним станом, можлива значна 
дегідратація.

МАЛЯРІЙНИЙ ІНДЕКС – статистичні епідеміо-
лоґічні показники ураженості малярією певної групи 
населення в даний час чи за певний період.

МАЛЯРІЙНОЇ ГІПЕРРЕАКТИВНОЇ СЕЛЕЗІН-
КИ СИНДРОМ – симптомокомплекс, який проявля ється 
масивною спленомеґалією, гепатомеґалією, ане мією та 
підвищенням рівня сироваткового IgM; у пе чінкових 
синусоїдах спостерігаються лімфоцитарні інфільтрати, 
підвищується рівень поліклональних IgM, висо кий титр 
IgM антитіл до Plasmodium falciparum, часто, терапев-
тична реакція на протималярійну хемопрофілактику; ви-
никає у тих районах, де малярія є ендемічною.

МАЛЯРІЯ – гостре протозойне захворювання, яке 
спричинюється малярійними плазмодіями; джерелом ін-
вазії може бути хворий М. з первинними або повторни-
ми проявами і паразитоносій; у вогнищах з високим рів-
нем ендемії основним джерелом М. є діти; у природних 
умовах збудників М. людини передають тільки самки 
комарів роду Anopheles; певне епідеміолоґічне значен-
ня має трансфузійна М., яка виникає після переливання 
крові від донора-паразитоносія або при маніпуляціях 
інструментами, забрудненими зараженою кров’ю; ха-
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рактеризується періодичними нападами гарячки, збіль-
шенням селезінки і печінки, анемією, рецидивами; пе-
ребіг М. включає інкубаційний період, первинну атаку з 
типовими нападами і рецидиви; з урахуванням видових 
особливостей збудника і відповідно до різної клінічної 
картини виділяють чотири клінічні форми М.: триденну 
М., чотириденну М., тропічну М. і М. овале.

МАЛЯРІЯ БРОМЕЛІЄВА – М., переносниками якої 
є види комара Anopheles, що виплоджуються в бромеліє-
вих рослинах Південної та Центральної Америки, внаслі-
док чого розвиток М. епідеміолоґічно не пов’язаний з на-
явністю водоймищ; нозоґеоґрафічний варіант М.

М. ВРОДЖЕНА – М., яка спостерігається в новона-
роджених внаслідок зараження через патолоґічно зміне-
ну плаценту або під час пологів.

М. ЗМІШАНА – М., яка виникає внаслідок заражен-
ня двома або більше видами збудника М. 

М. ОВАЛЕ – М., яка спричинється Plasmodium ovale; 
інкубаційний період триває 7–20 днів; характеризується 
легким перебігом, реґулярними пароксизмами, які вини-
кають через 48 годин переважно у вечірній і нічний час; 
часто спостерігається спонтанне одужання.

М. ПЕРНІЦІОЗНА – форми тропічної М. з тяжким 
перебігом.

М. ТРАНСФУЗІЙНА – М., яка розвивається внас-
лі док переливання крові від донора-паразитоносія або 
після мані пуляцій інструментами, забрудненими кров’ю, 
зараженою збудниками М.

М. ТРИДЕННА – М., яка спричинюється Plasmo-
dium vivax; інкубаційний період М. т., яка спричинюєть-
ся P. vivax з короткою інкубацією – 7–21 день, яка спри-
чинюється P. vivax з тривалою інкубацією – 6–13 міся-
ців; при типовому перебігу напади виникають через 
день, але може бути і щоденний тип гарячки; виника-
ють напади, як правило, у вранішні години; триває на-
пад 6–10 годин з наступною апірексією.

М. ТРИДЕННА БЛИСКАВИЧНА – М. триденна, 
яка характеризується злоякісним перебігом і закінчуєть-
ся смертю хворого протягом кількох годин від початку 
одного із гарячкових пароксизмів.

М. ТРОПІЧНА – М., яка спричинюється Plasmo-
dium falciparum; інкубаційний період триває 6–31 день; 
характеризується найбільш тяжким перебігом, великою 
варіабельністю клінічних проявів, але меншою триваліс-
тю; проявля ється тривалими пароксизмами, що виника-
ють через 48 годин, неправильним ти пом температурної 
кривої, сильним головним болем, часто – блюванням, 
проносами, жовтяницею, анемією, інколи – вестибуляр-
ними і кохлеарними ураженнями.

М. ЧОТИРИДЕННА – М., яка спричинюється Plas-
mo dium malariae; інкубаційний період триває 14–42 дні; 
перебіг доброякісний; напади виникають через 2 дні; ха-
рактерні часті рецидиви; можливий розвиток амілоїдно-
ліпоїдного нефрозу.

М. ЩЕПЛЕНА – див.: М. трансфу зійна.
МАЛЯРІЯ-ТЕРАПІЯ – метод лікування, який по-

лягає у викликанні гіпертермії внаслідок зараження ма-
лярією.

МАЛЯЦІЯ – розм’якшення тканин внаслідок їх не-
крозу або дистрофії. 

М. ПІВМІСЯЦЕВОЇ КІСТ КИ – див.: Кінбека хво-
роба.

М. ТРАХЕОБРОНХОПАТИЧНА – див.: Трахео-
бронхомаляція.

МАМАЛІОЛОҐІЯ – див.: Теріолоґія.
МАМІЛОАРЕОЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при под-

разненні поверхні соска спостерігається скорочення 
гладком’язових волокон навколососкового кола, що про-
являється його ущільненням; фізіолоґічний рефлекс.

МАМІЛЯРНИЙ – такий, що стосується грудного 
соска, схожий з грудним соском; соскоподібний.

МАМІЛЯРНІ ТІЛА (CORPORA MAMILLARIA) – 
комплекс структур заднього відділу гіпоталамуса, які 
входять до складу лімбічної системи.

МАМО- [(лат. mamma – груди (переважно жіночі)] – 
частина складних слів, яка означає належність до мо-
лочної залози.

МАМОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне дослідження мо-
лочної залози без застосування контрастних речовин.

МАМОТРОПІН – див.: Лактоґенний гормон. 
МАНҐАНОКОНІОЗ – пневмоконіоз, який розви-

вається внаслідок впливу пилу марґанцевих руд та ін-
ших речовин, що містять марґанець; перші ознаки за-
хворювання (ядуха, кашель з невеликою кількістю мок-
роти, болі в грудях, слаб кість, швидка втомлюваність) 
виявляються здебільшого через 4–5 років дії високих 
концентрацій марґанцевмісного пи лу; М. характери-
зується бульозною емфіземою, в альвеолах навколо 
бронхів та судин спостерігаються вільно розміщені 
або в цитоплазмі клітин (коніофаґів) пилинки чорно-
коричневого кольору, різної величини, подовженої фор-
ми з загостреними краями; переважно навколо брон хів, 
судин і по периферії пилових скупчень розростається 
сполучна тканина.

МАНҐАНОТТІ (G. MANGANOTTI) ХЕЙЛІТ – 
передракова ерозія губи; спостерігається переважно в 
чоловіків; у середній частині нижньої губи появляєть-
ся овальна ерозія без інфільтрату, яка часто рециди-
вує.

МАНДИБУЛА (MANDIBULA) – нижня щелепа.
МАНДИБУЛОМЕТР – пристрій для вимірювання 

нижньої щелепи при антрополоґічних дослідженнях.
МАНДИБУЛЯРНИЙ – нижньощелепний; такий, 

що стосується нижньої щелепи.
МАНДИБУЛЯРНИЙ ДИЗОСТОЗ – див.: Наже – де 

Реньє синдром.
МАНДИБУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі моло-

точком безпосередньо по підборіддю або по шпателю, 
який роз міщений на нижніх зубах при напів відкритому 
роті, спостерігається скорочення жувальних м’язів; 
фізіолоґічний рефлекс.

МАНДРЕН – стрижень для закриття просвіту труб-
частого інструмента або для надання твердості еластич-
ному трубчастому інструменту під час його введення.

МАНЕЖНИЙ БІГ – рухова стереотипія у дітей, яка 
характеризується бігом по колу.
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МАНЖЕТА (у медицині) – пневматична гумова ка-
мера, яка накладається циркулярно на кінцівку з метою 
перетискування кровоносних судин.

МАНІАКАЛЬНА ТРІАДА – поєд нання трьох сим-
птомів маніакального або гіпоманіакального синдромів: 
підвищений, радісний настрій, прискорений темп мис-
лення, психомоторне збуд ження.

МАНІАКАЛЬНИЙ – такий, що стосується манії, 
належить до симптомного кола манії; маніакально збуд-
жений.

МАНІАКАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що спостерігається при маніакально-депресивно-
му психозі та деяких інших психічних захворюваннях; 
характеризується поєднанням піднесеного настрою з 
гарним самопочуттям, відсутності усвідомлення хворо-
би, під вищеної психічної активності, схильності до не-
обґрунтованих вчинків, переоцінки своїх можливостей, 
розгальмованості потягів, прискорення асо ці ативного 
процесу до ступеня стриб ків ідей.

МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ ПСИХОЗ – 
захворювання, яке характеризується маніакальним і де-
пресивним синдромами, що розділені станами з повним 
зникненням психічних розладів і зі збереженістю пре-
морбідних властивостей особи; хвороба здебільшого 
розвивається у віці після 30 років; у клініці М.-д. п. спос-
терігається загальне переважання депресивних станів (до 
80 %); середня тривалість фаз 3–18 місяців; депресивна 
фаза при типовому перебігу складається із таких основ-
них симптомів: 1) пригнічений настрій з вітальним «ті-
лесним» відчуттям туги; 2) моторна і мов лен нєва загаль-
мованість; 3) інтелектуальна загальмованість (психічні 
процеси перебігають повільно); маніакальна фаза скла-
дається із таких проявів: 1) під ви щений настрій; 2) мо-
торне і мовленнєве збудження; 3) інтелектуальне збуд-
ження (пси хічні процеси перебігають прискорено).

МАНІАКАЛЬНО-МЕЛАНХОЛІЙНИЙ ПСИ-
ХОЗ – див.: Маніакально-депресивний психоз.

МАНІАКАЛЬНО-ПАРАФРЕННИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що характеризується поєднанням 
маніакального синдрому з ідеями марення величного, 
фантастичного змісту. 

МАНІЛЬСЬКА ХВОРОБА – див.: Хромобак-
теріоз.

МАНІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь психічного роз-
ладу.

МАНІПУЛЯЦІЙНА ТЕРАПІЯ – див.: Хіропрак-
тика.

МАНІПУЛЯЦІЯ – 1) будь-яка складна дія; 2) ру-
хи руки чи обох рук для виконання певного завдання; 
штучна ручна дія, ручний прийом.

МАНІРНІСТЬ – порушення поведінки, яке харак-
теризується позбавленням простоти та природності, не-
природністю рухів та міміки.

МАНІРНІСТЬ КАТАТОНІЧНА – поєд нання ма нір-
ності з нетяжким кататоніч ним збудженням.

МАНІФЕСТАЦІЯ ХВОРОБИ – розвиток вираже-
них клінічних проявів захворювання після її безсимп-
томного або стертого перебігу.

МАНІФЕСТНИЙ – явний, очевидний, ясно вира-
жений.

МАНІФЕСТУВАННЯ – прояв, вираження, вияв-
лення.

МАНІЯ – 1) див.: Маніакальний синдром; 2) назва 
психопатолоґічних станів з переважанням психомотор-
ного збудження; має історичне значення.

М. АКІНЕТИЧНА – див.: Манія загальмована.
М. ВЕЛИЧІ – поєднання маніакального синдрому 

з маренням величі.
М. ВЕСЕЛА – маніакальний синдром, який прояв-

ляється піднесеним життєрадісним настроєм без психо-
моторного збудження.

М. ГНІВЛИВА – маніакальний синдром, який ха-
рактеризується переважанням подразливості, гарячко-
вості, причепливості, що супроводжується у деяких ви-
падках аґресивністю.

М. ЗАГАЛЬМОВАНА – поєднання піднесеного на-
строю, мовленнєвого збудження з руховою загальмо-
ваністю.

М. БЕЗ МАРЕННЯ – маніакальний синдром, який 
не супроводжується маренням.

М. НЕПРОДУКТИВНА – поєднання піднесеного 
настрою та рухового збудження з відсутністю потягу до 
діяльності, бідністю мислення, одноманітністю та не-
продуктивністю висловлювань.

М. ОНЕЙРОЇДНА – маніакальний синдром, на 
піку розвитку якого виникає онейроїдне потьмарен-
ня свідомості з фантастичними галюцинаціями та ма-
ренням.

М. ПЕРІОДИЧНА – маніакальний синдром, який 
проявляється у вигляді окремих нападів.

М. РЕЗОНЕРСТВУЮЧА – маніакальний син дром з 
мовленнєвим збудженням у формі тривалих повчальних 
промов та просторікувань.

М. СЕНІЛЬНА – маніакальний синдром, що вини-
кає у старечому віці, частіше у формі гнівливої, сплете-
ної або непродуктивної манії.

М. СПЛЕТЕНА – маніакальний синдром, який харак-
теризується крайнім ступенем мовленнєвого збуд ження, 
що проявляється незв’язністю мислення та мовлення, 
часто з потьмаренням свідомості.

М. ТРАНЗИТОРНА – маніакальний синдром, що 
спостерігається впродовж лише кількох годин або 
днів.

М. ТРИВОЖНА – поєнання психомоторного збуд-
ження з тривожно-депресивним настроєм.

М. ХРОНІЧНА – гіпоманіакальний стан, який збері-
гається впродовж багатьох років; часто проявляється з 
переважанням гнівливості.

М. СУМУ – маніакальний синдром, що ви ни кає без-
посередньо за сумною психотравмуючою подією.

МАНІЯК – психічно хвора людина з нав’язливими 
ідеями, охоплена якоюсь манією.

МАННА (J. D. MANN) СИМПТОМ (1) – знижен-
ня електричного опору шкі ри; ознака травматичних не-
врозів.

 МАНЖЕТА – МАННА СИМПТОМ(1)
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МАННА (J. D. MANN) СИМПТОМ (2) – очі зда-
ються на різних рівнях; ознака тиреотоксичного екзоф-
тальму.

МАННА (L. MANN) СИНДРОМ – невролоґічний 
симптомокомплекс, який розвивається після травми го-
ловного мозку з ураженням мозочка і його нижньої ніж-
ки; спостерігається поєднання однобічного обмеження 
рухів очного яблука в бік з атаксією та пониженням слу-
ху з того ж боку, а також підвищення внутрішньочереп-
ного тиску і судинні розлади.

МАННКОПФА (E. W. MANNKOPF) ФЕНОМЕН – 
при больовому подразненні відсутнє почастішання пуль-
су; ознака кататонічного ступору. 

МАНОЗА – С6Н12О6; моносахарид з групи гексоз; 
ізомер ґлюкози, від якої відрізняється просторовим роз-
ташуванням водневої і гідроксильної груп навколо дру-
гого атома вуглецю; існують D i L форми М.; виявлена 
в сироватці крові людини і тварин.

α-МАНОЗИДАЗА – фермент, що належить до класу 
гідролаз; каталізує гідролітичне відщеплення манози від 
сполук, що її містять.

МАНОЗИДОЗ – спадкове (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) за хворювання, яке належить до 
групи ґліко  протеїдозів; характеризується недостатністю 
лізосомної α-манозидази; проявляється ураженням не-
рвової та м’язової тканин.

МАНОМЕТР – прилад для вимірювання тиску рі-
дин та ґазів.

МАНОМЕТРІЯ ВУШНА – дослідження прохід-
ності слухової труби в людини за допомогою спеціаль-
ного приладу (вушний манометр). 

МАНРОУ (J. C. MUNRO) СИМПТОМ – при паль-
пації спостерігається болюча точка на лінії, що сполу-
чає пупок з передньою верхньою остю клубової кістки в 
місці перетинання її з зов нішнім краєм правого прямого 
м’яза живота; ознака апендициту.

МАНРО (W. J. MUNRO) МІКРОАБСЦЕС – скуп-
чення нейтрофільних ґранулоцитів у паракератотичному 
роговому шарі шкіри або під ним.

МАНРО (J. C. MUNRO) СИМПТОМ – при натис-
куванні у точці Манро спостерігається болючість; оз-
нака апендициту.

МАНРО (J. C. MUNRO) ТОЧКА – точка на перед-
ній черевній стінці, розміщена на перетині зовнішнього 
краю правого прямого м’яза черева з лінією, що сполучає 
пупок та верхню передню ость правої клубової кістки.

МАНСОНА (P. MANSON) ПІОЗ – див.: Пухирчат-
ка тропічна контаґіозна.

МАНСОНА (P. MANSON) ШИСТОСОМАТОЗ – 
див.: Шистосоматоз кишковий.

МАНСОНЕЛЬОЗ – гельмінтоз, що спричинюється 
круглим гельмінтом Man s onella ozzardi, який належить 
до родини Filariidae Cobbold; у статевозрілій стадії збуд-
ник паразитує в людини в брижі кишечника і під паріє-
тальною очеревиною, а його личинки (мікрофілярії) 
циркулюють у крові; поширений у країнах Південної 
та Центральної Америки; в основі патоґенезу М. лежить 
сенсибілі зація орґанізму продуктами обміну речовин та 

розпаду гельмінтів; клінічно про являється гарячкою, го-
ловними болями, запамороченнями, болями в суглобах, 
за німінням нижніх кінцівок, еритематозними висипами 
на шкірі з явищами свербежу.

МАНТУ (CH. MANTOUX) ПРОБА – діаґностична 
алерґічна проба для виявлення туберкульозу, яка ґрун-
тується на внутрішньошкірному введенні туберкуліну.

МАНТУ (CH. MANTOUX) СОСОЧКОВИЙ ДО-
ЛОННО-ПІДОШОВНИЙ ПОРОКЕРАТОЗ – див.: Ке-
ра тодермія плямиста дисемінована симетрична.

МАНУАЛЬНА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ – див.: Хіро-
практика.

МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ – див.: Хіро практика.
МАНУАЛЬНИЙ – ручний.
МАНЧЕСТЕРІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ – ґінеколоґіч-

на операція, яка характеризується поєднанням ампутації 
подовженої шийки матки з передньою кольпорафією та 
підшиванням кардинальних зв’язок до передньої стінки 
шийки матки і кольпоперинеопластикою. 

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) БІЛАТЕРАЛЬНІ 
ГАЛЮЦИНАЦІЇ – слухові галюцинації, при яких зміст 
того, що чути з одного боку протилежний тому, що чути 
з іншого боку; спостерігаються при шизофренії.

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) ГАЛЮЦИНА-
ТОРНО-МАРЕВНЕ БОЖЕВІЛЛЯ – див.: Маньяна 
хронічне марення.

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) СИМП ТОМ (1) – 
схильність до постійного рахування, арифмоманія; оз-
нака деяких нервово-психічних розладів.

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) СИМП ТОМ (2) – 
нападоподібний надмірний апетит; можлива ознака 
маніакально-депресивного психозу.

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) СИМП ТОМ (3) – 
тактильні галюцинації – відчуття чужорідних тіл і т. ін. 
під шкі рою; ознака отруєння кокаїном.

МАНЬЯНА (J. J. V. MAGNAN) ХРОНІЧНЕ МА-
РЕННЯ – психоз марення, що проходить такі стадії роз-
витку: неспокій, марення переслідування зі слуховими 
галюцинаціями, марення величі, деменція.

МАРАЗМ – 1) ослаблення функцій орґанізму люди-
ни внаслідок його в’янення; 2) безсилля, неспромож-
ність плідно діяти; 3) стан розпаду психічної діяль-
ності, що супроводжується крайнім фі зичним висна-
женням. 

МАРАЗМ АЛІМЕНТАРНИЙ – див.: Дистрофія алі-
ментарна.

МАРАЗМ ПСИХІЧНИЙ – крайній ступінь розпаду 
психіки з участю всіх видів психічної діяльності, втра-
тою мовлення і повною безпорадністю.

МАРАЗМ СТАРЕЧИЙ – маразм, розвиток якого зу-
мовлений процесами старіння орґанізму.

МАРАНЬОНА (P. G. MARAСON) СИМПТОМ – 
підсилена вазомоторна реакція при подразненні шкіри 
шиї; можлива ознака тиреотоксикозу.

МАРАНЬОНА (P. G. MARAСON) СИНДРОМ 
(1) – комплекс ендокринних розладів у чоловіків; спос-
терігається гіпертрофія яєчок, ґінекомастія, невиражене 
або помірне ожиріння.

 МАННА СИМПТОМ(2) – МАРАНЬОНА СИНДРОМ(1)
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МАРАНЬОНА (P. G. MARAСON) СИНДРОМ (2) – 
тріада кістково-ендо кринних порушень у жінок: ско лі оз, 
плоскоступність, оваріальна гіпофункція.

МАРАНЬОНА (P. G. MARAСON) СИНДРОМ (3) – 
поєднання ендокринних порушень у жінок: тиреотокси-
коз, ожиріння, гарячка.

МАРБУРҐ ГАРЯЧКА – див.: Церкопітекова гемо-
раґічна гарячка.

МАРБУРҐ ХВОРОБА – див.: Церкопітекова гемо-
раґічна гарячка.

МАРБУРҐА (О. MARBURG) СИМПТОМ – си-
нюшні плями на блідій підошовній поверхні шкіри 
ступні; ознака порушення кровообігу в маґістральних 
артеріях ноги.

МАРБУРҐА (O. MARBURG) ТРІАДА – поєднання 
трьох симптомів у хворих розсіяним склерозом: зблід-
нення або атрофія сосочка зорового нерва, випа дін ня 
черевних рефлексів, центральні парези.

МАРБУРҐ-ВІРУСНА ХВОРОБА – див.: Церкопіте-
кова гемораґічна га рячка.

МАРҐАНЕЦЬ – Mn; хімічний елемент першого пе-
рехідного періоду, який разом з технецієм та ренієм ут-
ворюють побічну підгрупу VІІ групи періодичної систе-
ми Менделєєва; М. активує багато ферментативних про-
цесів; необхідний для синтезу ґлікозаміноґліканів хря-
щової тканини, для еритропоезу і утворення гемоґлобі-
ну; М. стимулює синтез холестерину та жирних кислот; 
М. відносять до промислових отрут з різко вираженими 
токсичними властивостями.

МАРҐАНОКОНІОЗ – див.: Манґаноконіоз.
МАРҐАРИН – харчовий продукт, що являє собою 

суміш тваринних жирів, рослинних олій, молока, сма-
кових ароматичних та інших речовин.

МАРҐІНАЛЬНИЙ – межовий; такий, що перебу-
ває на краю.

МАРДЕНА – УОКЕРА (P. M. MAR DEN – W. A. WAL-
KER) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успад ку ван ня 
за аутосомно-рецесивним типом) анома лій: кіфосколіоз, 
«курині груди», ара хно дактилія, різні контрактури кін-
ці вок, полікіс тоз нирок (мікрокісти), бле фа рофімоз, 
мікроґнатія, застиглий вираз обличчя.

МАРЕВНОПОДІБНИЙ СИНДРОМ – психопато-
лоґічний стан, що характеризується гострим початком, 
мінливістю, включає сценоподібне марення з ілюзорним 
сприйняттям оточуючого, порушенням самосвідомості 
і лабільним настроєм.

МАРЕНА КРАСИЛЬНА (RUBIA TINCTORUM 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з довгим повзу-
чим кореневищем. Стебло чотиригранне, гіллясте, колю-
че. Листки ланцетоподібні, широкі, біля основи звужені 
в черешок, загострені по краях, вкриті колючими волос-
ками. Квітки дрібні, зеленувато-жовті, зібрані в пазушні 
гіллясті напів зонтики. Плід – соковита чорна ягода. Ко-
рінь всередині червоний. Цвіте з квіт ня до серпня. Росте 
у вологих місцях, на узліссі, в чагарниках. Дія: жовчогін-
на, спазмолітична, салуретична, сечогінна.

МАРЕНКА ЗАПАШНА (ASPERULA ODORA TA 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини маре-

нових. Стебло висхідне, підведене, голе, чотиригран-
не, нерозгалужене, з повзучими пагонами при основі. 
Листки тонкі, темно-зелені, по краях шорсткуваті, го-
строкінцеві, зі брані у вузлах у восьмичисельні кіль-
ця. Суцвіття у вигляді верхівкового щитка, малоквіт-
кове, складається з трьох напів зонтиків. Квітки дріб-
ні, білі. Плід покритий гачкуватими щетинками. Цві-
те в червні–липні. Рослина пахне кумарином. Росте в 
тінистих лісах, заростях, на вологому перегнійному 
ґрунті. Дія: спазмолітична, вазотонічна, заспокійли-
ва, сечогінна.

МАРЕННЯ – об’єктивно неправильне, зумовле-
не хворобливими причинами судження, що виникає 
у хво рого без адекватних зовнішніх приводів, яке не 
піддається переконанню і завжди втягує особу хворо-
го. На відміну від помилкових суджень, М. не кори-
гується при переконуванні або поясненні. М. є одним 
із найпоширеніших симптомів психічних розладів і 
спостерігається при шизо френії, маніакально-депре-
сивному психозі, інволюційних, орґанічних і судинних 
психозах, інфекційних та інтоксикаційних психозах. 
За складом М. поді ляється на три групи: марення ве-
личі, його різновиди – М. багатства, високого поход-
ження, винахідництва, реформаторства, геніальності, 
любовне М.; М. переслідування, його різновиди – М. 
особливого значення, ставлення, переслідування, дії, 
отруєння, звинувачування, ревнощів; М. самоприни-
ження, його різновиди – М. гріховності, самозвину-
вачування, винності, іпохондричний та ніґілістичний 
синдроми.

М. ВЕЛИЧЕЗНОСТІ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ – див.: 
Котара синдром.

М. ГАРЯЧКОВЕ – див.: Делірій.
М. ДІЯЛЬНОСТІ – див.: Делірій професійний.
М. НІҐІЛІСТИЧНЕ – див.: Котара іпохондричне 

марення.
М. МАЛОГО РОЗМАХУ – див.: Параноїд малого 

розмаху.
М. ПЕРЕСЛІДУВАННЯ АЛКОГОЛЬНЕ – гострий 

психоз, який може розвиватися при хронічному алко-
голізмі; характеризується маренням переслідування, ру-
ховим збудженням, імпульсивними діями та вираженим 
афектом тривоги і боязні.

М. ПРЕСЕНІЛЬНЕ ШКОДИ – хронічний марев-
ний психоз у формі марення шкоди та переслідування 
звичайного змісту; виникає в осіб з паранояльними ри-
сами характеру – наполегливих, упертих, деспотичних, 
схиль них до утворення надцінних ідей і з психічною 
риґідністю; в розвитку М. п. ш. мають значення також 
додаткові шкідливості, а також ізоляція.

М. ТИХЕ – див.: Делірій муситуючий.
МАРЕОТИТ – захворювання середньо го вуха, роз-

виток якого пов’язують з потраплянням води у вухо че-
рез євстахієву трубу, від удару хвилі по барабанній пе-
ретинці при пірнанні, стрибках у воду. М. характери-
зується закладанням і шумом у вухах, пониженням слу-
ху і неприєм ним відчуттям внаслідок сильного звучання 
власного голосу.

 МАРАНЬОНА СИНДРОМ(2) – МАРЕОТИТ
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МАРІ (P. MARIE) СИМПТОМ (1) – розлади про-
сторового сприйняття (хворий не може зорієнтуватися 
в плані, не може йти за будь-яким маршрутом); ознака 
патолоґії потиличної частки головного мозку.

МАРІ (P. MARIE) СИМПТОМ (2) – тремтіння тіла 
або кінцівок; ознака тиреотоксикозу.

МАРІ (P. MARIE) СИМПТОМ (3) – рідкісне клі-
пання; ознака ранньої стадії паркінсонізму.

МАРІ (P. MARIE) СИНДРОМ – див.: Акромеґалія.
МАРІ (P. MARIE) СПАДКОВА МОЗОЧКОВА 

АТА КСІЯ – спадкова (успадкування за домінантним ти-
пом) хронічна проґресуюча хвороба нервової системи; 
розвивається внаслідок ураження мозочка, спинно-мо-
зочкових та пірамідних шляхів; перші прояви спостері-
гаються у віці 20–45 років; характеризується атаксією, 
підвищенням м’язового тонусу в ногах, порушенням 
мовлення – мовлення стає немодульованим, поштовхо-
подібним; окоруховими розладами – птоз, недостатність 
конверґенції, парези відвідного нерва; зміною гостроти 
та полів зору.

МАРІ (P. MARIE) ХВОРОБА – див.: Марі – Бам-
бер ґера синдром..

МАРІ – БАМБЕРҐЕРА (P. MARIE – E. BAMBER-
GER) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що може уск-
ладнювати перебіг деяких хронічних захворювань внут-
рішніх орґанів (злоякісні новоутворення, гнійні процеси 
у легенях, цироз печінки та ін.); характеризується поєд-
нанням склерозу та потовщення довгих трубчастих кіс-
ток з потовщеннями нігтьових фаланґ у вигляді бара-
банних паличок.

МАРІ – БОВЕРІ (P. MARIE – P. BO VERI) ХВО-
РОБА – форма гіпертрофіч ного невриту Дежерина – 
Сотта, яка характеризується наявністю екзофтальма, 
інтенційного тремтіння та скандованого мовлення.

МАРІ – ҐІЙЄНА (P. MARIE – G. GUI L LAN) СИМ-
П ТОМ – деформація кисті внаслідок м’язової атрофії – 
напівзігнуті І і ІІ пальці, повністю зігнуті решта паль-
ців.

МАРІ – ЛЕРІ (P. MARIE – A. LÉRI) СИНДРОМ – 
див.: Акромеґалія. 

МАРІ – ЛЕРІ (P. MARIE – A. LÉRI) ХВОРОБА – 
хронічний поліартрит з тяжкими нейротрофічними ура-
женнями кісток та м’яких тканин; спостерігається ве-
ликий симетричний розпад у ділянці зап’ясткового і го-
мілковоступневого суглобів з викривленнями кісток; 
внаслідок масивного остеолізу зап’ясткових, плюсно-
вих кісток та фаланґ кін цівки укорочуються, «зайва» 
шкіра утворює складки над пальцями рук та ніг; часто 
спостерігаються зайві або клиноподібні хреб ці, сколіоз, 
менінґоцеле, сеґментарна гіперальгезія, арефлексія, ка-
таракта, екзофтальм, анізокорія та ін.

МАРІ – СЕ (J. J. MARIE – G. SÉE) СИНДРОМ – 
гостра перехідна гідроцефалія в грудних дітей внаслідок 
інтоксикації вітаміном А; прояви захворювання продов-
жуються кілька годин.

МАРІ – СЕНТОНА (P. MARIE – R. SAINTON) 
ХВОРОБА – див.: Шейтауера – Марі – Сентона син-
дром.

МАРІ – ФУА (P. MARIE – C. FOIX) ПОДОВЖУ-
ВАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – синерґія розгинання ноги 
в гомілково ступневому, колінному і кульшовому суг-
лобах при слабких подразненнях; захисний рефлекс, 
що належить до категорії рефлексів спінального ав-
томатизму, які виявляються при ураженні пірамідних 
шляхів.

МАРІ – ФУА (P. MARIE – C. FOIX) УКОРОЧУ-
ВАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – синерґія потрійного згинання 
в гомілковоступневому, колінному і кульшовому сугло-
бах, що може бути викликано поверхневими і глибоки-
ми подразненнями; захисний рефлекс, що належить до 
категорії рефлексів спінального автоматизму, які вияв-
ляються при ураженні пірамідних шляхів.

МАРІ – ФУА (P. MARIE – C. FOIX) СИМПТОМ – 
якщо з боків стиснути передплюсно або згинати пальці 
ступні, то хворий активно намагається звільнити паралі-
зовану ногу; ознака деяких паралічів.

МАРІ – ФУА – АЛАЖУАНІНА (P. MA RIE – C. FO-
IX – T. A. J. ALAJOU ANINE) ХВОРОБА – захворю-
вання, яке характеризується ураженням грушопо дібних 
нейронів (клітин Пуркіньє) з атрофією мозочка; клініч-
но проявляється розладами рівноваги, невпевненою хо-
дою, симптомом Ромберґа.

МАРІ – ШТРУМПЕЛЯ (P. MARIE – A. G. G. STRÜM-
PELL) ХВОРОБА – див.: Бехтерєва – Штрумпеля – Ма-
рі хвороба.

МАРІН-АМАТА (M. MARIN-AMAT) СИНДРОМ – 
при відкриванні рота та жуванні спостерігається зми-
кання повік; ознака відновлювальної стадії невриту ли-
цьового нерва.

МАРІНЕСКУ (G. MARINESCU) СИМПТОМ (1) – 
штрихове подразнення внутрішнього краю ступні викли-
кає її приведення і внутрішню ротацію; ознака ураження 
пірамідного шляху.

МАРІНЕСКУ (G. MARINESCU) СИМПТОМ (2) – 
блідо-синюшна холодна підпухла рука; можлива озна-
ка сиринґомієлії.

МАРІНЕСКУ – ГІРШБЕРҐА (G. MA RINESCU – 
L.K. HIRSCHBERG) СИМ ПТОМ – див.: Марінеску 
симптом (1).

МАРІНЕСКУ – ДРАҐАНЕСКУ – ВАСИЛІУ (G. MA-
RINESCU – S. DRA GANESCU – D. VASILIU) СИНД-
РОМ – див.: Марінеску – Шеґрена синдром.

МАРІНЕСКУ – РАДОВИЧА (G. MA RINESCU) 
СИМПТОМ – при штриховому подразненні шкіри в 
ділянці підвищення І пальця кисті на тому ж боці спос-
терігається скорочення підборідного м’я за із зміщен-
ням шкіри підборіддя догори; рефлекс орального авто-
матизму.

МАРІНЕСКУ – ШЕҐРЕНА (G. MA RINESCU – 
K. G. T. SJÉGREN) СИНДРОМ – спадкове (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) захворювання, 
яке характеризується вродженою двобічною катарактою, 
оліґофренією і спиномозочковою атаксією; непостійни-
ми ознаками є низький зріст, аномалії скелета (викрив-
лення хребта, мікроцефалія, доліхоцефалія), слабкість 
м’язів кінцівок, ністаґм, пірамідні симптоми та ін.; про-

 МАРІ СИМПТОМ(1) – МАРІНЕСКУ – ШЕҐРЕНА СИНДРОМ
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являється в ранньому дитячому віці; перебіг повільний, 
проґресуючий.

МАРІНЕСКУ – ШЕҐРЕНА – ҐАРЛЕНДА (G. MA-
RI NESCU – K.G.T. SJÈGREN – H. GARLAND) СИН-
Д РОМ – див.: Марінеску – Шеґрена синдром.

МАРІОНА (H. MARION) СИМПТОМ – при цис-
тоскопічному дослідженні сечоміхурового трикутника 
в полі зору одночасно спостерігаються піднята шийка 
се чового міхура та устя сечовода; ознака аденоми чи гі-
перплазії передміхурової залози.

МАРІОНА (H. MARION) СИНДРОМ – стеноз ший-
ки сечового міхура в дітей, який розвивається внаслідок 
рецидивуючої інфекції сечових шляхів; за хворювання 
починається із поліурії, полакіурії, парадоксальної 
ішурії і псевдоенурезу; при ретроґрадній пієлоґрафії 
спостерігається гідроуретер, вигнуті сечоводи, розши-
рення ниркових мисок, міхурово-сечоводо-мисковий 
рефлюкс; при цистоскопії – фіброзний цистит.

МАРІОНА (H. MARION) ХВОРОБА – див.: Ма-
ріона синдром.

МАРКЕЗАНІ (O. MARCHESANI) СИНДРОМ – 
спадкові (успадковується як домінантна ознака з низь-
кою пенетрантністю ґена або як рецесивна з частковою 
експресивністю в гетерозиґот) вади розвитку, які харак-
теризуються низьким зростом, вродженими дефектами 
голови (брахіцефалія), надмірно розвинутими м’язами 
і підшкірною тканиною; верхні та нижні кінцівки на-
стільки короткі, що хворі не можуть охопити свою го-
лову руками; спостерігаються брадидактилія, різка 
міопія, ґлаукома, зменшення розмірів та аномалії фор-
ми кришталика – мікросферофакія і підвивих; психіч-
ний розвиток нормальний.

МАРКЕРИ БІОЛОҐІЧНІ – стійкі біо хімічні, фізіо-
лоґічні та інші категорії ознак, які здатні коливатися в 
певних межах, відповідно своєму ґенотипу; чим мен ші 
межі коливань у тієї чи іншої біолоґічної ознаки, залеж-
но від певного часу доби, сезону, випадкових змін сере-
довища і т. ін., тим ефективніше ознака може виступати 
в ролі діаґностичного інструмента.

МАРКІ (V. MARCHI) СТАДІЯ – друга стадія ва-
лерівського переродження нервових волокон, яка почи-
нається через 2–3 тижні після їх пошкодження; харак-
теризується збільшенням вмісту ефірів холестерину в 
мієліновій оболонці та зменшенням вмісту нормальних 
ліпідів.

МАРКО (MARKO) СИМПТОМ – при рентґено-
лоґічному дослідженні спостерігається зміщення і де-
формація міжчасткових щілин та плевральні спайки, що 
може свідчити про зморщування легені.

МАРКОВА (Д. А. МАРКОВ) СИМПТОМ – при 
перкусії м’язів гомілки, інколи – м’язів стегна, на бо-
ці центрального па резу спостерігається згинання паль-
ців ступні.

МАРКСА (О. В. МАРКС) СИМПТОМ – при зги-
нанні ніг у колінних і кульшових суглобах та наступ-
ним рівномірним відведенням стегон у новонароджених 
з вродженим вивихом стегна чути характерне клацання 
зісковзування головки стегна у вертлужну западину.

МАРКУСА ҐУННА (R. M. GUNN) СИМПТОМ – 
див.: Ґунна симптом.

МАРК’ЯФАВА (E. MARCHIAFAVA) ХВОРОБА – 
див.: Гемоґлобінурія пароксизмальна нічна.

МАРК’ЯФАВА – БІНЬЯМІ (E. MAR CHIAFAVA – 
A. BIGNAMI) СИНДРОМ – різновид мозкових уск-
ладнень при хронічному алкоголізмі, які розвиваються 
внаслідок деґенерації мозолистого тіла і ламінарного 
кортикального склерозу: апатія, депресія, інколи – зо-
рові і слухові галюцинації, зниження інтелекту, дрібний 
тремор верхніх кін цівок, апраксія, дизартрія, абазія, ас-
тазія, транзиторні геміплеґії, аномалії рефлексів, відсут-
ність апетиту; у переважній більшості спостерігається в 
чоловіків літнього віку; проґноз несприятливий.

МАРК’ЯФАВА – МІКЕЛІ (E. MAR CHIAFAVA – 
MICHELI) АНЕМІЯ – див.: Гемоґлобінурія пароксиз-
мальна нічна.

МАРЛЯ – сіткоподібна, бавовняна тканина.
МАРЛЯ ГЕМОСТАТИЧНА – тканина, яка скла-

дається із волокон оксицелюлози, нейтралізованої лу-
гами; розсмоктується в тканинах.

МАРМУРОВА ХВОРОБА – див.: Альберта – Шен-
берґа синдром.

МАРМУРОВИЙ ХРЕБЕЦЬ – своєрідна рентґе-
нолоґічна картина тіла хребця (різке підсилення тіні 
хребця, відсутність звичайного для тіла хребця кістко-
вого малюнка), яка відбиває виражене ущільнення йо-
го структури.

МАРОТО – ЛАМІ (P. MAROTEAUX – M. E. J. LA-
MY) СИНДРОМ (1) – спадкова (успадкування за реце-
сивним, зчепленим з Х-хромосомою типом) спондило-
епіфізарна дисплазія; проявляється здебільшого після 10-
літнього віку; спостерігається диспропорційний низький 
або карликовий зріст (внаслідок сплющення хребців від-
носне укорочення тулуба) з нормальними за довжиною 
кін цівками; торакальний кіфоз, підсилений поперековий 
лордоз, опуклість груднини, звуження таза; при рентґено-
лоґічному дослідженні – ґенералізована плати спондилія з 
деформацією тіл хребців; гіпо плазія тазових кісток.

МАРОТО – ЛАМІ (P. MAROTEAUX – M. E. J. LA-
MY) СИНДРОМ (2) – спадкова (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) доброякісна ґенералізована 
хондродистрофія та дизостоз з дисплазією скелета; при 
рентґенолоґічному дослідженні спостерігається потов-
щення і гомоґенізація всіх кісток, розширення швів че-
репа; характеризується дис пропорційним низьким зрос-
том з відносно короткими кінцівками; краніоцефальною 
дистрофією – відносно велика голова з випинаючими 
лобними і потиличними виступами, велике тім’ячко не 
закривається до зрілого віку; гіпоплазією нижньої ще-
лепи, аномаліями розміщення зубів, підвищеною схиль-
ністю до карієсу; часто – аномаліями грудної клітки, гі-
поплазією пальців, брахідактилією, гіпоплазією нігтів, 
множинними спонтанними переломами; розумовий роз-
виток нормальний.

МАРОТО – ЛАМІ (P. MAROTEAUX – M. E. J. LA-
MY) ХВОРОБА – спадкове (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) захворювання, в основі якого 
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лежить дефіцит N-ацетилґалактозамін-4-сульфатази 
(арилсульфатази В), що розщеплює дерматансульфат, 
внаслідок чого спостерігається значне накопичення де-
рматансульфату в різних тканинах і орґанах та збільше-
не виділення його з сечею; проявляється карликовістю, 
змінами скелета, гепатоспленомеґалією, помутнінням 
рогівки; інтелект збережений.

МАРСЕЛЬСЬКА ГАРЯЧКА – див.: Гарячка мар-
сельська.

МАРСУПІАЛІЗАЦІЯ – оперативне утворення сум-
ки із іноперабельної кісти, для чого краї кісти після її 
розтину пришивають до країв операційного розрізу че-
ревної стінки.

МАРТЕДЖАНІ (J. MARTEGIANI) ДІЛЯНКА – 
простір між диском зорового нерва та заднім відділом 
склоподіб ного тіла.

МАРТИНОВА – РОВСІНҐА (А.В. МАРТЫНОВ – 
N. T. ROVSING) СИМПТОМ – біль у череві, зумов-
лений тиском перешийка підковоподібної нирки на не-
рвові сплетення аорти.

МАРТИШОК ЗЕЛЕНИХ ХВОРОБА – див.: Цер-
копітекова гемораґічна гарячка.

МАРТІНА – ОЛБРАЙТА (E. MAR TIN – F. AL-
BRIGHT) ПСЕВДОГІПОПАРАТИРЕОЇДНИЙ СИН-
ДРОМ – див.: Псевдогіпопаратиреоїдний гормон.

МАРТЛАНДА (H. S. MARTLAND) СИНДРОМ – 
посттравматична енцефалопатія в професійних боксерів; 
внаслідок повторних несильних контузій мозку розви-
вається клінічна картина множинного склерозу; при елек-
троенцефалоґрафії – атрофічний процес у корі го лов ного 
мозку; поступово наростає емоційна нестійкість, уповіль-
нюється мислення та мовлення, понижується пам’ять.

МАРТОРЕЛЯ (F. O. MARTORELL) СИНДРОМ 
(1) – спонтанні болючі внутрішньом’язові крововиливи; 
спостерігаються ознаки тромбозу внутрішньом’язової 
венозної системи – ціаноз, набряк, біль при натискуван-
ні на м’язи гомілки при зігнутому коліні; ознаки спазму 
артерій – послаблення пульсації задньої великогомілко-
вої артерії і тильної артерії ступні, пониження шкірної 
температури; клінічно розвивається раптовий біль у но-
гах, через деякий час на гомілках утворюються екхімо-
зи; при ходьбі біль наростає.

МАРТОРЕЛЯ (F. O. MARTORELL) СИНДРОМ 
(2) – ішемічні симетричні виразки на гомілках у хво-
рих гіпертоніч ною хворобою; хворіють переважно літ-
ні жінки; у більшості хворих спостерігають виражену 
гіпертензію і загальну анґіопатію (нирок, серця і сіт-
ківки); артерії ніг не облітеровані; на нижніх кінцівках 
з’являються піґментовані або синюшні плями; з часом 
спонтанно або після незначної травматизації в ділянці 
плям розвиваються симетричні, покриті струпом вира-
зочки; тривалий постільний режим покращання не дає.

МАРФАНА (A. B. MARFAN) СИМПТОМ (1) – 
значне потовщення медіальної щиколотки; ознака ви-
раженого рахіту.

МАРФАНА (A. B. MARFAN) СИМПТОМ (2) – чер-
воний трикутник на кінчику обкладеного язика; можли-
ва ознака черевного тифу.

МАРФАНА (B. J. A. MARFAN) СИНДРОМ (1) – 
симптомокомплекс, що зумовлений спадковою (успад-
кування за аутосомно-домінантним типом) вадою роз-
витку сполучної тканини; характерним є накопичення в 
орґанізмі хворого вільних або слабко пов’язаних з біл-
ком кислих ґлікозаміноґліканів типу хондроїтинсірчаної 
і гіалуронової кислот; М. с. проявляється такими пос-
тійними ознаками: різко виражена астенічна конститу-
ція, «пташиний» вираз обличчя (вузький череп, зріза-
не або виступаюче підборіддя, близько розміщені одне 
до одного очі); вушні раковини тонкі і малоеластичні, 
очі з синіми склерами, підвивих або вивих кришталика; 
грудна клітка має лійкоподіб ну форму, різко виражені 
кіфоз і сколіоз, широкі міжреберні проміжки, гострий 
епіґастральний кут, тонкі і довгі ребра; диспропорція в 
рості тулуба та кінцівок, кисті та ступні довгі, з тонки-
ми, «павукоподібними» пальцями; спостерігається за-
гальна гіпотонія, невиражений розвиток м’язової тка-
нини, недорозвиток під шкірної тканини, розхитаність 
суглобів.

МАРФАНА (A. B. MARFAN) СИНДРОМ (2) – спа с-
тична параплеґія у хворих з вродженим сифілісом; спос-
терігається спастична параплеґія без розладів трофіки 
та чутливості, паренхіматозний кератит; короткозорість; 
атрофія зорового нерва; слабоумство; позитивний сим-
птом Арґайла Робертсона; позитивна реакція Вассер-
мана.

МАРФАНА (A. B. MARFAN) СПОТВОРЕНИЙ 
СИНДРОМ – див.: Маркезані синдром.

МАРФАНА – АШАРА (A. B. MAR FAN – E. C. AC-
HARD) СИНДРОМ – див.: Марфана синдром (1).

МАРФАНА – ЕРБА (A. B. MARFAN – W. H. ERB) 
СИНДРОМ – див.: Марфана синдром (1).

МАРШАЛЛА (D. MARSHALL) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом) аномалій: аномалії очей – вроджена корот-
козорість та швидко проґресуюча катаракта; вторинна 
ґлаукома, схильність до спонтанних вивихів криштали-
ка або розривів його капсули; очне дно: піґмент на дис-
трофія з вираженим малюнком судинної оболонки ока; 
вроджена, часто проґресуюча однобічна або двобічна 
приглухуватість, яка з часом часто переходить у пов-
ну глухоту; дисплазія обличчя – кирпатий сідлоподіб-
ний ніс, гіпо плазія середньої частини обличчя («облич-
чя бульдога»); гіперплазія надорбітальної ділянки; ано-
малії зубів – адентія, гіподонтія, подвоєння зубів, мікро-
дентія, псевдопроґенія; загальний гіпогідроз.

МАРШАЛЛА – УАЙТА (W. MAR SHALL – C. WHI-
TE) СИНДРОМ – форма прояву вазопатії або ранній 
прояв системного васкуліту; на кистях з’являються 
ішемічні анґіоспастичні плями; шкіра в цих місцях 
більш бліда і холодна; періодично спостерігається без-
соння, майже постійна тахікардія.

МАРШАНА (F. J. MARCHAND) ДОДАТКОВА 
НАД НИРКОВА ЗАЛОЗА – див.: Надниркова залоза 
до даткова.

МАРШАНІВ (F. J. MARCHAND) ОРҐАН – див.: 
Надниркова залоза додаткова.
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МАРШОВА ПРОБА – див.: Дельбе – Пертеса сим-
птом.

МАРШОВА СТУПНЯ – патолоґічна перебудова 
кісток внаслідок надмірного навантаження, яка роз-
вивається в середній третині діафіза ІІ або ІІІ, інко-
ли ІV–V плеснових кісток; розрізняють дві форми М. 
с.: гостру, що виникає, як правило, на 2–3 добу після 
навантаження, і первинно хронічну; клінічна картина 
в обох випадках схожа: в передньому відділі ступні 
з’являються сильні болі, кульгавість; на тильному бо-
ці ступні над діафізом ІІ і ІІІ інколи ІV і V плеснової 
кісток (І плеснова кістка майже ніколи не уражаєть-
ся) утворюється обмежена тверда припухлість та на-
бряк м’яких тканин.

МАРШОВА ХВОРОБА – див.: Маршова ступня.
МАРШОВИЙ ПЕРЕЛОМ – див.: Маршова ступня.
МАРШОВИЙ ПЕРІОСТИТ – див.: Маршова ступ-

ня.
МАСАЖ – метод лікування та профілактики за-

хворювань, що являє собою су куп ність прийомів ме-
ханічного дозованого впливу на різні ділянки поверх-
ні тіла людини, які виконуються руками ма сажиста або 
спеціальними апаратами; розрізняють лікувальний та 
гіґієнічний М.

М. ЛЕГЕНІ – ритмічне стиску ван ня легень з метою 
підтримки ґазообміну у випадках тотального бронхо-
спазму.

М. СЕРЦЯ – спосіб штучного відновлення крово-
обігу в орґанізмі шляхом ритмічних стискувань серця, 
що сприяє переміщенню крові із його порожнин у ма-
гістральні судини; розрізняють прямий М. с., який ви-
конується однією або двома руками через розріз грудної 
клітки, і непрямий, що виконується шляхом ритмічного 
стискування грудної клітки і стиснень серця між хреб-
том та грудниною, яка зміщується у передньо-задньо-
му напрямі.

МАСИВНИЙ – 1) щільний, важкий; 2) суцільний.
МАСИВНИХ ГЕМОТРАНСФУЗІЙ СИНДРОМ – 

симптомкомплекс, що виникає при переливанні за ко-
роткий період часу (до 24 годин) донорської крові в 
кількості, що перевищує 40–50% об’єму циркулюючої 
крові; характеризується порушеннями діяльності сер-
цево-судинної системи, печінки, нирок і стану системи 
зсідання крові, а також зрушеннями кислотно-лужної 
рівноваги.

«МАСКИ КЛОУНА» СИМПТОМ – на паралізо-
ваному боці обличчя при плачі відсутнє почервоніння; 
ознака невриту лицьового нерва.

МАСКУВАННЯ ЗВУКУ – фізіолоґічне явище, яке 
полягає у тому, що при одночасному сприйнятті двох 
або кількох звуків різної гучності тихіші звуки переста-
ють бути чутними.

МАСКУЛІНІЗАЦІЯ – див.: Вірилізація.
МАСКУЛІНІЗМ – див.: Вірилізм.
МАСКУЛІНОМА – див.: Андробластома.
МАСЛО ВЕРШКОВЕ – харчовий продукт, який ви-

готовляється із жирової частини коров’ячого молока; 
крім молочного жиру до складу М. входять вода, білок 

(біля 1 %), молочний цукор (0,6–0,9 %), мінеральні ре-
човини (0,2–0,3 %), незначна кількість водорозчинних 
вітамінів.

МАСЛОВА (М. С. МАСЛОВ) СИМПТОМ – ко-
роткочасна зупинка дихання під час уколу; можлива оз-
нака спазмофілії.

МАСЛОВА (М. С. МАСЛОВ) ФЕНОМЕН – див.: 
Маслова симптом.

МАСЛЯНЕ ВИПОРОЖНЕННЯ – див.: Стеаторея.
МАСЛЯНОКИСЛЕ БРОДІННЯ – процес зброджу-

вання вуглеводів і деяких орґанічних кислот анаеробни-
ми бакте ріями з утворенням переважно масляної кисло-
ти, вуглекислоти і водню; викликається маслянокисли-
ми бактеріями.

МАСЛЯНОКИСЛІ БАКТЕРІЇ – група бактерій, які 
зброджують вуглеводи і деякі орґанічні кислоти з утво-
ренням масляної кислоти, вуглекислоти і водню.

МАССОНА (C. L. P. MASSON) КЛІ ТИНА – мела-
ноцит базального шару епі дермісу з пониженим вміс-
том піґменту.

МАССХОФФА (W. J. MASSHOFF) СИНДРОМ – 
запалення мезентеріальних лімфатичних вузлів, спри-
чинене Pasteurella pseudotuberculosis; проявляється га-
рячкою, болями в череві, збіль шенням мезентеріальних 
лімфатичних вузлів, з часом може розвитися одиничний 
або множинні абсцеси брижі.

МАСТ- (масто-; грец. mastos – груди, сосок) – час-
тина складних слів, яка означає належність до молоч-
ної залози.

МАСТА СИНДРОМ (MAST – ПРІЗ ВИЩЕ СІМ’Ї, 
У ЧЛЕНІВ ЯКОЇ БУВ ОПИСАНИЙ ЗАЗНАЧЕНИЙ 
СИНДРОМ) – комплекс спадкових (успадкування за 
аутосомно-рецесивним типом) нервово-психічних ано-
малій; захворювання проявляється в середині другого 
десятиліття життя; спостерігається зниження актив-
ності, з’являється порушення ходьби; хвороба, звичайно, 
проґресує; протягом третього та четвертого десятиліть 
життя повільно наростають слабоумство, психічна ла-
більність і нетримання афектів; поступово підвищується 
спастичний тонус м’язів з гіперрефлексією і пірамідни-
ми проявами, брадикінезія, дизартрія, диспраксія, ехо-
лалія, амімія; інколи спостерігаються атетоїдні пору-
шення рухів, атаксія тулуба та інтенційне тремтіння.

МАСТАДЕНОВІРУСИ – рід вірусів, що об’єднує 
аденовіруси ссавців.

МАСТАЛҐІЯ – див.: Купера синдром.
МАСТЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення молочної 

залози у жінок.
МАСТИКАЦІОҐРАМА – ґрафічне зображення ру-

хів нижньої щелепи під час жування.
МАСТИКАЦІОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація жу-

вальних рухів нижньої щелепи.
МАСТИТ – запалення грудної (молочної) залози; 

розрізняють гострий і хро нічний М.; з урахуванням пе-
ребігу запального процесу гострий М. поділяють на се-
розний (початковий), гострий ін фільт ративний, абсце-
дуючий, флеґмонозний і ґанґренозний; серед хронічних 
М. виділяють гнійну і негнійну форми.

 МАРШОВА ПРОБА – МАСТИТ
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МАСТИТ НОВОНАРОДЖЕНИХ – мастит, який 
виникає в перші тижні життя при інфікуванні гіпер-
плазованих залозистих елементів; збудником частіше є 
стафілокок; внаслідок недорозвитку капсули залози за-
пальний процес не обмежується однією часткою і час-
то переходить на оточуючі тканини, шкіру та підшкір-
ну тканину.

МАСТИТ ЮНАЦЬКИЙ – болюча щільна підпух-
лість молочних залоз, яка виникає в підлітків жіночої і 
чоловічої статі в період статевого дозрівання.

МАСТОҐРАФІЯ – див.: Мамоґрафія.
МАСТОДИНІЯ – див.: Купера синдром.
МАСТОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення вер-

хівки соскоподібного від ростка разом зі зміненими 
комір ками.

МАСТОЇДИТ – запалення соскоподібного відрост-
ка, його кісткових комірок, а інколи і кортикального ша-
ру; М. зде більшого є ускладненням гострого гній ного 
запалення середнього вуха.

МАСТОЇДИТ НЕСПРАВЖНІЙ – запалення м’яких 
тканин у ділянці соскоподібного відростка, що клінічно 
нагадує мастоїдит.

МАСТОЇДНИЙ – соскоподібний; схожий з грудним 
соском.

МАСТОЇДОТОМІЯ – хірурґічна трепанація соско-
подібного відростка при мастоїдиті з метою видалення 
патолоґічно зміненої кісткової тканини та дренування 
барабанної порожнини.

МАСТОПАТІЯ – 1) невизначене захворювання мо-
лочної (грудної) залози; 2) дисгормональний гіперплас-
тичний процес молочної залози.

М. КІСТОЗНА – див.: Реклю хвороба.
М. ТИРЕОТОКСИЧНА – М., зумовлена порушен-

нями гормональної активності яєчників при тиреоток-
сикозі.

МАСТОПТОЗ – опущення молочної залози; спос-
терігається в огрядних літніх жінок, в яких жирова тка-
нина надмірно відкладається в молочних залозах.

МАСТОЦИТОЗ – хронічне захворювання, яке ха-
рактеризується проліферацією тучних клітин; при М. 
уражаються шкіра, внутрішні орґани, кістки.

М. БАГАТОВУЗЛОВИЙ – клінічний варіант М. вуз-
луватого; характеризується множинними розсіяними по 
всьому шкірному покриві вузликами діаметром від 0,5 
до 1 см, рожевого, червоного, жовтуватого кольору.

М. БУЛЬОЗНИЙ – М., який характеризується ви-
никненням напружених, звичайно, з прозо рим вміс-
том, пухирів, діаметром 2 см і більше; у рі ди ні пу-
хи рів інколи виявляються тучні клі ти ни, часті ше їх 
ви являють у вмісті дна міхура; як самостійна фор-
ма зустріча ється в новонароджених і ді тей у віці до 
двох років.

М. ВУЗЛУВАТИЙ – М., який частіше виникає у но-
вонароджених та дітей; виділяють три клінічних варіан-
ти М. в.: ксантелазмоїдний, багатовузловий і вузлува-
то-зливний.

М. ВУЗЛУВАТО-ЗЛИВНИЙ – клінічний варіант 
М. вузлуватого; характеризується вузлами червонува-

того ко льору, щільної консистенції, схильних до злит-
тя.

М. ДИФУЗНИЙ – М., що характеризується дифуз-
ним ураженням великих ділянок шкіри, всього шкірного 
покриву; шкіра уражених ділянок жовтуватого кольору, 
м’якої еластичної або щільної консистенції, її поверхня 
гладенька або нагадує кірку апельсина; хворого часто 
турбує свербіж.

М. ЕРИТЕМАТОЗНО-ПЛЯМИСТИЙ – див.: М. 
телеанґіектатичний.

М. ЗЛОЯКІСНИЙ – системна проґресуюча пролі-
ферація атипових тканинних тучних клітин у кровотвор-
них орґанах та інших тканинах.

М. КСАНТЕЛАЗМОЇДНИЙ – клі нічний варіант М. 
вузлуватого; характеризується овальними плоскими ізо-
льованими або згрупованими вузликами діаметром 10–
15 мм, світло-жовтого кольору, з поверхнею, що нагадує 
кірку апельсина; ізольовані одиночні вузли можуть бути 
в діаметрі до 1,5 см.

М. ПАПУЛЬОЗНИЙ – М., що проявляється вузли-
ками бурого кольору, що нагадує лентиґо.

М. ПЛЯМИСТИЙ – М., що проявляється коричне-
вими плямами різних розмірів (від 0,5 до 1,5 см у діа-
метрі), які виникають переважно на тулубі; у базально-
му шарі епідермісу кількість меланіну збільшена, у де-
рмі виявляються скупчення тучних клітин навколо су-
дин і придатків шкіри; висипання виникають у вигляді 
спалахів, що чергуються з ремісіями; спостерігається 
феномен Унна: при терті плями червоніють, напухають 
і перетворюються в пухир, що пояснюється вивільнен-
ням із тучних клітин гістаміну, серотоніну, брадикініну; 
характерний червоний, інколи – уртикальний дермоґра-
фізм.

М. ПЛЯМИСТИЙ ЕРУПТИВНИЙ – див.: М. пля-
мистий.

М. ПЛЯМИСТО-ПАПУЛЬОЗНИЙ – поєднання 
плямистого і папу льозного мастоцитозу.

М. ТЕЛЕАНҐІЕКТАТИЧНИЙ – М., що характе-
ризується появою на фоні плямистого і папульозного 
М. великої кіль кості телеанґіектазій на шкірі та сли-
зовій оболонці порожнини рота, у зоні яких виявляють-
ся скупчення тучних клітин.

М. ШКІРНО-ВІСЦЕРАЛЬНИЙ – М., що характе-
ризується ураженням шкіри та внутрішніх орґанів; змі-
ни в шкірі нагадують піґментний, вузлувато-зливний 
або дифузний М.; ураження внутрішніх орґанів клінічно 
проявляється збільшенням лімфатичних вузлів, печін-
ки і селезінки; при гістолоґічному дослідженні в лім-
фатичних вузлах, пе чінці, селезінці, підшлунковій за-
лозі, шкірі виявляються різної величини проліферати 
із тучних клітин; характерний нападоподібний перебіг, 
що пов’язано з дією гепарину та гістаміну, які ви віль-
нюються із тучних клітин.

МАСТУРБАЦІЯ – див.: Онанізм.
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА – розділ мате-

матики, присвячений математичним методам система-
тизації, обробки і використання статистичних даних з 
науковою і практичною метою.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В МЕДИЦИНІ – су-
купність математичних методів, що застосовуються для 
отримання кількісних залежностей, побудови моделей, 
закономірностей будь-яких процесів або явищ, які відбу-
ваються в живих орґанізмах, а також стосуються орґані-
зації охорони здоров’я.

МАТЕРИНКА ЗВИЧАЙНА (ORIGA NUM VUL-
GA RE L.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни ясноткових з гіллястим кореневищем. Стебло гілляс-
те, спрямоване догори, чотиригранне, має пурпуровий 
відтінок. Листки черешкові, супротивні, довгасто-яйце-
подібні, загострені: зверху – темно-зелені, знизу – світ-
ло-зелені, з дрібненькими чорними крапками, що про-
свічуються. Квітки зібрані в складні зонтики на верхів-
ках стебел, лілово-рожеві. Вся рослина вкрита волоска-
ми, дуже пахуча. Цвіте з червня до вересня. Дія: жовчо-
гінна, сечогінна, протиспазматична, знеболююча, анти-
септична, протизапальна.

МАТЕРИНСТВО – 1) біолоґічна функція жіночого 
орґанізму, спрямована на продовження людського ро-
ду; 2) соціальна функція матері, яка полягає у вихован-
ні дитини. 

МАТЕРИНСТВО СПІРНЕ – заперечення материнс-
тва жінки щодо певної дитини.

МАТЕРИНСЬКА СМЕРТНІСТЬ – смертність жі-
нок у кінці вагітності (піс ля 28 тижнів), при пологах і у 
піс ля пологовому періоді (до 6 тижнів піс ля пологів).

МАТЕРИНСЬКИЙ ЕФЕКТ – від повідність фено-
типу особини ґенотипу материнського орґанізму, зумо-
влена предетермінацією цитоплазми яйцеклітини ґено-
типом материнського орґанізму до запліднення.

МАТЕРІ ВТРАТИ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що виникає в дітей внаслідок втрати, відсутності 
чи ігнорування матері або іншого опікуна; спостері-
гається уповільнення росту та емоційного розвитоку, 
байдужість до навколишнього середовища, депресія, 
оліґофренія, проблеми поведінки.

МАТИ-Й-МАЧУХА – див.: Підбіл звичайний.
МАТКА (UTERUS) – непарний дітородний м’язо-

вий порожнистий орґан, який зверху сполучається з про-
світом труб, внизу – з піхвою; займає центральне місце 
в малому тазі, між сечовим міхуром попереду, прямою 
кишкою позаду, латерально від неї розміщені широка 
зв’язка з трубою та яєчником; анатомічно в матці розріз-
няють дно, тіло, шийку і порожнину; розміри М. в ста-
тевозрілої жінки різні; довжина М. в жінок, що не на-
роджували, 7–8 см, у тих, які народжували, – 8–9,5 см, 
ширина (у ділянці дна, на рівні відходження маткових 
труб) 4–5,5 см; вага невагітної М. коливається в межах 
30–100 г; стінка М. складається із трьох шарів: слизової 
оболонки (ендометрію), м’язової оболонки (міометрію), 
серозної оболонки (периметрію); основними функціями 
М. є менструальна та дітородна.

М. АТРОФІЧНА – М., значно зменшена в розмірах 
за рахунок вікової інволюції; спостерігається в мено-
паузі.

М. ГІПОПЛАСТИЧНА – М., яка спостерігається 
при недостатності естроґенних гормонів; характери-

зується зменшенням розмірів зі збереженням правиль-
ної форми.

М. ДВОРОГА – М. з вродженою вадою, яка харак-
теризується розділенням її тіла на дві частини при наяв-
ності однієї або двох шийок, що тісно прилягають одна 
до одної; піхва не розділена.

М. ЗАРОДКОВА – див.: Матка рудиментарна.
М. ІНФАНТИЛЬНА – М. з аномалією розвитку, 

яка характеризується зменшенням розмірів (довжина 
порожнини 3–3,5 см), конічною подовженою шийкою 
і надмірною антефлексією; діаґностується в період ста-
тевої зрілості при наявності функціональних порушень 
(запізнення місячних, болі в крижовій ділянці, болю-
чість при статевих зносинах, безпліддя та ін.).

М. ОДНОРОГА – М. з аномалією розвитку, яка ха-
рактеризується недорозвитком одного її рога при нор-
мально розвинутому іншому.

М. ПОДВІЙНА – М. з аномалією розвитку: наяв-
ність двох відокремлених однорогих маток; подвоєн-
ня матки виникає при незлитті нормально розвинутих 
парамезонефральних каналів; при цьому утворюють-
ся дві відокремлені матки, кожна із яких, як правило, 
з’єднується з відповідною частиною роздвоєної піхви.

М. РУДИМЕНТАРНА – М. з аномалією розвитку, 
яка характеризується її недорозвиненням (довжина по-
рожнини до 3 см); М. не поділяється на шийку і тіло, 
інколи не має порожнини.

М. СІДЛОПОДІБНА – М. з аномалією розвитку, 
яка характеризується розділенням її тіла на два роги ли-
ше в ділянці дна з утворенням невеликого заглиблення 
на зовнішній поверхні у вигляді сідла.

МАТКОВІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що сти-
мулюють скоротливу активність мускулатури матки.

МАТКОВІ КІЛЬЦЯ – механічні пристосування, які 
застосовуються при випадінні та опущенні матки і піхви 
з метою утримання їх правильного розміщення.

МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ – патолоґічні виділення 
крові з матки; залежно від часу виникнення М. к. поді-
ляють на ацикліч ні – виникають поза фазою менструації 
(метрораґія) і циклічні – виникають у період менструа-
ції (менораґія); розрізняють також дисфункціональні М. 
к. і зумовлені орґанічною патолоґією.

МАТКОВІ ТРУБИ (TUBAE UTERI) – парний труб-
частий орґан, що виконує функції транспортування яй-
цеклітини та сперматозоїдів, створення сприятливого 
середовища для процесу запліднення, розвитку яйце-
клітини в ранні строки вагітності і руху зародка пер-
ших днів вагітності в матку; одним кінцем М. т. відкри-
ваються в матку – матковий отвір труби, а іншим віль-
ним кінцем – черевним отвором – у черевну порожни-
ну; розрізняють такі відділи М. т.: частина М. т., роз-
міщена в стінці матки – маткова частина; перешийок М. 
т. – вузький, найближчий до матки відділ; ампула М. т. – 
відділ, розміщений за перешийком назовні, який посту-
пово збільшується в діаметрі (6–10 мм) і складає поло-
вину всієї довжини М. т.; дистальний кінець М. т., який 
розширюється в лійку М. т., – безпосереднє продовжен-
ня ампули, віль ний край якої закінчується численними 
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виростами – торочками труби; стінка М. т. складається 
із трьох оболонок: слизової, м’язової і серозної.

МАТОЇД – див.: Гебоїдний синдром.
МАТОЧКА ПЕРЕДМІХУРОВА (UT RI CULUS 

PRO STATICUS) – див.: Вебера орґан.
МАТРИКС – 1) дрібнозерниста, напіврідка, в’язка 

речовина, яка заповнює внутрішньоклітинні структури 
та простори між ними; 2) основна речовина хромосоми, 
у яку «вкраплені» ґени.

МАТРИКС ВОЛОСИНИ – частина волосяної ци-
булини, внаслідок поділу клі тин якої відбувається ріст 
волосся.

МАТРИКС НІГТЯ – ділянка епітелію нігтьового 
ложа, внаслідок поділу клітин якого відбувається ріст 
нігтя.

МАТРИЦЯ ВОЛОСИНИ – див.: Матрикс волосини.
МАТРИЦЯ НІГТЯ – див.: Матрикс нігтя.
МАТТІОЛІ-ФОДЖА (C. MATTIOLI-FOGGIA) 

СИН ДРОМ – різновид ідіопатичної міопатії; спостері-
гається проґресуюча м’язова слабкість, у м’язах прома-
цуються щільні неболючі утворення, які при гістолоґіч-
ному дослідженні являють собою пухлини сполучної та 
жирової тканини з відкладеннями солей кальцію.

МАТЦДОРФА – ЛЕРМІТТА (MATZ DORFF – 
J. J. LHERMITTE) – див.: Гемібалізм.

МАТЦЕНАУЕРА – ПОЛЛАНДА (R. MATZE NAU-
ER – R. POLLAND) СИНДРОМ – див.: Дерматоз дис-
менорейний симетричний.

МАТЬЄ (A. MATHIEU) СИМПТОМ – при швидкій 
перкусії надпупкової ділянки чути шум плескоту; ознака 
повної непрохідності кишечнику.

МАУДЖЕРІ (S. MAUGERI) СИНДРОМ – клініч-
ний симптомокомплекс силікозу середостіння; спостері-
гається астматична задишка, періодичне гостре набу-
хання слизової оболонки гортані і трахеї, напади кашлю 
після глибокого вдиху, мідріатична анізокорія.

МАУНТА (L. A. MOUNT) СИНДРОМ – див.: Хо-
реоатетоз пароксизмальний Маунта – Ребека.

МАУНТА – РЕБЕКА (L. A. MOUNT – S. REBACK) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) м’язова дистонія; хворі раптово на-
бувають позиції, як при одно бічній дистонії; свідомість 
збережена, судоми або гіперкінези відсутні. 

МАФФУЧЧІ (A. MAFFUCCI) СИНДРОМ – вада 
розвитку, яка характеризується множинним хондромато-
зом кісток у поєднанні з ґенералізованим анґіоматозом; 
може поєднуватися також з ліпоматозом, фіброматозом, 
невусами шкіри.

МАФФУЧЧІ (A. MAFFUCCI) ХВОРОБА – див.: 
Маффуччі синдром.

МАФФУЧЧІ – КАСТА (A. MAFFUC CI – A. KAST) 
СИНДРОМ – див.: Маффуччі синдром.

МАХА (R. S. MACH) СИНДРОМ – поєднання на-
бряків та гіперальдостеронурії в жінок; при введенні 
більше 4 г кухонної солі за добу розвиваються набря-
ки; спостерігається помірна гіперальдостеронурія; на-
вантаження кухонною сіллю альдостеронурію не змен-
шує.

МАХА (E. MACH) СМУГИ – при розгляданні двох 
розташованих поряд смуг різної яскравості, частина 
темної смуги на межі зі світлою виглядає темнішою, 
тоді як частина світлої смуги на межі з темною вигля-
дає ще світлішою.

МАЦЕРАЦІЯ – 1) розм’якшення та розпушування 
тканин внаслідок тривалої дії на них рідини; 2) вимочу-
вання лікарської сировини у воді при кімнатній темпе-
ратурі з метою витягання діючих речовин.

МАЦКЕВИЧА СИМПТОМ – у хворого, що лежить 
на спині, при згинанні ноги в колінному суглобі поси-
люється біль у ділянці передньої поверхні стегна; озна-
ка подразнення стегнового нерва.

МЕАТОПЛАСТИКА – пластика дефекту барабан-
ної перетинки шкірою зовніш нього слухового проходу.

МЕАТОТОМІЯ – оперативний розтин зовнішнього 
отвору сечовипускального каналу.

МЕБІУСА (P. J. MOEBIUS) СИМПТОМ – при фік-
сації погляду на близькому предметі очі не можуть пере-
бувати в стані конверґенції і одне з них скоро від ходить 
назовні; ознака тирео токсикозу.

МЕБІУСА (P. J. MOEBIUS) СИНДРОМ (1) – 
параліч окорухового нерва у хворих з періодичною 
міґренню; вважається, що даний симптомокомплекс 
розвивається внаслідок стискування нер ва набряклою 
тканиною або переповненими судинами; спостері-
гається сильний головний біль, нудота, блювання, оф-
тальмодинія, відсутність рухів очей, мід ріаз; посту-
пово всі симптоми зникають, довше всіх тримається 
мідріаз.

МЕБІУСА (P. J. MOEBIUS) СИНДРОМ (2) – спад-
ковий (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
параліч окремих, переважно черепних, нервів.

МЕҐА- (меґал-, меґало-; грец. megas, megalu – ве-
ликий) – частина складних слів, яка означає «великий», 
«збільшений». 

МЕҐАДОЛІХОКОЛОН – патолоґічне розширення і 
гіпертрофія стінок товстої кишки на всій її довжині.

МЕҐАДОЛІХОСИҐМА – див.: Доліхомеґасиґма.
МЕҐАДУОДЕНУМ – різке збільшення розмірів два-

надцятипалої кишки; виникає як аномалія розвитку або 
внаслідок патолоґічного процесу.

МЕҐАЕЗОФАҐУС – значне збільшення розмірів 
стравоходу, яке виникає як аномалія розвитку або 
внаслідок патолоґічного процесу.

МЕҐАКАЛІКОЗ – вроджене збільшення ниркових 
чашок; як правило, уражаються всі чашки, інколи тіль-
ки деякі.

МЕҐАКАЛІКС – див.: Меґакалікоз.
МЕҐАКАРІОБЛАСТ – клітина – попередник тром-

бо цитопоезу, утворюється із клітини – попередника міє-
лопоезу, має діаметр 25–40 мкм, округлу форму, круг-
ле або овальне ядро з кількома ядерцями, які займають 
більшу частину клітини; базофільну або оксифільну ци-
топлазму без зернистості.

МЕҐАКАРІОПАТІЯ – див.: Меґакаріо цитопатія.
МЕҐАКАРІОФТИЗ – аплазія меґакаріо цитарного 

ростка мієлоїдної тканини кровотворення; характери-
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зується тяжким ступенем пригнічення або зупинкою 
тромбоцитопоезу.

МЕҐАКАРІОЦИТ – клітина тромбоцитопоезу; ут-
ворюється із промеґакаріоцита, є попередником тром-
боцитів; М. має діаметр 60–120 мкм, полісеґментоване 
ядро, слабобазофільну цитоплазму з азурофільними зер-
нятками; М. і їх попередники синтезують, накопичують 
і створюють гемостатичний потенціал, який дозволяє 
тромбоцитам виконувати роль основного фактора гемос-
тазу: зупиняти кровотечу в зоні мікроциркуляції шляхом 
побудови нового пристінкового утворення – тромбоци-
тарної гемостатичної пробки; формувати каталітичну по-
верхню для реакцій гемокоаґуляції, а також утворювати 
структурно-скорочувальні і енерґетичні центри при утво-
ренні фібринового зсідка; секретувати медіатори запаль-
них і репаративних процесів; меґакаріоцитарні елементи 
характеризуються інтенсивним білковим синтезом; біль-
ша частина білків орґанізується у α-ґранули збережен-
ня, які передаються тромбоцитам; за функціональним 
значенням їх поділяють на 3 групи: 1) білки, які беруть 
участь у судинно-тромбоцитарному гомеостазі: фібри-
ноґен, фібронектин, вітронектин, фактор Віллебранда, 
селектин; 2) фактори й інгібітори зсідання кро ві: фак-
тор V, фібринстабілізуючий фактор, фактор 4 (антигепа-
риновий), β-тром боґлобулін, інгібітори фібринолізу – ін-
гібітор активатора плазміноґена І типу і α2-антиплазмін, 
кініноґен з високою молекулярною масою, інгібітори 
протеаз – α2-антитрипсин і a2-макроґлобулін; 3) медіа-
тори запалення: фактор активації тромбоцитів, тромбо-
цитарний фактор росту, катіонітні білки, бактерицидний, 
хемотаксичний та інші фактори.

МЕҐАКАРІОЦИТОҐРАМА – парціальна мієлоґра-
ма, яка відбиває кіль кісний склад та структуру клітин-
них елементів меґалокаріоцитарного ростка кровотво-
рення.

МЕҐАКАРІОЦИТОПАТІЯ – різні якісні та кількіс-
ні порушення тромбоцитопоезу.

МЕҐАКАРІОЦИТОПОЕЗ – стадія тромбоцитопое-
зу, яка включає в себе процес утворення та диференцію-
вання ядровмісних клітин від меґакаріобласта до меґа-
каріоцита.

МЕҐАКОЛОН – патолоґічне розширення і гіпертро-
фія стінок товстої кишки на певній ділянці або на всій 
її довжині; М. об’єднує різні за походженням та струк-
турними особливостями захворювання, основним сим-
птомом яких є стійкі запори.

МЕҐАЛОБЛАСТ – клітина-попередник еритропое-
зу при меґалобластичному типі кровотворення; має діа-
метр 15–20 мкм, велике ексцентрично розміщене ядро 
та базофільну, поліхроматофільну або оксифільну ци-
топлазму.

МЕҐАЛОҐЛОССІЯ – див.: Макроґлоссія.
МЕҐАЛОҐРАФІЯ – різке збільшення розмірів літер 

при писанні; ознака ураження мозочка.
МЕҐАЛОДАКТИЛІЯ – див.: Макродактилія.
МЕҐАЛОДЕРМІЯ – вроджене захворювання, яке 

характеризується гіпертрофією шкіри з окремими ді-
лянками атрофії.

МЕҐАЛОДОНТІЯ – див.: Макродонтія.
МЕҐАЛОЕСТЕЗІЯ – порушення тактильної чутли-

вості, при якому предмети, що сприймаються на дотик, 
здаються більшими, ніж насправді.

МЕҐАЛОКЕФАЛІЯ – див.: Макроцефалія.
МЕҐАЛОКОРНЕА – вроджене збіль шення розмірів 

рогівки.
МЕҐАЛОМАНІЯ – манія величі (у психічно хво-

рих).
МЕҐАЛОМАСТІЯ – див.: Макро мастія.
МЕҐАЛОНІХІЯ – див.: Макроніхія.
MEGALOPAPILLA – вроджене збіль шення розмірів 

диска зорового нерва.
МЕҐАЛОПЕНІС – див.: Макрофаллос.
МЕҐАЛОПЛАЗІЯ – надмірний ріст будь-якої тка-

нини або орґана.
МЕҐАЛОПОДІЯ – див.: Макроподія.
МЕҐАЛОСПЛЕНІЯ – див.: Спленомеґалія.
МЕҐАЛОУРЕТЕР – розширення сечовода на всій 

його довжині.
МЕҐАЛОФАҐИ – див.: Макрофаґи.
МЕҐАЛОЦЕФАЛІЯ – див.: Макроцефалія.
МЕҐАЛОЦИСТИС – вроджений надмірно збільше-

ний в об’ємі сечовий мі хур; зустрічається в дівчаток з ве-
ликим, тонкостінним сечовим міхуром без ознак стенозу 
вихідного відділу; симптоми пов’язані з інфекцією; час-
то спостерігається міхурово-сечовідний рефлюкс.

МЕҐАЛОЦИТ – клітина, яка виникає при меґало-
бластичному типі еритропоезу; без’ядерна, має діаметр 
від 10 до 12 мкм, еліпсоподібну або округлу форму.

МЕҐАРЕКТУМ – значне розширення прямої киш-
ки.

МЕҐАСИҐМА – значне розширення сиґмоподібної 
кишки, яке виникає як аномалія розвитку або внаслідок 
патолоґічного процесу.

МЕҐАУРЕТЕР – див.: Меґалоуретер.
МЕҐАЦЕФАЛІЯ – див.: Макроцефалія.
МЕҐАЦИСТИС – див.: Меґалоцистис.
МЕҐЛІНА (J. MEGLIN) ТОЧКА – місце виходу ве-

ликого піднебінного нерва через великий піднебінний 
отвір на твердому піднебінні.

МЕДДОКА (W. O. MADDOCK) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс недостатності ґонадо- і адренокорти-
котропної функції гіпофізу зі збереженням тирео тропної 
функції; спостерігається психічна і фізична слабкість, 
виснаження, нічне безсоння, денна сонливість, зникнен-
ня надлобкового і пахвового оволосіння, блі дість шкі-
ри, передчасне старіння; у сечі значно понижена кіль-
кість 17-кетостероїдів, ґонадотропін відсутній; кіль кість 
пов’язаного з білком йоду в крові нормальна. 

МЕДИКАМЕНТ – ліки, лікарський засіб, лікарська 
речовина.

МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ – такий, що стосується 
ліків або спричинений ліками; лікарський.

МЕДИКАЦІЯ – призначення або прописування 
ліків; лікування.

МЕДИЦИНА – система наукових знань та прак-
тичної діяльності, метою яких є зміцнення і збережен-

 МЕҐАКАРІОЦИТ – МЕДИЦИНА



571

ня здоров’я, продовження життя людей, попередження 
та лікування захворювань людини.

МЕДИЦИНА АВІАЦІЙНА – див.: Авіаційна ме-
дицина.

М. ВІЙСЬКОВА – галузь М., яка являє собою сис-
тему наукових знань та практичної діяльності, метою 
яких є зміцнення здоров’я військовослужбовців, попе-
редження та лікування за хворювань, а у воєнний час – і 
бойових уражень.

М. ҐЕОҐРАФІЧНА – галузь М., яка вивчає поши-
рення хвороб, особливості їх виникнення, перебігу в різ-
них ґеоґрафічних умовах та їх зв’язок з цими умовами.

М. КОСМІЧНА – галузь М., що вивчає особливо сті 
життєдіяльності орґанізму людини при дії факторів кос-
мічного польоту і космічного простору з метою розроб-
ки методів і засобів збереження здоров’я та працездат-
ності космонавтів.

М. НАРОДНА – сукупність лікувальних та гіґієніч-
них прийомів, які ґрунтуються на досвіді поколінь лю-
дей щодо збереження здоров’я, подовження життя, по-
передження та лікування захворювань.

М. ПРОФІЛАКТИЧНА – галузь М., яка розроб-
ляє та здійснює санітарно-оздоровчі та лікувально-про-
філактичні заходи щодо попередження захворюваності 
та інвалідності, подовження тривалості життя.

М. СПОРТИВНА – галузь М., що вивчає вплив за-
нять фізичною культурою та спортом на орґанізм люди-
ни як факторів зміцнення здоров’я, підвищення праце-
здатності та довго ліття.

М. СУДОВА – галузь М., що вивчає медичні та ме-
дико-біолоґічні проблеми, пов’язані з вирішенням пи-
тань, які виника ють у правовій практиці.

МЕДИЦИНАЛЬНИЙ – цілющий, зці люючий, лі-
кувальний; лікарський.

МЕДИЧНА ҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що вив-
чає роль спадкових факторів у патолоґії людини.

МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОҐІЯ – див.: Деонтолоґія 
медична.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА – сукупність лікувально-
профілактичних заходів, що проводяться при захворю-
ваннях, травмах, отруєннях, пологах особами, які мають 
медичну освіту; М. д. поділяється на окремі її види за-
лежно від місця її надання, кваліфікації осіб, що її на-
дають, умов для її надання та особливостей орґанізації; 
до таких видів М. д. належать: перша допомога, самодо-
помога, взаємодопомога, долікарська допомога, перша 
лікарська допомога, кваліфікована М. д., спеціалізована 
М. д.; до особливих видів М. д. належать також швидка 
і невідкладна М. д.

МЕДИЧНА КРИМІНАЛІСТИКА – розділ судової 
медицини, що розробляє медичні та медико-біолоґічні 
проблеми, які виникають при розслідуванні злочинів. 

МЕДИЧНА ОСВІТА – 1) сукупність знань та нави-
чок, які необхідні для лікаря або середнього медично-
го працівника; 2) система підготовки та удосконалення 
медичних кадрів.

МЕДИЧНА ПСИХОЛОҐІЯ – розділ психолоґії, що 
вивчає психіку хворої людини, психолоґічні особливості 

про фесійної діяльності медичного праців ника, а також 
взаємовідносини хворого і лікаря.

МЕДИЧНА СЕСТРА – фахівець із середньою ме-
дичною освітою, що працює під керівництвом лікаря в 
лікувальних, лікувально-профілактичних, дошкільних 
установах і школах.

МЕДИЧНА ТЕХНІКА – сукупність технічних за-
собів, які застосовуються в медицині з профілактичною, 
діаґностичною та лікувальною метою, а також при ви-
конанні санітарно-гіґієнічних і протиепідемічних за-
ходів.

МЕДИЧНИЙ – такий, що стосується медицини або 
медичної практики; лі карський.

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД – форма активної медичної 
допомоги населенню, спрямована на визначення стану 
здоров’я та виявлення ранніх форм захворювань.

МЕДИЧНИЙ ОКУЛЬТИЗМ – уявлення про поход-
ження, діаґностику і лікування захворювань, що базу-
ються на визнанні впливу прихованих сил, які не до-
ступні для звичайного людського сприй няття.

МЕДИЧНІ ВОДИ – див.: Лікарські води.
МЕДИЧНІ КАДРИ – сукупність осіб, що мають 

медичну освіту і кваліфікацію та допущені до медич-
ної і фармацевтичної діяльності відповідно до існую-
чих законів.

МЕДИЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ – порушен-
ня медичними працівниками професійних обов’язків і 
правил поведін ки, визначених законом та спеціальними 
інструкціями.

МЕДІА – середній, здебільшого м’язовий, шар стін-
ки кровоносних судин.

МЕДІАКАЛЬЦИНОЗ АОРТИ – скупчення части-
нок солей кальцію в про міжній речовині між фраґментами 
еластичних мембран, з переважним розміщенням на межі 
внутрішньої та середньої третини медії аорти; медіакаль-
циноз може бути у вигляді дрібних розсіяних вогнищ або 
мати форму суцільної смуги кальцифікації, яка складається 
із великих вогнищ кальцієвих відкладень, що переходять 
один в одного і займають всю середню оболонку; кальци-
ноз середньої оболонки аорти та великих артерій виникає 
в осіб молодших 20 років і проґресує з віком.

МЕДІАЛЬНА ПЕТЛЯ (LEMNISCUS MEDIA-
LIS) – сукупність волокон других нейронів більшості 
чутливих шляхів у стовбурі головного мозку, які, 
переходя чи на протилежний бік, утворюють різ кий ви-
гин та, піднімаючись вгору, закінчуються в латерально-
му ядрі таламуса.

МЕДІАЛЬНИЙ – 1) повернутий до серединної – 
медіальної площини тіла; 2) такий, що стосується сере-
дини або центру; середній, серединний.

МЕДІАЛЬНОГО ПОЗДОВЖНЬОГО ПУЧКА 
СИН ДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається 
при однобічному ураженні медіального поздовжнього 
пучка в стовбурі мозку; характеризується поєднанням 
неможливості руху ока всередину з горизонтальним ні-
стаґмом при його від ве денні.

МЕДІАЛЬНОГО ШКІРНОГО НЕР ВА ПЕРЕД-
ПЛІЧЧЯ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спос-
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терігається при ураженні медіального шкірного нерва 
передпліччя; характеризується порушенням чутливості 
шкіри медіальної поверхні передпліччя.

МЕДІАЛЬНОГО ШКІРНОГО НЕР ВА ПЛЕЧА 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається 
на боці ураження медіального шкірного нерва плеча; 
характеризується порушенням чутливості в ділянці па-
хвової ямки і медіальної поверхні плеча.

МЕДІАЛЬНОЇ ПЕТЛІ СИНДРОМ – 1) симпто-
мокомплекс, що спостерігається при ураженні медіаль-
ної петлі на рівні середнього мозку; характеризується 
поєднанням на боці, протилежному ураженню, розладів 
пропріоцептивної, тактильної, больової і температур-
ної чутливості з сенситивною геміатаксією; 2) симпто-
мокомплекс, що спостерігається при ураженні медіаль-
ної петлі в довгастому мозку вище рівня перехрестя та 
в мосту мозку; характеризується поєднанням на боці, 
протилежному ураженню, розладів пропріоцептивної і 
тактильної чутливості з сенситивною геміатаксією.

МЕДІАСТИН- (медіастино-; лат. mediastinus – роз-
міщений посередині) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до середостіння.

МЕДІАСТИНАЛЬНИЙ – такий, що стосується се-
редостіння або належить до нього. 

МЕДІАСТИНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, розвиток якого зумовлений стискуванням 
орґанів середостіння; характеризується поєднанням бо-
лю в грудній клітці, периферійним лімфостазом і стено-
тичним диханням.

МЕДІАСТИНІТ – запалення сполучної тканини 
середостіння; відповідно до анатомічних особливостей 
середо стіння розрізняють передній і задній М., кож-
ний із яких у свою чергу може бути верхнім, середнім і 
нижнім; за клі ніч ним перебігом М. може бути гострим 
і хронічним.

МЕДІАСТИНІТ СИЛІКОЗНИЙ – див.: Мауджері 
синдром.

МЕДІАСТИНОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не дослід-
ження середостіння і його орґанів після введення у ньо-
го рідини або ґазу.

МЕДІАСТИНОПАТІЯ СИЛІКОЗНА – див.: Мау-
джері синдром.

МЕДІАСТИНОПЕРИКАРДИТ – поєднане запален-
ня тканин середостіння і перикарду.

МЕДІАСТИНОСКОПІЯ – оперативне ендоскопіч-
не дослідження переднього середостіння.

МЕДІАСТИНОТОМІЯ – оперативний розтин пе-
реднього або заднього середо стіння.

МЕДІАТОРИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – високо-
активні хімічні речовини, що утворюються в нервовій 
тканині і здійснюють перенесення збудження у синап-
сах. Міс тяться М. у пресинаптичних частинах синапсів 
у вигляді сферичних та еліпсоподіб них пухирців і є на-
слідком процесів обміну, пов’язаних із ферментами мі-
тохондрій. Діючи на рецептори мембрани постсинап-
тичної клітини, М. змінюють її проникність стосовно 
різних іонів і приводять до збудження або гальмування 
клітини. До М. відносять ацетилхолін, адреналін, норад-

реналін, серотонін, ґамма аміномасляну кислоту, гліцин 
та інші амінокислоти.

МЕДІАТОРИ АЛЕРҐІЧНИХ РЕАК ЦІЙ – біо-
лоґічно активні речовини, що утворюються на пато-
хімічній стадії алерґіч ної реакції; медіатори поділяють 
на м е діатори хімерґічних (негайного типу) і кітерґічних 
(уповільненого типу) алерґіч них реакцій.

МЕДІАТОРИ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ – мак-
ромолекулярні речовини по ліпептидної, білкової або ґлі-
копротеїдної природи, за допомогою яких Т-лімфоцити 
здійснюють свою ефекторну функцію; найбільш відо-
мими М. к. і. є: фактор, пригнічуючий міґрацію макро-
фаґів; фактор, агреґуючий макрофаґи; фактор, індуку-
ючий специфічну цитотоксичність макрофаґів; фактор, 
стимулюючий утворення ендоґенних піроґенів; блас-
тоґенні (мітоґенні) фактори; фактор, пригнічуючий син-
тез ДНК; хемотаксичні фактори; фактор, пригнічуючий 
міґрацію поліморфноядерних лейкоцитів; лейкоток-
син; інтерферон; фактор, пригнічуючий ріст колоній; 
фактор, пригнічуючий клітинну проліферацію; фактор, 
уповільнюючий електрофоретичну рухливість тромбо-
цитів; шкірно-реактивний фактор; фактор збільшення 
судинної проникливості; фактор переносу.

МЕДІОКАЛЬЦИНОЗ – відкладання солей кальцію 
у середній оболонці артерій.

МЕДІОКЛАВІКУЛЯРНА ЛІНІЯ – вертикальна 
лінія, що проходить через середню точку ключиці.

МЕДІОНЕКРОЗ АОРТИ КІСТОЗНИЙ – пато-
лоґічний процес у стінці аорти, який характеризується 
виникненням у середній її оболонці вогнищ некрозу, у 
процесі орґанізації яких утворюються кісти.

МЕДІОПЛАНТАРНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі мо-
лоточком по середині підошви спостерігається згинання 
ступні; фізіолоґічний рефлекс.

МЕДУЛІЗАЦІЯ КІСТКИ – патолоґічний процес, 
який характеризується перебудовою компактної речо-
вини кістки з утворенням у ній структур, характерних 
для губчастої речовини.

МЕДУЛО- (лат. medulla – мозок, серцевина) – час-
тина складних слів, яка означає належність до мозку 
(спинного чи кісткового).

МЕДУЛОБЛАСТОМА – злоякісна нейроектодер-
мальна пухлина, яка розвивається у дітей 2–7 років, 
частіше в хлопчиків. Локалізується в черв’яку або в 
півкулях мозочка. Мікроскопічно складається із низь-
кодиференційованих дріб них клітин, що мають слабко 
виражену цитоплазму і овально-витягнуте гіпер хромне 
ядро. Характерними є псевдорозетки, в яких пухлинні 
клітини розміщені навколо безсудинного еозинофільно-
го центру, а також своєрідне ритмічне розміщення клі-
тин у вигляді рядів; численні мітози. М. проростає в 
м’які мозкові оболонки, метастазує по субарахноїдаль-
ному простору.

МЕДУЛОБЛАСТОМА ДЕСМОПЛАСТИЧНА – 
варіант медулобластоми, що містить виражену сітку ре-
тикулінових волокон у стромі; в порівнянні з типовою 
медулобластомою розвивається в старшому віці, проґ-
ноз дещо сприятливіший.
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МЕДУЛОБЛАСТОМА СІТКІВКИ – див.: Дик тіома.
МЕДУЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

внутрішньокісткової венозної системи після введення 
контрастної речовини в кістково-мозковий простір.

МЕДУЛОЕПІТЕЛІОМА – див.: Дик ті ома.
МЕДУЛОМІОБЛАСТОМА – морфолоґічний варі-

ант медулобластоми, що містить ділянки типової меду-
лобластоми і включення поперечно-смугастих м’язових 
волокон.

МЕДУЛОТЕРАПІЯ – див.: Трансплантація кістко-
вого мозку.

МЕДУЛЯРНИЙ – такий, що стосується спинного 
або кісткового мозку; мозко вий, спинно-мозковий, кіс-
тково-мозковий.

МЕДУНКА ЛІКАРСЬКА (PULMO NARIA OFFI-
CI NA LIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни шорстколистих. Стебло шорстке, покрите волосками. 
Кореневище тонке, повзуче, темно-буре. Листки темно-
зелені, довгасто-яйцеподібні, загострені, іноді з білими 
плямками, цілокраї, шорсткі. Квітки у верхньому суцвіт-
ті червоні, потім стають фіолетовими, а пізніше синіми. 
Цвіте у квітні–травні. Росте в заростях, серед чаґарників 
та в листяних лісах. Дія: протизапальна, відхаркувальна, 
пом’якшувальна та слабка сечогінна.

МЕЖОВА БОРОЗНА (SULCUS LIMI TANS) – 
пар не заглиблення в ромбоподібній ямці, яке обмежує 
медіальне підвищення ззовні.

МЕЖОВА БОРОЗНА ПРАВОГО ПЕРЕДСЕРДЯ 
(SULCUS TERMI NA LIS) – лінійне заглиблення на зов-
нішній поверхні правого передсердя, що відповідає ме-
жовому гребеню на внутрішній його поверхні.

МЕЖОВА БОРОЗНА ЯЗИКА (SUL CUS TERMI-
NALIS) – поперечне за глиблення на спинці язика, яке 
розділяє його тіло і корінь.

МЕЖОВА ЛІНІЯ (LINEA TERMI NA LIS) – лінія на 
внутрішній поверхні таза, яка є межею між великим і ма-
лим тазом; утворена мисом, дугоподібними лініями клубо-
вих кісток та верхнім краєм лобкового зчленування.

МЕЖОВА МЕМБРАНА (MEMBRA NA LIMI-
TANS) – ущільнені пластинчасті тканинні шари, які 
розмежовують різні тканини і складаються з похідних 
цих тканин.

МЕЖОВА ПЛАСТИНКА ЗАДНЯ (LAMINA LI MI-
TANS POSTERIOR) – прозорий еластичний шар рогів-
ки, розміщений між її власною речовиною та ендотелієм 
її задньої поверхні.

МЕЖОВА ПЛАСТИНКА ПЕРЕДНЯ (LAMINA 
LIMITANS ANTERIOR) – прозорий безструктурний 
шар рогівки, розміщений між епітелієм її передньої по-
верхні та власною речовиною рогівки.

МЕЖОВЕ КІЛЬЦЕ – поперечна борозна на поверх-
ні матки, яка відповідає межі між тілом матки і її нижнім 
сеґментом; висота розміщення М. к. над лобковим зчле-
нуванням є показником ступеня розкриття шийки матки; 
промацується через черевну стінку при пологах.

МЕЖОВИЙ ГРЕБІНЬ (CRISTA TERMINALIS) – 
виступ стінки правого передсердя, яким закінчуються 
угорі гребінчасті м’язи. 

МЕЖОВІ СТАНИ – психічні захворювання, які 
включають психопатії, неврози та деякі форми реак-
тивних станів.

МЕЗ- (мезо-; грец. mesos – середній, проміжний) – 
частина складних слів, яка означає «середній», «такий, 
що розміщений посередині», «такий, що перебуває в 
проміжному стані в часі чи в просторі».

МЕЗАДЕНІТ – запалення лімфатичних вузлів бри жі 
кишечника. М. поділяють на неспецифічний (простий і 
гнійний), туберкульозний і псевдотуберкульозний. За 
клінічним перебігом розрізняють гос трий і хронічний 
(рецидивуючий) М.

МЕЗАНҐІАЛЬНИЙ МАТРИКС – основна речови-
на мезанґію.

МЕЗАНҐІЙ (MESANGIUM) – сполучнотканинні 
структури, розміщені між капілярами судинного клу-
бочка нирки.

МЕЗАНҐІОЦИТ (MESANGIOCYTUS) – клітина 
сполучної тканини, що входить до складу мезанґію і має 
фаґоцитарну властивість.

МЕЗАОРТИТ – запалення середнього та зовнішньо-
го шарів аорти; здебільшого виникає як прояв сифілісу 
внутрішніх орґанів.

МЕЗАРТЕРІЇТ – запалення середнього шару ар-
теріальної стінки.

МЕЗЕНТЕРИКОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження верхньої і нижньої брижових артерій після їх кон-
трастування.

МЕЗЕНТЕРИКО-КАВАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – 
хірурґічне формування сполучення між верхньою бри-
жовою веною і нижньою порожнистою веною або їх га-
лузками.

МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується бри-
жі; брижовий.

МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИЙ ЛІМФАДЕ НІТ – див.: Ме-
за деніт.

МЕЗЕНТЕРІЙ – див.: Брижа.
МЕЗЕНТЕРІОЛ – брижа червоподібного відрост-

ка; мала брижа.
МЕЗЕНТЕРІОЛІТ – запалення брижі червоподіб-

ного відростка.
МЕЗЕНТЕРИТ – запалення брижі.
МЕЗЕНХІМА – зародкова сполучна тканина лю-

дини та більшості багатоклітинних тварин. У зародках 
виконує опорну, трофічну і захисну функції. На ранніх 
стадіях розвитку до складу М. входять вільні клітини, 
на пізніших – зірчасті клітини (з’єднані своїми парос-
тками, утворюють синцитій) і блукаючі клітини. З М. 
розвиваються різні види сполучної тканини, кровотвор-
ні орґани, кров, кровоносні та лімфатичні судини, біль-
шість гладеньких м’язів.

МЕЗЕНХІМАЛЬНІ ПУХЛИНИ МНОЖИННІ 
ВРО ДЖЕНІ – див.: Фіброматоз ґенералізований врод-
жений.

МЕЗЕНХІМОМА – пухлина складної будови, яка 
складається із кількох тканин мезенхімного походжен-
ня. М. переважно локалізується в товщі м’язів кінці-
вок, особливо стегна, в заочеревинній тканині, на шиї. 
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Структура М. відрізняється строкатістю – спостерігать-
ся безладно розміщені ділянки жирової, фіброзної, пух-
кої сполучної, судинної тканин, острівці кровотворен-
ня, острівці хряща, кістки, недиференційована ткани-
на типу мезенхіми. Звичайно, пухлина росте повільно, 
інколи характеризується швидким ростом; схильна до 
рецидивів, може трансформуватися в злоякісну пух-
лину.

МЕЗЕНХІМОМА БАГАТОКОМПОНЕНТНА – 
морфолоґічний варіант М., до складу якої входить кіль-
ка похідних мезенхіми.

М. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – див.: М. багатокомпо-
нентна.

М. ОДНОКОМПОНЕНТНА – морфолоґічний 
варіант М., будова якої близь ка до мезенхіми. 

МЕЗЕНХІМОПЛАСТИКА – мета пластичне пере-
творення епітеліальної тканини в похідні мезенхіми.

МЕЗЕНЦЕФАЛІТ – запалення серед нього мозку.
МЕЗЕНЦЕФАЛОТОМІЯ – хірурґічне перерізан-

ня спиноталамічного шляху в середньому мозку; пока-
занням до операції є стійкі болі, які не усуваються після 
оперативних втручань на периферійній нервовій системі, 
спінальному та ромбен цефальному рівнях ц. н. с. 

МЕЗЕНЦЕФАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при ураженнях середньо-
го мозку; характеризується поєднанням невролоґічних 
(центральні парези, м’язова риґідність, параліч погляду) 
та психопатолоґічних (галюцинації, порушення емоцій, 
зміни свідомості) розладів.

МЕЗОБІЛІН – див.: Уробілін.
МЕЗОБЛАСТ – див.: Мезодерма.
МЕЗОБЛАСТОМА УРОҐЕНІТАЛЬНА – див.: Ме-

зонефрома.
МЕЗОБРОНХІТ – запалення підслизового або 

м’язового шару стінки бронха.
МЕЗОВАРІЙ – брижа яєчника; частина заднього 

листка широкої маткової зв’язки.
МЕЗОҐАСТРАЛҐІЯ – біль у черевній ділянці.
МЕЗОҐАСТРІЙ – 1) ділянки брижі зародка, 

пов’язані зі шлунком; 2) див.: Черевна ділянка.
МЕЗОҐЛІОБЛАСТ (MESOGLIO BLASTUS) – клі-

тина мезенхім ного походження, яка диференціюється в 
клітину мікроґлії. 

МЕЗОҐЛІЯ – див.: Мікроґлія.
МЕЗОДЕРМА (MESODERMA) – середній зародко-

вий листок, властивий людині та багатоклітинним тва-
ринам (крім губок і кишечнопорожнинних). М. утво-
рюється під час другої фази ґаструля ції, головним чи-
ном, внаслідок випинання багатошарової ділянки стінки 
бластули; з М. розвиваються поперечносмугасті м’язи, 
сполучнотканинна частина шкіри, кровоносна та стате-
ва системи.

МЕЗОДЕРМАЛЬНА ЗЛОЯКІСНА ЗМІШАНА 
ПУХ ЛИНА ЯЄЧНИКА – злоякісний новоутвір яєч ни-
ків мезодермальної природи; характеризується поєднан-
ням різних злоякісних епітеліальних та мезенхімальних 
компонентів; при цьому клітинне диференціювання ме-
зенхімального компонента відрізняється значною різно-

манітністю; переважаючими гістолоґічними типами є 
лейоміосаркома, рабдоміосаркома, ліпосаркома. 

МЕЗОІЛЕЇТ – запалення брижі клубової кістки.
МЕЗОКАРДІЯ – варіант розташування серця, при 

якому його довга вісь приблизно збігається з серед ньою 
лінією тіла.

МЕЗОКЕФАЛІЯ – див.: Мезоцефалія.
МЕЗОКОЛОН – брижа товстої кишки.
МЕЗОКРАНІЯ – варіант форми черепа, який харак-

теризується середнім (між брахі- і доліхокранією) спів-
відношенням поперечного і поздовжнього діаметрів че-
репа (черепний індекс 75,0–79,9).

МЕЗОМЕТРІЙ – див.: Брижа матки.
МЕЗОНЕФРАЛЬНА ПРОТОКА – протока пер-

винної нирки, що утворюється в кінці першого міся-
ця внутрішньоутробного розвитку із проміжної мезо-
дерми; в особин чоловічої статі із М. п. розвиваються 
сім’явиносні шляхи, а в особин жіночої статі він підля-
гає зворотному розвитку.

МЕЗОНЕФРОҐЕННИЙ РАК – див.: Мезонефро-
ма.

МЕЗОНЕФРОМА – злоякісна пухлина яєчника, яка 
розвивається із персистуючих залишків первинної нир-
ки; компактні ділянки М. складаються із численних труб-
частих структур у вигляді подов жених каналів, що висте-
лені циліндричним, часто війчастим епітелієм з невели-
кими папіломатозними виступами в порожнини; клітини 
пухлини містять поліморфні ядра з фігурами мітозу.

МЕЗОНЕФРОС – див.: Вольфа тіло.
МЕЗОННЄВА (J. G. F. MAISON NEU VE) СИМП-

ТОМ – виникнення, так званого, перерозтягнення до-
лоні; ознака перелому променевої кістки в типовому 
місці.

МЕЗОПЕРІАРТЕРІЇТ – запалення переважно се-
редньої і зовнішньої оболонок артерій змішаного типу, 
яке поширюється на оточуючу тканину.

МЕЗОПЛАЗМА – частина цитоплазми, розміщена 
між екто- і ендодермою.

МЕЗОСАЛЬПІНКС – брижа маткової труби; час-
тина широкої зв’язки матки.

МЕЗОСАПРОБИ – див.: Мезомапробіонти.
МЕЗОСАПРОБІОНТИ – орґанізми, що живуть у 

середньозабруднених орґанічними речовинами водой-
мах.

МЕЗОСИҐМОЇДИТ – запалення брижі сиґмоподіб-
ної кишки.

МЕЗОСИҐМОПЛІКАЦІЯ – оперативне зменшення 
довжини брижі сиґмоподібної кишки.

МЕЗОТЕЛІЙ – різновидність епітеліальної ткани-
ни; розвивається з мезодерми; вкриває серозні оболон-
ки; складається з одного шару плоских клітин, які щільно 
прилягають одна до одної, форма і розмір цих клітин за-
лежать від їхнього стану; М. бере участь у всмоктуванні 
та виділенні рідини, що зволожує серозні оболонки.

МЕЗОТЕЛІОМА – пухлина, що виникає із мезо-
теліальної вистилки целомічних порожнин і складаєть-
ся із різного поєднання епітеліоїдних і веретеноподіб-
них клітин; виділяють М. тубулярного, папілярного і ту-
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булярно-папілярного ви ду; зустрічаються дифузні і ло-
калізовані форми. Виділяють доброякісний і злоя кісний 
варіанти М. До І-го відносять так звану аденоматозну 
пухлину статевих орґанів, а також фіброзну М.; всі ін-
ші види М. злоякісні.

МЕЗОТЕЛІОМА ЗЛОЯКІСНА – зустрічається в 
плеврі, очере вині і в перикарді. Найчастіша форма М. 
з. – епітеліоїдна М. з переважно тубулярною або сосоч-
ковою будовою. Тубулярний варіант характеризується 
тяжами і трубочками із сплощених, кубічних або висо-
ких призматичних клітин. Пухлина нагадує аденокарци-
ному або геманґіоендотеліому. При сосочковому варіан-
ті вирости побудовані з клітинно-волокнистої основи з 
судинами, покритими поліморфними кубічними або ви-
сокими призматичними клітинами з домішкою ґіґантсь-
ких клітин. М. з. схильна до швидкої дисемінації по лім-
фатичних судинах серозної оболонки. Типові метастази 
в реґіонарні лімфатичні вузли.

М. ФІБРОЗНА – доброякісна пухлина, що має бу-
дову багатої клітинами фіброми; мезотеліальне поход-
ження клі тин пухлини підтверджується тільки в куль-
турі тканин.

МЕЗОТЕЛІОЦИТ – плоскі поліґональні клітини, 
які складають мезотелій.

МЕЗОТЕНДИНІЙ – див.: Мезотенон.
МЕЗОТЕНОН – складка синовіальної оболонки в 

місці переходу її парієтального листка, що покриває фіб-
розну піхву сухожилка, згинача або розгинача паль ців, у 
вісцеральний листок, що оточує сам сухожилок.

МЕЗОТИМПАНІТ – хронічне гнійне запалення се-
реднього вуха; характеризується слизово-гнійними виді-
леннями із вуха, центральною перфорацією барабанної 
перетинки, інколи – розростанням ґрануляційної ткани-
ни та утворенням поліпів.

МЕЗОТИМПАНОН – див.: Мезотимпанум.
МЕЗОТИМПАНУМ – центральна частина барабан-

ної порожнини, що відпові дає розташуванню барабан-
ної перетинки.

МЕЗОФАРИНҐІТ – запалення слизової оболонки 
ротової частини глотки.

МЕЗОФАРИНҐОКОНСТРИКЦІЯ – хірурґічне за-
криття дефекту при вродженому незарощенні піднебін-
ня, яке полягає у звуженні ротової частини глотки; етап 
пластичної операції.

МЕЗОФАРИНҐОСКОПІЯ – візуальне дослідження 
ротової частини глотки.

МЕЗОФАРИНКС – середня частина глотки.
МЕЗОФІЛЬНІ ОРҐАНІЗМИ – орґаніз ми, що жи-

вуть в умовах помірної вологості.
МЕЗОФІТИ – еколоґічна група рослин, що ростуть 

в умовах середнього зволоження.
МЕЗОЦЕФАЛІЯ – проміжна між бра хіцефалією і 

доліхоцефалією форма голови; характеризується вели-
чиною головного показника від 76,0 до 80,9 у чоловіків 
і від 77,0 до 81,0 у жінок.

МЕЙБОМА (H. MEIBOM) ЗАЛОЗИ – складні саль-
ні залози, які розміщені в товщі хряща повіки і відкри-
ваються по її краю.

МЕЙБОМІТ – гостре запалення залози хряща пові-
ки; клінічно проявляється гіперемією, набряком та ін-
фільтрацією кон’юнктиви; зазначені зміни поширюють-
ся на шкіру повіки; інфільтрат згодом розсмоктується, 
прориває чи обсумковується.

МЕЙҐСА (J. V. MEIGS) СИНДРОМ – поєднан-
ня доброякісних пухлин яєчника або матки з асцитом, 
гідротораксом та загальним виснаженням.

МЕЙҐСА – СЕЛМОНА (J. V. MEIGS – U. J. SAL-
MON) СИНДРОМ – див.: Мейґса синдром. 

МЕЙЄРА (G. H. MEYER) ЗАЛОЗИ – див.: Мейє-
ра орґан.

МЕЙЄРА (G. H. MEYER) ЛІНІЯ – лінія, яка спо-
лучає вісь великого пальця з середньою точкою п’ятки 
ступні.

МЕЙЄРА (G. H. MEYER) ОРҐАН – скупчення за лоз 
внизу язика, розміщене в під’язиково-язиковому м’язі.

МЕЙЄРА (A. MEYER) СИМПТОМ (1) – сильне 
пасивне долонне згинання основної фаланґи ІІІ пальця 
руки викликає в здорових людей рефлекторне протисто-
яння І пальця, згинання його в п’ястково-фаланґовому 
суглобі і розгинання в міжфаланґовому; при ураженні 
пірамідного шляху симптом відсутній.

МЕЙЄРА (H. W. MEYER) СИМПТОМ (2) – трем-
тіння рук і ніг хворого в стадії висипів; можлива озна-
ка скарлатини.

МЕЙЄРА (G. H. MEYER) СИНУС – ямочка, роз-
міщена на дні зовнішнього слухового проходу перед ба-
рабанною перетинкою.

МЕЙЄР-БЕТЦА (F. MEYER-BETZ) СИНДРОМ – 
див.: Міоґлобінурія паралітична.

МЕЙЄР-БЕТЦА (F. MEYER-BETZ) ХВОРОБА – 
див.: Міоґлобінурія паралітична.

МЕЙЄРГОФЕРА (E. MEYERHOFER) ПЛЯМИ – 
круглі жовтуваті плями, які з’являються в дітей ранньо-
го віку на передній поверхні гомілок при ексудативно-
катаральному діатезі.

МЕЙЄР-ШВІКЕРАТА (G. MEYER-SCHWICKE-
RATH) СИНДРОМ – див.: Мейєр-Швікерата – Вейєр-
са синд ром.

МЕЙЄР-ШВІКЕРАТА – ВЕЙЄРСА (G. MEYER-
SCHWICKERATH – H. WE    YERS) СИНДРОМ – спад-
ковий симптомокомплекс, що характеризується мік ро -
фтальмом з аномаліями райдужної оболонки і ґлауко-
мою; маленьким носом із загостреним кінчиком і ши-
роким коренем (несправжній гіпертелоризм); ґенералі-
зованою дисплазією зубної емалі, гіпотрихозом, камп-
тодактилією, синдактилією.

МЕЙЖА (H. MEIGE) ХВОРОБА – див.: Нонне – 
Мілроя синдром.

МЕЙЖА – МІЛРОЯ (H. MEIGE – W. F. MIL ROY) 
СИНДРОМ – див.: Нонне – Мілроя синдром.

МЕЙЛЕНҐРАХТА (E. MEULEN GRACHT) ЖОВ-
ТЯНИЦЯ – див.: Жільбера – Лербулле синдром.

МЕЙНЕРТА (T. MEYNERT) АМЕНЦІЯ – гострий 
психоз, що характеризується незв’язністю мислення та 
мовлення; прояв аментивного синдрому або нападо-
подібної шизофренії. 
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МЕЙО (W. J. MAYO – CH. H. MAYO) СИМП-
ТОМ – при вдиху підборіддя і гортань зміщуються до-
низу; ознака третьої стадії анестезії.

МЕЙО-РОБСОНА (A. MAYO-ROB SON) СИМП-
ТОМ – біль при пальпації в лівому підребер’ї; ознака 
гострого панкреатиту.

МЕЙОЗ – форма поділу клітин, що відбувається на 
певних етапах життєвого циклу орґанізмів, яким влас-
тиве статеве розмноження. М. включає розділені інтер-
фазою два послідовних клітинних поділи, з яких лише 
перший, редукційний поділ супроводиться зменшен-
ням (редукцією) кількості хромосом удвічі, а другий, 
екваційний (вирівнюючий) схожий на мітоз. Кожний з 
поділів має профазу, метафазу, анафазу і телофазу. За 
час цих поділів здійснюється тільки одна репродукція 
хромосом, друга ж під мінюється кон’юґацією (зближен-
ням) гомолоґічних хромосом, серед яких одна належить 
чоловічій, а друга – жіночій ґаметі. Суть М. полягає в 
утворенні 4 ядер, а потім клітин, які містять по одній го-
молоґічній хромосомі від кожного з батьків. М. забезпе-
чує рівномірний розподіл ґенетичного матеріалу в ряді 
поколінь орґанізмів.

МЕЙОЦИТ – див.: Ауксоцит.
МЕЙРА (MEYR) СИМПТОМ – болючість при на-

тискуванні біля медіального краю великогомілкової кіс-
тки в нижній третині гомілки; ознака глибокого тром-
бофлебіту гомілки.

МЕЙСНЕРА (F. MEISSNER) ПЕРЕЛОМ – ізольо-
ваний перелом проксимального метафізу великогоміл-
кової кістки.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) ВЕНА – вена, роз-
міщена між краями плаценти та гладенького хоріону.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) ДИВЕРТИКУЛ – вро-
джена аномалія, зумовлена неповним зворотним розвит-
ком жовт кової протоки; зустрічається приблизно у 2% 
випадків; характеризується випинанням клубової кишки, 
яке розміщено на протибрижовому краї, у деяких випад-
ках – на боковій стінці клубової кишки, приблизно біля 1 
м від її кінця; довжина відростка 5–7 см; у більшості ви-
падків М. д. вільно звисає в черевну порожнину, інколи 
вершиною прикріплюється до пупкового кільця, брижі 
кишки, сечового міхура або до інших орґанів.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) ПІДВИЩЕННЯ – по-
здовжнє підвищення на дні нижнього рогу бокового 
шлуночка, утворене втисненням однойменної борозни 
на нижній поверхні мозкової півкулі.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) ПОРОЖНИНА – про-
стір між листками твердої мозкової оболонки в ділянці 
трійчастого втиснення піраміди скроневої кістки, в яко-
му розміщений ґанґлій трійчастого нерва.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) СИНДРОМ – див.: 
Ґрубера синдром.

МЕККЕЛЯ (J. F. MECKEL) ЯМКА – заглиблення 
на передній поверхні піраміди скроневої кістки, поб-
лизу її верхівки; місце розміщення ґанґлія трійчасто-
го нерва.

МЕККЕЛЯ – ҐРУБЕРА (J. F. MECKEL – G. B. GRU-
BER) СИНДРОМ – див.: Ґрубера синдром.

МЕКОНІЗМ – див.: Опіоманія.
МЕКОНІЄВОГО ЗАКУПОРЕННЯ СИНДРОМ – 

симптомокомплекс кишкової непрохідності, спричине-
ної твердим чи грубим меконієм; при цьому дефіцит 
ферментів чи зміни в ґанґліонарних клітинах не вияв-
ляються.

МЕКОНІЙ – 1) первородний кал; перші екскремен-
ти новонародженого, що ви діляються в перші 2 дні піс-
ля народження; мають зеленуватий колір, складаються 
із епітеліальних клітин, слизу та жовчі; 2) стара назва 
опіуму.

МЕЛАЗМА – див.: Хлоазма.
МЕЛАЛҐІЯ АЛІМЕНТАРНА – див.: Ґопалана син-

дром.
МЕЛАН- (мелано-; грец. melas, melons – чорний, 

темний) – частина складних слів, яка означає «чорний», 
«темний», «такий, що стосується меланіну».

МЕЛАНЕМІЯ – наявність меланіну в крові.
МЕЛАНІЗМ – наявність великої кіль кості піґмен-

тів у зовнішніх покривах, що зумовлює їх темне забар-
влення.

МЕЛАНІН – піґмент темно-коричневого або чорно-
го кольору, який синтезується в меланоцитах на білко-
вому матриксі меланосом із тирозину під дією тирози-
нази і відкладається у вигляді мелано протеїнового ком-
плексу.

МЕЛАНІНОВІ ҐРАНУЛИ – повністю заповнені ме-
ланіном і ензиматично інертні меланосоми.

МЕЛАНОБЛАСТИ – попередники меланоцитів; 
міґрують із нервового гребеня в різні частини тіла за-
родка і перетворюються на пізніших етапах розвитку в 
зрілі меланоцити.

МЕЛАНОБЛАСТОЗ БЛОХА – СУЛЬЦ БЕРҐЕРА 
(B. BLOCH – M. SULZ BERGER) – див.: Incontinentia 
pigmenti.

МЕЛАНОБЛАСТОЗ ВРОДЖЕНИЙ НЕЙРОКУ-
ТАННИЙ – див.: Меланоз нейродермальний.

МЕЛАНОБЛАСТОЗ ЕКСЦЕСИВНИЙ – див.: Ме-
ланоз нейродермальний.

МЕЛАНОБЛАСТОЗ ШКІРИ ЛІ НІЙНИЙ АБО 
ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – див.: Incontinentia pigmenti.

МЕЛАНОБЛАСТОМА – див.: Меланома.
МЕЛАНОДЕРМАТИТ ТОКСИЧНИЙ – див.: Хоф-

мана – Хабермана синд ром.
МЕЛАНОДЕРМІЯ – надмірне відкладання мелані-

ну в шкірі.
М. АРСЕНІКАЛЬНА – М., розвиток якої зумовле-

ний хронічною інтоксикацією арсеном; характеризуєть-
ся появою бурих плям навколо сосків, у ділянці стате-
вих орґанів та пахвових ямок.

М. ТОКСИЧНА ЛІХЕНОЇДНА – М., розвиток якої 
зумовлений впливом вуглеводнів – продуктів переробки 
нафти та кам’яного вугілля; характеризується появою 
бурої сітчастої піґментації шкіри; поєднується з утво-
ренням сплощених папул та пухирів.

МЕЛАНОДЕСМОБЛАСТ – малодиференційована 
клітина, яка розміщена в сосочковому шарі дерми; по-
передник меланодесмоцита.

 МЕЙО СИМПТОМ – МЕЛАНОДЕСМОБЛАСТ
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МЕЛАНОДЕСМОЦИТ – клітина сосочкового ша ру 
дерми, що містить у цитоплазмі зерна меланіну.

МЕЛАНОДОНТІЯ – поверхневе забарвлення різців 
та ікол у чорний колір при розвитку в них карієсу.

МЕЛАНОЕПІТЕЛІОБЛАСТИ – див.: Мелано-
бласти.

МЕЛАНОЕПІТЕЛІОЦИТИ – див.: Меланоцити.
МЕЛАНОЗ – вогнищеве або дифузне накопичення 

в орґанах або тканинах піґменту меланіну.
МЕЛАНОЗ АРСЕНІКАЛЬНИЙ – див.: Мелано-

дермія арсенікальна.
МЕЛАНОЗ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ – див.: Ріля ме-

ланоз.
МЕЛАНОЗ ВОГНИЩЕВИЙ – М., який характери-

зується вогнищевим від кладанням піґменту.
МЕЛАНОЗ ДЕРМИ ДЕҐЕНЕРАТИВНИЙ – див.: 

Incontinentia pigmenti.
МЕЛАНОЗ ДИФУЗНИЙ – меланоз, який характе-

ризується відкладанням піґменту в орґанах і тканинах 
всього орґанізму.

МЕЛАНОЗ КИШКИ – відкладання коричневого 
піґменту в слизовій оболонці кишки. Особливо М. к. 
може бути виражений при захворюваннях печінки та 
підшлункової залози, при раку товстої кишки.

МЕЛАНОЗ ЛЕНТИКУЛЯРНИЙ ҐЕНЕРАЛІЗО-
ВАНИЙ – див.: Лентиґіноз.

МЕЛАНОЗ НЕЙРОДЕРМАЛЬНИЙ – спадкова 
(успадкування за домінантним типом) надмірна піґмен-
тація шкіри, м’якої мозкової оболонки і мозку; на шкірі 
можуть бути ґігантські невуси або множинні дрібні ро-
димі плями, в м’якій мозковій оболонці спостерігаєть-
ся проліферація невусних клітин з утворенням мелані-
ну, в тканині мозку – периваскулярні скупчення мела-
нофорів.

МЕЛАНОЗ НЕСПРАВЖНІЙ – див.: Псевдоме-
ланоз.

МЕЛАНОЗ ОКУЛОДЕРМАЛЬНИЙ – М., що ха-
рактеризується плямистим сірувато-синім забарвленням 
склер і шкіри обличчя в ділянці розгалуження трійчас-
того нерва. М. о. зустрічається в рас, що від різняються 
піґментованим кольором шкіри, переважно в жінок.

МЕЛАНОЗ ПЕРЕДРАКОВИЙ ОБМЕЖЕНИЙ – 
див.: Дюбрейля – Хатчинсона синдром.

МЕЛАНОЗ ПРОФЕСІЙНИЙ – М., який зумовле-
ний дією на орґанізм будь-яких професійних шкідли-
вих чинників.

МЕЛАНОЗ РЕТИКУЛЯРНИЙ ПРОҐРЕСУЮ-
ЧИЙ – див.: Ксеродерма піґ ментна.

МЕЛАНОЗ РІЛЯ – див.: Ріля меланоз.
МЕЛАНОЗ СПРАВЖНІЙ – див.: Меланоз.
МЕЛАНОЗ ТОКСИЧНИЙ РЕТИКУЛЯРНИЙ – 

М., який розвивається при дії вуглеводнів, переважно 
нафтенових, інколи кам’яновугільних; важливе зна-
чення в розвитку М. т. р. мають порушення функції ен-
докринних залоз, веґетативні неврози, гіпоавітаміно-
зи, підвищена фоточутливість, неповноцінне харчуван-
ня. На початку захворювання спостерігається помірне 
почервоніння відкритих ділянок шкіри, в подальшому 

з’являється гіперпіґментація шкіри сіро-бурого кольору, 
яка поширюється і на закриті ділянки шкіри. Поступо-
во в зонах ураження розвивається фолікулярний гіпер-
кератоз, ділянки псевдоатрофії шкі ри, помірне лущен-
ня, телеанґіектазії.

МЕЛАНОЗ ТРУПНИЙ – див.: Псевдомеланоз (2).
МЕЛАНОЗ ШКІРИ – М., який характеризується 

первинною дифузною гіперпіґментацією шкіри, яка зу-
мовлена від кладенням меланіну.

МЕЛАНОКАРЦИНОМА – див.: Меланома.
МЕЛАНОМА – злоякісна пухлина з піґментоутво-

рюючої тканини; одна із найбільш злоякісних пухлин 
людини. Виділяють 3 основні форми М.: а) така, що 
поверхнево поширюється, б) типу злоякісного лентиґо 
(лентиґо-меланома) і в) вузлова. Перших два типи відріз-
няються двофазним характером розвитку пухлини. Пер-
ша фаза радіального росту і друга – вертикального росту. 
Вузлова М. має одну вертикальну фазу росту.

М. ЗЛОЯКІСНА – див.: Меланома.
М. ЮНАЦЬКА – див.: Невус епіте ліоїдний, або ве-

ретеноклітинний.
МЕЛАНОНІХІЯ – меланоз нігтів; виникає при цук-

ровому діабеті, гіпертирео зі, вагітності та ін.; інколи 
зустрічається вроджена М.

МЕЛАНОПАТІЯ – див.: Меланоз. 
МЕЛАНОСАРКОМА – див. Меланома.
МЕЛАНОСОМИ – специфічні цито плазматичні 

орґанели меланоцитів, які продукують меланін.
МЕЛАНОТРОПІН – див.: Меланоцитостимулюю-

чий гормон.
МЕЛАНОТРОПНИЙ ГОРМОН – див.: Меланоци-

тостимулюючий гормон. 
МЕЛАНОФОРИ – піґментні клітини, що містять 

меланін від темно-коричневого до майже чорного ко-
льору.

МЕЛАНОЦИТАРНА АТИПОВА ДИСПЛАЗІЯ – 
доброякісне ураження шкіри, яке характеризується ін-
траепідермальною примежовою проліферацією ати-
пових меланоцитів. Мікроскопічно М. а. д. може бу-
ти трьох типів: а) атипова лентиґіозна меланоцитарна 
дисплазія, б) атипова меланоцитарна дисплазія «пед-
жетоїдного» типу і в) епітеліоїдна меланоцитарна дис-
плазія.

МЕЛАНОЦИТИ – піґментні клітини, які синте-
зують меланін; містять специфічні цитоплазматичні 
орґанели – меланосоми, що продукують меланін; за-
лежно від походження розрізняють вільні й епітеліаль-
ні М.

МЕЛАНОЦИТОБЛАСТОМА – див.: Меланома.
МЕЛАНОЦИТОМА – див.: Меланома.
МЕЛАНОЦИТОСТИМУЛЮЮЧИЙ ГОРМОН – 

гормон проміжної частини гіпофізу, який викликає дис-
персію піґментних ґранул – меланосом у меланоцитах, 
що призводить до потемніння шкі  ри; секреція М. г. 
реґулюється ц. н. с., яка має в основному інгібуючий 
вплив.

МЕЛАНУРІЯ – виділення меланіну із сечею; сеча 
при цьому має темно-коричневий або чорний колір.

 МЕЛАНОДЕСМОЦИТ – МЕЛАНУРІЯ
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МЕЛАНХОЛІЙНИЙ – тужливий, сумний.
МЕЛАНХОЛІЙНИЙ НАПАД – раптовий напад 

різкого рухового неспокою або буйства при меланхолії 
з потьмаренням свідомості і непоборним прагненням 
до насильницьких дій над самим собою та оточуючими 
(поранення самого себе, самогубство, підпал).

МЕЛАНХОЛІК – 1) людина, в якої переважає при-
гнічений, сумний настрій; 2) один з типів темперамен-
ту, якому відповідає слабкий гальмівний тип вищої не-
рвової діяльності.

МЕЛАНХОЛІЯ – 1) розгорнуті варіанти великих 
депресій, що характеризуються вираженою психомо-
торною загальмованістю або ажитацією, схудненням, 
патолоґічним відчуттям провини, порушенням нічного 
сну або ранніми пробудженнями, добовими коливання-
ми настрою та активності з погіршенням стану вранці, 
а також втратою здатності переживати почуття задово-
лення; 2) смуток, туга.

МЕЛАНХОЛІЯ ІНВОЛЮЦІЙНА – див.: Мелан-
холія пресенільна.

МЕЛАНХОЛІЯ ПРЕСЕНІЛЬНА – одноразовий 
психоз у формі тривожно-ажитованої депресії з марен-
ням та розвитком на піку захворювання клінічної карти-
ни меланхолічної парафренії; протікає у вигляді трива-
лого багаторічного нападу або хронічно; зустрічається 
майже виключно в жінок.

МЕЛАНХОЛІЯ ПРЕСЕНІЛЬНА ЗЛОЯКІСНА – 
форма психозу, що розвивається в людей літнього і ста-
речого віку; характеризується неперервним тривожним 
збудженням з мовленнєвою незв’яз ністю, розгубленням, 
періодами онейроїд ного потьмарення свідомості, роз-
витком кахексії.

MELAS-СИНДРОМ – спадковий симптомокомп-
лекс з материнським (мітохондріальним) успадкуван-
ням; спостерігаються мітохондріальна енцефалопатія, 
лактоацидоз та нападоподібні стани.

МЕЛАТОНІН – гормон епіфіза (шишкоподібного 
тіла).

МЕЛЕДА (MELEDA – ОСТРІВ В АДРІАТИЧНО-
МУ МОРІ) СИНДРОМ – різновид спадкового (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) пальмоплан-
тарного кератозу; зміни проявляються при народженні 
або впродовж перших тижнів чи місяців життя; спос-
терігаються симетричні плоскі, жовтуваті або темнуваті 
потовщення рогового шару на долонях і підошвах; з ча-
сом вони поширюються на дорсаль ні поверхні кистей і 
ступень та на передпліччя; звичайно, подібні вогнища 
з’являються на ділянках колін і ліктів; часто розвива-
ються вторинні контрактури пальців; виражений паль-
моплантарний гіперґідроз, койлоніхія, оніхоґрипоз, різні 
аномалії волосся, укорочення та звуження кін цевих фа-
ланґ паль ців, помутніння кришталика.

МЕЛЕНА – виділення неоформлених, чорного кольо-
ру екскрементів при кровотечах у стравоході, шлунку 
або верхніх відділах тонкої кишки.

МЕЛЕНА НОВОНАРОДЖЕНИХ – виділення ка лу 
малинового кольору, що спостерігається при гемораґіч-
ній хворобі новонароджених.

МЕЛЕНА НОВОНАРОДЖЕНИХ НЕСПРАВЖ-
НЯ – виділення калу темного кольору, що зумовлено 
заковтуванням новонародженим власної крові або крові 
матері.

МЕЛІБІАЗА – див.: α-Ґалактозидаза.
МЕЛІОЇДОЗ – інфекційне захворювання, що спри-

чинюється Pseudomonas pseu domallei; належить до гру-
пи бакте ріальних зоонозів; є ендемічним для деяких 
районів тропічної зони; проявляється септицемією з ут-
воренням абсцедуючих ґранульом в різних орґанах.

МЕЛІСА ЛІКАРСЬКА (MELISSA OFFICINALIS 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини губоц-
вітих. Стебло чотиригранне, прямостояче, гіл лясте, вся 
рослина м’яковолосиста. Листки мають запах лимона, 
за формою серцеподібні, зморщені, великозубчасті, че-
решкові. Квітки білі або білі з рожевим відтінком і чер-
воною плямою, на вер хів ці стебла зібрані в суцвіття. 
Плід – чотири горішки. Цвіте в липні-серпні. Росте се-
ред заростей, на узліссі, у чагарниках. Дія: протиспас-
тична, сечогінна, заспокійлива, знеболююча.

МЕЛІСОФОБІЯ – див.: Апіфобія.
МЕЛІТОКОКОЗ – див.: Бруцельоз.
МЕЛІТОКОКЦІЯ – див.: Бруцельоз.
МЕЛІТУРІЯ – див.: Ґлікозурія.
МЕЛЛЕРА – БАРЛОУ (J. O. L. MOEL LER – T. BAR-

LOW) СИНДРОМ – прояви авітамінозу С в грудних ді-
тей та в дітей раннього віку; спостерігається неспокій, 
поганий настрій, незадовільний апетит, кров’янистий 
нежить, кровоточивість ясен, гематурія, набряки кін ці-
вок; тріщини, переломи кісток.

МЕЛЛЕРА – ГУНТЕРА (J.O.L. MOEL LER – W. HUN-
TER) ҐЛОСИТ – див.: Гунтерівський язик.

МЕЛНІКА – НІДЛЗА (J. C. MEL NICK – C. F. NEED-
LES) СИНДРОМ – різновид спадкової (успадкування 
за аутосомно-домінантним типом) остеодисплазії; при 
народженні спостерігається недостатня маса та довжи-
на тіла; розвивається диспропорційний низький зріст, 
який з часом переходить у диспропорційний нормаль-
ний зріст; спостерігається нерівномірно виражений 
остео склероз черепа, переважно його основи та піра-
міди скроневої кістки; потовщення метафізів та укоро-
чення і S-подібне викривлення довгих трубчастих кіс-
ток, неоднакова товщина коркової речовини кісток, дис-
плазія хребців, особливо шийних та поперекових, дис-
плазія лопатки (потовщення і укорочення) і таза (гіпо-
плазія і асиметричність клубової, лобкової і сідничної 
кісток, вальґусне розміщення кульшових суглобів; про-
являється деформацією обличчя і черепа (незначний 
гіпертелоризм, витрішкуватість, відстовбурчені вуха, 
мікроґнатія, опуклий високий лоб); аномалії розміщен-
ня зубів та прикусу; запізніле закриття тім’ячок; опу-
щені вузькі плечі, малорухомість ліктьових суглобів, 
Х-подібні ноги, гіпо плазія великих пальців рук з вира-
женим укороченням кінцевих фаланґ; деформація куль-
шового суглоба та ніг уже в ранньому дитинстві викли-
кають порушення ходьби; з часом внаслідок спастично-
го перевантаження розвиваються болючий коксартроз 
та кульгавість. 
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МЕЛО- (грец. mēlon – щока) – частина складних 
слів, яка означає належність до щоки.

МЕЛОПЛАСТИКА – оперативне від новлення що-
ки при її деформації.

МЕЛОРЕОСТОЗ – див.: Лері хвороба.
МЕЛОСХІЗ – вроджена розколина щоки зі збіль-

шенням розмірів рота.
МЕЛЬКЕРСОНА – РОЗЕНТАЛЯ (E. G. MEL KERS-

SON – C. ROSEN THAL) СИНДРОМ – автономно-до-
мінантний стан, який проявляється, як правило, в ди-
тинстві чи в підлітковому віці; різновид паралічу ли-
цьового нерва; на початку захворювання розвивається 
рецидивуюче, з часом – постійне підпухання обличчя 
та губ; рецидивуючий параліч лицьового нерва; склад-
частий язик; парестезії пальців, періодичні розлади ков-
тання, тенденція до міґренеподібних пароксизмів, гі-
перлакримація, гіперакузія; спостерігаються офталь-
молоґічні симптоми – лаґофтальм, блефарохалазія, на-
бряклі повіки, пекучість в очах, помутніння рогівки, 
екзофтальм. 

МЕЛЬНИКОВА-РАЗВЕДЄНКОВА (Н. Ф. МЕЛЬ-
НИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ) КОНСЕРВУЮЧА РІДИ-
НА – рідина для тривалого зберігання музейних анато-
мічних препаратів, яка складається із ґліцерину та вод-
ного розчину ацетату калію.

МЕЛЬНИКОВА-РАЗВЕДЄНКОВА (Н. Ф. МЕЛЬ-
НИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ) МЕТОД КОНСЕРВАЦІЇ 
ОРҐАНІВ – метод бальзамування орґанів, який поля-
гає в поміщенні їх на добу в розчин формаліну, потім у 
95 % спирт до відновлення природного кольо ру тканин 
та з наступним зберіганням у розчині ґліцерину і ацета-
ту калію в дистильованій воді.

МЕЛЬНИКОВА-РАЗВЕДЄНКОВА (Н. Ф. МЕЛЬ-
НИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ) ТРИМОМЕНТНИЙ СПО-
СІБ КОНСЕРВУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ – фіксація 
орґанів у суміші формаліну з ацетатом та хлоридом калію 
(3–6 діб), відновлення кольору орґана проведенням через 
спирти наростаючої концентрації (50–70–95 %), потім по-
міщення в консервуючу рідину, яка складається із ґліце-
рину, ацетату калію та дистильованої води. 

МЕЛЬНИКОВА-РАЗВЕДЄНКОВА (Н. Ф. МЕЛЬ-
НИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ) ФІКСУЮЧА РІДИНА – рі-
дина для фіксації музейних анатомічних препаратів, яка 
складається із формаліну та водних розчинів хлориду і 
ацетату калія.

МЕЛЬНИКОВА-РАЗВЕДЄНКОВА (Н. Ф. МЕЛЬ-
НИ КОВ-РАЗВЕДЕНКОВ) ЧОТИРИМОМЕНТНИЙ 
СПО СІБ КОНСЕРВАЦІЇ ОРҐАНІВ – метод збережен-
ня препаратів у сухому вигляді, для чого до трьох вище-
описаних маніпуляцій (див.: Мельникова-Разведєнкова 
тримоментний спосіб консервації препаратів) додається 
четверта – поміщення препарату в желатину, що містить 
ацетат калію та формалін.

МЕЛЬТЦЕРА (S. MELTZER) СИМПТОМ (1) – ак-
тивне згинання в кульшовому суглобі витягнутої ноги і 
одночасне натискування в точці, розташованій посере-
дині між пупком і переднім верх нім виступом клубової 
кістки, викликає біль; ознака апендициту.

МЕЛЬТЦЕРА (S. MELTZER) СИМПТОМ (2) – 
зникнення звуку ковтання, який, звичайно, прослухову-
ється в ділянці серця; ознака непрохідності нижньої час-
тини стравоходу.

МЕМБРАНА – перетинка, плівка, оболонка, пліва.
МЕМБРАНА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

ВРОДЖЕНА – вроджена наявність у просвіті дванад-
цятипалої кишки перетинки, що порушує пасаж киш-
кового вмісту. 

МЕМБРАНИ БІОЛОҐІЧНІ – система спеціалізо-
ваних оболонок або листків, які відокремлюють клі-
тину від зовнішнього середовища і поділяють її на ок-
ремі відносно ізольовані одна від одної камери; М. б. – 
це ультраструктурні компоненти клітин завтовшки 70–
100 Е; до їх складу в основному входять ліпіди і білки 
та інші сполуки; найважливішими функціями М. б. є: 
роль механічного бар’єру, перенесення речовин через 
біолоґічні мембрани і реґуляція цього процесу, ґенера-
ція біоелектричних потенціалів, проведення збудження, 
метаболічні функції, клітинна рецепція і міжклітинна 
взаємодія.

МЕМБРАННА РІВНОВАГА – рівновага, що вста-
новлюється в системі, утвореній розчином поліелект-
роліту і солі, які розділені напівпроникливою мембра-
ною.

МЕМБРАННА ТЕОРІЯ ЗБУДЖЕННЯ – тео рія, 
відповідно до якої біоелектричні потенціали з’явля-
ються внаслідок різниці концентрації іонів калію, на-
трію і хлору всередині і ззовні клітини, що виникає в 
результаті різної проникливості клітинної мембрани для 
цих іонів.

МЕМБРАННЕ ТРАВЛЕННЯ – етап травного про-
цесу, який здійснюється на поверхні слизової оболонки 
шлунково-кишкового тракту.

МЕМБРАННИЙ – такий, що стосується перетин-
ки (мембрани), забезпечений перетинкою, з перетин-
кою.

МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ – різниця електрич-
них потенціалів між зовнішньою поверхнею та внутріш-
нім вмістом живої клітини, що перебуває в стані спо-
кою. Вміст клітини завжди електронегативний порівня-
но з зовнішньою поверхнею, що зумовлено неоднаковою 
проникністю клітинної мембрани для різних іонів.

МЕМБРАНОЗНИЙ – такий, що забезпечений ба-
гатьма мембранами, містить багато перетинок; перетин-
частий.

МЕНАЛҐІЯ – біль, який виникає при менструації.
МЕНАРХЕ – час наставання перших менструацій, 

початок циклічної менструальної функції.
МЕНҐЕРТА (MENGERT) СИНДРОМ – симпто-

мокомплекс, що може розвиватися у вагітних жінок, які 
лежать на спині, в пізньому передпологовому періоді 
внаслідок тиску матки на порожнисту вену; спостері-
гається стан, що нагадує шок.

МЕНДЕ (I. MENDE) СИНДРОМ – спадкове поєд-
нання часткового альбініз му з так званим «монголоїд-
ним» виглядом; спостерігається частковий альбінізм з 
піґментними аномаліями шкіри та волосся, вроджена 
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глухонімота, «монголоїд не» обличчя, звичний блефа-
рит, малий зріст, прирослі вушні мочки; часто – брахі-
цефалія, слабоумство, розщеплена верх ня губа, запізні-
ле прорізування зубів.

МЕНДЕЛІВСЬКА (G. J. MENDEL) ПОПУЛЯ-
ЦІЯ – популяція, в якій передача ознак відбувається 
відповідно до законів Менделя.

МЕНДЕЛІЗМ – розділ ґенетики, що вивчає успад-
кування ознак, виходячи із законів Менделя.

МЕНДЕЛЮВАННЯ – розподіл ґенів у потомстві 
відповідно до законів Менделя.

МЕНДЕЛЬСОНА (C. L. MENDEL SON) СИНД-
РОМ – астмоподібний стан та набряк легень, які вини-
кають через 2–5 годин після аспірації шлункового вміс-
ту при операційному наркозі; клі нічно проявляється ас-
тматичною задишкою, підвищенням температури, роз-
витком ціанозу, тахікардії, вологих пухирчастих хрипів 
та набряку легень; виділені такі типи перебігу М. с.: 1) 
швидке видужання; 2) проґресування з розвитком го-
строго респіраторного дистрес-синдрому; 3) розвиток 
бактеріальної суперінфекції; частота летальних випад-
ків складає від 30 до 50%.

МЕНДЕЛЯ ЗАКОН (G. J. MENDEL) (1) – закон 
однорідності, або однотипності ознак: при схрещуванні 
двох ґенетично чистих (гомозиґотних) форм, що мають 
різні ознаки, гібриди першого покоління (F1) цілком од-
нотипні і нагадують одну з вихідних батьківських форм. 
Ознаку, що виявляється в гібридів F1, називають домі-
нантною, а ту, що не виявилася, – рецесивною.

МЕНДЕЛЯ ЗАКОН (G. J. MENDEL) (2) – закон 
розщеплення ознак: у потомстві другого гібридного по-
коління (F2) розщеплюються на ґенотипово і фенотипо-
во різні класи особин у певному арифметичному спів-
відношенні. У найпростішому випадку розщеплення за 
фенотипом відбувається у співвідношенні 3 : 1 (на три 
домінантні форми одна рецесивна) або коли має місце 
неповне домінування ознак, в відношенні 1 : 2 : 1 (одна 
форма з ознакою одного з батьків, одна – з ознакою ін-
шого з батьків, дві – з проміжною ознакою).

МЕНДЕЛЯ ЗАКОН (G. J. MENDEL) (3) – закон не-
залежного комбінування спадкових факторів: полягає в 
тому, що, коли батьки різняться за кількома ознаками, 
різноманітність ознак серед особин другого покоління 
збільшується за рахунок незалежного комбінування (у 
потомків гібрида) спадкових факторів, що належать до 
різних пар алелів. Тому співвідношення домінантних 
і рецесивних форм ускладнюється, але в основі його 
зберігається первинне співвідношення моногібридного 
схрещування: за фенотипом (3:1)n, за ґенотипом (1:2:1)n, 
де n – число пар ознак.

МЕНДЕЛЯ (F. MENDEL) СИМПТОМ (1) – біль 
під грудьми при перкусії кінчиками пальців передньої 
черевної стінки; можлива ознака виразки шлунка або 
дванадцятипалої кишки. 

МЕНДЕЛЯ (F. MENDEL) СИМПТОМ (2) – при 
легкому постукуванні кінчиками пальців по стінці жи-
вота виникає біль; ознака подразнення очеревини або 
знач  ного розтягнення гладенької мускулатури.

МЕНДЕЛЯ (K. MENDEL) СИМПТОМ (3) – тиск 
зсередини на передню стінку слухового проходу викли-
кає різкий біль на тому ж боці; ознака менінґіту.

МЕНДЕЛЯ  –  БЕХТЕРЄВА  (K.  MEN DEL – 
В. М. БЕХ  ТЕРЕВ) СИМПТОМ – див.: Бехтерєва – 
Мен де ля симп том.

«МЕНЕДЖЕРА» СИНДРОМ – неврастенія, що 
розвивається внаслідок виконання тяжкої роботи, 
пов’язаної з великою відповідальністю, конфліктами і 
емоційним напруженням; характеризується виражени-
ми веґетативними порушеннями.

МЕНЕТРІЄ (P. E. MÉNÉTRIER) ХВОРОБА – ек-
су дативна ґастропатія, яка характеризується різкою гі-
пертрофією слизової оболонки шлунка з розвитком у 
ній множинних аденом та кіст, підвищеним вмістом біл-
ка в шлунковому сокові, що може призводити до гіпо-
альбумінемії; спостерігається також інфільтрація сли-
зової оболонки плазматичними, лімфоїд ними та еози-
нофільними клітинами; клінічно проявляється болями 
в епіґастральній ділянці, печією, нудотою, блюванням, 
гіпо- або ахлоргідрією, анемією, гіпопротеїнемією, гі-
понатріємією і гіпокаліємією.

МЕНІНҐ- (менінґо-; грец. mēninx, mēningos – обо-
лонка, мозкова оболонка) – частина складних слів, яка 
означає належність до мозкових оболонок.

МЕНІНҐЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується мозко-
вих оболонок або належить до них.

МЕНІНҐЕАЛЬНИЙ СИМПТОМ – будь-які види 
симптомів, які виникають внаслідок подразнення моз-
кових оболонок.

МЕНІНҐЕАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений по драз ненням мозкових оболонок; 
характеризується поєднанням стійких головних болей, 
які, звичайно, супроводжуються нудотою, блюванням, 
з загальною шкір ною гіперестезією та під вищеною чут-
ливістю до світлових і звукових подразників, характер-
ною позою хворого, риґідністю потиличних м’язів, а та-
кож різними менінґеальними симптомами.

МЕНІНҐЕАЛЬНІ САРКОМИ – пухлини, що вини-
кають в мозкових оболонках і мають ознаки саркоми.

МЕНІНҐІЗМ – наявність характерних для менінґіту 
симптомів, які спричинені не запаленням мозкових обо-
лонок, а іншими причинами: набряком головного мозку 
та його оболонок, травмами голови, сонячним ударом, 
перегріванням, гіпертонічним кризом, випусканням ве-
ликої кількості спинномозкової рідини та ін.

МЕНІНҐІОМА – пухлина, яка виникає з клітинних 
елементів оболонок мозку.

М. АНАПЛАСТИЧНА – морфолоґіч ний варіант М.; 
характеризується ознаками анаплазії: поєднання щіль-
ності розміщення клітин, частих мітозів та інвазії моз-
кової тканини.

М. АНҐІОМАТОЗНА – морфолоґічний варіант М.; 
характеризується розвинутою судинною сіткою.

М. ГЕМАНҐІОБЛАСТИЧНА – морфолоґічний 
варіант М.; має будову геманґіобластоми мозочка.

М. ГЕМАНҐІОПЕРИЦИТАРНА – морфолоґічний 
варіант М.; має вигляд відмежованого вузла червоного 

 МЕНДЕЛІВСЬКА ПОПУЛЯЦІЯ – МЕНІНҐІОМА ГЕМАНҐІОПЕРИЦИТАРНА



581

кольору, який не у всіх випадках зв’язаний з твердою 
мозковою оболонкою; за гістолоґіч ною будовою схожа 
з геманґіоперицитомами інших локалізацій; може харак-
теризуватися інфільтративним ростом.

МЕНІНҐІОМА ЕНДОТЕЛІОМАТОЗНА – див.: М. 
менінґотеліо матозна.

М. ЗМІШАНА – морфолоґічний ва ріант М.; харак-
теризується поєднанням елементів структур менінґо-
теліоматозної і фібробластичної М.

М. МЕНІНҐОТЕЛІОМАТОЗНА – морфолоґічний 
варіант М.; характеризується полями світлих полігональ-
них клітин, які розділені тонкими прошарками сполучної 
тканини; часто пухлина має альвеолярний вид.

М. ПАПІЛЯРНА – морфолоґічний варіант М.; ха-
рактеризується утворенням в М. менінґотеліоматозного 
або фіброзного типу ділянок папілярної будови і явища-
ми маліґнізації; можливі екстра краніальні метастази.

М. ПЕРЕХІДНА – див.: М. змішана.
М. ПСАМОМАТОЗНА – морфолоґіч ний варіант 

М.; характеризується великою кількістю псамоматоз-
них тілець.

М. СИНЦИТІЙНА – див.: М. менінґотеліоматоз-
на.

М. ФІБРОЗНА – морфолоґічний варіант М.; скла-
дається із пучків витягнутих клітин, які у великій кіль-
кості утворюють колаґенові і ретикулінові волокна; ядра 
мають витягнуту форму.

МЕНІНҐІТ – запалення оболонок головного та 
спинного мозку; за характером запального процесу в 
оболонках та змін цереброспінальної рідини, розріз-
няють серозний і гнійний М.; за етіолоґією розріз-
няють: І. Бактеріальний менінґіт. А. Гнійні форми: 
а) менінґококовий (епі демічний цереброспінальний); 
б) пневмококовий; в) спричинений паличкою Афа-
насьєва – Пфейффера; г) стрептококовий; д) стафіло-
коковий; е) ґонококовий; є) спричинений синьогнійною 
паличкою; ж) сальмонельозний; з) черевнотифозний 
(паратифозний); и) колібацилярний; і) ліс те ріозний; 
Б. Серозні форми: а) ту бер кульоз ний; б) сифілитич-
ний; в) міко плазмовий; г) лептоспірозний. ІІ. Вірус-
ний менінґіт (серозний): а) гострий доброякісний лім-
фоцитарний хоріоменінґіт; б) спричинений вірусом 
епідемічного паротиту; в) спричинений ентеровіруса-
ми (ЕСНО і Коксакі); г) герпетичний; д) грипозний. ІІІ. 
Ме нін ґіт, викликаний грибками і найпростішими (се-
розний або гній ний): а) бластомікозний; б) кокцидіої-
дозний; в) токсоплазмовий; г) кандидозний; д) муко-
розний; е) амебний; залежно від розвитку і перебігу 
виділяють блисквичний, гострий, підгострий і хроніч-
ний М.; за локалізацією патолоґічного процесу М. бу-
ває базальним, конвекситальним, мезодіенцефальним, 
спінальним.

М. ВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – див.: Хоріо епендима-
тит.

М. ГОСТРИЙ ЛІМФОЦИТАРНИЙ – див.: Хоріо-
менінґіт лімфоцитарний.

М. ГОСТРИЙ ЛІМФОЦИТАРНИЙ ДОБРОЯКІС-
НИЙ – див.: Хоріоменінґіт лімфоцитарний.

М. ДОБРОЯКІСНИЙ – див.: Хоріоменін ґіт лімфо-
цитарний.

М. ЕПІДЕМІЧНИЙ МЕНІН ҐОКОКО ВИЙ – див.: 
Менінґококовий менінґіт.

М. ЛЕЙКОЗНИЙ – варіант нейролейке мії, яка ха-
рактеризується розвитком вогнищ екстрамедулярного 
кровотворення в мозкових оболонках; клі нічно прояв-
ляється менінґеальним синд ромом, у деяких випадках 
ураженням черепних нервів.

М. МЕНҐО – інфекційне за хворювання, яке спри-
чинюється вірусом Мен ґо; проявляється симптомами 
менін ґіту, енцефаліту або менінґоенцефаліту та гаряч-
кою.

М. МЕНІНҐОКОКОВИЙ – див.: Менінґо коковий 
менінґіт.

М. ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНИЙ ЕПІДЕ МІЧ НИЙ – 
див.: Менінґококовий менінґіт.

МЕНІНҐОБЛАСТОМА – див.: Менінґіома.
МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛІТ – поєднане запалення обо-

лонок і тканини головного мозку.
М. ГЕМОРА ҐІЧ НИЙ – див.: Енцефаліт гемораґіч-

ний первинний гострий.
М. АМЕБНИЙ ПЕРВИННИЙ – захворювання, яке 

спричинюється амебами із роду неглерій або, рідкісні-
ше, із роду акант-амеб. Інкубаційний період триває 3–7 
днів. Хвороба починається гостро з болей і сухості в 
горлі, сильного головного болю, блювання, під вищення 
температури. Перебіг хвороби бурхливий; появляють-
ся ознаки менінґоенцефаліту, розвивається коматозний 
стан.

М. ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ДВО ХВИЛЬОВИЙ – 
клініко-нозоґеоґрафічний ва ріант клі щового енцефалі-
ту; характеризується гострим початком без продро-
мального періоду, наявністю двох періодів гарячки; 
другий період триваліший, супроводжується розвит-
ком менінґоенцефаліту та має тривалу постінфекцій-
ну астенію. 

М. МЕНҐО – див.: Менінґіт Менґо.
М. МЕНІНҐОКОКОВИЙ – форма менінґококової 

інфекції, яка характеризується розвитком менінґіту та 
вогнищевими ураженнями мозку.

МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛОЛІЗ – хірурґіч не розрізан-
ня рубцевих зрощень між оболонками і корою головно-
го мозку.

МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ – поєднане запа-
лення оболонок і тканини головного та спинного моз-
ку.

МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛОЦЕЛЕ – грижа, грижо-
вий мішок якої містить змінену мозкову тканину і це-
реброспінальну рідину.

МЕНІНҐОЕНЦЕФАЛОЦИСТОЦЕЛЕ – грижа, гри-
жовий мішок якої міс тить змінену мозкову тканину, час-
тину розширеного шлуночка мозку і цереброспінальну 
рідину.

МЕНІНҐОКАУДОЛІЗ – хірурґічний розтин руб-
цевих зрощень між твердою мозковою оболонкою та 
корінцями кінсь кого хвоста.
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МЕНІНҐОКОК – бактерії роду Neis seria, родини 
Neisseriaceae; аероб, дрібний ґрамнеґативний диплокок, 
ферментує ґлюкозу і мальтозу; збудник ме нінґококової 
інфекції.

МЕНІНҐОКОКЕМІЯ – клінічна форма менінґоко-
кової інфекції, яка характеризується бурхливим, тяжким 
перебігом, інтоксикацією, гемораґічним синдромом.

МЕНІНҐОКОКЕМІЯ БЛИСКАВИЧНА – М., яка 
розвивається внаслідок масивної бактеріємії та токси-
немії, що призводить до розвитку інфекційно-токсично-
го шоку; характеризується раптовим підйомом темпера-
тури тіла, швидким розвитком менінґеального та гемо-
раґічного синдромів з появою вираженого гемораґічного 
висипу в перші години захворювання, ураженням нирок 
та серцево-судинної системи.

МЕНІНҐОКОКЕМІЯ ФУЛЬМІНАНТНА – див.: 
Менінґококемія блискавична.

МЕНІНҐОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ – інфекційне за-
хворювання, яке спричинюється менінґококом (Neisse-
ria menin gitidis); єдиним джерелом інфекції є людина 
(хворий або бактеріоносій); механізм передачі інфек-
ції – аероґенний; характеризується локальним уражен-
ням слизової оболонки носоглотки, ґенералі зацією 
процесу у формі специфічної септицемії та запален-
ням м’яких мозкових оболонок; М. і. може бути ло-
калізованою і ґенералізованою; локалізовані форми: 
менінґококносійство, гострий назофаринґіт, ізольо-
вана менінґококова пневмонія; ґенералізовані фор-
ми: менінґококемія (гостра і хронічна), менінґококо-
вий менініт (епідемічний цереброспінальний менінґіт), 
менінґококовий менінґоенцефаліт, змішана форма 
(менінґококемія + менінґіт), менінґококовий ендокар-
дит, менінґококовий артрит (синовіт) або поліартрит, 
менінґококовий іридоцикліт.

МЕНІНҐОКОКОВИЙ МЕНІНҐІТ – клінічна фор-
ма менінґококової інфекції; характеризується розвитком 
гнійного менінґіту з гострим початком хвороби, вираже-
ними менінґеальними симптомами, характерними зміна-
ми в церебро спінальній рідині і тяжким перебігом.

МЕНІНҐОЛЕЙКЕМІЯ – див.: Ме нінґіт лейкозний.
МЕНІНҐОЛІЗИС – хірурґічний розтин рубцевих 

зрощень між мозковими оболонками та оточуючими 
тканинами.

МЕНІНҐОМІЄЛІТ – одночасне запалення спинно-
го мозку та його оболонок.

МЕНІНҐОМІЄЛОЛІЗ – хірурґічний розтин рубце-
вих зрощень між мозковими оболонками та спинним 
мозком.

МЕНІНҐОПАТІЯ ЗЛИПЛИВА ОБМЕЖЕНА – 
див.: Арахноїдит.

МЕНІНҐОПАТІЯ ЛЕЙКОЗНА – див.: Менінґіт лей-
козний.

МЕНІНҐОРАДИКОМІЄЛОЛІЗ – хірурґічне виді-
лення рубцево-змінених мозкових оболонок від спин-
ного мозку та корінців спинномозкових нервів.

МЕНІНҐОРАДИКУЛІТ – одночасне запалення обо-
лонок спинного мозку та корінців спинномозкових не-
рвів.

МЕНІНҐОРАДИКУЛОНЕВРИТ – одно часне запа-
лення оболонок спинного мозку, спинномозкових нервів 
та їхніх корінців.

МЕНІНҐОРАДИКУЛОЦЕЛЕ – спинномозкова гри-
жа, грижовий мішок якої містить цереброспінальну рі-
дину та ко рінці спинномозкових нервів.

МЕНІНҐОСУДИННІ ПУХЛИНИ – пух  лини го-
ловного або спинного мозку, які походять із клітинних 
елементів судин і оболонок мозку; до М. п. належать: 
ме нінґіоми (менінґотеліоматозна, фібро  блас тична, змі-
шана, псамоматозна, ан ґіо ма тозна, геманґіобластич-
на, геманґіо пери цитарна, папілярна, анапластична), 
менінґеальні саркоми (фібросаркома, по лі морф но-клі-
тинна саркома, первинний менінґеальний саркоматоз), 
ксантоматозні пухлини (фіброксантома, ксантосар-
кома), первинні меланотичні пухлини (меланома, ме-
нінґеальний меланоматоз), інші пухлини.

МЕНІНҐОТЕЛІОМА – див.: Менін ґіома.
МЕНІНҐОЦЕЛЕ – грижа мозкових оболонок; випи-

нання їх через дефект у черепі або в хребті.
МЕНІНҐОЦЕФАЛОЦИСТОЦЕЛЕ  –  див . : 

Менінґоенцефалоцистоцеле.
МЕНІСКЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення сугло-

бового меніска.
МЕНІСКИ СУГЛОБОВІ – внутрішньо суглобові 

хрящові плоскі утворення в колінному суглобі, які збіль-
шують площу стикання і конґруентність суглобових 
поверхонь а також частково виконують буферну функ-
цію.

МЕНІСКОПАТІЯ – дистрофічні зміни суглобових 
менісків, що характеризуються їхнім розм’якшенням, 
розволокненням та некрозом; клінічно проявляється на-
бряком, болями та порушенням функції суглоба.

МЕНІСКОЦИТ – див.: Дрепаноцит.
МЕНІСКОЦИТАРНА АНЕМІЯ – див.: Анемія сер-

поподібно-клітинна.
МЕНІСКОЦИТОЗ – див.: Дрепано цитоз.
МЕНІСЦИТ – запалення суглобового меніска.
МЕНКЕБЕРҐА (J. G. MÖNCKE BERG) АРТЕРІО-

СКЛЕРОЗ – захворювання, яке характеризується каль-
цинозом середньої оболонки артерій; ураження внут-
рішньої та адвентиційної оболонок не спостерігається.

МЕНКЕСА (J. H. MENKES) СИНДРОМ – див.: Ку-
черявого волосся хво роба.

МЕНКЕСА (J. H. MENKES) ХВОРОБА – див.: Ку-
черявого волосся синдром.

МЕННЕЛА (J. B. MENNEL) СИМПТОМ (1) – хво-
рому, що лежить на животі з витягнутими ногами, рукою 
фіксують хребці вище передбачуваного місця пошкод-
ження; якщо при цьому піднімати одну ногу або обидві 
ноги, то в ділянці ураженого хребця хворий відчуває 
біль; ознака ушкодження хребця.

МЕННЕЛА (J. B. MENNEL) СИМПТОМ (2) – 
якщо хворому, що лежить на спині, натиснути на крила 
клубової кістки, то він відчуває біль з боку ураженого 
крижово-клубового суглоба; біль також виникає і при 
послабленні тиску; ознака патолоґії крижово-клубово-
го суглоба.

 МЕНІНҐОКОК – МЕННЕЛА СИМПТОМ (2)
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МЕННЕЛА (J. B. MENNEL) СИМПТОМ (3) – 
хворий лежить на спині із зігнутими в кульшових і 
колінних суглобах ногами; лікар за коліно ротує ниж-
ню частину тулуба почергово в обидва боки, при цьо-
му хворий відчуває біль на ураженій попереково-кри-
жовій ділянці; ознака патолоґії попереково-крижової 
ділянки.

МЕННЕЛА (J. B. MENNEL) СИМПТОМ (4) – ди-
фе ренційно-діаґностична ознака патолоґії крижово-
клубового зчле нування і попереково-крижової ді лянки: 
хворий лежить на боці, обхопивши ногу, зігнуту в куль-
шовому і колінному суглобах; лікар захоплює в колін-
ному суглобі іншу зігнуту ногу (одна рука лікаря роз-
міщена на надколінку, інша – на сідничній ділянці) і 
розгинає її в кульшовому суглобі назад. При наявності 
патолоґії в кульшовому суглобі хворий відчуває силь-
ний біль. Якщо біль помірний, але підсилюється при 
звільненні хворим ноги, яку він фіксує, то це вказує на 
локалізацію патолоґічного процесу в попереково-кри-
жовій ділянці.

МЕННЕЛА (J. B. MENNEL) СИМПТОМ (5) – хво-
рому, що лежить на животі, однією рукою фіксують таз, 
а іншою піднімають зігнуту в колінному суглобі ногу; 
хворий відчуває біль на боці ураженого крижово-клу-
бового суглоба.

МЕНО- (грец. men місяць) – частина складних слів, 
яка зазначає належність до менструацій.

МЕНОМЕТРОРАҐІЯ – кровотеча із матки під час 
менструації, яка перевищує за інтенсивністю та три-
валістю нормальну.

МЕНОПАУЗА – друга фаза клімактеричного періо-
ду, яка наступає після останньої менструальноподібної 
кровотечі; характеризується зупинкою циклічних змін у 
ендометрії, менструальної та дітородної функцій, зміна-
ми гормонального балансу в системі гіпоталамус – гіпо-
фіз – яєчники, проґресуючими інволютивними змінами 
в статевих орґанах.

МЕНОПАУЗА ПАТОЛОҐІЧНА – менопауза, зумо-
влена будь-яким патолоґіч ним процесом.

МЕНОПАУЗА ПЕРЕДЧАСНА – група захворю-
вань, при яких у жінок молодших 40 років розвиваєть-
ся клінічна картина естроґенної недостатності на фоні 
підвищеної концентрації ґонадотропінів та низької кон-
центрації естрадіолу в крові; до М. п. призводять фі-
зичні фактори (хірурґічне видалення яєчників, опромі-
нення яєчників, вірусна інфекція, хіміотерапія); ґона-
дотропін-продукуюча пухлина; хромосомні аномалії: 
дисґенезія ґонад [з ознаками синдрому Тернера (45,Х0), 
чиста (46,ХХ або 46,ХY), змішана]; трисомія Х з хро-
мосомним мозаїцизмом або без нього; дефекти на рів-
ні рецепторів ґонадотропінів в яєчниках і/або на пост-
рецепторному рівні (резистентні яєчники або синдром 
Севіджа); порушення секреції ґонадотропінів: секреція 
біолоґічно неактивних форм, дефекти α- або β-субоди-
ниць; ензимопатії: недостатність 17α-гідроксилази, ґа-
лактоземія; аутоімунні розлади: порушення з боку ба-
гатьох ендокринних залоз, у тому числі недостатність 
яєчників у можливих поєднаннях з тиреоїдитом, гіпо-

функцією надниркових залоз, гіпопаратиреозом, цукро-
вим діабетом, перніціозною анемією, вітиліґо та повер-
хневим кандидозом, ізольована недостатність яєчників; 
вроджена аплазія тимуса; ідіопатичне передчасне вис-
наження яєчників.

МЕНОПАУЗА ШТУЧНА – менопауза, спричинена 
будь-яким втручанням.

МЕНОРАҐІЯ – аномально велика менструація; кро-
вотеча, пов’язана з менструацією.

МЕНОСТАЗ – відсутність менструацій, зупинка мен-
струацій, аменорея.

МЕНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь менструацій та 
пов’язаних з ними неприємних відчуттів.

МЕНСТРУАЛЬНИЙ – такий, що стосується менс-
труацій.

МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ – фізіолоґічний процес 
у жіночому орґанізмі, який характеризується циклічни-
ми змінами в системі нейрогуморальної реґуляції в яєч-
никах і в гормонально залежних орґанах статевої систе-
ми; умовно М. ц. ви значається від першого дня менстру-
ації, що наступила, до першого дня наступної менстру-
ації; нормальний М. ц. характеризується двофазністю 
гормональних співвідношень, тобто послідовним пере-
важанням активності статевих гормонів – естроґенів і 
проґестерону.

МЕНСТРУАЦІЯ – циклічне виділення із матки кро-
в’янистих виділень, зумовлене десквамацією функціо-
нального ша ру ендометрію.

МЕНСТРУАЦІЯ БОЛЮЧА – див.: Альґодисме но-
рея.

МЕНСТРУАЦІЯ ВІКАРНА – кровотечі із слизових 
оболонок носа, ясен, шлунка, порожнини рота, які ви-
никають циклічно і відповідають строкам менструації; 
спостерігаються при аменореї.

МЕНСТРУАЦІЯ ПРИХОВАНА – менструація, яка 
спостерігається в жінок з зарощеним каналом шийки 
матки або дівочою плівою; характеризується скупчен-
ням крові в матці або в піхві.

МЕНСТРУУМ – речовина, яка розчиняє; розчин-
ник.

МЕНТИЗМ – думки та уявлення, які супроводжу-
ються відчуттям, що вони відбуваються поза волею хво-
рого; ознака психічного захворювання. 

МЕНТО-МЕНТАЛЬНИЙ РЕ ФЛЕКС – див.: Реф-
лекс підборідний.

МЕНЦЕЛЯ (P. MENZEL) ОЛИВОПОНТОЦЕРЕ-
БЕЛЯРНА АТРОФІЯ – див.: Оливопонтоцеребелярна 
атрофія Менцеля. 

МЕНЬЄРА (P. MÉNIÉRE) АЛЕРҐІЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Вестибулопатія алерґічна.

МЕНЬЄРА (P. MÉNIÉRE) СИНДРОМ – загальне 
визначення лабіринтоґенних порушень: нападоподіб-
не запаморочення голови, горизонтальний спонтанний 
ністаґм; незворотні порушення слуху внаслідок уражен-
ня внутрішнього вуха; веґетативні прояви.

МЕНЬЄРА (P. MÉNIÉRE) ХВОРОБА – захво-
рювання, яке характеризується слуховестибулярними 
розладами, зумовлене ураженням внутрішнього вуха; 

 МЕННЕЛА СИМПТОМ(3) – МЕНЬЄРА ХВОРОБА
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клінічно М. х. проявляється порушенням слуху, шумом 
у вухах і нападоподібним запамороченням, що супро-
воджується розладом рівноваги, нудотою, блюванням, 
змінами діяльності серцево-судинної, травної, сечової 
систем, підсиленням потовиділення; порушення слуху 
зумовлюється збільшенням кількості ендолімфи (водян-
ка лабіринту).

МЕРЕРҐАЗІЯ – парціальні розлади поведінки.
МЕРЕХТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ – див.: Фібриляція 

передсердь.
МЕРЕХТІННЯ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ – див.: Фі-

б риляція шлуночків серця.
МЕРЕХТЛИВА АРИТМІЯ – див.: Фібриляція пе-

редсердь.
МЕРЗЕБУРҐСЬКА ТРІАДА – див.: Базедова син-

дром.
МЕРИДІАНИ ОКА – умовні лінії на поверхні очно-

го яблука, які з’єднують передній і задній полюси.
МЕРИСТОМА – див.: Цитобластома.
МЕРИЦИЗМ – реґурґітація, здебільшого, мимовіль-

на, невеликої кількості їжі із шлунка (частіше всього 
через 15–30 хви лин після їжі), пережовування її і – у 
більшості випадків – повторне проковтування; М. час-
то спостерігається в немовлят; у дорослих М. є набутою 
неприродною звичкою; людина навчається відкривати 
нижній стравохідний сфінктер і потім викидати вміст 
шлунка в стравохід і горло, піднімаючи тиск в шлун-
ку внаслідок ритмічного скорочення та розслаблення 
діафраґми; частіше всього М. спостерігається при емо-
ційних розладах; у психіатрії М. також пов’язують з не-
усвідомленим бажанням атакувати або усунути особу 
чи об’єкт, що загрожує. 

МЕРКАПТО-ГРУПИ – див.: Сульф гідрильні гру-
пи.

МЕРКЕ (F. MERKE) СИМПТОМ – диференційно-
діаґностична ознака пошкодження медіального і лате-
рального менісків колінного суглоба: хворий, що стоїть, 
злегка згинає ногу в колінному суглобі і повертає тулуб 
почергово то в один, то в інший бік; виникнення болю 
в колінному суглобі при повороті до середини (стосов-
но ураженої ноги) вказує на пошкодження медіально-
го меніска; якщо ж біль з’являється при повороті на-
зовні, це може свідчити про пошкодження латерально-
го меніска.

МЕРКУРІАЛІЗМ – хронічне отруєння ртуттю та її 
сполуками; характеризується порушеннями діяльності 
нервової системи та травного тракту, дерматозами та 
ін.

МЕРКУРІАЛІЗМ ШКІРИ – дерматози, що виника-
ють при хронічному отруєнні ртуттю та її сполуками.

МЕРО- (грец. meros – частина, частка) – частина 
склад них слів, яка означає належність до частини будь-
чого.

МЕРОЗИҐОТА – бактеріальна клітина-реципієнт, 
частково диплоїдна за ділянкою ґенетичного матеріа-
лу, включеного додатково із ґенетичного матеріалу клі-
тини-донора в процесі трансформації, трансдукції або 
кон’юґації.

МЕРОКРИНОВИЙ – такий, що виділяє частки.
МЕРОКРИНОВІ ЗАЛОЗИ – залози, в яких при 

виділенні секрету не гинуть клітини або їх частини.
МЕРОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає варіації окремих 

частин орґанізму; порівняльно-анатомічні дослідження, 
які входять в М., присвячені виявленню схожості та від-
мінності кожного орґана тіла і кожної системи орґанів 
людини в порівнянні з іншими хребетними тваринами, 
головним чином, із ссавцями і най більшою мірою – при-
матами.

МЕРОМІКСИС – процес перетворення гаплоїдної 
бактеріальної клітини в частково диплоїдну, внаслідок 
трансформації, трансдукції або кон’юґації.

МЕРОЦИТ – ядро сперматозоїда, що потрапило в 
клітину при заплідненні, але не злилося з її ядром.

MERRF-СИНДРОМ – спадковий синдром з мате-
ринським (мітохондріальним) успадкуванням; прояв-
ляється міоклонусом з епілепсією та нерівними черво-
ними волокнами.

МЕРТВА ТОЧКА – стан гострої втоми орґанізму 
спортсмена під час інтенсивного фізичного наванта-
ження.

МЕРТВИЙ ПРОСТІР – див.: Шкідливий простір.
МЕРТВИХ ПАЛЬЦІВ СИМПТОМ – див.: Акро-

асфіксія.
МЕРТВОНАРОДЖЕНИЙ – плід, у якого при на-

родженні відсутнє позаутробне легеневе дихання і во-
но не спричинюється штучним шляхом незалежно від 
наявності або відсутності серцебиття або інших ознак 
життя.

МЕРТВОНАРОДЖУВАНІСТЬ – див.: Коефіцієнт 
мертвонароджуваності.

МЕРУЛЯЦІЯ – процес розпаду еритроцитарних ши-
зонтів малярійного плазмодія на дочірні мерозоїти.

МЕРФІ (J. B. MURPHY) СИМПТОМ (1) – при 
перкусії чотирма пальцями під ряд (як при грі на піані-
но) в нижньому відділі живота справа звичайний тим-
панічний звук відсутній; ознака невеликої кількості ви-
поту при апендициті.

МЕРФІ (J. B. MURPHY) СИМПТОМ (2) – рівно-
мірно натискуючи великим пальцем руки на ділянку 
жовчного міхура, пропонують хворому виконати гли-
бокий вдих; при цьому в нього «захоплює» дихання і 
спостерігається значний біль у цій ділянці; ознака па-
толоґії жовч ного міхура.

МЕСМАНА (A. MESMANN) ДИСТРОФІЯ РО-
ГІВКИ – спадково-родинне захворювання очей, що ха-
рактеризується відшаруванням епітелію рогівки з ут-
воренням пухирців, після розриву яких утворюються 
ерозії та помутніння ро гівки.

МЕСМЕРИЗМ – див.: Гіпноз.
МЕСМЕРИЧНИЙ СОН – див.: Гіпноз.
МЕССІА (J. H. MAISSIAT) СМУЖКА – смугопо-

дібна лейконіхія, яка виникає дистальніше нігтьової 
ямочки впоперек довжини нігтя.

МЕТА- (грец. meta – після, за) – частина складних 
слів, яка означає «зміна, трансформація або обмін», 
«перехід із одного стану чи місця в інший», «роз-
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міщення між будь-чим», «проміжок у просторі або в 
часі».

МЕТААЛЕРҐІЯ – готовність орґанізму після закін-
чення алерґічної реакції відповідати такими ж клініч-
ними проявами на наступну дію неспецифічними под-
разниками.

МЕТАБІОЗ – форма взаємовідношень між мікро-
орґанізмами, коли одні з них створюють умови, потріб-
ні для наступної дії інших мікроорґанізмів.

МЕТАБОЛІЗМ (1) – сукупність процесів перетво-
рення речовин і енерґії в живих орґанізмах, які станов-
лять основу їх життєдіяльності.

МЕТАБОЛІЗМ (2) – процес хімічної модифікації лі-
карської речовини в орґанізмі; метаболічні реакції поді-
ляються на несинтетичні і синтетичні; у ході несинте-
тичних реакцій лікарська речовина хімічно змінюється 
внаслідок: 1) окислення, 2) відновлення, 3) гідролізу, 4) 
кількох із цих перетворень; звичайно, ці реакції явля-
ють собою лише почат кові стадії біотрансформації, а 
продукти, що утворилися, можуть брати участь у син-
тетичних реакціях і потім елімінуватися; у синтетичних 
реакціях вихідна лікарська речовина або продукт його 
перетворення, що утворюється в несинтетичній реак-
ції, поєднується з ендоґенним субстратом з утворенням 
кон’юґату.

МЕТАБОЛІТИ – 1) речовини, що утворюються в 
орґанізмі в результаті обмінних процесів; 2) речовини, 
які входять до складу орґанізму, якщо вони розгляда-
ються з точки зору їх виникнення або руйнування в про-
цесі обміну речовин.

МЕТАБОЛІЧНА ВОДА – вода, що утворюється в 
орґанізмі при окисленні орґанічних речовин.

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ – основним ініцію-
юч им чинником розвитку і першочерговою ланкою фор-
мування М.с. є ожиріння, а саме: його “центральний” 
або “андроїдний” тип, тобто переважний розподіл жи-
рової тканини в ділянці тулуба, порівняно з відкладан-
ням жиру на стегнах та сідницях; при даному типові 
ожиріння адипоцити вісцеральної жирової тканини де-
кретують вільні жирні кислоти, які пригнічують пог-
линання інсуліну печінкою; це призводить до гіперін-
сулінемії і відносної інсулінорезистентності, які поєд-
нуються з гіперґлікемією та гіпертриґліцеридемією; 
гіперінсулінемія спричинює розвиток артеріальної гі-
пертензії внаслідок посилення реабсорбції натрію в не-
фронах і затримки рідини, стимуляції симпато-адрена-
лової системи, підвищення вмісту внутрішньоклітин-
ного кальцію і ремоделювання артерій з потовщенням 
медії; також до М.с. включають гіперурикемію, мікро-
альбумінурію, ендотеліальну дисфункцію, прокоаґуля-
ційні зміни в крові, гіперлептинемію, підвищений вміст 
цитокінів, особливо інтерлейкіну-1 та фактора некро-
зу пухлин.

МЕТАБОЛІЧНИЙ ФОНД – маса речовин, що бе-
руть участь у клітинному обміні речовин – метаболізмі.

МЕТАБОЛІЧНИЙ ШЛЯХ – ряд послідовних пе-
ретворень речовини в орґанізмі.

МЕТАБОЛІЯ – див.: Метаморфоз.

МЕТАҐЕНЕЗ – явище закономірної зміни в деяких 
тварин двох поколінь, з яких одне розмножується ста-
тевим шляхом, інше – лише нестатевим.

МЕТАҐОНІМОЗ – гельмінтоз, який спричинюєть-
ся трематодою Metagoni mus yokogawai; джерелом ін-
вазії є хворі М. люди, коти, собаки; люди заражаються 
М. при вживанні в їжу сирої і недостатньо термічно 
обробленої риби, що міс тить метацеркарин гельмінта, 
а також при випадковому проковтуванні її лусочок; із 
цист – метацеркаріїв у кишечнику вилуплюються ли-
чинки, які проникають у слизову оболонку і рухають-
ся в ній, утворюючи вузькі ходи; через 2 тижні вони 
досягають статевої зрілості і виходять у просвіт ки-
шечнику; внаслідок механічної дії гельмінтів виникає 
катаральний ентерит; клінічно проявляється нудотою, 
слинотечею, болями в животі та стійкими рецидивую-
чими проносами.

МЕТАЕПІФІЗЕОЛІЗ – перелом кістки зі зміщен-
ням епіфіза в поперечному напрямі за лінією ростко-
вого хряща.

МЕТАКАРПАЛЬНИЙ – такий, що стосується п’яст-
ка; п’ястковий.

МЕТАКІНЕЗ – період мітотичного по ділу клітини, 
під час якого відбувається переміщення хромосом до 
екватора веретена поділу клітини.

МЕТАКОНІД – постійний горбик на міжзубно-язи-
ковій частині коронки нижніх корінних зубів людини.

МЕТАКОНТРАСТ – зменшення від чуття яскравості 
спалаху світла, коли він супроводжується другим спа-
лахом через дуже короткий проміжок часу або на дуже 
близькій відстані.

МЕТАКОНУС – великий постійний горбик на дис-
тально-вестибулярній частині коронки верхніх корінних 
зубів людини.

МЕТАЛЕЙШМАНІОЗ – див.: Лейшманіоз шкір-
ний люпоїдний.

МЕТАЛЕРҐІЯ – див.: Метаалерґія.
МЕТАЛОЗ ОКА – анатомічні та функціональні змі-

ни, які спричинені токсичною дією металічних чужорід-
них тіл або продуктів їх корозії на тканини ока.

МЕТАЛОКОНІОЗИ – пневмоконіози, які розвива-
ються в результаті тривалого вдихання пилу металів; 
виділяють: алюміноз, баритоз, бериліоз, манґаноконіоз, 
сидероз, станіоз та ін. 

МЕТАЛООРҐАНІЧНІ СПОЛУКИ – хімічні сполу-
ки, в яких атом металу безпосередньо зв’язаний з ато-
мом вуглецю і має внаслідок цього позитивну поляр-
ність.

МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗ – остеосинтез, при яко-
му уламки кістки з’єднують за допомогою металічних 
пристосувань.

МЕТАЛОПРОТЕЇДИ – складні білки, небілкова 
частина молекули яких представлена іонами металів; 
іони металів є складовою частиною структури білко-
вих молекул і не можуть бути виділені без руйнування 
цієї структури.

МЕТАЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь металів та 
металічних предметів.

 МЕТААЛЕРҐІЯ – МЕТАЛОФОБІЯ



586

МЕТАЛЮЕС – див.: Метасифіліс.
МЕТАМЕР – більше або менше схожі за будовою 

частини (сеґменти) тіла тварин, що розміщені послідов-
но впродовж його поздовжньої осі.

МЕТАМЕРІЯ – розчленування тіла тварин на подіб-
ні частини (метамери).

МЕТАМЕРНІСТЬ – див.: Метамерія.
МЕТАМІЄЛОЦИТ – клітина ґранулоцитарного ря-

ду лейкопоезу, яка є попередником палочкоядерного ґра-
нулоцита.

МЕТАМОРФОЗ – 1) перетворення, зміна форми або 
структури; 2) (у тварин) глибоке перетворення орґанізму 
в процесі його індивідуального розвитку.

МЕТАМОРФОПСІЯ – викривлене сприйняття фор-
ми оточуючих предметів або частин власного тіла.

МЕТАНКАРБОНОВА КИСЛОТА – див.: Оцтова 
кислота.

МЕТАНОВА КИСЛОТА – див.: Мурашина кислота.
МЕТАНОЛ – див.: Метиловий спирт.
МЕТАПЛАЗІЯ – 1) стійкі зміни морфофізіолоґічних 

властивостей клітин або тканин, що супроводяться пе-
ретворенням їх на клітини або тканини іншого типу; 2) 
надмірна проліферація в орґан або тканину клітин, що не 
мають структурного або функціонального значення.

МЕТАПЛАЗІЯ МІЄЛОЇДНА ІДІОПАТИЧНА – 
див.: Хейка – Асмана синдром.

МЕТАПЛАЗМА – продукти життєдіяльності клітин, 
які розміщені в цито плазмі.

МЕТАСИМУЛЯЦІЯ – навмисне відтворення симп-
томів психічного захворювання, що вже закінчилося.

МЕТАСИФІЛІС – стара назва спинної сухотки та 
проґресуючого паралічу, які є пізніми формами сифілі-
су ц. н. с.

МЕТАСТАЗ – вогнище пухлинного або запального 
процесу, що виникло внаслідок переносу патолоґічно-
го матеріалу з іншого вогнища цього процесу в цьому 
самому орґанізмі.

М. ВІДДАЛЕНИЙ – М., що виник у віддалених від 
первинного вогнища орґанах.

М. ВІРХОВСЬКИЙ – див.: Вірховський метастаз.
М. ГЕМАТОҐЕННИЙ – М., який виник внаслідок 

переносу патолоґічного матеріалу током крові.
М. ІМПЛАНТАЦІЙНИЙ – М., який виник внаслі-

док випадкового безпосереднього переносу злоякісних 
клітин у здорові тканини.

М. КРУКЕНБЕРҐІВСЬКИЙ – див.: Крукенберґа 
пухлина.

М. ЛІМФОҐЕННИЙ – М., який виник внаслідок 
переносу патолоґічного матеріалу током лімфи.

М. ОРТОҐРАДНИЙ – М. гемато- або лімфоґенний, 
який виник внаслідок переносу патолоґічного матеріа-
лу в напрямі природного току крові чи лімфи від пер-
винного вогнища.

М. ОСТЕОКЛАСТИЧНИЙ – див.: М. остеолітич-
ний.

М. ОСТЕОЛІТИЧНИЙ – М. злоякіс ної пухлини в 
кістку, який викликав порушення її структури та руй-
нування. 

М. ОСТЕОПЛАСТИЧНИЙ – М. злоякісної пухли-
ни в кістку, який су проводжується розростанням кістко-
вої тканини в його зоні.

М. РЕҐІОНАРНИЙ – лімфоґенний М., що виник у 
реґіонарних лімфатичних вузлах.

М. РЕТРОҐРАДНИЙ – гематоґенний або лімфоґен-
ний М., який виник у напрямі, зворотному току крові 
або лімфи.

М. СКЛЕРОТИЧНИЙ КІСТКОВИЙ – див.: М. ос-
теопластичний.

МЕТАСТАЗ ШНІТЦЛЕРА – див.: Шнітцлера ме-
тастаз.

МЕТАСТАЗ ВАПНИСТИЙ – вогнище кальцино-
зу в тканинах та орґанах при метастатичній вапнистій 
дистрофії. 

МЕТАСТАЗУВАННЯ – процес переносу патолоґіч-
ного матеріалу із вогнища пухлинного або запального 
процесу в ін ші орґани і тканини з утворенням вторин-
них вогнищ; розповсюдження злоякісних новоутворів 
по кровоносних і лімфатичних судинах є багатоетап-
ним, каскадним процесом; виділяють такі етапи ме-
тастатичного каскаду: 1) роз’єднання, відокремлення 
(дисоціація) маліґнізованих клітин з повною втратою 
міжклітинних контактів і вихід їх із паренхіматозного 
комплексу в первинному пухлинному вогнищі; 2) про-
ходження зазначених клітин через базальну мембрану 
епітелію у випадках ракових пухлин; 3) прикріплен-
ня пухлинних клітин до компонентів позаклітинного 
матриксу та ферментоліз (ферментна деґрадація) цих 
компонентів; 4) міґрація злоякісних пухлин по “кана-
лах деґрадації” матрикса, тобто активна інфільтрація 
строми ураженого орґана; 5) ферментоліз судинних 
стінок, проникнення пухлинних клітин в лімфатичні 
та кровоносні капіляри; 6) циркуляція злоякісних клі-
тин по гемато- і/або лімфоґенному руслу; 7) прикріп-
лення їх до стінки судини, деґрадація структур цієї 
стінки та початок пухлинної інвазії в орґані-мішені; 
8) розмноження маліґнізованих клітин в зоні екстра-
вазальної інвазії, подолання ними імунних факторів 
та формування метастатичного вогнища; серед всіх 
пухлинних клітин, які потрапляють в судинне русло, 
лише менше 0,05% можуть давати початок метаста-
тичним клонам.

МЕТАСТАТИЧНИЙ – такий, що стосується мета-
стазу.

МЕТАСТРОНҐІЛЬОЗ – гельмінтоз легень, який 
викликається круглим гель мінтом Metastrongylus 
elongatus; зустрічається переважно у великої і малої ро-
гатої худоби і дуже рідкісно – у людини; в основі пато-
ґенезу М. – сенсибілізація орґанізму гельмінтами і ме-
ханічна дія їх на тканини; клінічно може проявлятися 
бронхітом, трахеїтом, пневмонією.

МЕТАТАЛАМУС (META THALA MUS) – части-
на таламічного мозку, яка розміщена на нижньому бо-
ці подушки таламуса; включає латеральне та медіальне 
колінчасті тіла.

МЕТАТАРЗАЛҐІЯ – див.: Мортонівська метатар-
зальна невралґія.
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МЕТАТАРЗАЛЬНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – див.: 
Мар шова ступня.

МЕТАТАРЗАЛЬНИЙ – такий, що стосується плюс-
на; плюсновий. 

МЕТАТРОФНІ БАКТЕРІЇ – група бактерій, що 
живляться орґанічними речовинами.

МЕТАФАЗА – друга фаза мітотичного і мейотич-
ного поділу клітин. М. характеризується вкороченням 
хромосом і розміщенням їх у вигляді метафазної (мате-
ринської) зірки (або екваторіальної пластинки). Відбу-
вається після профази; за М. настає анафаза.

МЕТАФІЗ – проміжна ділянка кістки між діафізом 
і епіфізом.

МЕТАФІЗАРНИЙ ФІБРОЗНИЙ ДЕФЕКТ – див.: 
Фіброма кістки неостеоґенна.

МЕТАФІЗИТ – запалення трубчастої кістки в ділян-
ці метафізу.

МЕТАХРОМАЗІЯ – властивість клітин і тканин за-
барвлюватися в присутності хромотропних речовин у ко-
лір, який відрізняється від кольору барв ника.

МЕТАЦЕЛЬ – див.: Целом.
МЕТГЕМОҐЛОБІН – похідне гемо ґлобіну, яке втра-

тило здатність переносити кисень, внаслідок того що 
залізо гема перебуває в трьохвалентній формі.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ – 1) наяв ність метгемо-
ґлобіну в крові; 2) підвищений вміст метгемоґлобіну в 
крові (більше 1 % від загального вмісту гемо ґлобіну); 
М. виникає внаслідок недостатності від новлюючих фер-
ментних систем еритроцитів (метгемоґлобінредуктаз) 
або вна слідок перевищення їх функ ціональних можли-
востей при потраплянні в орґанізм великих доз деяких 
токсичних аґентів, що є метгемоґло біноутворювачами.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ ҐІБСОНА – див.: Ґіб-
сона синдром.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ М – див.: Херлейна – 
Вебера синдром.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ РОДИННА ХРОНІЧ-
НА – див.: Херлейна – Вебера синдром.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ СПАДКОВА – спадкові 
захворювання, зумовлені порушенням рівноваги між 
процесами окислення гемоґлобіну і метгемоґлобіну та 
процесами відновлення гемоґлобіну; клінічно проявля-
ються на першому році життя підвищеним вмістом у 
крові метгемоґлобіну, ціанозом, темно-коричневим ко-
льором крові.

М. СПАДКОВА І ТИПУ – див.: Ґібсона синдром.
М. СПАДКОВА ІІ ТИПУ – див.: Херлейна – Ве бера 

синдром.
М. СПАДКОВА ІІІ ТИПУ – М. спадкова, яка харак-

теризується відсутністю в еритроцитах гемоґлобіну М, 
помітним зниженням активності ліпоаміддегідроґенази 
та високим вмістом у крові метгемоґлобіну.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ ЕДЕРА – див.: Метгемо-
ґлобінемія спадкова ІІІ типу.

МЕТГЕМОҐЛОБІНЕМІЯ ХЕРЛЕЙНА – див.: Хер-
лейна – Вебера синдром. 

МЕТГЕМОҐЛОБІНУРІЯ – поява метгемоґлобіну 
в сечі.

«МЕТЕЛИКА» СИМПТОМ – еритема на спинці 
носа і на щоках, яка за своєю формою нагадує мете-
лик.

МЕТЕМПСИХОЗ – релігійне вчення про перехід 
душі померлого орґанізму в інші орґанізми (в новона-
роджену людину, тварину) або навіть у камінь.

МЕТЕО- (метеоро-; грец. meteōra – небесні явища) – 
частина складних слів, яка означає належність до мете-
оролоґії.

МЕТЕОАНАМНЕЗ – частина анамнезу, яка містить 
дані про реакції людини на погодно-кліматичні умови 
та їх зміну.

МЕТЕОЛАБІЛЬНІСТЬ – підвищена чутливість 
орґанізму до змін погоди та клімату.

МЕТЕОПАТИЧНА РЕАКЦІЯ – патолоґічна реак-
ція орґанізму, яка спостерігається внаслідок зміни ок-
ремих метеоролоґічних факторів або погоди в умовах 
звичного клімату.

МЕТЕОПАТІЯ – зміни загального стану орґанізму, 
що виникають внаслідок зміни погоди в умовах звич-
ного клімату.

МЕТЕОПАТОЛОҐІЯ – розділ кліматопатолоґії, що 
вивчає метеопатії та метеопатичні реакції з метою роз-
робки ефективних методів метеопрофілактики.

МЕТЕОПРОФІЛАКТИКА – заходи, спрямовані на 
попередження виникнення метеопатичних реакцій.

МЕТЕОРИЗМ – здуття живота від ґазів, що скуп-
чилися в травному тракті.

М. АЛІМЕНТАРНИЙ – М., зумовлений надмірним 
вживанням в їжу продуктів, перетравлювання яких суп-
роводжується підвищеним ґазоутворенням.

М. ДИНАМІЧНИЙ – М., розвиток якого зумовле-
ний порушенням рухової функції кишечнику.

М. МЕХАНІЧНИЙ – М., зумовлений порушенням 
прохідності кишечнику.

М. РЕФЛЕКТОРНИЙ – М., розвиток якого зумо-
влений рефлекторним впливом з будь-якого уражено-
го орґана.

М. ТРУПНИЙ – здуття живота в трупа, яке виникає 
внаслідок загнивання кишкового вмісту.

МЕТЕОРОЛАБІЛЬНІСТЬ – див.: Метеолабіль-
ність

МЕТЕОРОЛОҐІЧНИЙ – такий, що пов’язаний з 
метеоролоґією.

МЕТЕОРОЛОҐІЧНІ ФАКТОРИ – фізичні влас-
тивості атмосфери, що визначають погоду й клімат та 
впливають на стан орґанізму.

МЕТЕОРОЛОҐІЯ – наука, що вивчає атмосферу, 
її будову, властивості, процеси, які в ній відбуваються, 
а також розробляє методи передбачення атмосферних 
явищ і впливу на них. 

МЕТЕОРОПАТИЧНА РЕАКЦІЯ – див.: Метео-
патична реакція.

МЕТИЛҐЛІКОЦІАМІН – див.: Креатин.
МЕТИЛҐУАНІДИНОЦТОВА КИСЛОТА – див.: 

Креатин.
S-МЕТИЛМЕТІОНІН – належить до групи вітамі-

ноподібних речовин; у якості джерела вільних метиль-
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них груп має ліпотропну дію, яка є аналогічною метіоні-
ну, холіну, бетаїну; застосовується для лікування хроніч-
них ґастритів та ґастралґій, виразкової хвороби шлунка 
та дванадцятипалої кишки.

МЕТИЛОВИЙ АЛКОГОЛЬ – див.: Метиловий 
спирт.

МЕТИЛОВИЙ СПИРТ – СН3ОН; сильна отрута з 
вираженими кумулятивними властивостями, діє переваж-
но на серцево-судинну систему; гостре отруєння М. с. ха-
рактеризується станом легкого сп’яніння, нудотою, блю-
ванням, сильним головним болем, різким погіршенням 
зору аж до сліпоти; при погіршенні стану появляється 
ціаноз, утруднене дихання, розширення зіниць, судоми 
і смерть від зупинки дихання; при хронічному отруєнні 
М. с. порушуються окислювально-відновні процеси в го-
ловному мозку, з’являються зміни судин головного моз-
ку і особливо судин орґану зору, що призводить до змін і 
часткової загибелі фоторецепторних, ґанґліозних клітин 
сіт ківки, розростання ґлії, деґенеративних змін нейронів 
у центральній частині зорового аналізатора; спостеріга-
ються дистрофічні зміни в печінкових клітинах.

МЕТИЛФЕРАЗИ – група ферментів, які каталізу-
ють перебіг міжмолекулярних реакцій, перенесення ме-
тильних груп від метіоніну до інших сполук; належать 
до трансфераз, що прискорюють перенесення хімічних 
груп від молекул одних орґанічних сполук на молекули 
інших речовин.

МЕТИЛЮВАННЯ – хімічна реакція, при якій у мо-
лекулу замість атома металу або атома водню вводиться 
вуглеводневий радикал метил (-CH3).

МЕТИНОЛ – див.: Метиловий спирт.
МЕТІОНІН – СН3S · CH2 · CH(NH2) · COOH; α-амі-

но-γ-метилтіомасляна кислота; сірковмісна незамінна 
амінокислота. М. є джерелом метильних груп (-СН3) 
при біосинтезі в орґанізмі адреналіну, холіну і при де-
токсикації деяких орґанічних сполук та сірки – при син-
тезі цистеїну.

МЕТМІОҐЛОБІН – похідне міоґлобіну, яке втрати-
ло здатність переносити кисень внаслідок того, що залі-
зо гема перебуває у трьохвалентній формі.

МЕТОДОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується ме-
тодолоґії.

МЕТОДОЛОҐІЯ – сукупність прийомів досліджен-
ня, що їх застосовують у будь-якій науці відповідно до 
специфіки її пізнання.

МЕТОНІМІЯ – (у психіатрії) заміна слова або ви-
разу схожим, але не цілком адекватним; ознака розладу 
мовлення.

МЕТОПІОН – краніометрична точка, розміщена в 
місці перетину медіальної площини з горизонтальною 
лінією, що з’єднує найбільш виступаючі точки лобних 
горбів.

МЕТОРИЗИС – явище зміщення меж між зародко-
вими листками або ембріональними зачатками і – від-
повідно – між їх тканинними похідними як у філоґенезі, 
так і в онтоґенезі.

МЕТР- (метро-; грец. metra – матка) – частина склад-
них слів, яка означає належність до матки.

МЕТРЕЙЗИС – акушерська операція введення в по-
рожнину вагітної матки метрейринтера – гумового бало-
на, призначеного для розкриття шийки матки та стимуля-
ції родових сил.

МЕТРИТ – запалення м’язової оболонки матки.
МЕТРО- (грец. metron – міра) – частина складних 

слів, яка означає належність до вимірювання.
МЕТРОБЛЕНОРЕЯ – ґонорейне запалення матки, 

яке спостерігається в післяопераційному періоді.
МЕТРОҐРАФІЯ – див.: Метросальпінґоґрафія.
МЕТРОЕНДОМЕТРИТ – поєднане запалення ен-

дометрію та міометрію.
МЕТРОЛОҐІЯ – наука про вимірювання з високою 

точністю; завданнями М. є встановлення систем одини-
ць вимірювання, створення і зберігання основних ета-
лонів цих одиниць і забезпечення перевірки точності 
практичних вимірювань.

МЕТРОНОМ – прилад, за звуковими сигналами яко-
го відраховують проміжки часу. 

МЕТРОПАТІЯ – захворювання матки взагалі.
МЕТРОПТОЗ – див.: Гістероптоз.
МЕТРОРАҐІЯ – маткова кровотеча, що повторюєть-

ся через нереґулярні проміжки часу.
МЕТРОСАЛЬПІНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-

слідження матки та маткових труб після введення в них 
кон траст ної речовини.

МЕТРОТРОМБОФЛЕБІТ – запалення та тромбоз 
вен матки.

МЕТРОФЛЕБОТРОМБОЗ – тромбоз вен матки.
МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ЗБУДНИКІВ ЗАРАЗ-

НИХ ЗАХВОРЮВАНЬ – див.: Механізм передачі ін-
фекції.

МЕХАНІЗМ ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЇ – процес пере-
дачі збудників від зараженого орґанізму до здорового.

МЕХАНІЗМ ПОЛОГІВ – сукупність переміщень 
плода в процесі пологів.

МЕХАНІКА РОЗВИТКУ – вчення про причинні 
механізми індивідуального розвитку.

МЕХАНО- (грец. mechano – пристрій, споруда) – 
частина складних слів, яка означає належність до ме-
ханіки, механізмів.

МЕХАНОКАРДІОҐРАФІЯ – реєстрація низькочас-
тотних коливань, пов’язаних з механічною діяльністю 
серця.

МЕХАНОРЕЦЕПТОРИ – чутливі нервові закін-
чення, пристосовані для сприй няття механічних под-
разнень; до М. р. належать рецептори орґанів слуху, 
сприйняття ґравітації, вестибулярного апарата, серце-
во-судинної системи, внут рішніх орґанів, шкіри, опор-
но-рухового апарата.

МЕХАНОТЕРАПІЯ – фізичні вправи, які викону-
ються з лікувальною метою на спеціальних апаратах.

МЕХАНОФОСФЕН – відчуття спалаху світла, що 
спостерігається при подразненні очного яблука.

МЕХАНОЦЕПТОРИ – див.: Механорецептори.
МЕЦИСТОЦИРОЗ – гельмінтоз із групи кишкових 

нематодозів, що спричинюється Mecistocirrus digitatus; 
проявляється диспептичними явищами.
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МЕЧО-ГРУДНИННИЙ – такий, що стосується ме-
чо подібного відростка груднини.

МЕЧОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК (PROCESSUS 
XIPHOIDEUS) – нижня частина груднини, розміщена 
нижче місця прикріплення до неї хрящів Х ребер; фор-
ма М. в. досить різна; донизу він інколи вилоподібно 
розщеплюється, ін коли має наскрізний отвір; спрямо-
ваний нижнім кінцем вперед або назад.

МЕЧО-РЕБЕРНИЙ – такий, що стосується мечопо-
дібного відростка і ребер.

МЕЩЕРСЬКОГО (Г. И. МЕЩЕРСКИЙ) ПРО-
ҐРЕСУЮЧА ДИСТРОФІЧНА ЕРИТЕМА – див.: Ак-
родерматит атрофічний хронічний.

МЕЯ (C. H. MAY) СИМПТОМ – якщо хворому за-
капати в обидва ока по одній краплі розчину адреналі-
ну, то на ураженому боці спостерігається більш швидке 
і виражене розширення зіниці; ознака ґлаукоми.

МЕЯ – ВАЙТА (D. L. MAY – H. H. WHITE) СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, який характеризується 
міоклонусом, мозочковою атаксією та глухотою; успад-
кування за аутосомно-домінантним типом.

МЕЯРА (MEYARD) СИМПТОМ – після викликан-
ня сухожилкового рефлексу (наприклад, колінного) кін-
цівка повертається в попередній стан лише після де якого 
періоду, що триває кілька секунд; ознака кататонії.

МИГАЛЬНО-ЖУВАЛЬНИЙ ТЕСТ – див.: Корне-
омандибулярний рефлекс.

МИҐДАЛЕПОДІБНЕ ТІЛО (CORPUS AMYG DA-
LO IDEUM) – базальне ядро, розміщене поблизу скро-
невого полюса півкулі великого мозку; належить до лім-
бічної системи.

МИҐДАЛИК(И) (TONSILLAE) – скупчення лім-
фоїдної тканини в товщі слизової оболонки на межі 
носової і ротової порожнин та глотки; складаються із 
строми і паренхіми; строма утворює сполучнотканин-
ний каркас М., утворений колаґеновими і еластични-
ми волокнами; паренхіма М. складається із лімфоцитів, 
макрофаґів, плазматичних клітин; елементи лімфоїдної 
тканини утворюють фолікули, розміщені паралельно 
епітелію вздовж вільної поверхні М. і вздовж крипт; 
М. виконують кровотворну (лім фо  цитопоез) і захис-
ну (бар’єрну) функції; М. як вторинні орґани імунної 
системи є основою лімфоїдної тканини, асоційованої 
зі слизовими оболонками, і беруть участь у створен-
ні імунного бар’єру слизового покриву дихальних та 
травних шляхів; будучи лімфоепітеліальними орґана-
ми, вони є складовою частиною лімфаденоїдного кіль-
ця та своє рідним реґіональним джерелом ефекторних 
клітин імунної системи типу клітин пам’яті, які прони-
кають у слизові оболонки, що контролюються; залежно 
від розміщення розрізняють піднебінні М., глотковий 
М., язиковий М., трубні М.; вони утворюють основну 
частину глоткового лімфоепітеліального кільця Пиро-
гова – Вальдейєра.

М. ВНУТРІШНЬОПІДНЕБІННИЙ ДОДАТКО-
ВИЙ – дрібні непостійні М., розміщені глибоко в 
м’якому під не бін ні; звичайно, містять глибоку галузис-
ту крипту – синус Туртюаля (sinus Tourtuali). 

М. ГЛОТКОВИЙ – М., розміщений на межі верх-
ньої і задньої стінок глотки; має вигляд пластинки ок-
руглої форми з 4–8 складками слизової оболонки, що 
виступають у порожнину носоглотки.

М. ЛУШКИ – див.: М. глотковий.
М. НОСОГЛОТКОВИЙ – див.: М. глотковий.
М. ПІДНЕБІННИЙ ДОДАТКОВИЙ – піднебінна 

частка піднебінного М., яка може проникати глибоко в 
м’яке піднебіння і не мати безпосереднього зв’язку з ос-
новним піднебінним М.

М. ПІДНЕБІННИЙ – парне утворення, розміще-
не в ямках бокових стінок зіва між піднебінно-язико-
вою дужкою і піднебінно-глотковою дужкою; у М. п. 
розрізняють дві поверхні: внутрішню (вільну) і зовніш-
ню, обернену до стінки зіва; внутрішня поверхня пок-
рита слизовою оболонкою, яка має 8-20 миґдаликових 
ямочок неправильної форми, що є устями миґдаликових 
крипт; крипти збільшують площу вільної поверхні кож-
ного піднебінного М. до 300 см2. 

М. ТРЕТІЙ – див.: М. глотковий.
М. ТРУБНИЙ – парне утворення, що являє собою 

скупчення лімфоїдної тканини в товщі слизової оболон-
ки носо глотки біля глоткового отвору євстахієвої тру-
би.

М. ТУБАРНИЙ – див.: М. трубний.
М. ЧЕТВЕРТИЙ – див.: М. язиковий.
М. ЯЗИКОВИЙ – М., розміщений у ділянці коре-

ня язика, займаючи майже всю поверхню кореня язи-
ка; форма його частіше овоїдна, слизова оболонка склад-
часта; крипти неглибокі, на дні багатьох крипт відкри-
ваються вивідні протоки слинних залоз; після 40 років 
відбувається поступова редукція язикового М.

МИҐДАЛИК МОЗОЧКА (TONSILLA CEREBEL-
LI) – частка півкулі мозочка, яка розміщена на перед-
ньомедіальній частині його нижньої поверхні по краю 
черв’яка.

МИҐДАЛИКОВА ПАЗУХА (SINUS TONSILLA-
RIS) – парне заглиблення між язиково-піднебінною та 
глотково-піднебінною дужками, в якому розміщений 
піднебінний миґдалик.

МИКОЛАЙЧИКИ СИНІ (ERYNGI UM PLA NUM 
L.) – багаторічна рослина з родини зонтичних. Стебло 
пряме, гіллясте, заввишки до 30–60 см. Прикореневі 
листки суцільні, довгасто-овальні, серцеподібні, з ко-
сими шипоподібними зарубками; верхні стеблові листки 
3–5-роздільні, колючозубчасті. Квітки – в яйце подібних 
головках, зібраних у щиткоподібне суцвіття. Листочки-
обгортки вузьколанцетоподібні, по краях з рідкими ши-
пами, які не довші за головку. Квітки голубуваті, дріб-
ні. За перший рік зростан ня рослини у неї розвиваються 
лише листкові розетки біля основи стебла, цвіте ж вона 
на другому році життя з червня по жовтень. На почат-
ку року ця рослина зелена, а потім стебло стає спочатку 
білуватим, а згодом набуває синьо-стального кольору. 
Дія: заспокійлива, знеболююча, антитоксична, сечогін-
на, відхаркувальна.

МИЛА – солі вищих жирних, а також нафтенових і 
смоляних кислот, що широко використовуються як ми-
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ючі та антисептичні засоби, які застосовуються в дезін-
фекції і дезінсекції.

МИЛЬНЯНКА ЛІКАРСЬКА (SAPO NARIA OF FI-
CI NA LIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни гвоздикових. Стебло пряме, просте, заввишки 30–90 
см, у верхній частині гіллясте, округле. Листки супро-
тивні, майже сидячі, по краях шорсткі, з короткими че-
решками. Квітки великі, зібрані в щиткоподібне воло-
тисте суцвіття, запашні. Корені і кореневище червону-
вато-бурі, завтовшки до 6 мм, завдовжки 35 см, повзучі. 
Росте на заплавних луках, на узліссі, між чагарниками, 
по берегах річок, обабіч шляхів. Дія: секретолітична, 
відхаркувальна.

МИМОМОВЛЕННЯ – психічний розлад, який про-
яв ляється в тому, що хворий дає неправильні, бездум-
ні та безглузді відповіді на питання та завдання, які за 
своєю суттю доступні його розу мінню.

МИРОНЕНКА СИМПТОМ – рентґенолоґічна оз-
нака аневризми передньої стінки лівого шлуночка сер-
ця: наяв ність заглиблення між межою аневризми і не-
ураженою ділянкою лівого шлуночка. 

МИСКО-СЕЧОВІДНОГО СЕҐМЕНТА СИМП-
ТОМ – див.: Порожнього сечоводу симптом.

МИСЛЕННЯ – вища форма активного відбиття 
об’єк тивної реальності, яка полягає в цілеспрямовано-
му, опосередкованому і узагальненому пізнанні люди-
ною суттєвих зв’язків і відношень речей. Розрізняють 
такі види патолоґії М.: порушення операційного боку 
М., порушення динаміки М., порушення мотиваційно-
го компонента М.

М. АБСТРАКТНЕ – М., яке оперує узагальненими 
уявленнями та висновками, має тенденцію до створення 
раціональних систем.

М. АМБІВАЛЕНТНЕ – розладнане М., яке харак-
теризується одночасним виникненням і співіснуванням 
протилежних думок.

М. АРХАЇЧНЕ – М., яке оперує обмеженим колом 
старих уявлень.

М. АУТИСТИЧНЕ – розладнане М., що визнача-
ється внутрішнім світом особи, яка недостатньо спів-
відноситься з реальністю.

М. В’ЯЗКЕ – М., яке характеризується тим, що хво-
рі не можуть змінити спосіб своєї роботи, хід думок, пе-
реключитися з одного виду діяльності на інший.

М. ДЕРЕЇСТИЧНЕ – М., яке характеризується уяв-
леннями і висновками, що визначаються в основному 
емоціями та побажаннями хворого, а не реальними об-
ставинами та лоґікою.

М. ЗАГАЛЬМОВАНЕ – розладнане М., яке харак-
теризується сповільненням його темпу, звуженням те-
матичного змісту, збідненням асоціацій.

М. ІНКОҐЕРЕНТНЕ – розладнане М., яке харак-
теризується порушенням послідовності його процесів, 
розривом асоціативних, логічних та змістових зв’язків 
між окремими його ланками.

М. ІНФАНТИЛЬНЕ – М., яке спостерігається в 
ді  тей раннього віку та при деяких патолоґічних ста-
нах психіки; характеризується об’єднанням несуміс-

них ланок; різниця між суб’єктивними уявленнями та 
об’єктивним пізнанням дійсності не проводиться.

М. КАТАТИМІЧНЕ – див.: М. кататимне.
М. КАТАТИМНЕ – М., яке характеризується тим, 

що окремі ланки його процесу поєднуються не за 
об’єктивними та лоґічними закономірностями, а за за-
гальним для них емоційним забарвленням; М. к. проті-
кає переважно під впливом афектів.

М. КОНКРЕТНЕ – М., яке характеризується оперу-
ванням простими, певними, взятими із повсякденного 
життя уявленнями та висновками.

М. МАГІЧНЕ – М., яке визначається фантазіями та 
уявленнями про надприродні сили.

М. НАСИЛЬНЕ – розладнане М., що характери-
зується мимовільним виникненням думок, які чужі хво-
рому за змістом.

М. ОБРАЗНЕ – М., яке характеризується оперуван-
ням наочними, чуттєвими уявленнями.

М. ПАРАЛОҐІЧНЕ – розладнане М., яке характе-
ризується втратою лоґічних зв’язків, нездатністю ро-
бити правильні висновки, що витікають із лоґічних пе-
редумов.

М. ПЕРСЕВЕРАТИВНЕ – розладнане М., яке ха-
рактеризується неодноразовим повторенням певних уяв-
лень, думок та слів.

М. ПРЕЛОҐІЧНЕ – див.: М. інфантильне.
М. ПРИМІТИВНЕ – М., яке харак теризується еле-

ментарно-конкретним змістом, бідне лоґічними опера-
ціями.

М. РОЗІРВАНЕ – розладнане М., яке характери-
зується порушенням внутріш ніх лоґічних зв’язків, 
стрибкоподібністю, сполученням різноманітних, не 
пов’язаних за змістом елементів або, навпаки, розри-
вом цілісності думок та ланцюга асоціацій, вторгнен-
ням у них неоло ґізмів.

М. СИМВОЛІЧНЕ – М., яке характеризується опе-
руванням символами образів та уявлень, що являють со-
бою складні комплекси внутрішніх переживань хворого, 
часто незрозумілих для інших людей.

М. СИНКРЕТИЧНЕ – див.: М. інфантильне.
М. СТРИБКОПОДІБНЕ – розладнане М., яке ха-

рактеризується постійною зміною мети процесу мис-
лення внаслідок вираженої нестійкості уваги та непос-
тійності настанов.

М. ШИЗОФРЕНІЧНЕ – розлади М. при шизофре-
нії.

МИША (MUS) – рід гризунів родини мишачих. Ві-
домо понад 40 видів; в Україні – один вид – М. хатня. 
Довжина тіла її 7–11 см. Основне забарвлення від сіру-
вато-піщаного до темно-сірого. Селиться в будинках, 
господарських будівлях, садах, городах тощо. Живе в 
норах. Статевозрілою стає у 2 місяці. Самка після 18–
24-денної вагітності 4–7 разів на рік народжує 5–8 ми-
шенят. Живиться тваринними і рослинними продукта-
ми. М. можуть поширювати збудників чуми, туляремії 
та ін. хвороб.

МИША (В. М. МЫШ) СИМПТОМ – біль у ділян-
ці перелому таза між гребенем крила клубової кістки та 
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сідничним горбом, який появляється при стискуванні 
таза в саґітальному напрямі.

МИШ’ЯК – As; хімічний елемент V групи періодич-
ної системи Менделєєва; атомний номер М. 33, атомна 
маса 74,9216; середній вміст М. у тілі людини – 0,08–0,2 
мг/ кг; у тканинах М. міститься в основному в білковій 
фракції; він бере участь у окислювально-відновних ре-
акціях; сполуки М. можуть викликати гострі та хроніч-
ні отруєння.

МИШ’ЯКОВИСТІ ВОДИ – природні мінеральні 
води, які містять миш’як у кількості більшій 0,7 мг/л; 
за іонно-сольовим складом М. в. в основному належать 
до гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих і хлоридно-
гідрокарбонатних натрієвих або гідрокарбонатно-хло-
ридних натрієвих вод.

МІ- (міо-; грец. mys, myos – миша, м’яз) – частина 
складних слів, яка означає належність до м’язів.

МІАЗ(И) – хвороба людини, яка спричинена личин-
ками мух.

М. АФРИКАНСЬКИЙ – М., який спричинюється 
личинкою мухи Cordylo bia anthropophaga; характери-
зується утворенням у шкірі абсцесу в місці проникнен-
ня збудника.

М. ВИПАДКОВІ – М., спричинені личинками тих 
видів мух, які в нормі розвиваються в речовинах, що 
гниють.

М. ДОБРОЯКІСНИЙ – тканинний М., що роз-
вивається при паразитуванні одиничних личинок, що 
повільно розвиваються, не міґрують у тілі хазяїна; на 
місці паразитування розвивається абсцес з норицею.

М. ЗЛОЯКІСНИЙ – тканинний М., збудники якого 
спричинюють значні руйнування тканин.

М. ОБЛІҐАТНІ – М., спричинені личинками тих 
видів мух, які розвиваються тільки в орґанізмі тепло-
кровних тварин, при цьому вони живляться не тільки 
некротизованою, а і живою тканиною хазяїна.

М. ПОРОЖНИННИЙ – М., зумовлений потраплян-
ням збудників у порожнинні орґани, порожнини і кана-
ли тіла.

М. ТКАНИННИЙ – М., зумовлений прониканням 
збудника в тканини тіла.

М. ФАКУЛЬТАТИВНІ – М., що виникають при па-
разитуванні в людини в ранах, виразках або порожни-
нах личинок зелених та синіх м’ясних мух, розвиток 
яких, як правило, відбувається в м’ясних відходах і на 
трупах тварин.

МІАЛҐІЯ – біль у м’язах.
МІАЛҐІЯ ЕПІДЕМІЧНА – див.: Плевродинія епі-

демічна.
МІАСТЕНІЧНИЙ КРИЗ – посилення міастенії, яке 

клінічно проявляється швидкою ґенералізацією міастеніч-
них розладів з вираженими окоруховими і бульбарними 
порушеннями; останні можуть досягати ступеня бульбар-
ного паралічу з афонією, дизартрією, дисфаґією. 

МІАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Ітона – Лам-
берта синдром.

МІАСТЕНІЯ (1) – різні види хворобливої слабкості 
мускулатури або стомлюваність м’язів.

МІАСТЕНІЯ (2) – нервово-м’язове за хворювання, 
яке характеризується м’язовою слабкістю і патолоґіч-
ною втомлюваністю; клінічна картина поліморфна; М. 
може бути ґенералізованою і локальною; за перебігом 
розрізняють проґресуючу форму М., міастенічні епізоди 
(короткі за часом міастенічні розлади і тривалі спонтан-
ні ремісії) і міастенічні стани (стабільні дефекти міас-
тенічного типу протягом тривалого часу).

М. ВРОДЖЕНА – М., яка проявляється слабким во-
рушінням плода, у постнатальному періоді – слабким 
криком, утрудненням смоктання, ковтання; М. може та-
кож спостерігатися в дітей, що народилися від матерів з 
М.; через 4–6 тижнів її симптоми поступово зникають.

М. РАННЯ ДИТЯЧА – форма міа стенії, яка зуст-
річається в ранньому дитячому віці; характеризується 
порівняно м’яким перебігом і переважно локальними 
симптомами.

М. ЮВЕНІЛЬНА – М., яка починається в 11–16 
років; характеризується ґенералізованими розладами.

МІАСТЕНІЯ АНҐІОСКЛЕРОТИЧНА – див.: Де-
термана синдром.

МІАТОНІЯ (1) – зниження м’язового тонусу, недо-
статній тонус мускулатури, м’язова гіпотонія.

МІАТОНІЯ (2) – див.: Оппенгейма хвороба.
МІАТРОФІЯ – атрофія мускулатури, атрофія м’язів, 

м’язова атрофія.
МІБЕЛЛІ (V. MIBELLI) ПОРОКЕРАТОЗ – див.: 

Порокератоз.
МІБЕЛЛІ (V. MIBELLI) СИНДРОМ – див.: Аніо-

кератома.
МІҐРЕНЬ – захворювання, яке характеризується на-

падоподібним, частіше однобічним головним болем 
різної інтенсивності, частоти та тривалості, який су-
проводжується веґетативними порушеннями, інколи 
перехідними вогнищевими невролоґічними симптома-
ми; виділяють дві основні форми справжньої М.– про-
сту і асоційовану; проста М. – напад головного болю з 
веґетативними симптомами; при асоційованій М. напа-
ди головного болю поєднуються з різними вогнищеви-
ми невролоґічними симптомами. М. може розвиватися 
в будь-якому віці, але, як правило, виникає між 10 та 30 
роками; зустрічається частіше в жінок; у багатьох ви-
падках головний біль частково або повністю реґресує 
після 50-го віку. Появі головного болю передує коротко-
часний період депресії, подразливості, неспокою, триво-
ги, втрати апетиту; у деяких хворих спостерігаються па-
рестезії, інколи геміпарези, мерехтливі скотоми, дефекти 
полей зору. Незадовго до виникнення головного болю ці 
симптоми можуть зникати, але в деяких випадках суп-
роводжують його упродовж всього нападу. Як правило, 
у кожного хворого напади розвиваються за певним сте-
реотипом. В однієї частини пацієнтів напади бувають 
щодня, в іншої – тільки раз упродовж кількох місяців. 
Без лікування напад триває кілька годин і навіть днів. 
Головний біль може бути ґенералізованим або однобіч-
ним, але при однобічних болях їх бік може мінятися. 
Спостерігаються також нудота, блювання, фотофобія, 
подразливість. Поверхневі артерії голови випинаються, 
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їх пульсація підсилена; шкірні покриви на кінцівках хо-
лодні та ціанотичні.

МІҐРАЦІЯ – 1) переміщення, пересування, блукан-
ня, мандрування; 2) переміщення в тканинах рухливих 
клітинних елементів; 3) пасивне або активне переміщен-
ня тварин-паразитів із однієї частини орґанізму в іншу; 
4) переміщення чужорідних тіл в орґанізмі за током 
крові чи лімфи та під дією сили тяжіння.

МІҐРАЦІЯ ЯЙЦЯ – процес пересування яйцекліти-
ни по матковій трубі в порожнину матки.

МІҐРУЮЧИЙ – такий, що блукає, переміщується, 
мандрує.

МІДЗУО (G. MIZUO) СИМПТОМ – сітківка ос-
вітленого ока набуває сіро-жовто-рожевого відтінку; у 
темноті колір сітківки відновлюється; ознака піґмент-
ного ретиніту.

«МІДНОГО ДРОТУ» СИМПТОМ – жовтуватий 
відблиск артерій сітківки, який спостерігається при 
офтальмо скопії; ознака гіпертонічної анґіопатії сітків-
ки.

МІДРІАЗ – розширення зіниці внаслідок паралічу 
м’яза, що звужує зіницю або спазму м’яза, що розши-
рює зіницю.

МІДРІАТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 
розширюють зіницю.

МІДЬ – Cu; хімічний елемент І групи періодичної 
системи Менделєєва; атомний номер 29, атомна маса 
63,546. Біолоґічне і медичне значення М. надзвичай-
но важливе. М. є важливою складовою частиною ме-
талопротеїдів, що реґулюють окислювально-віднов-
ні реакції процесів клітинного дихання, фотосинтезу, 
засво єн ня молекулярного азоту. Потреба в М. для жи-
вих орґанізмів суворо визначена і ґенетично детермі-
нована. В орґанізмі дорослої людини міститься 100–
150 мг М. Як недостатнє, так і надмірне надходження 
М. в орґанізм призводить до порушення життєво важ-
ливих функцій.

МІЕКТОМІЯ – 1) хірурґічне видалення м’яза; 2) 
хірурґічне видалення частини волокон із одного зовніш-
нього м’яза ока з метою послаблення його дії; застосо-
вується при косоокості.

МІЄЛ(О)- (грец. myelos – мозок) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до кісткового чи спинного 
мозку або мієліну.

МІЄЛІН – суміш ліпоїдних та білкових речовин, що 
входить до складу внутрішнього шару оболонки нерво-
вого волокна.

МІЄЛІНІЗАЦІЯ – процес формування мієлінових 
оболонок навколо відростків нервових клітин у період 
їх дозрівання як в онтоґенезі, так і при реґенерації.

МІЄЛІНОЛІЗ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОНТИННИЙ – 
захворювання, яке характеризується демієлінізацією 
центральних відділів головного мозку; може розвива-
тися при хронічних захворюванннях, які супроводжу-
ються швидкими змінами водно-електролітного балансу, 
особливо при надмірно швидкій корекції гіпонатріємії; 
клінічно проявляється поступовим розвитком тетра-
плеґії та псевдобульбарного паралічу, ін коли судомами; 

у деяких випадках вогнище пошкодження розповсюд-
жується дорсально, втягуючи сенсорні шляхи та фор-
муючи у хворого синдром “ізоляції”.

МІЄЛІТ – запалення спинного мозку.
МІЄЛІТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

що спостерігається при ураженні спинного мозку; ха-
рактеризується поєднанням сеґментарних порушень 
рухів і чутливості на рівні ураження з провідниковими 
розладами нижче цього рівня.

МІЄЛОАРХІТЕКТОНІКА – розділ архітектоніки 
головного мозку, що вивчає розміщення, будову, про-
сторове спів від ношення нервових волокон у корі пів-
куль великого мозку.

МІЄЛОБЛАСТ – клітина-попередник ґранулоцито-
поезу; розміри клітини досягають 20–25 мкм; більшу її 
частину займає округле ядро зі сніжно-сітчастою струк-
турою хроматину, з 2–5 ядерцями; цитоплазма містить 
азурофільну зернистість або тільця Ауера і дає позитив-
ну реакцію на мієлопероксидазу. 

МІЄЛОБЛАСТОЗ – наявність мієло блас тів у пери-
ферійній крові або значне збіль шення їх вмісту в кіст-
ковому мозку.

МІЄЛОҐЕННИЙ – такий, що походить із кістково-
го мозку; кістково-мозковий.

МІЄЛОҐРАМА – результати кількісного і якісного 
дослідження пунктату кісткового мозку.

МІЄЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне або радіоізотоп-
не дослідження спинного мозку і його оболонок шляхом 
введення контрастної речовини або радіонукліда в спі-
нальний субарахноїдальний простір.

МІЄЛОДИСПЛАЗІЇ – аномалії розвитку спинно-
го мозку.

МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИНДРОМ – пато-
лоґічний стан, спричинений клональною проліферацією, 
з нормальною або надмірною кількістю клітин у кістко-
вому мозку та неефективним аномальним мієлопоезом; 
клінічні ознаки досить різноманітні і залежать від фор-
ми М. с. та ступеня порушення гемопоезу.

МІЄЛОЗ – див.: Мієлолейкоз хронічний.
МІЄЛОЗ АЛЕЙКЕМІЧНИЙ – див.: Остеомієло фі-

броз. 
МІЄЛОЗ ЕРИТРЕМІЧНИЙ – див.: Ді Ґульєльмо 

хвороба.
МІЄЛОЗ ЕРИТРЕМІЧНИЙ ГОСТ РИЙ – див.: 

Еритромієлоз.
МІЄЛОЗ СУБЛЕЙКЕМІЧНИЙ ХРОНІЧНИЙ 

ДОБРОЯКІСНИЙ – див.: Остеомієлофіброз.
МІЄЛОЗ ФУНІКУЛЯРНИЙ – патолоґічний про-

цес, який характеризується демієлінізацією нервових 
волокон та деструкцією осьових циліндрів задніх і бо-
кових канатиків спинного мозку; клі нічно проявляється 
сенситивною атаксією, симптомами ураження пірамід-
них шляхів та спастико-атаксичною ходою; ускладнює 
перебіг перніціозної анемії та деяких інших захворю-
вань крові; інколи спостерігається при інтоксикаціях та 
аві тамінозах.

МІЄЛОЇДНА МЕТАПЛАЗІЯ АҐНОСТИЧНА – 
див.: Остеомієлофіброз.
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МІЄЛОЇДНА РЕАКЦІЯ – поява в периферійній 
крові малодиференційованих клітин, що належать до 
ґрануло- та еритропоетичного ряду.

МІЄЛОЇДНИЙ – 1) такий, що стосується кісткового 
мозку; 2) такий, що складається із елементів кісткового 
мозку; кістково-мозковий.

МІЄЛОКАРІОЦИТ – ядровмісні клітини мієлопо-
езу.

МІЄЛОЛЕЙКОЗ ГОСТРИЙ – див.: Лейкоз гострий 
мієлоїдний.

МІЄЛОЛЕЙКОЗ ОСТЕОСКЛЕРОТИЧНИЙ – 
див.: Остеомієлофіброз.

МІЄЛОЛЕЙКОЗ ХРОНІЧНИЙ – поширена про-
ґресуюча проліферація клі тин ґранулоцитарного ряду 
на всіх ста діях дозрівання.

МІЄЛОЛЕЙКОЗ ХРОНІЧНИЙ PH-НЕҐАТИВ-
НИЙ – див.: Мієлодиспластичний синдром.

МІЄЛОЛІПОМА – однобічне або двобічне добро-
якісне ураження, яке складається із однорідної суміші 
гематопоетичної і зрілої жирової тканин; уражає над-
нирникові залози або – рідкісніше – м’які тканини за-
очеревинного простору.

МІЄЛОМА – див.: Мієломна хвороба.
МІЄЛОМА МНОЖИННА – див.: Мієломна хво-

роба.
МІЄЛОМА ПЛАЗМОКЛІТИННА – див.: Мієлом-

на хвороба.
МІЄЛОМА СОЛІТАРНА – мієломна хвороба, яка 

характеризується наявністю одного вогнища розростан-
ня плазматичних клітин.

МІЄЛОМАЛЯЦІЯ – розм’якшення спинного мозку 
внаслідок тромбозу, емболії, запалення або тиску (пух-
лина).

МІЄЛОМАТОЗ – див.: Мієломна хвороба.
МІЄЛОМЕНІНҐОЦЕЛЕ – випадіння частини спин-

ного мозку та його оболонок при розщіленні хребта у ви-
гляді кіс ти, заповненої спинномозковою рідиною.

МІЄЛОМЕНІНҐОЦИСТОЦЕЛЕ – різновид міє-
лоцистоцеле, який характеризується накопиченням це-
реброспінальної рідини не тільки в центральному ка-
налі, але і між оболонками спинного мозку.

МІЄЛОМНА ХВОРОБА – форма парапротеїне міч-
них гемобластозів; характеризується неопластичною 
проліферацією плазматичних клітин з продукцією мо-
ноклонових імуноґлобулінів (парапротеїнів) або їх фраґ-
ментів; залежно від класу і типу парапротеїнів, що син-
тезуються, виділяють такі імунохімічні варіанти М. х.: 
G-, A-, D-, E-мієлому, мієлому Бенс-Джонса (хвороба 
легких ланцюгів), несекретуючі і диклонові мієломи; 
пухлинні розростання плазматичних клітин первин-
но локалізуються в кістковому мозку, головним чином, 
плоских кісток; вони складаються із зрілих плазмоцитів, 
плазмобластів, проплазмо бластів, лімфоплазмоцитар-
них клітин; проґресування мієломи характеризується 
наростанням об’єму вогнищевих скупчень, їх злиттям, 
розвитком дифузної інфільтрації кісткового мозку міє-
ломними клітинами; клінічно М. х. проявляється боля-
ми в кістках, корінцевими болями, нормохромною нор-

моцитарною негемолітичною анемією, патолоґічними 
переломами кісток у місцях їх пухлинної деструкції, 
розвитком гемі- і парапарезів та плеґій при стисненні 
головного і спинного мозку пухлиною, розвитком па-
раамілоїдозу нирок у поєднанні з блокадою канальців 
білковими аґломератами, що призводить до незворотної 
уре мічної інтоксикації; інфекційними ускладненнями, 
які пов’язані з імунодефіцитним станом.

МІЄЛОПАРЕЗ – див.: Мієлофтиз.
МІЄЛОПАТІЯ – підгострі і хронічні ураження спин-

ного мозку (незапального характеру), зумовлені різними 
патолоґічними процесами.

М. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА – М., зумовлена ате-
росклерозом спинномозкових артерій; характеризуєть-
ся спонґіозом, атрофією, некрозами, появою порожнин 
у басейні передньої спинномозкової артерії, переважно 
на шийному і верхньогрудному рівнях.

М. ДИСКОҐЕННА – М., зумовлена остеохондро-
зом хребта; частіше, особливо у осіб старших 50 років, 
розвиток М. пов’язаний з утворенням задніх остео фітів 
хребців; у типових випадках М. дискоґенна прояв-
ляється ураженням рухових структур спинного мозку; 
здебільшого уражається шийна частина спинного моз-
ку, ураження грудної і поперекової частин зустрічаєть-
ся рід кісно.

М. ДИСКОҐЕННА ШИЙНА – шийна локалізація 
М. дискоґенної; характеризується комбінованим спас-
тико-атрофічним парезом рук, який поєднується зі спас-
тичним парезом ніг; най більш постійною ознакою є 
пірамідна симп тома тика (підвищення сухожилкових ре-
флексів, патолоґічні рефлекси та ін.).

М. ДІАБЕТИЧНА – М., яка розвивається внаслідок 
порушення вуглеводного обміну при цукровому діабеті; 
характеризується виникненням дрібних вогнищ дистро-
фії спинного мозку.

М. КАРЦИНОМАТОЗНА – М., яка розвивається 
внаслідок паранеопластичного ураження нервової сис-
теми.

М. ПОСТТРАВМАТИЧНА – М., яка розвиваєть-
ся внаслідок травматичних пошкоджень спинного моз-
ку; характеризується виникненням різної вираженості 
спінальним синдромом, який проявля ється паралічами, 
розладами чутливості, тазовими порушеннями і зали-
шається стабільним упродовж усього життя.

М. РАДІАЦІЙНА – М., яка розвивається при проме-
невому ураженні; характеризується некрозом спинного 
мозку внаслідок облітерації спинномозкових артерій; 
клінічні прояви формуються повільно.

М. СПОНДИЛОҐЕННА – див.: М. дискоґенна. 
М. ТОКСИЧНА – М., яка виникає при інтокси-

кації свинцем, ртуттю, міддю, миш’яком, отруєннях 
ортокрезилфос фатом.

М. ЦЕРВІКАЛЬНА – див.: М. дискоґенна шийна.
М. ШИЙНА – див.: М. дискоґенна шийна.
МІЄЛОПОЕЗ – процес утворення ґранулоцитів, 

тромбоцитів та еритроцитів у кістковому мозку. 
МІЄЛОПОЛІРАДИКУЛОНЕВРИТ – поширений 

за пальний процес, що розповсюджується на спинний 
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мо зок, корінці і периферійні нерви; клінічна картина 
М. полі морфна; основними ознаками є: больовий син-
дром, рухові порушення, розлади чутливості, порушен-
ня функції тазових орґанів, зміни цереброспінальної 
рідини.

МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Хейка – Асмана синдром.

МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – 
група захворювань, які характеризуються аномальною 
проліферацією мінімум однієї лінії кровотворних клі-
тин або сполучнотканинних елементів кісткового моз-
ку; до М. з. належать: 1) справжня поліцитемія, 2) ос-
теомієлофіброз (ідіопатична мієлоїдна дисплазія), 
3) хронічний мієлолейкоз і 4) первинна (есенціальна) 
тромбоцитемія; деякі гематолоґи відносять до М. з. го-
стрі лейкози.

МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНІ ХРО НІЧНІ НЕКЛА-
СИФІКОВАНІ ХВОРОБИ – хронічна, проґресуюча 
проліферація мієлоїдних клітин, які втратили чіткі оз-
наки, що дозволяють диференціювати мієлосклероз з 
мієлоїдною метаплазією і хронічним мієлолейкозом.

МІЄЛОСАРКОМА – див.: Хлорлейкоз.
МІЄЛОСАРКОМАТОЗ – див.: Хлорлейкоз. 
МІЄЛОСКЛЕРОЗ – див.: Остеомієлофіброз.
МІЄЛОСКЛЕРОЗ З МІЄЛОЇДНОЮ ПРОЛІ ФЕ РА-

ЦІЄЮ – проґресуючий панмієлоз, який характеризуєть-
ся інтрамедулярним фіброзом, атиповою меґакаріоци-
тарною проліферацією, мієлоїдною метаплазією з трьо-
ма типами мієлоїдних клітин.

МІЄЛОТОКСИКОЗ АЛІМЕНТАРНО-ГЕМОРА-
ҐІЧ НИЙ – див.: Алейкія аліментарно-токсична.

МІЄЛОТОКСИКОЗ ГОСТРИЙ АЛІМЕНТАР-
НИЙ – див.: Алейкія аліментарно-токсична.

МІЄЛОТОМІЯ – хірурґічне розрізання спинного 
мозку по фронтальній площині для усунення спастич-
ності при ураженнях спинного мозку травматичного, 
запального і судинного ґенезу.

МІЄЛОТОМІЯ ПОЗДОВЖНЯ ФРОН  ТАЛЬНА – 
див.: Мієлотомія.

МІЄЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ – введення в орґанізм 
хворого кісткового мозку здорової людини з метою ліку-
вання деяких захворювань кровотворної системи.

МІЄЛОФІБРОЗ – див.: Остеомієло фіброз.
МІЄЛОФІБРОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Остео-

міє ло фіброз.
МІЄЛОФТИЗ – вибіркове порушення мієлопоезу.
МІЄЛОЦЕЛЕ – грижа спинного мозку, у грижово-

му мішку якої міститься частково покритий оболонками 
змінений спинний мозок та цереброспінальна рідина.

МІЄЛОЦИСТОЦЕЛЕ – грижа спинного мозку, 
грижовим мішком якої є розширений центральний ка-
нал спинного мозку, обмежений стоншеною речовиною 
спинного мозку, його оболонками та задніми корінцями 
спинномозкових нервів.

МІЖАЛЬВЕОЛЯРНА ПЕРЕГОРОДКА – 1) стінка 
між сусідніми легеневими альвеолами, яка складається 
із епітеліальних шарів альвеол, підепітеліальних базаль-
них мембран, сітки кровоносних капілярів, а також елас-

тичних, ретикулярних та колаґенових волокон; 2) кістко-
ва перегородка, яка розділяє сусідні зубні альвеоли.

МІЖКЛІТИННА РЕЧОВИНА – складова частина 
сполучної тканини, що включає сполучнотканинні во-
локна і аморфну основну речовину; виконує механічну, 
опорну, захисну і трофічну функції.

МІЖПЕРЕДСЕРДНА ДИСОЦІАЦІЯ – патолоґіч-
ний стан, який характеризується скороченнями кожного 
із передсердь у власному ритмі; зумовлений міжперед-
сердною блокадою, що виникає при тяжкому орґанічно-
му ураженні міокарду передсердь.

МІЖПЕРЕДСЕРДНА ПЕРЕГОРОДКА (SEPTUM 
INTERATRIALE) – перегородка, яка розділяє праве і 
ліве передсердя.

МІЖПЛЕВРАЛЬНЕ ПОЛЕ ВЕРХНЄ (AREAE IN-
TER PLEURICAE SU PERIOR) – поле, утворене медіа-
стинальною плеврою; у М. п. в. розміщені тимус, плечо-
голові вени, дуга аорти і її галуз ки, трахея, стравохід.

МІЖПЛЕВРАЛЬНЕ ПОЛЕ НИЖНЄ (AREAE IN-
TERPLEURICAE IN FERIOR) – поле, утворене медіа-
сти нальною плеврою; у М. п. н. розміщені перикард, 
сер це і стравохід.

МІЖСИСТОЛІЧНИЙ ІНТЕРВАЛ – час, що три ває 
від кінця систоли передсердь до початку систоли шлу-
ночків; у нормі М. і. у дорослого дорівнює 0,04 сек. 

МІЖШЛУНОЧКОВА ПЕРЕГОРОДКА (SEPTUM 
INTERVENTRI CU LARE) – перегородка, яка розділяє 
правий та лівий шлуночки серця.

МІЖШЛУНОЧКОВИЙ ОТВІР (FO RA MEN IN-
TER VENTRICULARE) – парний отвір, який розміще-
ний між стов буром склепіння та переднім кінцем таламу-
са; сполучає ІІІ шлуночок головного мозку з боковим.

МІЖСОННИЙ КЛУБОК – див.: Каротидний ґло-
мус.

МІЖСОННИЙ ПАРАҐАНҐЛІЙ – див.: Каротид-
ний ґломус.

МІЖХРЕБЦЕВИЙ ДИСК (DISCUS INTERVER-
TE BRALIS) – волокнистий хрящ, який з’єднує тіла су-
сідних хребців; складається із фіброзного кільця та дра-
глистого ядра.

МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА СИНДРОМ – див.: 
Грижа міжхребцевого диска.

МІЖЩЕЛЕПНА ДІЛЯНКА – див.: Підскронева ді-
лянка.

МІЗАНДРІЯ – відраза жінки до чоло віків, зумовле-
на психічним розладом.

МІЗИНЕЦЬ ІНФАНТИЛЬНИЙ – див.: Дюбуа сим-
п том.

МІЗОҐІНІЯ – відраза чоловіка до жінок, зумовлена 
психічним розладом.

МІЗОКАЙНІЗМ – див.: Мізонеїзм.
МІЗОНЕЇЗМ – неґативне ставлення до будь-яких но-

вовведень, зумовлене пси хічним розладом.
МІЗОПЕДІЯ – почуття ненависті, відрази до дітей, 

зумовлене психічним розладом.
МІЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за бруднення або 

зараження; хворому здається, що він може забруднити-
ся, особливо при торканні до чого-небудь.
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МІЙЯРА (A. MILLARD) СИНДРОМ – див.: Мійя-
ра – Ґюблера синдром.

МІЙЯРА – ҐЮБЛЕРА (A. MILLARD – A. M. GUB-
LER) СИНДРОМ – понтинний альтернуючий синд-
ром, який розвивається при ураженні ядра або корін-
ця лицьового нерва і пірамідного шляху на рівні мос-
ту мозку; проявляється паралічем лицьового нерва на 
боці вогнища і спастичною геміплеґією на протилеж-
ному боці.

МІКІДИ – висипи алерґічного характеру, які спос-
терігаються при мікозах; клінічно М. проявляються си-
метрично розміщеними, інколи ґенералізованими ви-
сипами; характерним для М. є від сутність у них при 
мікроскопічному дослідженні елементів грибка і від-
міни їх за зовнішнім виглядом від первинних вогнищ 
мікозу.

МІКО- (грец. mykēs – гриб) – частина складних слів, 
що зазначає належність до грибів.

МІКОАЛЕРҐІДИ – див.: Мікіди.
МІКОБАКТЕРІЇ (MYCO BACTERI UM) – ґрампо-

зитивні кислото- і лужностійкі бактерії, які належать до 
роду Mycobacterium, родини Mycobacteri aceae, порядку 
Actinomycetales; серед М. є види патоґенні для людини 
та тварин.

МІКОБАКТЕРІОЗ – інфекційні захворювання лю-
дини та тварин, які спричинюються патоґенними або 
умовно-патоґенними мікобактеріями.

МІКОДЕРМАТИТ – див.: Ґеотріхоз.
МІКОЗ – 1) хвороба, що спричинюється патоґенни-

ми грибками; 2) частина складних слів, яка вказує на 
грибкову інфекцію чи захворювання.

М. ГРИБОПОДІБНИЙ – захворювання, яке нале-
жить до групи гемодер мій; характеризується злоякіс-
ною проліферацією клітин лімфоїдної тканини; спос-
терігається переважно в літньому віці; шкірний процес 
поширений, супроводжується сильним свербежем; пе-
ребіг хронічний (в середньому 8–9 років); ви діляють 3 
стадії М. г.: 1 стадія характеризується еритематосква-
мозними, екземоподібними вогнищами ураження, які 
можуть зникати і появлятися знову; 2 стадія характери-
зується формуванням інфільтрованих бляшок різної ве-
личини, синюшного кольору, покритих лусочками, вог-
нищ ліхеніфікації; продовжують виникати висипи, які 
властиві першій стадії; 3 стадія починається з утворен-
ня пухлин, які можуть виникати на фоні бляшок або на 
неураженій шкірі; пухлини мають різні розміри, деякі 
із них виразкуються; у термінальній стадії може роз-
винутися великоклітинна лімфома типу анапластичної 
великоклітинної.

М. ДРІЖДЖОВИЙ – див.: Кандидоз.
М. ТРОПІЧНИЙ КРУГОПОДІБНИЙ – див.: Мі-

коз черепицеподібний.
М. ЧЕРЕПИЦЕПОДІБНИЙ – контаґіозний мікоз, 

який спричинюється грибком Trichophyton con cent ricum; 
частіше спостерігається в чоловіків, лока лізується в ос-
новному на шкірі тулуба, розгинальних поверхнях кін-
цівок, сід ниць; характеризується появою невеликих ко-
ричнюватих, з незначним лущенням і помірним свер-

бежем плям, що екс центрично ростуть і покриваються 
черепицеподібними лусочками.

МІКОЛОҐІЯ – наука, що вивчає будову грибів, їх ню 
фізіолоґію, біохімію, хі мічний склад, особливості рос-
ту і роз множення, спадковість і мінливість, системати-
ку, походження, еколоґію, поширення, значення в жит-
ті людини і в природі, способи використання корисних 
грибів, боротьбу із шкідливими грибами тощо.

МІКОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – галузь медицини та 
міколоґії, що вивчає паразитичні грибки, патоґенні для 
людини, а також мікози людини і розробляє методи їх 
діаґностики та лікування.

МІКОПЛАЗМИ – група поліморфних мікробів, які 
не мають клітинної оболонки. Клітина М. складається 
з цитоплазматичної мембрани, що містить ядерну ре-
човину (ДНК) і рибосоми (РНК і білки) та елементар-
них особин розміром 70–400 нм. М. проходять крізь бак-
теріальні фільтри; за ферментативною здатністю поділя-
ються на активні й інертні.

МІКОПЛАЗМОВІ ІНФЕКЦІЇ – захворювання лю-
дини, які спричинюються мікоплазмами Mycoplasma 
pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urea-
lyticum; переважно уражаються орґани дихання, інколи 
і сечостатева сфера.

МІКОПЛАЗМОЗИ – захворювання лю дини та тва-
рин, що спричинені мікоплазмами.

МІКОТОКСИКОЗ ГОСТРИЙ АЛІМЕНТАР-
НИЙ – див.: Алейкія аліментарно-токсична.

МІКОТОКСИКОЗ АЛІМЕНТАРНО-ГЕМОРА-
ҐІЧНИЙ – див.: Алейкія аліментарно-токсична.

МІКОТОКСИКОЗ ХАРЧОВИЙ – харчове отруєн-
ня, яке виникає внаслідок вживання харчових продуктів, 
заражених будь-яким мікотоксином.

МІКОТОКСИКОЗИ – захворювання людини і тва-
рин, які спричинюються певними видами грибків, що в 
процесі своєї життєдіяльності утворюють токсичні ре-
човини – мікотоксини; до най більш поширених алімен-
тарних М. людини та тварин належать фузаріотоксико-
зи: споротрихієлотоксикоз, фузаріоґрамінеаротоксикоз, 
фузаріонівалетоксикоз.

МІКОТОКСИНИ – токсини, що продукуються мік-
роскопічними грибками.

МІКРО- (грец. micros – малий) – частина складних 
слів, що вказує на малий розмір.

МІКРОАБСЦЕС – абсцес дуже малих розмірів; ви-
являється при мікроскопічному дослідженні.

МІКРОАҐЛЮТИНАЦІЯ – аґлютинація мікро-
орґанізмів, яка виявляється лише при мікроскопічному 
до слідженні їх завису.

МІКРОАЕРОФІЛ – мікроорґанізм, який розмно-
жується тільки в умовах зниженого парціального тиску 
кисню в оточуючому середовищі.

МІКРОАНҐІОҐРАФІЯ – дослідження дрібних кро-
во носних судин, що ґрунтується на наповненні їх кон-
трастною речовиною з наступною рентґеноґрафією та 
вивченням знімків.

МІКРОАНҐІОПАТІЯ – ураження дрібних крово-
носних судин незапального характеру.
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МІКРОАНҐІОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА – ураження 
дрібних кровоносних судин у хворих цукровим діабе-
том; морфолоґічно характеризується на ранніх етапах 
потовщенням базальних мембран, пошкодженням та 
проліферацією ендотелію і перицитів; на піз ніх стадіях 
спостерігається склероз або гіаліноз судин; уражаються 
судини нирок (нефропатії) та очей (ретино патії).

МІКРОАНҐІОПАТІЯ ТРОМБОТИЧНА – див.: 
Мош ковиця хвороба.

МІКРОАНҐІОТРОМБОЗ ТРОМБОТИЧНИЙ – 
див.: Мошковиця хвороба.

МІКРОАУТОРАДІОҐРАФІЯ – ауторадіоґрафія ци-
то лоґічних та гістолоґічних препаратів із застосуванням 
мікро скопічної техніки.

МІКРОБАЗІЯ – хода дрібними кроками, при якій 
ноги майже не відриваються від підлоги; ознака деяких 
уражень головного мозку.

МІКРОБИ – див.: Мікроорґанізми.
МІКРОБІД – див.: Бактерид.
МІКРОБІД ГЕМОРАҐІЧНИЙ ЛЕЙКОКЛАСТИЧ-

НИЙ – див.: Мішера – Шторка мікробід гемораґічний 
лейко кластичний.

МІКРОБІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає будову мікро-
орґанізмів, їхню систематику, еколоґію, фізіолоґію, біо-
хімію, спадковість та мінливість з метою управління їх-
ньою корисною для людини життєдіяльністю та бороть-
би із шкідливою дією.

М. ЗАГАЛЬНА – розділ М., що вивчає морфоло-
ґію та цитолоґію мікробних клітин, взаємодію мікро-
орґанізмів із умовами зовнішнього середовища, їхні фі-
зіолоґічні та біохімічні особливості і роль у кругообігу 
речовин у природі.

М. КЛІНІЧНА – розділ клінічної М., що вивчає ді-
аґностику інфекційних за хворювань.

М. КОСМІЧНА – розділ М., що бере участь у ви-
рішенні проблеми існування життя на інших планетах 
та в утворенні замкнених еколоґічних систем у кабінах 
космічних кораблів.

М. МЕДИЧНА ТА ВЕТЕРИНАРНА – розділ М., 
що вивчає збудників інфекцій них захворювань люди-
ни і тварин, з’ясовує питання патоґенезу та імунітету, 
розробляє заходи профілактики і терапії інфекцій.

М. РАДІАЦІЙНА – розділ М., що вивчає вплив іоні-
зуючих випромінювань на мікроорґанізми, бактерицид-
ну дію радіації, морфолоґічні, біохімічні та ґенетичні 
зміни мікроорґанізмів, спричинені опроміненням.

М. САНІТАРНА – розділ М., що вивчає мікрофло-
ру оточуючого середовища людини з метою можли-
вої сприятливої або неґативної дії мікроорґанізмів на 
здоров’я людини та оточуюче середовище, розробляє 
мікробіолоґічні показники гіґієнічного нормування, а 
також заходи щодо знезаражування об’єктів оточую-
чого середовища та методи контролю за їх ефектив-
ністю.

М. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА – розділ М., що 
вивчає участь мікроорґанізмів у підвищенні родючості 
ґрунту, у живленні рослин та в багатьох процесах сіль-
ськогосподарського виробництва.

М. ТЕХНІЧНА – розділ М., що розробляє наукові 
основи одержання продуктів життєдіяльності мікро-
орґанізмів і ряду харчових та кормових продуктів, а та-
кож способи їхнього зберігання.

МІКРОБІОЦЕНОЗ – сукупність мікроорґанізмів у 
складі певного біоценозу.

МІКРОБЛЕФАРОН – вроджений малий вертикаль-
ний розмір повік.

МІКРОБНЕ ЧИСЛО – загальне число мікроорґаніз-
мів, які здатні утворювати видимі колонії після посіву на 
щільні живильні середовища, у перерахунку на 1 мл до-
сліджуваної рідини, 1 г щільної речовини, 1 м3 повітря 
або 1 см2 поверхні; санітарно-мікробіолоґічний показ-
ник загального рівня мікробного обсіменіння оточую-
чого середовища – ґрунту, води, повітря, харчових про-
дуктів, оточуючих предметів.

МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ – характеристика ста-
ну конкретного мікробного біоценозу, що включає ві-
домості про число мікроорґанізмів, їх видовий склад, 
числові і просторові співвідношення мікробних попу-
ляцій.

МІКРОБРАХІЦЕФАЛІЯ – вроджене поєднання ма-
лих розмірів мозкової частини черепа з баштоподібною 
його формою.

МІКРОБЮРЕТКА – бюретка для точного відмі-
рювання невеликих кількостей рідини.

МІКРОВІЛЛИ – див.: Мікроворсинки.
МІКРОВОЛЮМНІЯ – зменшення загального об-

сягу циркулюючих еритроцитів. 
МІКРОВОРСИНКИ – вирости цито плазми на по-

верхні клітин, що являють собою спеціалізовані ділянки 
клітинної оболонки, які збільшують її активну всмокту-
вальну поверхню.

МІКРОГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Галюцинації мікро-
псичні.

МІКРОГЕМАТУРІЯ – наявність еритроцитів у 
сечі, що виявляється тільки при мікроскопічному до-
слідженні.

МІКРОҐАСТРІЯ – вроджені малі розміри шлунка.
МІКРОҐЕНІТОСОМІЯ – недорозвиток зовнішніх 

статевих орґанів.
МІКРОҐЕНІЯ – недорозвиток нижньої щелепи з за-

паданням підборіддя.
МІКРОҐІРІЯ – вроджена вада головного мозку у 

вигляді зменшення об’єму і збільшення числа звивин; 
звивини тонкі, вузькі; мікроскопічно в молекулярних і 
підкоркових шарах виявляються клітини ембріональ-
ного характеру.

МІКРОҐЛІЯ – складова частина нейроглії, що пред-
ставлена ґліальними макрофаґами.

МІКРОҐЛОСІЯ – вроджені малі розміри язика. 
МІКРОҐНАТІЯ – вроджені малі розміри верхньої 

щелепи.
МІКРОҐРАФІЯ – порушення письма, яке характе-

ризується значним зменшенням величини літер, особ-
ливо в кінці рядка.

МІКРОДЕНТИЗМ – вроджені малі розміри корон-
ки зуба.

 МІКРОАНҐІОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА – МІКРОДЕНТИЗМ
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МІКРОЕВОЛЮЦІЯ – еволюційний процес, що від-
бувається всередині попу ля цій; призводить до диферен-
ціації виду.

МІКРОЕЛЕКТРОФОРЕЗ – див.: Мікроіонофорез.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ (в орґанізмі) – хімічні елемен-

ти, що містяться в тваринних і рослинних орґанізмах у 
малих кількостях (у тисячних і менших частках відсо-
тка); відомо близько 60 різних М; серед М. лише тільки 
частина їх може бути віднесена до біоґенних елемен-
тів, тобто хімічних елементів, які постійно входять до 
складу орґанізмів і відіграють певну біолоґічну роль; 
до біоґенних хімічних елементів відносять: кисень, вуг-
лець, азот, кальцій, фосфор, калій, сірку, хлор, натрій, 
маґній, залізо, цинк, мідь, йод, фтор, марґанець, моліб-
ден, кобальт, ванадій і селен; М. містяться в орґанізмі в 
кількостях менше 0,005% маси тіла.

МІКРОЕМБОЛІЯ – закупорка внутрішньоорґанної 
артеріальної галузки емболом мікроскопічних розмірів. 

МІКРОЕНЦЕФАЛІЯ – вроджені малі розміри го-
ловного мозку.

МІКРОЕНЦЕФАЛОМЕТРІЯ – вимірювання мік-
ро скопічних об’єктів головного мозку: величини клі-
тин, ядер, ядерець і клітинних включень, ширини ко-
ри та окремих коркових шарів, визначення щільності 
розміщення нервових клітин у різних коркових полях 
і ядрах великого мозку, мозочка і мозкового стовбура, 
щільності розміщення і діаметра мієлінових і безмієлі-
нових волокон у провідних шляхах ц. н. с., діаметра і 
щільності розміщення капілярів у різних формаціях го-
ловного мозку.

МІКРОЕСТЕЗІЯ – порушення тактильної чутли-
вості, при якому предмет сприймається меншим у порів-
нянні з його дійсними розмірами, а площа ділянки шкі-
ри, яка штучно подразнюється, здається меншою, ніж є 
насправді; ознака ураження постцентральної закрутки 
великого мозку або таламуса.

МІКРОІНСУЛЬТ – інсульт, який проявляється дріб-
новогнищевим інфарктом мозку або крововиливом; 
клінічно проявляється перехідною мозковою вогнище-
вою симптоматикою, яка триває біль ше однієї доби.

МІКРОІНЦИНЕРАЦІЯ – див.: Мікро спалювання.
МІКРОІОНОФОРЕЗ – уведення в клітину або під-

ведення до неї будь-яких речовин, які здатні дисоцію-
вати на іони; М. є одним із основних методів нейро-
фізіолоґічних, нейрофармаколоґічних і нейрохімічних 
досліджень.

МІКРОІОНТОФОРЕЗ – див.: Мікроіонофорез.
МІКРОКАРДІЯ – вроджені малі розміри серця.
МІКРОКЕФАЛ – див.: Мікроцефал.
МІКРОКЕФАЛІЯ – див.: Мікроцефалія.
МІКРОКЛІЗМА – клізма, при якій вводять незнач-

ний об’єм рідини (25–100 мл).
МІКРОКЛІМАТ – комплекс фізичних факторів ото-

чуючого середовища в обмеженому просторі, які впли-
вають на тепловий обмін орґанізму; М. визначається ос-
новними фізичними параметрами: температурою, швид-
кістю руху і вологістю повітря, температурою оточую-
чих поверхонь і променевою енерґією.

МІКРОКОКИ (MICROCOCCUS) – рід бактерій ро-
дини Micrococcaceae, до якого належать ґрампозитивні 
клітини кулеподібної форми, діаметром 0,5–1 мкм; М. 
частіше є аеробами, сапрофітами.

МІКРОКОЛОН – вроджена мала довжина товстої 
кишки.

МІКРОКОРНЕА – вроджений малий діаметр ро-
гівки.

МІКРОЛАПАРОТОМІЯ – хірурґічний розтин че-
ревної порожнини через невеликий розріз.

МІКРОЛІТ – конкремент невеликих розмірів, який 
вільно розміщується в по рожнині або каналі тіла.

МІКРОЛІТІАЗ – утворення множинних мік-
ролітів.

МІКРОЛІТІАЗ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – див.: Мікро-
літіаз легеневий альвеолярний.

МІКРОЛІТІАЗ ЛЕГЕНЕВИЙ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – 
вроджене захворювання, яке характеризується дифуз-
ним утворенням переважно в нижніх відділах обох ле-
гень численних дрібних частинок солей кальцію.

МІКРОМАНІПУЛЯТОР – пристрій, який призна че-
ний для проведення контрольованих візуально в по лі зору 
мікро скопа процедур та операцій над мікро об’єктами.

МІКРОМАСТІЯ – недорозвиток грудних залоз у 
жінок.

МІКРОМЕЛІЯ – вроджені аномально короткі кін-
цівки.

МІКРОМЕРИ – клітини (бластомери), що утворю-
ються внаслідок повного нерівномірного дроблення за-
плідненої яйцеклітини тваринного орґанізму і розміщені 
на анімальному полюсі.

МІКРОМЕРКУРІАЛІЗМ – хронічне отруєння ма-
лими дозами ртуті; клі ніч на картина отруєння ртуттю 
слабко виражена.

МІКРОМЕТРІЯ – вивчення морфоло ґічних елемен-
тів на мікро- і ультрамікроструктурних рівнях.

МІКРОМІЄЛІЯ – вроджені малі розміри спинно-
го мозку.

МІКРОМІОМАЛЯЦІЯ – утворення дрібних вог-
нищ маляції м’язової тка нини.

МІКРОМОЗОЛЯ – кісткова мозоля, яка розвиваєть-
ся на місці невеликої тріщини кістки або після обмеже-
ного періоститу.

МІКРОМОНОСПОРОЗ – захворювання, яке спри-
чинюється різними видами мікроорґанізмів роду Micro-
mo nospora родини Micromonosporaceae; найбільш пато-
ґенними збудниками М. є Micro mo no spora parva i Mic ro-
monospora mono spora; спостерігається ураження шкіри, 
підшкірної тканини та внутрішніх орґанів. 

МІКРОНЕКРОЗ – вогнище некрозу мікроскопіч-
них розмірів.

МІКРОНІХІЯ – зменшення розмірів нігтьової плас-
тинки.

МІКРООПЕРАЦІЯ – операція на одноклітинно-
му орґанізмі або на окремій клітині багатоклітинного 
орґанізму.

МІКРООРҐАНІЗМИ – тваринні і рослинні орґаніз-
ми, які можна побачити лише під мікроскопом; до М. 
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належать: віруси, мікоплазми, рикетсії, бактерії, акти-
номіцети, дріжджі, плісеневі гриби, мікроскопічні во-
дорості та найпростіші.

МІКРОПЕРЕЛОМ – порушення ціліс ності кістки 
на дуже невеликій ділянці.

МІКРОПЕРФОРАЦІЯ – наскрізне точкове пору-
шення цілісності стінки порожнистого орґана.

МІКРОПОЛІАДЕНІТ – незначне рівномірне збіль-
шення та ущільнення всіх або більшої частини лімфа-
тичних вузлів у дітей; ознака хронічної інтоксикації.

МІКРОПОЛІҐІРІЯ – див.: Мікро ґірія.
МІКРОПОРАДЕНІТ ПІДГОСТРИЙ – див.: Лімфо-

ґранульоматоз паховий.
МІКРОПСІЯ – бачення предметів у зменшених роз-

мірах.
МІКРОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – дослідження мікро-

струк тури біолоґічних тканин шляхом рентґеноґрафії 
їх тонких зрізів з наступним вивченням знімків під мік-
роскопом.

МІКРОСАКАДИ – швидке переміщення погляду в 
межах від 1 до 50 кутових хвилин, яке виникає при зо-
ровій фіксації об’єкта.

МІКРОСКОП – оптичний прилад для розглядан-
ня дрібних невидимих неоз броєним оком предметів у 
збільшеному зображенні.

М. БІНОКУЛЯРНИЙ – М. з двома окулярами, що 
дозволяє вивчати об’єкт двома очима.

М. ГОЛОҐРАФІЧНИЙ – М., який застосовують для 
побудови зображення голоґрафічним методом.

М. ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИЙ – М., який забезпечує 
підвищену конт раст ність внаслідок застосування явища 
ін терференції світла; в М. і. можна вивчати деталі про-
зорих об’єктів незалежно від їхньої форми і розмірів, а 
не тільки їх ні контури, як у фазово-контрастному М.

М. КОНТАКТНИЙ – М. з особливими контакт ни ми 
об’єктивами, які являють собою видозмінені імерсійні 
об’ єк  тиви; застосовується для прижиттєвого вивчення 
різних біолоґічних структур.

М. МОНОКУЛЯРНИЙ – М. з одним окуляром, що 
дозволяє вивчати об’єкт одним оком.

М. ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ – М., який дозволяє спо-
стерігати об’єкти у поляризаційному світлі; застосо-
вується для вивчення препаратів, оптичні властивості 
яких неоднорідні.

М. РЕНТҐЕНІВСЬКИЙ – М., який призначений 
для вивчення об’єкта в рент ґенівських променях.

М. СКАНУЮЧИЙ – М., який дозволяє здійснити 
послідовний огляд об’єкта в кожній точці або його зоб-
раження фотоелектричним перетворювачем з вимірю-
ванням інтенсивності світла, що пройшло через об’єкт 
або відбилося від нього.

М. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ – М., який конструктивно поєд-
нує у собі мікроскоп з телевізійною технікою.

М. УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ – М., який призначений 
для дослідження об’єктів в ультрафіолетових та інфра-
червоних променях.

М. ФАЗОВО-КОНТРАСТНИЙ – М., який забезпе-
чує підвищену контраст ність зображення внаслідок 

вклю чення в оптичну систему пристроїв, що перетво-
рюють фазову різницю в амплітудну; застосовується для 
отримання зображень прозорих і безколірних об’єктів, 
які невидимі при спостереженні за методом світлого по-
ля.

МІКРОСКОП ЕЛЕКТРОННИЙ – див.: Електрон-
ний мікроскоп.

МІКРОСКОПІЧНА ТЕХНІКА – див.: Гістолоґіч-
на техніка.

МІКРОСКОПІЧНИЙ – 1) такий, що видимий лише 
в мікроскоп, дуже малий; 2) такий, що його вивчають за 
допомогою мікроскопа.

МІКРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДОС ЛІДЖЕННЯ – 
вивчення мікроскопічної будови різних об’єктів, розмі-
ри яких розміщені за межами можливостей ока. 

МІКРОСКОПІЯ – метод спостереження клітин та 
їхніх орґаноїдів за допомогою мікроскопа.

М. АМПЛІТУДНО-КОНТРАСТНА – див.: М. аноп-
т ральна.

М. АНОПТРАЛЬНА – М. живих незабарвлених 
об’єктів, при якій контрастність зображення підвищу-
ють шляхом підсилення амплітудних відмінностей світ-
лових пучків, що пройшли через об’єкт.

М. ВІТАЛЬНА – М. живих об’єктів.
М. ЕЛЕКТРОННА – М., при якій збільшене зобра-

ження об’єкта отримують за допомогою електронного 
мікро скопа.

М. ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНА – М., яка здійс нюється за 
допомогою інтерференційного мікроскопа, в якому ді-
лянки об’єкта, що мають різну товщину або неоднакові 
показники заломлення, вна слідок інтерференції світла 
утворюють світловий ефект різнокольоровості і тому 
мають контрастний вигляд. М. і. дає можливість спос-
терігати незабарвлені прозорі структури, а також обчис-
лювати їхню суху вагу.

М. ЛЮМІНЕСЦЕНТНА – див.: Мікроскопія флю-
оресцентна.

М. ПОЛЯРИЗАЦІЙНА – М., яка базується на вла-
стивості анізотропії (подвійного заломлення променів) 
структур в клітинах і тканинах; застосовується, голов-
ним чином, для виявлення та ідентифікації деяких крис-
талічних речовин і ліпідів, а також поперечносмугастих 
м’язів, колаґену, мієліну і т. ін.

М. ПРИЖИТТЄВА – див.: М. ві тальна.
М. СКАНУЮЧА ТУНЕЛЬНА – М., яка ґрунту-

ється на послідовному огляді об’єкта в кожній його 
точці за допомогою комп’ютера та понадгострої про-
відної голки при наявності постійного потенціалу в де-
сятки-сотні мілівольт між об’єктом та голкою; пересу-
вання голки над поверхнею об’єкта здійснюється за до-
помогою прецизійних п’єзоманіпуляторів з величиною 
кроку в соті частки нанометра; після завершення скану-
вання комп’ютер будує зображення на дисплеї у вигляді 
ліній – профілів, топоґрафічного зображення або в ґео-
метричних проекціях.

М. СТЕРЕОСКОПІЧНА – метод мікроскопічно го 
дослідження, що проводиться за допомогою стерео ско-
пічного мікроскопа, який, утворюючи ефект об’ємного 
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зображення, дозволяє вивчати об’єкти в прямому і від-
битому світлі.

МІКРОСКОПІЯ В ТЕМНОМУ ПОЛІ – М., яка 
ґрунтується на явищі розсіювання світла на межі двох 
об’єктів з різними показниками заломлення; застосо-
вується в експериментальній мікробіолоґії, лаборатор-
ній діаґностиці та ін.

М. УЛЬТРАФІОЛЕТОВА – М., яка ґрунтується на 
абсорбції ультрафіолетових променів хімічними струк-
турами клітин (білки, нуклеїнові кислоти); метод М. у. 
найпоширеніший у кількісній цито- і гістохімії.

М. ФАЗОВО-КОНТРАСТНА – М., яка ґрунтуєть-
ся на властивості біолоґічних структур, прозорих для 
видимого світла, змі нювати фазу променів, що прохо-
дять через них.

М. ФЛЮОРЕСЦЕНТНА – М., яка ґрунтується на 
реєстрації речовин, які флюоресціюють, що надає мож-
ливість спостерігати клітини і тканини при ос вітленні 
(збудженні) ультрафіолетовими або синьо-фіолетовими 
променями.

МІКРОСОМИ – субмікроскопічні біл ко во-ліпоїд-
ні тільця.

МІКРОСОМІЯ – див.: Нанізм.
МІКРОСПАЛЮВАННЯ – виявлення неорґаніч-

них речовин у зрізах тканини, які підлягають дії висо-
ких температур; застосовується для визначення мінералі-
зації тканин. 

МІКРОСПЛЕНІЯ – вроджені малі розміри селезін-
ки.

МІКРОСПОДОҐРАФІЯ – див.: Мікро спалюван ня.
МІКРОСПОНДИЛІЯ – вроджені малі розміри хреб-

ців.
МІКРОСПОРИДИ – алерґічні висипи при мікро-

спорії.
МІКРОСПОРІОЗ ЧОРНИЙ – див.: Лишай тропіч-

ний чорний.
МІКРОСПОРІЯ – грибкове захворювання шкі-

ри та волосся, що спричинюється дерматофітами ро-
ду Mic ro spo rum, серед яких розрізняють три групи: 
антропофільні (Microsporum audouinii, Micro sporum 
ferrugineum) – спричинюють М. тільки в людей; зоо-
фільні (Micro sporum canis) – збудник М. в котів та со-
бак; ґеофільні, які живуть у ґрунті – М. у людей та тва-
рин спричинюють рідкісно; зараження М. відбуваєть-
ся контактним способом; при зараженні Microsporum 
canis інкубаційний період триває 3–7 діб, після чого 
на шкірі з’являються рожеві запальні плями з чітки-
ми межами, висів коподібним лущенням на поверхні 
і без вираженого запалення; при ураженні волосистої 
частини голови виникає одне або кілька великих круг-
лих вогнищ, волосся в яких зламані на 5–8 мм над рів-
нем шкіри і покриті білим чохлом із спор збудника; 
при М., спричиненій Micro sporum ferrugineum, інкуба-
ційний період триває 4–6 тижнів; вогнища ураження 
можуть мати вигляд вписаних одне в одне кілець; при 
ураженні волосистої частини голови спостерігається 
схиль ність до злиття вогнищ і утворення великих ді-
лянок ураження.

МІКРОСПОРОЗ – див.: Мікроспорія.
МІКРОСПОРОЗ ЧОРНИЙ – див.: Лишай тропіч-

ний чорний.
МІКРОСПОРУМ (MICROSPO RUM) – рід пара-

зитичних грибків, що належать до класу недосконалих 
грибів.

МІКРОСТОМА – звуження ротової щілини, яке мо-
же бути вродженим або набутим.

МІКРОСФЕРОФАКІЇ-БРАХІМОРФІЇ СИНД-
РОМ – див.: Маркезані синдром.

МІКРОСФЕРОЦИТ – еритроцит малого діаметра, 
який забарвлюється без характерного просвітлення у 
центрі.

МІКРОСФЕРОЦИТОЗ – переважання мікросфе-
роцитів серед еритроцитів периферійної крові; ознака 
гемолітичної анемії.

МІКРОСФЕРОЦИТОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: 
Анемія гемолітична мікро сфероцитарна.

МІКРОСФІҐМІЯ – постійно малий, ниткоподіб-
ний пульс.

МІКРОТІЛЬЦЯ – орґаноїди клітин, що складають-
ся з дрібнозернистої основної речовини (матриксу), ото-
ченої одинарною примежовою мембраною.

МІКРОТІЯ – поєднання вроджених аномалій: малі 
розміри вушної раковини та атрезія зовнішнього слухо-
вого проходу.

МІКРОТОМ – апарат для виготовлення тонких 
зрізів тканин, що придатні для мікроскопічних дослід-
жень.

МІКРОТРАВМА – пошкодження, спричинене будь-
якою дією, незначне за силою, яке не перевищує межі 
фізіолоґічного опору тканин, що призводить до пору-
шення функції і структури тканин після одноразового 
або багаторазового однотипного впливу; при тривалій 
дії пошкоджуючого фактора виникають патолоґічні ста-
ни, які зумовлені перенапруженням і перевантаженням 
цих тканин.

МІКРОТРАХЕОСТОМІЯ – черезшкірна катетери-
зація трахеї з метою внутрішньобронхіального введення 
лі карських засобів, а також стимуляції відкашлювання 
мокроти.

МІКРОТРОМБОЦИТ – тромбоцит дуже малих роз-
мірів.

МІКРОФАКІЯ – вроджені малі розміри криштали-
ка ока.

МІКРОФАЛАНҐІЯ – див.: Брахіфаланґія.
МІКРОФІЛЯРІЄМІЯ – наявність мікрофілярій у 

периферійній крові.
МІКРОФІЛЯРІЯ – личинка філярій.
МІКРОФЛОРА – сукупність мікроорґанізмів у пев-

ному середовищі існування.
МІКРОФЛОРА ЛЮДИНИ – відкритий біоценоз 

мікроорґанізмів, що зустрічаються в здорових людей.
МІКРОФОНІЯ – слабкість голосу.
МІКРОФОТОҐРАФІЯ – фотоґрафія, утворена фо-

тоґрафуванням з використанням мікроскопа для значно-
го збіль шення зображень об’єктів.

МІКРОФОТОМЕТРІЯ – див.: Цитофотометрія.
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МІКРОФТАЛЬМ – вроджені аномально малі роз-
міри очного яблука.

МІКРОФТАЛЬМІЯ – див.: Мікро фтальм.
МІКРОХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ – лікування, яке 

ґрунтується на застосуванні енерґії мікрохвиль – елек-
тромаґнітного поля надвисокої частоти.

МІКРОХІРУРҐІЯ – напрям у різних розділах 
хірурґії, методом якого є оперативні втручання із засто-
суванням оптичних засобів, спеціального інструмен-
тарію і найтоншого шовного матеріалу.

МІКРОЦЕФАЛ – людина з ненормально малим роз-
міром голови.

МІКРОЦЕФАЛІЯ – малоголовість; ненормально ма-
лі розміри черепа і головного мозку; супроводжується 
розумовою відсталістю і різними невролоґічними по-
рушеннями; хворі мають характерний вигляд: спостері-
гається диспропорція мозкової і лицьової частин чере-
па (мозкова частина черепа недорозвинута), лоб вузь-
кий, спадистий, виступають над брівні дуги, великі від-
стовбурчені вуха, «готичне» піднебіння; серед невро-
лоґічних проявів можливі м’язова дистонія, спастичні 
паралічі, парези, порушення координації рухів, косо-
окість, судоми, затримка розвитку статичних і локомо-
торних навичок.

МІКРОЦЕФАЛІЯ СПРАВЖНЯ – сполучення 
мікроцефалії з психічним недорозвитком, спастичними 
паралічами та судомами.

МІКРОЦИРКУЛЯЦІЯ – 1) процес спрямованого 
руху різних рідин орґаніз му на рівні тканинних мікро-
систем, орі єнтованих навколо кровоносних і лімфа тич-
них мікросудин; М. – це рух крові і лімфи, рух тканин-
них рідин (транскапілярний обмін), цереброспіналь-
ного і інтраневрального ліквора, секретів залозистих 
орґанів, виділення різних речовин, розчинених у тка-
нинних рідинах; 2) кровообіг по дрібних артеріях, арте-
ріолах, капілярах, венулах та дрібних венах; головним 
результатом М. є транскапілярний обмін, який забез-
печується дифузією, фільтрацією, реабсорбцією, піно-
цитозом; при цьому кожний міліметр плазми крові за 
добу не менш 6-7 разів опиняються поза судинами, у 
тканинній рідині; до 20 л рідини щоденно здійснюють 
шлях від капілярів та посткапілярних венул у тканини 
і транспортуються назад, через судинну стінку (17 л) 
та лімфу (3 л).

МІКРОЦИТ – еритроцит, діаметр якого менший 7 
мкм.

МІКРОЦИТЕМІЯ – див.: Анемія гемолітична мікро-
сфероцитарна.

МІКРУРҐІЯ – сукупність методичних прийомів і тех-
нічних засобів для операцій на дуже дрібних об’єктах, 
а та кож для операцій на внутрішньоклітинних структу-
рах.

МІКС- (міксо-; грец. myxa – слиз) – частина склад-
них слів, яка означає належність до слизу.

МІКСАДЕНІТ – запалення слизових залоз.
МІКСЕДЕМА – 1) клінічний синдром, що супро-

воджується слизовим набряком шкіри; 2) див.: Гіпо-
тиреоз.

М. АТИПОВА – див.: Ескамілла – Ліс сера синд-
ром.

М. ДОРОСЛИХ ЛОКА ЛІЗОВАНА – див.: Муци-
ноз шкіри вузлуватий.

МІКСЕДЕМА ШКІРИ – ураження шкіри, яке ви-
никає внаслідок відкладення в дермі кислих ґлікозамі-
ноґліканів у комплексі з білками.

М. Ш. ВУЗЛУВАТА – див.: М. ш. локалізована.
М. Ш. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – М. ш., що є проявом 

недостатності, інколи повного випадіння функції щито-
подібної залози.

М. Ш. ЛОКАЛІЗОВАНА – М. ш., яка може розви-
нутися після тиреоїдектомії у хворих гіпертиреозом, 
після рентґентерапії, при підвищенні продукції гормону 
передньої частки гіпофізу; характеризується симетрич-
ним щільним набряком шкіри передньої поверхні гомі-
лок, твердими вузлуватими утвореннями, ізольованими 
або такими, що зливаються, синюшно-рожевого кольо-
ру; устя волосяних фолікулів розширені, шкіра нагадує 
апельсинову кірку.

М. Ш. ПАПУЛЬОЗНА – М. ш., що характеризу-
ється симетричними висипами, які локалізуються пе-
реважно на шкірі розгинальної поверхні рук, інколи на 
тулубі у вигляді численних дрібних блискучих воско-
подібних плоских вузликів на фоні щільнуватого набря-
ку шкіри; порушення функції щитоподібної залози не 
спостерігається.

М. Ш. ПАПУЛЬОЗНО-ЛІХЕНОЇДНА – див.: М. ш. 
па пульозна.

М. Ш. ПРЕТИБІАЛЬНА – див.: М. ш. локалізова-
на.

М. Ш. ТУБЕРОЗНА НОДОЗНА – див.: М. ш. ло-
калізована. 

М. Ш. ФОЛІКУЛЯРНА – форма М. ш., що харак-
теризується наявністю переважно на обличчі, воло-
систій частині голови, тулубі, кінцівках фолікулярних 
папул або бляшок, круглих, різко обмежених, розміще-
них групами, з незначним лущенням, розмірами до 4–5 
см, наявністю фолікулярного кератозу.

МІКСО- 1) (грец. mixis – змішування, поєднання, 
суміш, сполука) – частина складних слів, яка означає 
«суміш», «сполучення», «поєднання», «статевий акт»; 
2) див.: Мікс-.

МІКСОВІРУСИ – загальна назва РНК-вмісних ві-
русів, які характеризуються тропізмом до мукопротеїд-
них субстанцій.

МІКСОҐЛОБУЛЬОЗ – варіант кісти червоподібно-
го відростка, що характеризується наявністю в її вмісті 
білково-слизових кульок; М. зустрічається переважно в 
зрілому віці; клінічні дані М. відповідають, звичайно, 
картині хронічного, інколи гострого апендициту.

МІКСОҐЛОБУЛЬОЗНІ ЗЕРНА – білково-слизові 
кулькоподібні утворення, які виявляються у калі при 
міксоґлобульозі.

МІКСОҐЛОБУЛЬОЗНІ КУЛЬКИ – див.: Міксо-
ґлобульозні зерна.

МІКСОДЕРМІЯ – див.: Мікседема шкіри локалізо-
вана.

 МІКРОФТАЛЬМ – МІКСОДЕРМІЯ
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МІКСОМА – доброякісна мезенхімальна пухлина, 
яка складається із рідкісних, вільно розміщених зірко-
подібних та веретеноподібних клітин у дуже пухкій мік-
соматозній стромі з ретикуліновими і колаґеновими во-
локнами; являє собою округле еластичне утворення до 
10–12 см у діаметрі; вузли напівпрозорі, слизові, часто 
з множинними кістами; М. мають проґресуючий ріст; 
гістоґенез М. пов’язують з слизоутворюючою тканиною, 
яка роз глядається як результат перетворення мезенхіми; 
існування М. як особливої гістоґенетичної категорії пух-
лин дискусійне.

МІКСОМА ВРОДЖЕНА – див.: Мік сома.
МІКСОМАТОЗ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Мікседема 

шкіри локалізована. 
МІКСОМАТОЗНИЙ – слизовий.
МІКСОФОБІЯ – див.: Койтофобія.
МІКСТ – поєднання вогнепальної трав ми з уражен-

ням отруйними речовинами.
МІКСТУРА – рідка лікарська форма для внутрішньо-

го застосування; рідким середовищем М. є завжди вода.
МІКСТУРА-САТУРАЦІЯ – мікстура, що містить 

ґазоподібну лікарську речовину.
МІКУЛІЧА (J. F. MIKULICZ-RADEC KI) АФТИ – 

захворювання невідомої етіолоґії, яке характеризується 
рецидивуючими афтами (поверхневий некроз епітелію 
слизових оболонок рота); кожне загострення триває 
кілька місяців.

МІКУЛІЧА (J. F. MIKULICZ-RA DECKI) СИМП-
ТОМ – див.: Мікуліча – Кальмана симптом.

МІКУЛІЧА (J. F. MIKULICZ-RA DECKI) СИНД-
РОМ – двобічне симетричне ураження слинних і сліз-
них залоз, що супроводжується пониженням їх секре-
торної функції; при мікроскопічному до слідженні спос-
терігається інфільт рація строми слинних і слізних залоз 
лімфоїдними клітинами, атрофія паренхіми і внутріш-
ньо протокова проліферація епітеліальних і міоепі-
теліальних клітин з утворенням, так званих, міоепіте-
ліальних острів ців.

МІКУЛІЧА (J. MICULICZ-RADECKI) ХВОРО-
БА – див.: Мікуліча синдром.

МІКУЛІЧА – КАЛЬМАНА (J. MI KULICZ-RADEC-
KI – CALMANN) СИМПТОМ – поява позивів «до ни-
зу» з відчуттям тиску в прямій кишці; ознака відділен-
ня плаценти.

МІКУЛІЧА – КЮММЕЛЯ (J. MI KULICZ-RADEC-
KI – W. KÜMMEL) ЕКСФОЛІАТИВНИЙ ХЕЙЛІТ – 
форма хронічного хейліту, який характеризується наяв-
ністю тонких, які виділюються із зусиллям, лусочок, що 
прикривають ділянку застійної гіперемії на межі слизо-
вої оболонки і червоної облямів ки губ.

МІЛІАНА (G. MILIAN) АТРОФІЯ БІ ЛА – див.: 
Атрофія шкіри біла Міліана.

МІЛІАНА (G. MILIAN) ЕРИТЕМА – алерґічна ре-
акція на введення сальварсану; характеризується гаряч-
кою, яка супроводжується скарлатиноподібним або ко-
реподібним висипом.

МІЛІАНА (G. MILIAN) РОЖЕВЕ ВІТИЛІҐО – 
поява на шкірі депіґментованих плям молочно-білого 

кольору, розвитку яких передує свербляча еритема, що 
швидко проходить з наступним лущенням.

МІЛІАНА (G. MILIAN) СИНДРОМ – див.: Ери те-
ма дев’ятого дня.

МІЛІАРІЗАЦІЯ – виникнення в орґанах і тканинах 
множинних, до 1–2 мм у діаметрі, – просоподібних гор-
биків; М. є морфолоґічним проявом ґенералізації пато-
лоґічного процесу. 

МІЛІАРНИЙ – просоподібний; такий, що має вели-
чину просяного зерна.

МІЛІУМ – ретенційна кіста, що утворюється вна-
слідок закупорки роговими масами волосяного фоліку-
ла та сальних залоз.

МІЛКМЕНА (L. A. MILKMAN) СИНДРОМ – див.: 
Мілкмена хвороба.

МІЛКМЕНА (L. A. MILKMAN) ХВОРОБА – мно-
жинні симетричні деґенеративні зони в різних кістках з 
переломами та тріщинами; клінічно проявляється боля-
ми в попереку та ногах, порушенням ходьби, помірним 
викривленням хребта; при рентґенолоґічному дослід-
женні переважно в діафізах трубчастих кісток спостері-
гаються обмежені зони декальцинації, в яких виникають 
спонтанні переломи; у ділянці переломів утворюється 
декальцинована кісткова мозоля.

МІЛЛЕРА (R. W. MILLER) СИНДРОМ – спадко-
ве поєднання злоякісної пухлини нирок (нефробласто-
ма) з множинними аномаліями: карликовий зріст, мікро-
цефалія; аніридія, катаракта, ґлаукома; гемігіпертрофія 
тіла; множинні геманґіоми, родимі плями; гіпоспадія, 
крипторхізм; розумова від сталість.

МІЛЛЕРА – ДІКЕРА (J. Q. MILLER – H. DIEKER) 
СИНДРОМ – успадкування за автосомно-рецесивним 
типом; проявляється лісенцефалією, мікроцефалією, 
оліґофренією, дисморфолоґічним виглядом лиця; у де-
яких випадках зустрічаються полідактилія, крипторхізм, 
дефекти нирок та підшлункової залози, ураження сер-
ця.

МІЛЛЕРА – ТАУССІҐА (MILLER – TAUSSIG) 
СИН ДРОМ – хронічне запалення губ, що розвивається 
внаслідок застосування губної помади.

МІЛЛЕРА – УАЙТА – ЛЕВА (R. A. MIL LER – 
H. WHITE – M. LEV) СИНДРОМ – поєднання врод-
жених аномалій серця та великих судин; спостерігаєть-
ся дефект міжшлуночкової перегородки, декстрапозиція 
аорти, гіпертрофія правого шлуночка; розширення леге-
невого стовбура, що відрізняє від тетради Фалло.

МІЛЛЕРА ФІШЕРА (MILLER FISHER) СИН Д-
РОМ – див.: Фішера синдром.

МІЛЛЗА (MILLES) СИНДРОМ – спадкове поєд-
нання родимих плям обличчя та судинної оболонки 
очей.

МІЛЛІКЕНА – СІКЕРТА (C. H. MIL LIKAN – 
R. G. SIEKERT) СИНДРОМ – симптомокомплекс не-
достатності кровообігу в системі базилярної та хреб то-
вої артерій; розрізняють дві стадії розвитку захворюван-
ня: продромальна стадія – інтермітуюче запаморочення, 
за кладання вух, парестезії рук та одного боку обличчя, 
минущі парези, дизартрія, по рушення ходьби, ознаки 

 МІКСОМА – МІЛЛІКЕНА – СІКЕРТА СИНДРОМ
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невеликих ін суль тів; при швидкому нахилі голови вбік 
часто можна спровокувати вище згада ні симптоми; ос-
новна стадія – запаморочення, падіння в бік вогнища, 
розлади свідомості, блювання; двоїння в очах, слабка 
реакція зіниць на світло; двобічні, центрального типу 
паралічі черепних нервів.

МІЛЛСА (C. K. MILLS) ГЕМІПЛЕҐІЯ – див.: 
Міллса синдром.

МІЛЛСА (C. K. MILLS) ГЕМІПЛЕҐІЯ ВИСХІД-
НА – див.: Міллса синдром.

МІЛЛСА (C. K. MILLS) СИНДРОМ – повільно 
проґресуючий висхідний параліч, який, звичайно, по-
чинається в одній нозі; на пізніх стадіях параліч стає 
дво бічним; морфолоґічно виявляється розширення шлу-
ночків головного мозку, атрофія передніх центральних 
або лобних звивин головного мозку.

МІЛЛСА (C. K. MILLS) ХВОРОБА – див.: Міллса 
синдром.

МІЛРОЯ (W. F. MILROY) ХВОРОБА – див.: Нон-
не – Мілроя синдром.

МІЛТОНА (J. L. MILTON) КРО ПИВ’ЯНКА – 
див.: Квінке набряк.

МІЛЯ – ВАН БОҐАРТА (MYLE – L. VAN BOGA-
ERT) СИНДРОМ – симптомокомплекс у хворих із 
спадковою спинномозко вою та мозочково-оліварною 
деґенераці єю; спостерігається атаксія, міоклонічна 
епілепсія, арахнодактилія та оліґофренія.

МІМІКА – виразні рухи м’язів обличчя, що супро-
воджують певні переживання, мовлення та жести.

МІМІКРІЯ – подібність одних тварин і рослин (чи 
їх орґанів) до інших або до предметів навколишнього 
середовища.

МІНАКОВА (П. А. МИНАКОВ) МЕТОД БАЛЬ-
ЗАМУВАННЯ ТРУПІВ – спосіб збереження трупів 
шляхом уведення в порожнини тіла (черепну, грудну, 
черевну) спиртоформалінового розчину. 

МІНАКОВА (П. А. МИНАКОВ) ПЛЯМИ – кро-
вовиливи під ендокард лівого шлуночка, які спостеріга-
ються у випадку смерті від гострої крововтрати.

МІНАКОВА (П. А. МИНАКОВ) РОЗЧИН ДЛЯ 
БАЛЬЗАМУВАННЯ – розчин для бальзамування 
трупів, що являє собою 50% розчин формаліну зі спир-
том.

МІНҐАЦЦИНІ (MINGAZZINI) СИМП ТОМ (1) – 
при спробі хворого, що лежить на спині, зігнути ноги в 
колін них суглобах паретична нога опускається; ознака 
ураження пірамідного шляху.

МІНҐАЦЦИНІ (MINGAZZINI) СИМПТОМ (2) – 
якщо хворий із заплющеними очима простягує руки 
вперед, паретична кінцівка опускається; ознака уражен-
ня пірамідного шляху.

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ВОДИ – загальний вміст у воді 
(у г/л) розчинених мінеральних солей. 

МІНЕРАЛОКОРТИКОЇДИ – див.: Мінералокорти-
коїдні гормони.

МІНЕРАЛОКОРТИКОЇДНІ ГОРМОНИ – група 
стероїдних гормонів, що реґулюють мінеральний обмін; 
утворюються у кірковому шарі надниркових залоз; най-

більшу біолоґічну активність серед М. г. мають альдо-
стерон, дезоксикортикостерон і 11-дегідрокортикосте-
рон.

МІНЕРАЛЬНА ДИСТРОФІЯ – порушення обмі-
ну мінеральних речовин, що призводить до патолоґіч-
них змін в орґанах і тканинах; в етіолоґії М. д. виді-
ляють спадкові і набуті, екзоґенні і ендоґенні фактори; 
найбільше клінічне значення мають М. д., що пов’язані 
з порушенням обміну кальцію, фосфору, заліза, калію, 
міді, фтору, йоду. 

МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН – сукупність процесів 
засвоєння, перетворення і виді лення з орґанізму не-
орґанічних сполук, що складають зольний залишок 
орґанізмів. У М. о. основну частину становлять хло-
ридні, фосфатні, сірчанокислі і вуглекислі солі калію, 
натрію, кальцію і маґнію.

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ – природні води, хімічний 
склад та фізичні властивості яких зумовлюють їх засто-
сування з лікувально-профілактичною метою; розріз-
няють такі основні бальнеолоґічні групи М. в.: 1) води 
без специфічних компонентів і властивостей, 2) вуг-
лекислі, 3) сульфідні, 4) залізовмісні, миш’яковмісні 
та «поліметалічні» (з підвищеним вмістом кількох ме-
талів), 5) бромні, 6) радонові, 7) кремнисті термальні, 
8) слабомінералізовані з високим вміс том орґанічних 
речовин.

МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ (у харчуванні) – не-
орґанічні елементи та їх солі, наявні в харчових про-
дуктах; М. р. беруть участь у пластичних процесах, по-
будові тканин, особливо кісткової, під тримці кислотно-
лужної рівноваги і нормального складу крові, нормалі-
зації водно-сольового обміну, попередженні ендемічних 
захворювань.

МІНІМАЛЬНИЙ – найменший серед чогось; най-
менший з можливих.

МІНІМАТА (MINIMATA – ЗАТОКА НА ПІВДНІ 
ЯПОНІЇ) СИНДРОМ – ураження ц. н. с. при отруєнні 
ртутними сполуками (побічними продуктами виробниц-
тва виробів із вінілхлориду); спостерігаються прояви 
проґресуючої деґенерації ц. н. с., які проявляються атак-
сією та загальним тремтінням, дизартрією, розвитком 
глухоти, проґресуючим звуженням полів зору, безсон-
ням, слинотечею, ґенералізованими нападами м’язових 
посмикувань.

МІНІМАТА (MINIMATA) ХВОРОБА – див.: Міні-
мата синдром.

МІНКОВСЬКОГО – ШОФФАРА (O. MINKOW-
SKI – A. M. E. CHA UF FARD) ХВОРОБА – див.: Ане-
мія гемолітична мікросфероцитарна.

МІНЛИВІСТЬ – властивість живих орґанізмів змі-
нювати свою морфофізіолоґічну орґанізацію, що зумо-
влює різноманітність індивідів, популяцій і т. ін.

М. ВРОДЖЕНА – М., яка виникає із змін у зародко-
вих клітинах, а не з соматичних клітин.

М. ҐЕНОТИПОВА – див.: М. спадкова.
М. ЗОВНІШНЯ – відмінності між індивідами або 

групами, які виникають при певних неґенетичних сти-
мулах та стимулах зовнішнього середовища.
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МІНЛИВІСТЬ МЕРИСТИЧНА – зміна кількості 
частин у потомків.

М. МОДИФІКАЦІЙНА – див.: М. неспадкова.
М. МУТАЦІЙНА – спадкова М., зумовлена виник-

ненням мутацій.
М. НЕСПАДКОВА – М., зумовлена дією внутріш-

ньо- і позаклітинних факторів на прояви ґенотипу.
М. ПАРАТИПОВА – див.: М. неспадкова.
М. РЕКОМБІНАЦІЙНА – спадкова М., що зумов-

лена рекомбінацією ґенів у межах ґенотипу.
М. СПАДКОВА – М., що визначається ґенетичними 

відмінностями між особинами або групами особин.
М. ФЕНОТИПІЧНА – повний діапазон змін з будь-

якої причини, що спостерігається стосовно однієї оз-
наки.

МІНУС-СИМПТОМ – див.: Психічний неґативний 
симптом.

МІНУС-ТКАНИНА – відсутність невеликої ділян-
ки тканини на місці вхідного отвору при вогнепальному 
пораненні; диференційна ознака між вхідним і ви хідним 
вогнепальними отворами.

МІО- (грец. mys – м’яз) – частина складних слів, яка 
зазначає належність до м’яза.

МІОБЛАСТОМА – див.: Міобластома зернисто-клі-
тинна.

МІОБЛАСТОМА ҐРАНУЛЬОЗНО-КЛІТИННА – 
див.: Міобластома зернисто-клітинна.

МІОБЛАСТОМА ҐРАНУЛЯРНА – див.: Міоблас-
тома зернисто-клітинна.

МІОБЛАСТОМА ҐРАНУЛЯРНО-КЛІТИННА ОР-
ҐА НОЇДНА – див.: Міобластома зернисто-клітинна.

МІОБЛАСТОМА ЗЕРНИСТО-КЛІ ТИННА – пух-
лина м’язової тканини, що характеризується зернистою 
будовою цитоплазми клітин та в основному доброякіс-
ним перебігом; частіше пухлина розміщена в язику, 
м’язах верхніх та нижніх кінцівок, зустрічається також 
у шкірі, гортані, яснах та гіпофізі; мікро скопічно скла-
дається із комплексів великих, величиною від 40 до 100 
мкм у діаметрі, овальних, полігональних, інколи витяг-
нутих клітин, у цитоплазмі яких містяться великі, рів-
номірно розміще ні зерна; деякі автори ідентифікують 
М. з.-к. з рабдоміомою.

МІОБЛАСТОМІОМА – див.: Міобластома зернис-
то-клітинна.

МІОГЕЛОЗ – затвердіння в м’язах у вигляді вузлів 
або ущільнень.

МІОГЕМОҐЛОБІН – див.: Міоґлобін.
МІОГІСТОҐЕНЕЗ – розвиток м’язової тканини в 

онтоґенезі.
МІОҐЕН – група розчинних білків м’язів, що ма-

ють властивості альбумінів; частка М. становить близь-
ко 30 % усіх м’язових білків; М. відіграє значну роль у 
вуглеводному обміні.

МІОҐЕННИЙ – такий, що утворився в м’язі або по-
ходить із м’яза.

МІОҐЛОБІН – складний білок м’язів групи хромо-
протеїдів. Зумовлює утворення запасу кисню у м’язах. 
За хімічним складом і властивостями подібний до гемо-

ґлобіну крові, від якого відрізняється будовою білкової 
частини молекули. Небілковою групою М. є гем, який 
надає йому червоного кольору. М. легко зв’язує кисень, 
перетворюючись на нетривку сполуку – оксиміоґлобін, 
що має здатність відщеплювати кисень у м’язах; цей ки-
сень використовується в окисних процесах.

МІОҐЛОБІНУРІЙНИЙ НЕФРОЗ – див.: Токсикоз 
травматичний.

МІОҐЛОБІНУРІЯ – 1) поява в сечі міоґлобіну, що 
спостерігається при вмісті міоґлобіну в крові понад 30 
мг%; 2) синд ром, що виникає при масивному ураженні 
поперечносмугастих м’язів внаслідок травми або при 
деяких захворюваннях, ознаками яких є поява в сечі міо-
ґлобіну і розвиток у тяжких випадках ниркової недо-
статності.

МІОҐЛОБІНУРІЯ МАРШЕВА – див.: Гемоґло бі-
нурія маршева.

МІОҐЛОБІНУРІЯ ПАРАЛІТИЧНА – поєднання 
синдромів міопатії та зворотної міоґлобінурії; характе-
ризується появою міоґлобінурії після нападу м’язової 
слабкості та болючості м’язів (переважно нижніх кін-
цівок).

МІОҐЛОБІНУРІЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНА – родин-
не захворювання, яке характеризується періодичною 
міоґло бінурією та нападами м’язових болей.

МІОҐЛОБІНУРІЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНО-ТОК-
СИЧНА АЛІМЕНТАРНА – див.: Юксівсько-сартлан-
ська хвороба.

МІОҐЛОБІНУРІЯ ТРАВМАТИЧНА – міоґлобі-
нурія, яка розвивається після великої травми з розміж-
ченням м’язів.

МІОҐЛОБУЛІНИ – ґлобуліни м’язової тканини.
МІОҐРАФ – прилад, який застосовують для ґрафіч-

ного зображення скоротливої діяльності ізольованого 
м’яза.

МІОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація скоротливої ак-
тивності м’язів.

МІОДИСТРОФІЯ – патолоґічні процеси різного ґе-
незу, які супроводжуються дистрофічними змінами у 
поперечносмугастій і гладенькій мускулатурі.

МІОЕНДОКАРДИТ – поєднане запалення міокар-
ду та ендокарду.

МІОЕНДОКАРДИТ ФІБРОЕЛАСТИЧНИЙ – див.: 
Фіброеластоз субендокардіальний.

МІОЗ – звуження зіниці.
М. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ – М., зумовлений дією 

лікарських речовин, які стимулюють скорочення сфінк-
тера зіни ці або гальмують функцію дилататора зіниці.

М. ПАРАЛІТИЧНИЙ – патолоґічний М., зумовле-
ний паралічем м’яза, розширюючого зіницю; здебільшо-
го буває однобічним; є ознакою ураження шийної час-
тини симпатичного стовбура.

М. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – М., що виникає при різних 
захворюваннях орґанізму; може бути результатом спаз-
му сфінктера зіниці або паралічу м’яза, розширюючо-
го зіницю.

М. СПАСТИЧНИЙ – патолоґічний М., зумовлений 
спазмом сфінктера зіниці; виникає внаслідок подразнен-
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ня парасимпатичних відділів окорухового нерва або йо-
го ядер; частіше буває дво бічним; часто спостерігається 
при внутрішньочерепних захворюваннях; може розвива-
тися при розсіяному склерозі, сиринґомієлії, при тоніч-
ній фазі епілептичного нападу, а також при деяких екзо- 
і ендоґенних інтоксикаціях.

МІОЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ – звуження зіниці, як 
захисна реакція, при дії яскравого світла, при наближен-
ні до очей предметів, при змиканні повік, під час сну, 
при фізичному або розумовому напруженні та ін.

МІОЗИН – білок м’язів, що належить до групи ґло-
булінів. Виконує функції скоротливого білка і ферменту. 
З білком актином утворює білковий скоротливий комп-
лекс – актоміозин; каталізує розщеплення аденозинтри-
фосфорної кислоти на аденозиндифосфорну і фосфорну 
кислоти. При цьому вивільняється енерґія, яку викорис-
товують м’язи для механічної роботи.

МІОЗИС – звуження зіниці, зменшення зіниці.
МІОЗИТ – запалення м’язів; за етіолоґією М. поді-

ляють на інфекційні (гнійні і негнійні), паразитарні, 
токсичні; за перебігом М. може бути гострим, підго-
стрим і хронічним, за поширеністю – локалізова ним 
і дифузним; морфолоґічні зміни при М. проявляються 
альтеративними, ексудативними і проліферативними 
процесами в м’язовій тканині; при гнійному М. запа-
лен ня може бути дифузним за типом флеґмонозного і 
обмеженим піоґенною капсулою з утворенням абсцесу; 
залежно від етіолоґії виявляються поширені некротич-
ні зміни, обмежені масивним лейкоцитарним валом; 
у м’язах, що прилягають до некрозу, можуть виявля-
тися (синьогнійні інфекції) тяжкі розлади кровообігу 
і масивний фібринозний ексудат; негнійні інфек ційні 
М. можуть бути серозними, паренхіматозно-інтерсти-
ційними, пролі фе ративними, дифузними, склеротич-
ними.

М. ВІРУСНИЙ – М., що виникає як ускладнення 
вірусної інфекції; характеризується вакуольною дист-
рофією, сеґментарним коаґуляційним некрозом з мак-
рофаґальною резорбцією м’язових волокон, дрібновог-
нищевою лімфоплазмоцитарною інфільтрацією.

М. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – М., що являє собою 
м’язову форму саркоїдозу; характеризується вузликови-
ми або дифузними інфільтратами із епітеліоїдних клі-
тин, гістіоцитів і одиничних ґіґантських клітин типу Пи-
рогова – Ланґханса.

М. ІНФЕКЦІЙНИЙ – М., що ускладнює перебіг ін-
фекційних захворювань.

М. ОСИФІКУЮЧИЙ – форма гетеротопічної оси-
фікації; проґресуюче за хворювання, яке спостерігається 
переважно в дитячому віці; характеризується утворен-
ням ділянок кісткової тканини в товщі м’язів, а також у 
навколом’язовій сполучній тканині, сухожилках і апо-
неврозах; клінічно проявляється поступовим обмежен-
ням рухів, скутістю м’язів шиї, спини, проксимальних 
відділів кінцівок, інколи м’язів голови; змінюється пос-
тава, розвиваються патолоґічні пози.

М. ОСИФІКУЮЧИЙ ТРАВМАТИЧНИЙ – М. оси-
фікуючий, що зумовлений багаторазовою травмою або 

мікротравматизацією м’язів; характеризується вогни-
щами ущільнення, у центрі яких спостерігається моло-
да сполучна тканина з активно проліферуючими фіб ро-
бластами, на периферії – кальцифікована основна речо-
вина, незрілі та зрілі кісткові перекладини.

М. ПАРАЗИТАРНИЙ – М., зумовлений проникнен-
ням у м’язи будь-яких гельмінтів; частіше зустрічаєть-
ся при трихінельозі, цистицеркозі, токсоплазмозі, інколи 
ехінококозі; розглядається як токсико-алерґічний процес 
з розвитком запальних реакцій у місці проникнення па-
разитів у м’язову тканину; характеризується запальною 
інфільтрацією із лім фоцитів, нейтрофільних та еозино-
фільних ґранулоцитів, дистрофічними змінами і некро-
зом м’язових волокон, що прилягають до паразита; нав-
коло паразита формується капсула з кальцифікацією.

М. ПРОФЕСІЙНИЙ – М., зумовлений дією на пра-
цюючу людину професій них шкідливих факторів, часті-
ше тривалого фізичного напруження; характеризується 
вогнищевими дистрофічними і атрофічними змінами 
м’язових волокон, склерозом ендо- і перимізію.

М. РЕВМАТИЧНИЙ – М. при ревматизмі; залежно 
від активності патолоґічного процесу може протікати з 
переважанням ексудативних, деструктивних або про-
ліферативних змін з наявністю типових ревматичних 
ґранульом.

М. СИФІЛІТИЧНИЙ – М. при сифілісі; характе-
ризується дифузним скле ротичним процесом, інколи в 
товщі м’язів зустрічаються ґуми.

М. ТОКСИЧНИЙ – М., що спостерігається при де-
яких інтоксикаціях; характеризується переважанням не-
кротичних змін м’язових волокон зі збереженням сар-
колеми та незначною запальною реакцією в ендо- і пе-
римізії.

М. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – М. при туберкульозі; про-
тікає на зразок інтерстиційного М. з туберкульозними 
ґранульомами або формується холодний абсцес, в якому 
спостерігається вогнище коаґуляційного некрозу і ґра-
нуляційна туберкульозна тканина.

М. ФІБРОЗНИЙ – М., який супроводжується роз-
витком у товщі м’язів фіброзної тканини. 

М. ЧЕРЕВНОТИФОЗНИЙ – гост рий М., який ус-
кладнює перебіг черевного тифу; характеризується за-
пальним ураженням м’язів черева, великих і малих груд-
них м’язів, привідних м’язів стегон з наступною їх ат-
рофією.

М. АЛІМЕНТАРНИЙ ГОСТ РИЙ – див.: Юк-
сівсько-сартланська хвороба.

М. ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Плевродинія епідеміч-
на.

М. ОСИФІКУЮЧИЙ – захворювання, яке харак-
теризується розвитком множинних вогнищ закостенін-
ня у всіх скелетних м’язах, за виключенням діафраґми, 
м’язів язика та очей.

М. ОСИФІКУЮЧИЙ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ МНО-
ЖИННИЙ – див.: Міозит осифікуючий.

М. ТРОПІЧНИЙ – див.: Піоміозит тропічний.
МІОКАРД (MYOCARDIUM) – серед ній шар стін ки 

серця, утворений поперечнопосмугованими м’язо вими 
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клітинами – кардіоміоцитами та провідною сис темою 
серця.

МІОКАРДИТ – запалення серцевого м’яза; виник-
нення М. може бути зумовлене різними причинами; 
за переважними гістолоґічними проявами виділяють 5 
варіантів М.: паренхіматозний, дистрофічний, некротич-
ний або деструктивний, ґіґантоклітинний, змішаний; з 
урахуванням відносної специфічності деяких гістолоґіч-
них змін М. поділяють на 3 основні форми: неспецифіч-
ний, ґрану льоматозний і ґіґантоклітинний М.

М. АЛЕРҐІЧНИЙ – М., розвиток яко го пов’язаний 
з алерґічними процесами.

М. АЛЬТЕРАТИВНИЙ – див.: М. деструктивний.
М. АКТИНОМІКОТИЧНИЙ – М., що виникає вна-

слідок гематоґенної дисемінації грибків роду Actino  my-
ces або при поширенні патолоґічного процесу із легень 
через середостіння і перикард на міокард; характери-
зується множинними мікроабсцесами, які містять друзи 
грибка, інколи ґіґантоклітинними ґранульомами, запаль-
ною інфільтрацією інтерстицію.

М. БРУЦЕЛЬОЗНИЙ – М., що ускладнює перебіг 
бруцельозу; зустрічається рідкісно; характеризується 
вогнищевими поліморфно-клітинними інфільтратами і 
утворенням ґранульом у міокарді.

М. ВАСКУЛЯРНИЙ – різновид ідіопатичного М., 
який характеризується переважним ураженням дрібних 
артеріальних судин.

М. ВИСИПНОТИФОЗНИЙ – М., що ускладнює 
перебіг висипного тифу; первинно розвивається як вас-
куліт міокарда; одночасно в частини хворих розвиваєть-
ся інтерстиційний М.

М. ВІРУСНИЙ – М., спричиннений вірусами.
М. ВОГНИЩЕВИЙ – М., при якому уражені обме-

жені ділянки міокарда.
М. ГРИБКОВИЙ – М., що спричинюється грибка-

ми; частіше розвивається на фоні імунолоґічної пригні-
ченості, а також при грибковому ендокардиті у хворих з 
протезами клапанів серця; морфолоґічно М. грибковий 
характеризується міліарними ґранульомами, у центрі 
яких виявляють нитки грибка.

М. ҐІҐАНТОКЛІТИННИЙ – М., що характеризу-
ється дифузним М. з поширеними великими вогнища-
ми некрозу, оточеними клітинним інфільтратом з чис-
ленними ґіґантськими клітинами міоґенного і гістіоїд-
ного походження; зустрічається при ґенералізованому 
саркоїдозі, ґранульоматозі Веґенера, при тимомах з міа-
стенічними кризами.

М. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – М., що характери-
зується наявністю ґранульом у міокарді; частіше має ін-
фекційну еті о лоґію.

М. ДЕСТРУКТИВНИЙ – М., який характеризуєть-
ся некрозом кардіоміоцитів без виражених реактивних 
змін з боку сполучної тканини.

М. ДИСТРОФІЧНИЙ – див.: М. деструктивний.
М. ДИФТЕРІЙНИЙ – М., що порівняно часто уск-

ладнює перебіг дифтерії (20–25% від всіх хворих диф-
терією); причиною запальних змін у міокарді є дія на 
нього дифтерійного токсину; перебіг гострий; зміни но-

сять вогнищевий і дифузний характер; у міокарді спос-
терігаються зміни нервових інтрамуральних структур; 
у подальшому розви вається альтерація кардіоміоцитів 
та інтерстиційне запалення, формуються ґранульоми; у 
кінці 3-го тижня вогнища запалення заміщуються спо-
лучною тканиною.

М. ДИФУЗНИЙ – М., при якому уражається весь 
міокард.

М. ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: М. ідіопатичний.
М. ІДІОПАТИЧНИЙ – крайній варіант інфекцій-

но-алерґічного міокардиту; деякі автори ототожню-
ють його з за с тій ною (конґестивною) кардіоміопатією. 
Частіше хворіють діти та особи молодого віку. Виділя-
ють 4 морфолоґічних типи М. і.: 1) дистрофічний (де-
структивний); 2) запально-інфільтративний; 3) зміша-
ний; 4) судинний. Строкатість морфолоґічних змін міо-
карда (міоліз, проміжне запалення, склероз, гіпертрофія) 
зумовлюють поліморфізм клінічних проявів М. і., його 
клінічні варіанти (аритмічний, псевдокоронарний, інфар-
ктоподібний та ін.). Смерть наступає від серцевої недо-
статності або тромбоемболічних ускладнень.

М. ІДІОПАТИЧНИЙ ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Міо-
кардит ідіопатичний.

М. ІЗОЛЬОВАНИЙ ПРОМІЖНИЙ ГОСТРИЙ – 
див.: М. ідіопатичний.

М. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – М., при якому переважно 
уражається проміжна тканина міокарда.

М. ІНФЕКЦІЙНИЙ – М., спричинений патоґенни-
ми мікроорґанізмами.

М. ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРҐІЧНИЙ – див.: Міокар-
дит ідіопатичний.

М. КОКСАКІ-ВІРУСНИЙ – М., що спричинюєть-
ся вірусом Коксакі (особливо групи В); гістолоґічно має 
вогнищевий інтерстиційний характер і часто поєднуєть-
ся з вальвулітом, що призводить до склерозу мітрально-
го клапана; часто розвивається коронарит; М. виникає 
в розпалі захворювання; перебіг, звичайно, гострий, у 
деяких випадках затяжний, до 1 року.

М. ЛІКАРСЬКИЙ – М., що розвивається при алерґії 
до різних лікарських засобів; морфолоґічно виявляють-
ся множинні некрози міокарда невеликих роз мірів і різ-
ної локалізації.

М. МЕНІНҐОКОКОВИЙ – М., який розвиваєть-
ся внаслідок проникнення менінґокока в міокард, що 
викликає утворення в ньому вогнищ периваскулярної 
та інтерстиційної інфільтрації; при менінґококовій сеп-
тицемії може розвиватися апостематозний (гноячко-
вий) М.

М. НЕСПЕЦИФІЧНИЙ – М., що характеризуєть-
ся змішаним типом морфолоґічних змін; морфолоґічні 
прояви коливаються залежно від особливостей і спів-
відношення кожного із основних компонентів запален-
ня – дистрофічного, проліферативного (запально-інфіль-
тративного) і ексудативного.

М. ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ – див.: М. деструктив-
ний.

М. ПРОМЕНЕВИЙ – М., зумовлений дією іонізу-
ючого випромінювання на ді лянку серця.
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МІОКАРДИТ САРКОЇДНИЙ – див.: М. саркоїдоз-
ний.

М. САРКОЇДОЗНИЙ – М. при саркоїдозі; характе-
ризується утворенням у міокарді вузликів із клітин епі-
теліоїдного типу і ґіґантських клітин; вузлики розвива-
ються на фоні дифузного неспецифічного хронічного 
запально-інфільтративного М. з ґіґантськими клітинами 
в складі інфільтрату.

М. СЕПТИЧНИЙ – М., що ускладнює перебіг сеп-

сису; зустрічається у двох формах: апостематозний (ґно-
ячковий), який пов’язаний з гематоґенною дисе мінацією 
збудника сепсису і характеризується утворенням у міо-
карді множинних мікроабсцесів, і неспецифічний ін-
фекційно-алерґічний.

М. СИРОВАТКОВИЙ – М., що може розвинути-
ся через кілька годин або через 1–2 дні після введення 
сироватки; перебіг захворювання гострий; морфолоґіч-
но виявляються поширені коронарити, які можуть бути 
причиною некрозів міокарда (до обширного інфаркту), а 
також запальна інфільтрація інтерстиційної тканини.

М. СИФІЛІТИЧНИЙ – М., що розвивається у тре-
тинному періоді сифілісу; сифілітичне ураження міокар-
да спостерігається у вигляді дифузного М. і ґум; поєд-
нання М. з сифілітичним ме заортитом і коронаритом 
спостерігається рідкісно.

М. СКАРЛАТИНОЗНИЙ – М., що ускладнює пе-
ребіг скарлатини; може бути зумовлений безпосереднім 
ураженням міокарда токсином β-гемолітичного стрепто-
кока групи А.; перебіг здебільшого не тяжкий; у деяких 
випадках протікає за типом інфекційно-алерґічного М.

М. СУДИННИЙ – див.: М. васкулярний.
М. ТОКСИКО-ХІМІЧНИЙ – М., розвиток якого 

зумовлений токсичною дією закису вуглецю, фосфору 
та інших отрут.

М. ТОКСИЧНИЙ – М., спричинений токсинами 
збудників деяких інфекційних захворювань.

М. ТОКСОПЛАЗМОВИЙ – М., що виникає внаслі-
док проникнення збудника токсоплазмозу (Toxoplasma 
gondii) у кардіоміоцити, спричинюючи їх некроз; одно-
часно розвивається інтерстиційний М., який може мати 
вогнищевий і дифузний характер; М. т. може протікати 
гостро, підгостро і хронічно.

М. ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИЙ – М., що спосте рі-
гається в алотрансплантованому серці як прояв реак-
ції відторгнення; у гістолоґічній картині домінує ін-
фільтрація міокарда клітинами лімфоїдного типу і 
гістіоцитами; характерна особливість цього М. – вира-
жений плазмоцитоґенез у клітинах інфільтрату з нарос-
танням числа зрілих плазматичних клітин.

М. ТРИПАНОСОМНИЙ – М., що ускладнює пере-
біг трипаносомозу; уражаються переважно праві відділи 
серця; проявляється запальною інфільтрацією проміжної 
тканини міокарда мононуклеарами, інтерстиційним фіб-
розом; характерне часте поширення патолоґічного про-
цесу на ендокард, що призводить до утворення пристін-
кових тромбів і тромбоемболічних ускладнень.

М. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – М., що виникає при ґе-
нералізації туберкульозного процесу; ґранульоматозні 

елементи можуть бути у формі міліарних вузликів або 
солітарних туберкулом з центральним казеозом; мож-
ливий прорив казеозного вмісту ґранульоми в порож-
нини серця.

М. ЧЕРЕВНОТИФОЗНИЙ – М., що ускладнює 
перебіг черевного тифу, частіше в кінці другого тижня 
захворювання; зміни, які виявляються в міокарді в го-
стрий період, здебільшого мають характер дистрофії, і 
лише в одиничних випадках виявляється інфільтрація 
проміжної тканини міокарда круглими і по лі морфно-
ядерними клітинами; М. має вогнищевий характер.

МІОКАРДІАЛЬНА ПЕРВИННА ХВО РОБА – 
див.: Кардіоміопатія застійна.

МІОКАРДІОДИСТРОФІЯ – 1) зміни в міокарді, 
що виникають внаслідок порушення його живлення; 
2) первинні стосовно морфолоґічних змін міофібрил і 
зворотні на ранніх стадіях порушення обміну речовин, 
утворення і перетворення енерґії в міокарді, що приз-
водять до недостатності скоротливої та інших функцій 
серця; основні причини М.: А. недостатнє надходжен-
ня в міокард речовин, які потрібні для енерґозабезпе-
чення роботи, що здійснюється серцем: 1) первинний 
дефіцит енерґетичних речовин, що спостерігається при 
голоданні, ентеритах, печінковій недостатності та ін.; 
2) первинний дефіцит кисню, що призводить до пору-
шення утилізації макроерґічних сполук. Б. порушення 
окислювально-відновних біохімічних реакцій у міокар-
ді і процесів трансмембранного обміну катіонів: 1) пер-
винний дефіцит ферментів або порушення їхньої актив-
ності; 2) порушення електролітного складу крові; 3) по-
рушення процесів тканинного дихання і функції клітин-
них мембран під впливом токсичних факторів та іонізу-
ючого випромінювання. В. гіперфункція міокарду при 
артеріальній гіпертензії, вадах серця, при значному фі-
зичному перевантаженні. Г. порушення нейроендокрин-
ної реґуляції обміну речовин і енерґії у міокарді.

МІОКАРДІОПАТІЯ – див.: Кардіоміопатія.
МІОКАРДІОСКАНУВАННЯ – радіо ізотопне ска-

нування міокарда.
МІОКАРДІОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Міокардіо ска-

нування.
МІОКАРДІОСКЛЕРОЗ – див.: Кардіо склероз.
МІОКАРДІОФІБРОЗ – стадія кардіо склерозу, що 

характеризується утворенням волокнистої сполучної 
тканини, яка може бути розміщена в міокарді дифузно 
або у вигляді великих вогнищ.

МІОКАРДОЗ – незапальні зміни міокарда, зумов-
лені розладами кровообігу та живлення або порушен-
нями обміну речовин.

МІОКІМІЯ – форма гіперкінезу, який характери-
зується постійними або транзиторними скороченнями 
пучка м’язових волокон, що не призводить до зміщення 
сеґмента кінцівки; виникає при змінах збудливості мо-
тонейронів передніх рогів спинного мозку або м’язових 
волокон. 

МІОКІНАЗА – фермент, що каталізує обернену ре-
акцію взаємоперетворення аденінових нуклеотидів; 
реакція забезпечує збереження і використання енерґії 
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аденінових нуклеотидів і включення АМФ як активно-
го компонента в систему обміну енерґії.

МІОКЛОНІЧНІ ТІЛЬЦЯ – внутріш ньо клітинні 
включення кулястої форми, які локалізуються переваж-
но в ганґліозних клітинах перед- і центральних закру-
ток кори головного мозку, зубчастих ядер мозочка, та-
ламуса, чорної речовини; а також у клітинах міокарда, 
печінки, нирок та надниркових залоз; спостерігаються 
у хворих міоклонус-епілепсією.

МІОКЛОНІЯ – мимовільні і спонтанно виникаючі 
миттєві скорочення в одному м’язі або групі м’язів.

МІОКЛОНУС ОЧНИЙ – див.: Опсо клонус.
МІОКЛОНУС-ЕПІЛЕПСІЯ – див.: Унферріхта син-

дром.
МІОЛІЗ – розплавлення (розчинення) некротизова-

них м’язових клітин.
МІОЛІПОМА – доброякісна пухлина, яка містить 

елементи м’язової та жирової тканин.
МІОЛОҐІЯ – 1) наука, що вивчає будову, розвиток, 

функціонування, анатомію і порівняльну анатомію м’я-
зової системи; 2) розділ анатомії, який вивчає скелетні 
м’язи.

МІОМА – див.: Лейоміома.
МІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Міосаркома.
МІОМА ІЗ МІОБЛАСТІВ – див.: Міо бластома зер-

нисто-клітинна.
МІОМАЛЯЦІЯ – розм’якшення некротизованої 

м’я зової тканини; розвиток М. пов’язують з пошкод-
женням лізосом міоцитів, підсиленням біосинтезу фер-
ментів та збільшенням їх каталітичної активності; при 
гістолоґічному дослідженні спостерігається некроз, ін-
фільтрація лейкоцитами та розсмоктування м’язової 
тканини.

МІОМЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення вузлів мі-
о ми матки.

МІОМЕТРІЙ (MYOMETRIUM) – м’язова оболон-
ка матки, яка складається із гладеньких м’язових клітин, 
між пучками яких розміщена пухка сполучна тканина.

МІОН – структурна одиниця, яка містить попереч-
носмугасте м’язове волокно з його базальною оболон-
кою, кровоносними і лімфатичними капілярами та не-
рвовим апаратом.

МІОПАТІЯ (1) – первинне, або ідіопатичне, захво-
рювання м’язів.

МІОПАТІЯ (2) – спадкові захворювання м’язів, 
які характеризуються зменшенням кількості м’язових 
волокон у пучках, різкою дифузною різнокаліберніс-
тю волокон, що збереглися, з переважанням серед них 
атрофованих волокон, гіаліновою і вакуольною дис-
трофією, дискоїдним і коаґуляційним некрозом ок-
ремих волокон, розщепленням гіпертрофованих во-
локон, розростанням сполучної і жирової тканини в 
ендо- і перимізії; у кінцевих стадіях М. спостеріга-
ються невеликі острівці із атрофованих м’язових во-
локон; М. є в більшості випадків проявом мітохонд-
ріальної недостатності, про що свідчать специфічні 
морфолоґіч ні ознаки мітохондріальної дисфункції: 
1) феномен «рваних червоних волокон»; 2) знижен-

ня або порушення розподілення в міоциті активності 
мітохондріальних ферментів; 3) помірне, або в пер-
шу чергу субсарколемальне, підвищення вмісту вклю-
чень ліпідів, ґлікоґену, конґломератів кальцію; неспе-
цифічні ознаки м’язової патолоґії, які можливі (але не 
обов’язкові) при мітохондріальній дисфункції: 1) на-
явність саркоплазматичних мас (гомоґенних субсарко-
лемальних ділянок саркоплазми); 2) помірна кіль кість 
дрібновогнищевих некрозів м’язових волокон; 3) то-
тальні некрози окремих м’язових волокон без вира-
женого наступного фаґоцитозу гомоґенного детриту; 
4) ознаки підвищення реґенераторної активності (вог-
нищева базофілія саркоплазми, підвищення кількості 
м’язових ядер, активізація міосателітоцитів, розщеп-
лення і (або) «брунькування» міонів); зміни в мітохон-
дріях: 1) значні скупчення орґанел під сарколемою і 
між міофібрилами; 2) поліморфізм з наявністю вели-
ких, подовжених, форм, що брунькуються і (або) пе-
реважання дрібних овальних орґанел; 3) дезорґаніза-
ція архітектоніки та структури крист, їх набухання, 
фраґментація, втрата; 4) наявність депозитів кальцію, 
кристалічних включень; 5) лізис орґанел за участю лі-
зосом, утворення мембранних тілець; 6) зниження ак-
тивності мітохондріальних ферментів; основними клі-
нічними проявами М. є м’язова слаб кість, атрофія, по-
ниження м’язового тонусу, пониження або від сутність 
сухожилкових рефлексів, зміна біоелектричної актив-
ності м’язів.

МІОПАТІЯ БЕККЕРА (S. W. BE CKER) – проґре-
суюча м’язова дистрофія, доброякісна, проксимальна, 
псевдогіпертрофічна, проявляється у віці 20–30 років; 
успадкування за рецесивним, зчепленим з Х-хромосо-
мою типом.

М. ВРОДЖЕНА – спадкова (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) М., яка проявляється з на-
родження; характеризується значною атрофією м’язів 
тулуба та кінцівок, деформацією суглобів, відсутністю 
сухожилкових рефлексів і активних рухів.

М. ВРОДЖЕНА НЕПРОҐРЕСУЮЧА – захворю-
вання, яке характеризується вродженими порушеннями 
структури або метаболізму м’язової тканини, дифузним 
ураженням м’язів, відсутністю проґресування або дуже 
повільним проґресуванням.

МІОПАТІЯ ГОФФМАНА (J.H. HOF   FMANN) – 
див:. Гоффмана міопатія.

МІОПАТІЯ ҐОВЕРСА (W. R. GO WERS) – див.: 
Ґоверса синдром (1).

МІОПАТІЯ ДАВИДЕНКОВА (С.Н. ДАВИДЕН-
КОВ) – варіант міопатії Ландузі – Дежерина; характе-
ризується початком у віці 27–30 років; спочатку уража-
ються малогомілкові м’язи, потім м’язи плечового по-
яса і обличчя.

МІОПАТІЯ ДЮШЕНА (G. B. A. DUCHENNE) – 
див.: Дюшена псевдогіпертрофічна міопатія.

МІОПАТІЯ ЕРБА – РОТА (W.H. ERB – B. K. ROT) – 
див.: Ерба ювенільна форма міопатії.

МІОПАТІЯ КІЛО – НЕВІНА (L. KI LOH – S. NE-
VIN) – див.: Кіло – Невіна синдром (1).

 МІОКЛОНІЧНІ ТІЛЬЦЯ – МІОПАТІЯ КІЛО – НЕВІНА



608

МІОПАТІЯ ЛАНДУЗІ – ДЕЖЕРИНА (L. TH. J. LAN-
DOUZY – J. J. DИ JERINE) – проґресу юча м’язова ди с-
трофія плечо-лопатково-лицьова; ус пад кування за ауто-
сомно-домінантним типом; пер ші симптоми з’являються 
у віці 12–20 років; розрізняють такі форми за хворю вання; 
лице-лопатково-плечову, лице-лопат ково-перонеальну, ли-
це-лопатково-сіднично-стегнову, лице-лопатково-плечо-
сід  нич но-стегново-перонеальну і лице-лопа тко во-плечо-
перонеально-сіднично-стегнову.

М. МЕҐАКОНІАЛЬНА – форма мітохондріальної 
міопатії; характеризується наявністю в м’язових волок-
нах скупчень збільшених неправильної форми мітохон-
дрій, які можуть містити незвичні включення.

М. МІОТУБУЛЯРНА – морфолоґічна форма М. 
вродженої непроґресуючої; характеризується наявніс-
тю в 30–85 % м’язових волокон центрально розміще-
них ядер, навколо яких відсутні міофібрили.

М. МІТОХОНДРІАЛЬНА – морфолоґічна форма 
М. вродженої непроґресуючої; характеризується тим, 
що основні зміни м’язової тканини пов’язані з аномалія-
ми мітохондрій; деякі М. проявляються тільки проґре-
суючою зовнішньою офтальмоплеґією; в інших ви-
падках розвивається також слабкість кінцівок та муль-
тисистемні ураження, які в основному уражають м’язи 
та головний мозок.

МІОПАТІЯ НЕВІНА (S. NEVIN) – див.: Веланде-
ра синдром.

М. НЕМАЛИНОВА – морфолоґічна форма М. врод-
женої непроґресуючої; характеризується наявністю у 
субсарколемних зонах частини м’язових волокон нит-
коподібних структур.

М. НИТКОПОДІБНА – див.: Міопатія немалинова.
М. ОФТАЛЬМОПЛЕҐІЧНА – див.: Кіло – Невіна 

синдром (1).
М. ПІЗНЯ ДИСТАЛЬНА СПАДКОВА – див.: Ве-

лан дера синдром.
М. ПЛЕОКОНІАЛЬНА – форма мітохондріальної 

міопатії; характеризується тим, що мітохондрії м’я зо-
вих во локон містять множинні кристи та інколи круглі 
осміофільні включення.

М. ПЛЕЧО-ЛОПАТКОВО-ЛИЦЬОВА – див.: М. 
Ландузі – Дежерина.

М. ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: М’язова дистрофія про-
ґресуюча.

М. ПСЕВДОГІПЕРТРОФІЧНА – див.: Дюшена 
псев догіпертрофічна міопатія.

М. ЦЕНТРОНУКЛЕАРНА – див.: Міопатія міоту-
булярна.

М. ЮНАЦЬКА – див.: Ерба ювенільна форма міо-
патії.

М. ЕНДОКРИННА – симптомокомплекс, який роз-
вивається при деяких порушеннях ендокринної системи 
і за клінічними проявами схожий з міопатією.

М. МЕТАБОЛІЧНА – симптомокомплекс, який роз-
вивається при деяких порушеннях обміну речовин і за 
клінічними проявами схожий з міопатією

МІОПІЧНИЙ – такий, що страждає короткозоріс-
тю.

МІОПІЯ – див.: Короткозорість.
МІОПЛЕҐІЯ – див.: Лаврі синдром.
М. ПАРОКСИЗМАЛЬНА – див.: Лаврі синдром.
М. ПАРОКСИЗМАЛЬНА РОДИННА – див.: Вес-

тфаля синдром.
МІОРЕЛАКСАНТИ – лікарські засоби, що змен-

шують тонус скелетних м’язів і внаслідок цього спри-
чинюють зниження рухової активності; розрізняють М. 
центральної і периферійної дії.

МІОРЕЛАКСАНТИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ДІЇ – див.: 
Курареподібні речо  вини.

МІОРЕЛАКСАНТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДІЇ – М., 
механізм розслаблюючої дії яких на м’язи зумовлений 
їхньою пригнічуючою дією на синаптичну передачу 
збудження в ц. н. с.; загальною властивістю М. ц. д. є 
здатність пригнічувати активність вставних нейронів 
полісинаптичних рефлекторних шляхів спинного моз-
ку і деяких вищерозміщених відділів ц. н.с.; центральні 
міорелаксанти навіть у сублетальних дозах практично 
не впливають на нервово-м’язову передачу або пряму 
збудливість скелетних м’язів.

МІОРЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Токсикоз 
травматичний.

МІОСАРКОМА – злоякісна пухлина, яка розви ва-
ється із м’язової тканини; до М. належать лейоміосар-
кома і рабдоміо саркома.

МІОСИДЕРОЗ – відкладання залізо вмісних піґ-
ментів у м’язах, що спо сте рі гається при крововиливах, 
внутрішньосудинному гемолізі та гемохроматозі.

МІОСКЛЕРОЗ – розростання сполучної тканини 
в м’язах.

МІОСПАЗМ – спастичне скорочення м’язів, судома 
м’яза, м’язова судома.

МІОСТАТИКА – складна взаємодія статичних і ста-
токінетичних рефлексів, що визначають позицію тіла в 
просторі в умовах різних поз.

МІОСТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Розтягнен-
ня рефлекс.

МІОТЕНДИНІТ – ураження запально-дистрофічно-
го характеру сухожилка та м’яза в місці їх сполучення.

МІОТЕНОЛІЗ – хірурґічне звільнення м’язів та су-
хожилків від рубців.

МІОТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, які спри-
чинюють звуження зіниці або міоз; звуження зіниці від-
бувається внаслідок скорочення циркулярних волокон 
м’яза райдужки, звужуючого зіницю; М. з. спричиню-
ють також скорочення циліарного м’яза внаслідок збуд-
ження його м-холінорецепторів; у результаті цього роз-
слабляється зв’язка, що підтримує кришталик, і кривиз-
на останнього стає максимальною; розвивається спазм 
акомодації.

МІОТОМІЯ – хірурґічний розтин м’яза.
МІОТОНІЧНА РЕАКЦІЯ – реакція м’яза на ме-

ханічне або електричне подразнення; характеризується 
сильним скороченням та тривалим роз слабленням.

МІОТОНІЯ (1) – тонічна судома або тимчасова 
риґідність м’яза; стан, при якому скорочений під час ру-
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хового акту м’яз розслаблюється не зразу, а дуже повіль-
но.

МІОТОНІЯ (2) – нервово-м’язові за хворювання, що 
характеризуються наявністю міотонічного феномена, або 
«контрактури», який полягає в різкому утрудненні роз-
слаблення м’язів після сильного їхнього скорочення; 
розрізняють врод жену М., або хворобу Томсена, атро-
фічну М., або хворобу Куршмана – Бат тена – Штейнерта, 
холодову М. Ейленбурґа, парадоксальну М. 

М. АТРОФІЧНА – див.: Куршмана – Баттена – Штей-
нерта синдром.

М. ВРОДЖЕНА – див.: Томсена хвороба.
М. ПАРАДОКСАЛЬНА – М., що характеризуєть-

ся наявністю типового міотонічного спазму, який при 
повторних рухах не тільки не зменшується, але, навпа-
ки, наростає.

М. ХОЛОДОВА ЕЙЛЕНБУРҐА – див.: Ейленбурґа 
хвороба.

М. ХОНДРОДИСТРОФІЧНА – див.: Швартца син-
дром.

МІОТОНОМЕТРІЯ – дослідження функціонально-
го стану м’язів, що ґрунтується на вимірюванні їх то-
нусу.

МІОФАСЦИТ – запалення м’яза та фасції у місці їх 
з’єднання; клінічно проявляється болями, які підсилю-
ються при фізичному навантаженні.

МІОФАСЦІАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ – 
див.: Фіброміалґія.

МІОФІБРИЛИ – скоротливі нитки волокон попе-
речносмугастих м’язів та цитоплазми клітин гладких 
м’язів. Складаються М. з протофібрил, які містять ско-
ротливі білки міозин та актин. М. першого типу розта-
шовані вздовж волокна і від значаються правильним чер-
гуванням темних (з подвійним світлозаломленням, т. з. 
анізотропних) і світлих (з одноразовим світлозаломлен-
ням, т. з. ізотропних) дисків. В усіх М. кожного волок-
на однорідні диски містяться на одному рівні, що надає 
волокну поперечної посмугованості. М. гладких м’язів 
однорідні (з подвійним світлозаломленням), йдуть па-
ралельно довжині клітини.

МІОФІЛАМЕНТ – протофібрили, що входять до 
складу міофібрил.

МІОФІБРОЗ – див.: Кардіосклероз.
МІОФОСФОРИЛАЗНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 

див.: Ґлікоґеноз V типу.
МІОФОСФОФРУКТОКІНАЗНА НЕДОСТАТ-

НІСТЬ – див.: Ґлікоґеноз VІІІ типу.
МІОЦИТ – м’язова одноядерна клітина, що є струк-

турною одиницею м’язової тканини.
МІОЦИТОЛІЗ – див.: Міоліз.
МІРАЦИДІЙ – стадія життєвого циклу трематод, 

яка утворюється із яйця, що потрапило у воду; являє со-
бою покриту війками рухливу личинку.

МІРИНҐ- (міринґо-; лат. myringa – барабанна пере-
тинка) – частина складних слів, яка означає належність 
до барабанної перетинки.

МІРИНҐЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення бара-
банної перетинки.

МІРИНҐІТ – запалення барабанної перетинки.
МІРИНҐОПЛАСТИКА – хірурґічне відновлення 

цілості барабанної перетинки, яка порушена внаслідок 
запального процесу в середньому вусі або травми; плас-
тичне додавання шарів барабанної перетинки при вира-
женій її атрофії.

МІРИНҐОТОМІЯ – хірурґічне розрізання двох 
задніх квадрантів барабанної перетинки на всій їй дов-
жині.

МІРІЦЦІ (P. L. MIRIZZI) СИНДРОМ – клініч-
ні прояви закупорки загальної жовчної протоки різної 
етіолоґії; спостерігається біль у правому підребер’ї та 
епіґастрії, жовтяниця, нудота; виявляється гіпербілірубі-
немія, часто промацується збільшений болючий жовч-
ний міхур.

МІРІЦЦІ (P. L. MIRIZZI) ХВОРОБА – див.: Міріц-
ці синдром.

МІРТИФОРМНИЙ – такий, що схожий на плід мір-
ти; міртоподібний.

МІРТОПОДІБНІ СОСОЧКИ – залишки м’яких 
тканин у вигляді сосочків у місці прикріплення дівочої 
пліви після її остаточного руйнування при пологах.

МІРШАНА (MIRCHAN) СИМПТОМ – при зма-
щуванні язика оцтом виникає підсилене болюче виді-
лення слини; ознака паротиту.

МІССЕНС-МУТАЦІЯ – мутація, що призводить 
до підстановки невідповідної амінокислоти в поліпеп-
тидний ланцюг.

МІСТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (PONS) – див.: Ва-
роліїв міст.

МІТАЦИЗМ – одна із форм рухових порушень ар-
тикуляції, при якій часто замість інших приголосних ви-
мовляється звук «м».

МІТЕЛЛА – косинкоподібна пов’язка; пов’язка, що 
має трикутну або чотирикутну форму для підтримки та 
іммобілізації верхньої кінцівки.

МІТЕНСА – ВЕБЕРА (C. MIETENS – H. WEBER) 
СИНДРОМ – спадкове поєднання множинних ано-
малій з оліґо френією; спостерігається виражена за-
тримка розумового розвитку; низький або карликовий 
зріст, згинальні контрактури верхніх кінцівок, клино-
дактилія; гіпо плазія та дислокація головки промене-
вої кістки; укорочення ліктьової та променевої кісток; 
косоокість, двобічне центральне помутніння рогівки; 
гіпер трофія трапецієподібного м’яза з високим стоян-
ням лопатки.

МІТИҐАЦІЯ – зм’якшення, зменшення (сили), ос-
лаблення.

МІТОҐЕНЕТИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – уль-
трафіолетове випромінювання широкого діапазону (дов-
жина хвилі 1900–3250 А), що виникає в біолоґічних сис-
темах при екзотермічних реакціях.

МІТОЗ – складний (або непрямий) поділ клітин; 
найпоширеніший спосіб розмноження клітин; у про-
цесі М. в ядрі і цитоплазмі відбувається ряд послідов-
них змін; розрізняють 4 стадії М.: профаза, метафаза, 
анафаза, телофаза; мітотичний поділ клітин передба-
чає точну передачу ґенетичної інформації, яка закладе-
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на в ДНК материнської клітини, двом дочірним кліти-
нам; у ДНК є кодуючі послідовності нуклеотидів – ек-
зони та послідовності, які їх розділяють, – інтрони, а 
також реґулюючі послідовності нуклеотидів, з якими 
зв’язуються білкові транскрипційні фактори; при пе-
редачі ґенетичної інформації реалізуються три основні 
процеси: реплікація, транскрипція і трансляція; ініцію-
ють поділ клітин фактори росту та цитокіни, які реагу-
ють як ліганти з спеціалізованими клітинними рецеп-
торами, стимулюють або гальмують мітоґенез і апоп-
тоз, а також стимулюють диференціювання новоутво-
рених клітин.

МІТОТИЧНИЙ АПАРАТ – структура, яка утво-
рюється в клітині в процесі мітозу і розпадається після 
його завершення; складається із веретена ділення, цен-
трального та полярного променевих сяйв; М. а. забезпе-
чує розподілення хромосом між дочірніми клітинами.

МІТОТИЧНИЙ ІНДЕКС – число клітин, що ді-
ляться шляхом мітозу із 1000 вивчених клітин на гіс-
толоґічному препараті; показник мітотичної активності 
тканини або культури тканин.

МІТОТИЧНИЙ ЦИКЛ – сукупність про цесів, що 
періодично повторюються в клітині при підготовці і 
здійсненні мітозу.

МІТОХОНДРІАЛЬНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – по-
рушення реалізації функцій мітохондрій; до основних 
проявів М. н. у хворих належать: метаболічний ацидоз 
(у спокої та при навантаженні); збільшення концентра-
ції лактату і пірувату в плазмі крові, сечі, лікворі; збіль-
шення коефіцієнта лактат/піруват понад 20; транзитор-
на гіпоґлікемія, викривлення «цукрової кривої»; підви-
щення активності м’язових ферментів (креатинкінази 
та ін.); наявність орґанічних ацидурій та гіпераміноа-
цидурій; зміни в спектрі ліпідів та фосфоліпідів крові; 
збільшення в плазмі крові рівня продуктів перекисного 
окислення ліпідів; зниження антиокислюваної актив-
ності плазми крові.

МІТОХОНДРІАЛЬНІ ХВОРОБИ – захворюван-
ня, патоґенетично пов’язані з деякими видами мутацій 
мітохондріальної ДНК та в деяких випадках ядерної 
ДНК; мутації мітохондріальної ДНК являють собою 
різного розміру делеції (у тому числі і множинні), точ-
кові ураження, делеції (зменшення кількості мітохон-
дріальної ДНК), вставки; М. х., як правило, успадко-
вуються або виникають внаслідок дії екзоґенних (еко-
патоґенних) факторів; прояви М. х. залежать від роз-
міру та локалізації молекулярного дефекту в мітохонд-
ріальній ДНК, а також рівня гетероплазмії (одночасної 
наявності незміненої («дикої») та мутант ної мітохонд-
ріальної ДНК; розроблена ґенетична класифікація М. 
х: вроджені (спадкові) М. х.: І. дефекти ядерної ДНК: 
1) дефекти транспортних субстратів, 2) дефекти суб-
стратів утилізації; 3) дефекти цикла Кребса; 4) пору-
шення окислювального фосфорилювання; 5) порушення 
в дихальному ланцюгу; 6) дефекти імпортування білків; 
ІІ. дефекти мітохондріальної ДНК: 1) спорадичні р–му-
тації; 2) точкові мутації з ураженням структурних ґенів 
(mit-мутації); 3) точкові мутації синтезуючих ґенів (syn-

мутації); ІІІ. міжґеномні сиґнальні дефекти: 1) делеції 
мітохондріальної ДНК множинні аутосомно-домінант-
ні; 2) делеції мітохондріальної ДНК аутосомально-ре-
цесивні; набуті; недостатність мітохондрій, зумовлена 
дією: 1) токсинів, екопатоґенів; 2) лікарських препа-
ратів; 3) старінням; клінічні прояви М. х. пов’язані зі 
змінами орґанів та систем, які багаті мітохондріями та 
мають високу енерґетичну активність (нейрони, м’язова 
тканина, нирки, ендокринні залози та ін.); ізольовано 
або поєдано у хворих можуть спо стерігатися інфантиль-
ний соматотип, енцефалопатії, міопатії, кардіопатії, нир-
кова проксимальна тубулопатія, вітамінозалежний рахіт, 
ниркова недостатність, діабет, гіпотиреоз, анемії, захво-
рювання кишечнику, патолоґія зору та слуху, судомні 
стани, деякі види синдрому дихальних розладів ново-
народжених.

МІТОХОНДРІЇ – орґаноїди клітин, що забезпечу-
ють вироблення, нагромадження і розподіл енерґії в клі-
тинах. Являють собою округлі, паличкоподібні, нитко-
подібні або розгалужені тільця діаметром 0,1–1 мкм та 
завдовжки до 7 мкм і більше. Кількість, розміри, фор-
ма і розміщення М. у клітині залежать від її типу та 
функ ціонального стану. М. утворені системою мемб-
ран і заповнені гомоґенною речовиною – матриксом. 
М. – єдині в людини клітинні орґанели, що містять по-
заядерну ДНК; вони мають одну кільцеподібну хромо-
сому, ґени якої кодують окремі субодиниці комплексів 
електронно-транс портного ланцюга, а також контролю-
ють синтез групи транспортних та рибосомальних РНК; 
мітохондріальна ДНК кодує 13 із 67 білків дихального 
ланцюга мітохондрій і успадковується тільки по мате-
ринській лінії (цитоплазматичне або «неменделівське» 
успадкування). Життєвий цикл М. не перевищує кіль-
кох днів.

МІТРА – шапка; бинтова пов’язка голови.
МІТРАЛІЗАЦІЯ АОРТАЛЬНОЇ ВА ДИ – розвиток 

у хворого на аортальну ваду серця, внаслідок дилатації і 
розтягнення фіброзного кільця, відносної недостатності 
лівого передсердно-шлуночкового клапана.

МІТРАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Клапана 
передсердно-шлуночкового лівого недостатність.

МІТРАЛЬНА ХВОРОБА – поєднана мітральна ва-
да серця – наявність міт рального стенозу та мітральної 
недостатності; патоґенез гемодинамічних порушень при 
поєднаній мітральній ваді значною мірою залежить від 
співвідношення ступеня стенозу атріовентрикулярного 
отвору і ступеня недостатності міт раль ного клапана.

МІТРАЛЬНИЙ – двостулковий; такий, що стосу єть-
ся мітрального, двостулкового клапана.

МІТЧЕЛЛА (S. W. MITCHELL) СИНДРОМ – див.: 
Еритромелалґія.

МІФОМАНІЯ – див.: Псевдолоґія.
МІФОФОБІЯ – нав’язлива боязнь сказати неправ-

ду, внаслідок чого хворий ухиляється від спілкування 
з людьми.

МІХЕЛЬСОНА (А. И. МИХЕЛЬСОН) СИМП-
ТОМ – ознака гострого апендициту у вагітних: у позиції 
хворої на правому боці внаслідок тиснення на запальне 
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вогнище спостерігається підсилення болю в правій по-
ловині черева.

МІХУР (VESICA) – загальна назва перетинчастого 
мішка або ємності, в яких наґромаджується секрет.

МІХУРЕЦЬ – див.: Везикула.
МІХУРОВИЙ РЕФЛЕКС – при подразненні слизо-

вої оболонки дванадцятипалої кишки деякими харчови-
ми подразниками спостерігається скорочення жовчного 
міхура; вісцеральний рефлекс.

МІХУРОВО-НИРКОВИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і нирок.

МІХУРОВО-ОБОДОВОКИШКОВИЙ – такий, що 
одночасно стосується сечового міхура і ободової киш-
ки.

МІХУРОВО-ПІХВОВИЙ – див.: Везико-ваґіналь-
ний.

МІХУРОВО-ПРОМЕЖИННИЙ – такий, що одно-
часно стосується сечового міхура і промежини.

МІХУРОВО-ПРЯМОКИШКОВИЙ – такий, що од-
ночасно стосується сечового міхура і прямої кишки.

МІХУРОВО-СЕЧІВНИКОВИЙ – такий, що одно-
часно стосується сечового міхура і сечівника.

МІХУРОВО-СИҐМОПОДІБНИЙ – такий, що од-
ночасно стосується сечового міхура і сиґмоподібної 
кишки.

МІХУРОВО-ТОНКОКИШКОВИЙ – такий, що од-
ночасно стосується сечового міхура і тонкої кишки.

МІХУРОВО-ШИЙКОВИЙ – такий, що одночасно 
стосується сечового міхура і шийкового каналу.

МІЦЕЛІЙ – веґетативне тіло гриба, яке складається 
із сплетення тонких ниток (гіфів).

МІЦЕТ(О)- (грец. mykēs – гриб) – частина складних 
слів, яка зазначає належність до грибів.

МІЦЕТИЗМ – отруєння грибами.
МІЦЕТОЛОҐІЯ – див.: Міколоґія.
МІЦЕТОМА – див.: Мадурська ступня.
МІЦЕТОМА АСПЕРҐІЛЬОЗНА – див.: Асперґіло-

ма.
МІЧЕНИХ АТОМІВ МЕТОД – метод дослідження 

обміну речовин, надходження їх, розподілу і нагромад-
ження, перетворення та виділення за допомогою міче-
них атомів або сполук, що мають їх у своєму складі.

МІШЕНІ СИМПТОМ – вибіркова дія психотроп-
них засобів на окремі симптоми або їх поєднання без 
залежності від їх нозолоґічної належності.

МІШЕРА (G. MIESCHER) БОРОДАВЧАСТА 
ПЕР ФОРУЮЧА ВНУТРІШНЬОСОСОЧКОВА ЕЛАС-
ТО МА – див.: Кератоз фолікулярний сер пінґіноз ний.

МІШЕРА (G. MIESCHER) СИНДРОМ (1) – ком-
плекс вроджених аномалій: акантозис ніґриканс, цук-
ровий діабет, слабоумство, гіпертрихоз, інфантилізм, 
складчаста пахідермія, деформація зубів.

МІШЕРА (G. MIESCHER) СИНДРОМ (2) – ком-
плекс спадкових шкірно-скелетних аномалій: вроджена 
фолікулярна атрофодермія, плямиста алопеція; укоро-
чення, часто на одному боці, довгих трубчастих кісток; 
часто спостерігаються долоне-підошовний кератоз, ка-
таракта, розумова відсталість.

МІШЕРА (G. MIESCHER) СИНДРОМ (3) – хро-
нічна запальна макрохейлія; гострий початок – темпера-
тура, головний біль; губи припухають, але залишаються 
еластичними; часто припухає також слизова оболонка 
язика, щік та інколи збіль шуються реґіонарні лімфатич-
ні вузли; у товщі шкіри губ виявляються дрібні, різко 
обмежені ґранульоми, які складаються із епі теліоїдних 
клітин, лімфоцитів та незначної кількості ґіґантських 
клітин; для хвороби характерна зміна ремісій і реци-
дивів.

МІШЕРА (G. MIESCHER) ХВОРОБА – див.: Ке-
ратоз фолікулярний серпін ґінозний.

МІШЕРА (G. MIESCHER) ХЕЙЛІТ – див.: Міше-
ра синдром (3).

МІШЕРА  –  ШТОРКА  (G .  MIE SCHER – 
H. STORCK) МІКРОБІД ГЕМОРАҐІЧНИЙ ЛЕЙ-
КОКЛАСТИЧНИЙ – хронічне захворювання, яке про-
являється висипами невеликих еритематозних і ерите-
матозно-гемораґічних плям на шкірі нижніх кінцівок, 
інколи – на руках і обличчі; розвивається внаслідок за-
пального ураження судин, переважно підсосочкового 
шару дерми.

МІШЕРА – ШТОРКА (G. MIES CHER – H. STORK) 
СИНДРОМ – див.: Мішера – Шторка мікробід гемо-
раґічний лейкокластичний.

МІЯҐАВА (Y. MIYAGAWA) ТІЛЬЦЯ – включення 
в клітинах ураженого лімфатичного вузла, утворені хла-
мідіями – збуд никами пахового лімфоґранульоматозу.

МІЯҐАВАНЕЛИ – див.: Хламідії.
МНЕМАСТЕНІЯ – слабкість пам’яті; ослаблення 

пам’яті, яке не є наслідком будь-якого орґанічного за-
хворювання.

МНЕМОДЕРМІЯ – нападоподібний психоґенний 
свербіж в осіб, що перенесли паразитарне захворюван-
ня шкіри, яке супроводжувалось свербежем.

МНЕМОНІКА – прийоми запам’ятовування, що 
ґрунтуються на утворенні штучних асоціацій.

МОБІТЦЯ (W. MOBITZ) БЛОКАДИ – 1) атріовен-
трикулярна блокада, яка характеризується реґулярним 
випадінням скорочень шлуночків після певного числа 
шлуночкових комплексів при незмінному часі передсер-
дно-шлуночкового проведення; 2) атріовентрикулярна 
блокада, яка характеризується наявністю періодів Са-
мойлова – Венкебаха.

МОБІТЦЯ (W. MOBITZ) ІНТЕРФЕРУЮЧА ДИ-
СОЦІАЦІЯ – форма парасистолії, при якій частота ім-
пульсації гетероґенного вогнища автоматизму в шлу-
ночках перевищує частоту імпульсації синусно-перед-
сердного вузла і відсутнє ретроґрадне проведення збуд-
ження, внаслідок чого в шлуночки проводяться тільки 
ті імпульси збудження із синусно-передсердного вузла, 
які випадково збігаються із закінченням періоду реф-
рактерності гетеротопного вогнища автоматизму; озна-
ка тяжких орґанічних уражень міокарда.

МОБІТЦЯ (W. MOBITZ) СИНДРОМ – прояви од-
ночасної наявності синусового та вузлового ритмів на 
електрокардіоґрамі; може спостерігатися при передо-
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зуванні серцевих ґлікозидів, міокардиті, а також без ви-
димої причини.

МОВЛЕННЄВА ЗОНА МОТОРНА – ділянка ко-
ри головного мозку, розміщена в задньому відділі ниж-
нього лобної закрутки домінантної півкулі попереду від 
кіркових центрів рухів губ, язика та гортані; ураження 
М. з. м. призводить до моторної афазії.

МОВЛЕННЄВА ЗОНА СЕНСОР НА – див.: Верні-
ке центр.

МОВЛЕННЄВА ІНКОҐЕРЕНТ НІСТЬ – див.: Мов-
лен нєва нескладність.

МОВЛЕННЄВА НЕСКЛАДНІСТЬ – патоло ґічне 
мовленнєве збудження з втратою змістових і граматич-
них зв’язків між словами та фразами, які хворий часто 
рифмує.

МОВЛЕННЄВА СПЛУТАНІСТЬ – див.: Мовлен-
нєва нескладність.

МОВЛЕННЄВЕ НЕТРИМАННЯ – див.: Лоґорея.
МОВЛЕННЄВЕ НОВОУТВОРЕННЯ – див.: Нео-

лоґізм (2).
МОВЛЕННЄВИЙ НАТИСК – патолоґічне мовлен-

нєве збудження, при якому хворий відчуває безперервну 
потребу говорити і не може зупинити свої багатослівні 
вирази.

МОВЛЕННЄВИЙ САЛАТ – форма розірваного мов-
лення, при якому вимовляння складаються із окре мих 
слів, позбавлених ґраматичної будови і не пов’яза них 
між собою за змістом; спостерігається при шизофренії, 
стані потьмарення свідомості, орґанічних захворюван-
нях мозку.

МОВЛЕННЄВО-СЛУХОВИЙ АНА ЛІЗАТОР – 
струк тури вищих відділів ц. н. с., які відповідають за 
формування акту мовлення. 

МОВЛЕННЯ – форма спілкування між людьми, що 
характеризується як процес прийому, переробки та пе-
редачі інформації за допомогою мови, яка являє собою 
диференційовану систему кодів, позначаючу об’єкти і 
їх відношення.

М. ЕКСПРЕСИВНЕ – М., як процес вимовляння 
включає в себе усне активне М. і самостійне писання; 
М. е. починається з мотиву та задуму вимовляння (на-
родження загальної ідеї вимовляння), потім проходить 
стадію внутрішнього М. (ідея вимовляння кодується в 
мовні схеми) і завершується розгорнутим мовним ви-
мовлянням (перекладом внутрішніх мовних одиниць у 
зовніш ні – в усне вимовляння, жестове дактило лоґічне 
мовлення або писання)

М. ІМПРЕСИВНЕ – М., як процес розуміння, вклю-
чає в себе дві самостійні мовні функції: розуміння ус-
ного М. і читання; у психолоґічну структуру М. і. вхо-
дять етап первинного сприйняття мов ного повідомлен-
ня, етап декодування повідомлення.

М. АВТОМАТИЧНЕ – відтворення доб ре вивченої 
серії слів.

М. ВНУТРІШНЄ – мовленнєва діяльність, яка бе-
ре участь у процесах мислення та пам’яті і не призна-
чена для безпосереднього спілкування з іншими людь-
ми.

М. ДЗЕРКАЛЬНЕ – 1) вимовляння слів з кінця; 
2) розлад мовлення, при якому хворий мимовільно пов-
торює слова, почуті від оточуючих; спо стерігається 
при шизофренії та орґанічних захворюваннях головно-
го мозку.

М. ЗІСКОВЗУЮЧЕ – мовлення, яке про  являється 
у виразах, основний зміст яких раптово переривається 
побічними, що не стосуються основного; спостерігаєть-
ся при шизофренії.

М. МАНІРНЕ – розлад мовлення, який характе-
ризується використанням незвичних, малозрозумілих 
слів, що часто не відповідають змісту; може супро-
воджуватися манірною жестикуляцією та гримасуван-
ням.

М. МІМІКО-ЖЕСТИКУЛЮЮЧЕ – спіл кування 
між людьми за допомогою жестів та мімічних рухів.

М. МОНОТОННЕ – розлад мовлення, який харак-
теризується відсут ніс тю, або незначними змінами, ін-
тонацій.

М. МОТОРНЕ – див.: Мовлення експресивне.
М. ОЛІҐОФАЗИЧНЕ – розлад мовлення, який ха-

рактеризується збідненням словникового запасу, грама-
тичної будови та інтонацій; спостерігається при епілеп-
сії.

М. ПАРАДОКСАЛЬНЕ – розлад мовлення, який 
характеризується переважанням суперечливих за зміс-
том виразів.

М. ПЕРСЕВЕРАТИВНЕ – розлад мовлення, при 
якому хворий багаторазово повторює одне і те ж слово 
або зворот мови і не може підібрати інші слова та зво-
роти, які необхідні для продовження мовлення; ознака 
орґанічних уражень головного мозку.

М. ПУЕРИЛЬНЕ – мов лення., яке спостерігається в 
дорослої людини, що використовує слова і мовні зворо-
ти, властиві дітям; ознака психоґенних, інколи орґаніч-
них уражень головного мозку.

М. РЕЗОНЕРНЕ – мовлення, побудоване з перева-
жанням довгих, абстрактних, здебільшого малозмістов-
них міркувань; хворі схильні до поверхневих аналогій, 
софізмів; мовлення, як правило, не ґрунтується на кон-
кретних фактах і бездоказове.

М. РИФМОВАНЕ – мов лення, яке характеризуєть-
ся значним використанням рифмованих слів; спостері-
гається при гіпоманіакальних і маніа каль них станах різ-
ного походження.

М. РОЗІРВАНЕ – мовлення, яке супроводжуєть-
ся різного ступеня порушеннями граматичної будови і 
змісту виразів або ж при збереженості граматичної бу-
дови втрачається його зміст (стан потьмарення свідо-
мості, слабоумство, шизофренія). 

М. СЕНСОРНЕ – див.: Мовлення імпресивне.
М. СКАНДОВАНЕ – розлад мовлення, при якому 

хворий повільно говорить, роздільно вимовляючи скла-
ди і слова; ознака ураження мозочка.

М. СТЕРЕОТИПНЕ – мовлення, яке скла дається 
із одних і тих само багаторазово повторюваних моно-
тонним голосом окремих фраз, слів, вигуків; спостері-
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гається при кататонічному синдромі, стані слабоумс-
тва.

МОВЛЕННЯ ТЕЛЕҐРАФНЕ – мовлення, яке ха-
рак теризується переважанням окремих, коротких, урив-
частих фраз, у тому числі і односкладових, в яких слова 
не поєднуються одне з одним сполучниками і приймен-
никами; спостерігається при потьмаренні свідомості, 
орґанічних захворюваннях мозку.

М. ШТУЧНЕ (у психіатрії) – мовлення, яке скла-
дається із незрозумілих або спотворених слів з особ-
ливим синтаксисом; патолоґічний «засіб спілкування» 
хворих шизофренією.

МОВОҐРАМА – ґрафічний запис мовлення за допо-
могою апарата, що ре єструє рі вень звукового тиску.

МОҐІҐРАФІЯ – див.: Спазм писальний.
МОҐІЛАЛІЯ – утруднене вимовляння деяких зву-

ків, дефект мовлення; утруднене мовлення, заїкання, не-
домовність.

МОДЕЛЬ ХВОРОБИ (експериментальна) – від-
творення в лабораторних тварин штучного захворю-
вання, що має ті або інші риси відповідної хвороби 
людини. 

МОДЕЛЮВАННЯ – метод дослідження явищ і 
процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об’єкта 
досліджень (ориґінала) іншим, подібним до нього (мо-
деллю).

МОДИФІКАЦІЯ – 1) видозміна, перетворення, по-
ява нових ознак, властивостей; якісно відмінні стани 
чого-небудь; 2) неспадкова зміна будь-якої ознаки або 
властивості орґанізму під впливом зов нішніх умов; є 
результатом взаємодії процесів розвитку орґанізму з се-
редовищем, тобто реалізації ґенетичної інформації в ін-
дивідуальному розвитку (онтоґенезі) особини.

МОДИФІКАЦІЯ ПУХЛИНИ – зміна антиґенної 
структури пухлинних клітин при проґресуванні пухлин-
ного росту, яка полягає у втраті, зміні та маскуванні де-
яких антиґенів: орґанних, тканинної сумісності, транс-
плантаційних.

МОДИФІКУВАННЯ – спрямована зміна властиво-
стей об’єктів.

МОДУЛЯЦІЯ – перетворення величин, які характе-
ризують будь-який реґулярний процес, що здійснюється 
зовнішньою дією.

МОЗАЇЧНИЙ – строкатий; такий, що складається 
з різнорідних частин.

МОЗАЇЧНІСТЬ – наявність в орґанізмі двох або 
більше типів клітин, що ґенетично відрізняються.

МОЗКОВИЙ КРОВООБІГ – кровообіг по системі 
судин головного мозку.

МОЗКОВИЙ ПРИДАТОК – див.: Гіпофіз.
МОЗКОВІ ОБОЛОНКИ (MENIN GES) – сполуч-

нотканинні плівчасті утворення, які покривають голо-
вний і спинний мозок; розрізняють тверду оболонку го-
ловного мозку і спинного мозку, павутинну оболонку 
головного і спинного мозку, м’яку (судинну) оболонку 
головного мозку і спинного мозку.

М. О. М’ЯКА (PIA MATER) – тонка сполучнотка-
нинна пластинка, яка безпосередньо прилягає до го-

ловного і спинного мозку; складається із двох пласти-
нок: зовнішньої, покритої ендотеліальними клітинами, 
і внутрішньої, між якими розміщені мозкові артерії і ве-
ни, що випинають у підпавутинний простір; М. о. м. го-
ловного мозку повністю відповідає його рельєфу і про-
никає у всі за гли бини; бере участь в утворенні основи 
судинних сплетень шлуночків мозку; М. о. м. спинного 
мозку щільно з ним зростається, крім ділянки перед ньої 
серединної щілини.

М. О. ПАВУТИННА (ARACH NOIDEA) – тонка, 
напівпрозора безсудинна сполучнотканинна пластин-
ка, що оточує головний і спинний мозок; міс тить кілька 
шарів: зовнішній клітинний шар ендотелію, шар арґіро-
фільних і колаґенових волокон, які складають строму 
павутинної оболонки; внутрішній клітинний шар ендо-
телію.

М. О. ТВЕРДА (DURA MATER) – М. о., яка приля-
гає до внутрішньої поверхні кісток черепа; її товщина 
в ділянці склепіння складає 0,7–1 мм, а на основі чере-
па – 0,2–0,5 мм; розрізняють дві пластинки М. о. т.: зов-
нішню волокнисту і внутрішню волокнисту; у деяких 
ділянках М. о. т. розшаровується на два листки, між яки-
ми формуються венозні синуси і трійчаста порожнина; 
від М. о. т. відходить ряд відростків: серп великого моз-
ку, намет і серп мозочка, діафраґма турецького сідла; 
тверда оболонка спинного мозку тонша твердої мозко-
вої оболонки головного мозку; вона утворює мішок для 
всього спинного мозку, який закінчується звуженням на 
рівні SІІІ-ІІ; від дурального мішка вниз йде нитка твердої 
мозкової оболонки спинного мозку, яка прикріплюєть-
ся до куприка.

МОЗОК ВЕЛИКИЙ (CEREBRUM) – частина го-
ловного мозку, яка складається із двох півкуль, що сполу-
чені за допомогою мозолистого тіла та передньої спайки.

М. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ – див.: Лімбічна система.
МОЗОК ГОЛОВНИЙ (ENCEPHA LON) – див.: Го-

ловний мозок.
МОЗОК ДОВГАСТИЙ – див.: Довга стий мозок.
МОЗОК ЗАДНІЙ (METENCE PHA LON) – відділ 

головного мозку, розміщений між довгастим та серед-
нім мозком; складається із моста та мозочка.

МОЗОК ЗОРОВИЙ – див.: Мозок таламічний.
МОЗОК КІНЦЕВИЙ (TELENCE PHALON) – від-

діл переднього мозку, який складається із великого та 
нюхового мозку.

МОЗОК КІСТКОВИЙ – див.: Кістковий мозок.
МОЗОК НЮХОВИЙ (RHINENCE PHALON) – 

див.: Нюховий мозок.
МОЗОК ПЕРЕДНІЙ (PROSENCE PHALON) – від-

діл головного мозку, який розвивається із переднього 
мозкового міхура; складається із кінцевого та проміж-
ного мозку.

МОЗОК ПРОМІЖНИЙ (DIENCE PHA LON) – 
див.: Проміжний мозок.

МОЗОК РОМБОПОДІБНИЙ (RHOM BENCE-
PHA LON) – див.: Ромбоподібний мозок.

МОЗОК СЕРЕДНІЙ (MESEN CE PHALON) – див.: 
Середній мозок.

 МОВЛЕННЯ ТЕЛЕҐРАФНЕ – МОЗОК СЕРЕДНІЙ
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МОЗОК СПИННИЙ (MEDULLA SPINALIS) – 
див.: Спинний мозок. 

МОЗОК ТАЛАМІЧНИЙ (THALA MEN CE PHA-
LON) – частина проміжного мозку, що складається із 
таламуса, епіталамуса та метаталамуса.

МОЗОЛИСТЕ ТІЛО (CORPUS CAL LOSUM) – 
пласт нервових волокон, що з’єднують кору двох пів-
куль головного мозку; М. т. містить 200–350 млн. ко-
місуральних волокон, що є аксонами пірамідальних 
нейронів кори головного мозку; середня частина М. 
т. – стовбур – спереду переходить у коліно, закінчуєть-
ся дзьобом, позаду розширюється, утворюючи валик; 
волокна, що сполучають лобні частки, входять до скла-
ду коліна і дзьоба М. т.; загинаючись наперед, вони ут-
ворюють малі щипці; стовбур М. т. складають волокна, 
що зв’язують центральні звивини, тім’яні і скроневі час-
тки; волокна валика М. т. з’єднують потиличні і задні 
відділи тім’яних часток; загинаючись назад, вони утво-
рюють великі щипці.

МОЗОЛИСТОГО ТІЛА СИНДРОМ – 1) симпто-
мокомплекс, що зумовлений ураженням передніх від-
ділів мозолистого тіла; характеризується поєднанням 
психічних розладів (порушення орієнтування в про-
сторі, конфабуляції та ін.); 2) симптомокомплекс, зумо-
влений ураженням задніх відділів мозолистого тіла; ха-
рактеризується поєднанням лівобічної апраксії з неуз-
годженими рухами лівої і правої руки.

МОЗОЛИСТО-КРАЙОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, зумовлений порушенням кровообігу 
в мозолисто-крайовій артерії (галузка перед ньої мозко-
вої артерії); характеризується поєднанням парезу ноги, 
переважно ступні, на боці, протилежному вогнищу ура-
ження, з лівобічною апраксією.

МОЗОЛЯ – різновид змозолості, що має вигляд вуз-
луватої ділянки гіперкератозу, який конусоподібно про-
никає в глибину шкіри; частіше розвивається на дор-
сальному боці міжфаланґових суглобів, інколи на бо-
ковій поверхні пальців ніг.

МОЗОЛЯ КІСТКОВА – ділянка кісткової тканини, 
яка утворюється на місці пошкодження кістки та з’єднує 
її уламки.

МОЗОЛЯ ПСОРІАТИЧНА – масивні гіперкерато-
тичні нашарування, які спостерігаються при долонно-
підошовній формі псоріазу.

МОЗОЛЯ СЕРЦЯ – великий рубець серця, який 
спостерігається при постінфарктному кардіосклерозі.

МОЗОЛЯ СИФІЛІТИЧНА – велика зроговіла па-
пула, як прояв долонно-підошовного сифілісу.

МОЗОЧКОВА НІЖКА ВЕРХНЯ (PEDUNCULUS 
CEREBELLARIS SUPERIOR) – парний пучок нерво-
вих волокон, що містить волокна переднього спинно-
мозочкового та спинно-покришкового шляху; з’єднує 
мозочок з середнім мозком; утворює стінки ІV шлу-
ночка.

МОЗОЧКОВА НІЖКА НИЖНЯ (PEDUNCULUS 
CEREBELLARIS INFERIOR) – парний пучок нерво-
вих волокон, що містить волокна заднього спинномозоч-
кового та оливомозочкового провідного шляху, зовнішні 

дугоподібні волокна від ядер задніх канатиків довгасто-
го мозку та волокна, що сполучають переддверні ядра 
ромбоподібної ямки з ядром намету мозочка; з’єднує 
мозочок з довгастим мозком.

МОЗОЧКОВА НІЖКА СЕРЕДНЯ (PEDUNCU-
LUS CEREBELLARIS MEDIUS) – парний пучок не-
рвових волокон, що містить волокна мостомозочкового 
шляху; з’єднує мозочок з мостом.

МОЗОЧКОВИЙ ІМІТАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН – 
надмірне згинання ноги в колінному суглобі при спробі 
хворого з заплющеними очима відтворити цією ногою 
позицію іншої ноги, яка попередньо зігнута; ознака ура-
ження мозочка.

МОЗОЧКОВИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
зумовлений ураженням мо зочка; характеризується поєд-
нанням ознак порушення координації і синерґії рухів.

МОЗОЧКОВОГО НАМЕТУ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спостері гається при пухлинах черв’я-
ка мозочка, уклиненні і защемленні стовбура мозку та 
мозочка між краєм намету мозочка і спинкою турецько-
го сідла; характеризується поєднанням головного болю 
і болю в очних яблуках, світлобоязні, блефароспазму та 
сльозотечі з менінґеальними симптомами.

МОЗОЧКОВО-ГОРБОВИЙ ШЛЯХ – див.: Мозоч-
ково-таламічний шлях.

МОЗОЧКОВО-ОЛИВНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS CE-
REBELLOOLIVARIS) – нервовий шлях мозочка, що 
йде від зубчастого ядра мозочка до оливи протилежно-
го боку.

МОЗОЧКОВО-РУБРАЛЬНИЙ ШЛЯХ – див.: Мо-
зочково-червоноядерний шлях.

МОЗОЧКОВО-СПИННОМОЗКОВИЙ ШЛЯХ – 
еферентний пучок мозочка, який починається в мозочку, 
проходить у бокових канатиках спинного мозку в складі 
заднього спинномозочкового шляху і закінчується на 
клітинах перед ніх рогів спинного мозку.

МОЗОЧКОВО-ТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ (TRAC-
TUS CEREBELLO THALAMICUS) – нервовий шлях 
мозочка, який починається в зубчастому ядрі, проходить 
у верхній мозочковій ніжці та закінчується у вентраль-
них ядрах таламуса.

МОЗОЧКОВО-ЧЕРВОНОЯДЕРНИЙ ШЛЯХ 
(TRAC TUS CEREBEL LO RUBRALIS) – нервовий 
шлях мозочка, що починається в зубчастому ядрі, про-
ходить у верхній мозочковій ніжці та закінчується в чер-
воному ядрі.

МОЗОЧКОВО-ЧЕРВОНОЯДЕРНО-СПИННО-
МОЗКОВИЙ ШЛЯХ – еферентний нервовий шлях, 
що складається із мозочково-червоноядерного та чер-
воноядерно-спинномозкового шляху; зв’язує мозочок 
зі спинним мозком.

МОЗОЧКОВО-ЯДЕРНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS CE-
REBELLO NUCLEA RIS) – нервовий шлях мозочка, 
який починається від ядра намету і кулеподібного яд-
ра мозочка, обгинає верхню мозочкову ніжку та закін-
чується в латеральному вестибулярному ядрі довгасто-
го мозку і частково – у рухових ядрах черепно-мозко-
вих нервів.

 МОЗОК СПИННИЙ – МОЗОЧКОВО-ЯДЕРНИЙ ШЛЯХ
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МОЗОЧОК (CEREBELLUM) – відділ головного 
мозку, що належить до задньо го мозку; М. розміще-
ний у задній черепний ямці позаду від довгастого моз-
ку і мосту, утворюючи частину покрівлі четвертого 
шлуночка; у функціональному аспекті виділяють пе-
редню, задню і флоккулонодулярну частини; поверх-
ня М. покрита корою; розміщена під нею біла речови-
на складає мозкове тіло; у мозковому тілі розміщені 
ядра М.: зубчасте, кіркоподібне, кулеподібне і ядро 
намету; М. має три пари ніжок; нижні мозочкові ніж-
ки йдуть до довгастого мозку, середні мозочкові ніж-
ки – до мосту, верхні мозочкові ніжки – до покрівлі 
середнього мозку; М. бере участь у координації рухів, 
реґуляції м’язового тонусу, збереженні пози і рівно-
ваґи тіла. 

МОЙНAХЕНА (E. J. MOYNAHAN) СИНДРОМ 
(1) – комплекс спадкових аномалій; спостерігається 
пізній ріст волосся (з 2–4-літнього віку), оволосіння мі-
зерне, алопеція; затримка розумового розвитку, судом-
ні напади.

МОЙНАХЕНА (E. J. MOYNAHAN) СИНДРОМ 
(2) – симптомокомплекс, який характеризується числен-
ними симетричними лентиґінозами, вродженим стено-
зом мітрального клапана, карликовістю, ґенітальною гі-
поплазією та оліґофренією.

МОКНЕННЯ – відділення серозного ексудату через 
найдрібніші дефекти епідермісу, що може спостерігати-
ся при запальних процесах шкіри. 

«МОКРОЇ ГАНЧІРКИ» СИМПТОМ – при обґор-
туванні кінцівки вологою тканиною спостерігається 
зменшення в ній пекучих болей; ознака каузалґії.

МОКРОТА – патолоґічно змінений або в надмірній 
кількості трахеобронхіальний секрет, що виділяється 
при відхаркуванні.

МОКСА – метод рефлекторної терапії, що ґрун-
тується на припіканні або проґріванні шкіри в біолоґіч-
но активних точках (здебільшого застосовуються сига-
рети із сухого полину).

МОЛЕКУЛА – найменша частинка речовини, що 
здатна існувати самостійно, зберігаючи основні хімічні 
властивості цієї речовини.

МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОҐІЯ – див.: Біолоґія мо-
лекулярна.

МОЛЕКУЛЯРНА ВАГА – маса молекули речовини, 
яка виражена у вуглецевих одиницях атомної маси (вуг-
лецева одиниця атомної маси ізотопа вуглецю 12С).

МОЛЕКУЛЯРНА ҐЕНЕТИКА – див.: Ґенетика мо-
лекулярна.

МОЛЕКУЛЯРНА МОРФОЛОҐІЯ – див.: Морфо-
лоґія молекулярна.

МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОҐІЯ – див.: Патолоґія 
молекулярна.

МОЛЕКУЛЯРНА ПЛАСТИНКА – зовнішній ци-
тоархітектонічний шар ко ри півкуль головного мозку, 
який міс тить дрібні асоціативні нейрони веретеноподіб-
ної форми та сплетення нервових волокон.

МОЛЕКУЛЯРНА РАДІОБІОЛОҐІЯ – див. : Радіо-
біолоґія молекулярна.

МОЛЕКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується моле-
кули.

МОЛЕКУЛЯРНИЙ ШАР – зовнішній цитоархітек-
тонічний шар кори мозочка, який містить корзинчасті та 
зірчас ті нейрони, а також ґліальні макрофаґи.

МОЛЕКУЛЯРНІ СИЛИ – сили взаємодії між ато-
мами або групами атомів у молекулі, які визначають її 
структуру, фізичні та хімічні властивості.

МОЛІБДЕН – Мо; хімічний елемент VІ групи періо-
дичної системи Менделєєва, підгрупи хрому; порядко-
вий номер М. 42, його атомна маса 95,95; має 6 валент-
них станів: 0, +2, +3, +4, +5, +6; М. є біомікроелемен-
том, який входить до складу молекул ферментів, що бе-
руть участь в обміні азоту.

МОЛІЗМОФОБІЯ – див.: Мізофобія. 
МОЛЛАРЕ (P. MOLLARET) ҐРАНУЛЬОМА – 

див.: Дебре синдром (2).
МОЛЛЯ (L. MOLL) СИМПТОМ – відсутність різ-

ниці між температурою шкіри під молочною залозою і 
в пахвовій ямці; звичайно, під час лактації температу-
ра під молочною залозою на 0,4–1о С вища; ознака гі-
поґалактії.

МОЛОЗИВНІ ТІЛЬЦЯ – великі, круглі, інколи не-
правильної форми клітини з нечітким і блідим ядром та 
численними жировими включеннями, які є складовою 
частиною молозива.

МОЛОЗИВНІ КУЛЬКИ – формені елементи моло-
зива; мають неправильну форму.

МОЛОЗИВО – секрет молочних залоз жінки, який 
виділяється в перші 2–3 дні лактації після народження 
дитини; складається із молозивних тілець, лейкоцитів і 
молочних кульок.

МОЛОКА НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ – патолоґіч-
ні стани, які характеризуються порушенням засвоєння 
молока.

МОЛОКО – секрет молочної залози ссавців.
МОЛОКО ГРУДНЕ – секрет молочної залози жін-

ки, яка годує грудьми.
МОЛОЧНА АЛЬВЕОЛЯРНА ПРОТОЧКА – не-

велика протока, за допомогою якої альвеола молочної 
залози від кривається в молочну протоку.

МОЛОЧНА ЗАЛОЗА (GLANDULA MAMMA-
RIA) – залозистий орґан ссавців, що виробляє в осіб 
жіночої статі після пологів молоко; жіночі М. з. розмі-
щені на передній поверхні грудної клітки на рівні від 
ІІІ до VІ або VІІ ребер; у М. з. розрізняють паренхіму 
(залозисті утворення) і сполучнотканинну строму; М. 
з. статевозрілої жінки складається із 15–20 часток, кож-
на із яких являє собою складну альвеолярну залозку з 
часточковою молочною протокою, що відкривається на 
верхівці соска; стінки альвеол вистелені одношаровим 
кубічним епітелієм, назовні від якого розміщені коши-
коподібні міоепітеліоцити; секреція молока відбувається 
за апокриновим типом.

МОЛОЧНА КИСЛОТА – СН3СН(ОН) СООН; пред-
ставник карбонових кислот, є кінцевим продуктом ана-
еробного ґліколізу і ґлікоґенолізу, а також субстратом 
ґлюконеоґенезу.
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МОЛОЧНА КІСТА – див.: Ґалактоцеле.
МОЛОЧНА ПЛЯМА – 1) обмежені розростання 

сполучної тканини в епікарді, які мають вигляд молоч-
но-білих плям.

МОЛОЧНА ПРОТОКА – протока молочної залози, 
що сполучає альвеоли з молочними синусами.

МОЛОЧНА ЦИСТЕРНА (CISTERNA CHYLI) – 
розширення ампулоподібної форми на початку грудної 
лімфатичної протоки; місце впадіння поперекових лім-
фатичних стовбурів.

МОЛОЧНИЙ СИНУС – розширення вивідної про-
токи молочної залози, що є місткістю, де накопичується 
молоко, яке утворилося в альвеолах.

МОЛОЧНИЙ ЦУКОР – див.: Лактоза.
МОЛОЧНІ СУМІШІ – продукти, призначені для 

змішаного і штучного вигодовування дітей грудного ві-
ку.

МОЛОЧНОКИСЛЕ БРОДІННЯ – процес зброд-
жування вуглеводів молочнокислими бактеріями з ут-
воренням молочної кислоти.

МОЛОЧНОКИСЛИЙ АЦИДОЗ – див.: Лактата-
цидоз.

МОЛОЧНОКИСЛІ БАКТЕРІЇ – група бактерій, 
які зброджують вуглеводи з утворенням молочної кисло-
ти. М. б. за формою – коки або палички, поодинокі або 
з’єднані в ланцюжки; нерухомі, деякі утворюють спори, 
факультативні анаероби. Найтиповішими представни-
ками М. б. є молочнокислий стрептокок (Strep tococcus 
lactis), болгарська паличка (Lac to bacterium bulgaricum), 
бактерія Дельбрюка (L. Delbruckii) та ін.

МОЛОЧНОКИСЛІ ПРОДУКТИ – харчові про-
дукти, які отримують внаслідок переробки молока при 
зброджуванні йо го різними мікроорґанізмами; М. п. 
поді ляються на продукти молочнокислого і змішаного 
зброджування; до перших належать кисле молоко, аци-
дофільні продукти, сметана, сир; до продуктів змішано-
го зброджування (молочнокислого і спиртового) – кефір, 
кумис, курт, айран, чал. 

МОЛОЧНО-ЛУЖНИЙ СИНДРОМ – синдром гі-
перкальціємії з метаболічним алкалозом і відкладен-
нями кальцію в кон’юнктиві, рогівці та інших ткани-
нах, що зумовлено тривалим прийомом з їжею лугів, 
які всмоктуються (карбонатів кальцію і маґнію) та мо-
лока. Вважається, що розвиток М.-л. с. пов’язаний з 
гальмуванням функції прищитоподібних залоз, гіпер-
кальціємією, що веде до гіпокаль ціурії і гіпофосфатурії. 
Клінічна картина в основному зумовлюється гіперкаль-
ціємією: 1) відраза до молочної їжі, нудота, блювання 
(втрата води і хлоридів); 2) загальна слабкість, апатія, 
загальмованість, шкірний свербіж, у тяжких випадках 
і порушення свідомості; 3) ознаки ураження нирок з їх 
недостатністю і нерідкісно із вторинним пієлонефри-
том.

МОЛОЧНИЙ ЦУКОР – див.: Лактоза.
МОЛЮСК ЗАРАЗЛИВИЙ – див.: Молюск кон-

таґіозний.
МОЛЮСК КОНТАҐІОЗНИЙ – вірусне контаґіоз-

не захворювання шкіри, яке спричинюється фільтрую-

чим вірусом, що є патоґенним тільки для людини; За-
хворювання передається як при безпосередньому кон-
такті з хворими, так і через предмети загального ко-
ристування; інкубаційний період М. к. – від 2 тижнів 
до кількох місяців; на шкірі (особливо повіках і носі), 
шиї, грудях, шкірі зовнішніх статевих орґанів, інколи на 
всьому шкір ному покриві, з’являються висипи у ви гляді 
одиничних або множинних вузликів діаметром 0,2–0,5 
см і більше, які являють собою проліферативну реакцію 
епідермісу – інфекційну акантому; у клі тинах базаль-
ного і шипуватого шарів епідермісу виявляються дріб-
ні овальної форми включення, які являють собою про-
дукт реакції цитоплазми клітин, ін фікованих вірусом; з 
наближенням до поверхні епідермісу уражена клітина 
значно збільшується в розмірах (до 20–30 мкм), запов-
нюючись ацидофільною гіаліновою зернистою масою 
(«молюскове тільце»).

МОЛЮСК ПСЕВДОКАРЦИНОМАТОЗНИЙ – 
див.: Кератоакантома.

МОЛЮСК РОГОВИЙ – див.: Керато акантома.
МОЛЮСК САЛЬНИЙ – див.: Кератоакантома. 
МОЛЮСКИ (MOLLUSCA) – тип безхребетних 

тварин; у більшості М. тіло без внутрішнього скелета 
(за винятком деяких головоногих), складається із го-
лови, тулуба і м’язового вироста – ноги; зовні вкрите 
раковиною (у деяких вона недорозвинена або зовсім 
відсутня); тип М. поділяють на 7 класів: панцирні М., 
борозенчасточереві М., моноплакофори, двостулкові 
М., лопатоногі М., черевоногі М. та головоногі М.; 
відомо близько 128 тисяч видів, поширених по всій 
земній кулі; в Україні – 331 вид; серед М. є проміж-
ні хазяї збудників глистяних захворювань людини та 
тварин.

МОЛЮСКОЦИДИ – речовини, які застосовуються 
для знищення у водоймах молюсків, які є проміжними 
хазяями трематод.

МОЛЯРИ – постійні зуби верхньої та нижньої ще-
лепи, розміщені по три з кожного боку зубного ряду; М. 
мають велику жувальну поверхню, утворену 3, 4 або 5 
горбиками, міцно закріплені кількома (2–3) коренями; 
М. у процесі жування відіграють головну роль.

МОНАКОВА (C. MONAKOW) СИМПТОМ – оз-
нака пошкодження ц. н. с.: у початковій стадії клінічних 
проявів об’єм функціональних розладів значно переви-
щує межі пошкодження відповідної анатомічної струк-
тури.

МОНАКОВА (C. MONAKOW) СИНДРОМ – ура-
ження передньої мозкової артерії, що проявляється 
геміплеґією на протилежному боці, інколи з геміанес-
тезією і геміанопією.

МОНАКОВА (C. MONAKOW) ФЕНОМЕН – див.: 
Діасхіз.

МОНАРТРИТ – запалення тільки одного суглоба.
МОНДОНЕЗІ (F. MONDONESI) СИМПТОМ – 

скорочення лицьової мускулатури на боці, протилеж-
ному вогнищу ураження головного мозку, або з обох 
боків при натискуванні на очні яблука хворого; озна-
ка інсульту.
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МОНДОРА (H. MONDOR) СИНДРОМ – про-
яви запалення поверхневих вен бокового відділу груд-
ної клітки: на боковій стінці грудної клітки виявляєть-
ся твердий тяж, який при пальпації нагадує катетер; у 
лівій половині грудної клітки та в ділянці передньої па-
хвової лінії спостерігається незначне відчуття напру-
ження і підвищена чутливість.

МОНДОРА (H. MONDOR) ХВОРОБА – див.: Мон-
дора синдром.

МОНІЄЗІОЗ – гельмінтози з групи цестодозів, які 
спричинюються представниками роду Moniezia, що па-
разитують у тонкій кишці.

МОНІЛЕТРИКС – спадкове (успадкуван ня за ау-
тосомно-домінантним типом) за хворювання волосся; 
характеризується ін тенсивним випадінням волосся на 
голові ди тини через кілька місяців після народження; 
розвивається вогнищева або дифуз на алопеція; мож-
ливий фолікулярний кератоз на кінцівках, дистрофія 
нігтів, зубів.

МОНІЛІАЗ – див.: Кандидоз.
МОНІЛІФОРМОЗ – гельмінтоз з групи акантоце-

фальозів, що спричинюється скреблянками Moniliformis 
monilifor mis i Moniliformis moniliformis siciliensis, які 
паразитують у кишечнику гризунів, інколи інших ссав-
ців, а личинкові стадії – у різних комах; людина зара-
жається при випадковому проковтуванні з їжею інвазо-
ваних тараканів; клінічно М. характеризується пептич-
ними проявами.

МОНІЛІФОРМНИЙ – чоткоподібний.
МОНІТОРИНҐ ҐЕНЕТИЧНИЙ – контроль темпу 

мутаційного процесу; контроль за частотою спадкових 
хвороб.

МОНІТОРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ – тривале, яке 
проводиться упродовж кіль кох годин або діб, спостере-
ження за станом ряду важливих функцій орґанізму шля-
хом неперервної реєстрації показників цих функцій.

МОНКРІФА (A. A. MONCRIEFF) СИНДРОМ – 
поєднання спадкових аномалій: порушення вуглеводно-
го обміну, що проявляється ґлікозурією, лактозурією та 
фруктозурією; грижа діафраґмального отвору, розумова 
відсталість; часто також спостерігаються різні аномалії 
розвитку головного мозку, низький зріст.

МОНО- (грец. monos – один, єдиний) – частина 
складних слів, яка означає «один», «єдиний».

МОНОАМІНОКСИДАЗИ – ферменти, що каталі-
зують окислювальне дезамінування жирно-ароматичних 
моноамінів з утворенням відповідних альдегідів, аміаку 
і перекису кисню.

МОНОАНЕСТЕЗІЯ – відсутність чутливості на од-
ній кінцівці; ознака ураження постцентральної звивини 
великого мозку.

МОНОАРТРИТ – запалення одного суглоба.
МОНОАУТОВАКЦИНА – моновакцина, виготов-

лена із мікроорґанізмів, що виділені із орґанізму хво-
рого або носія збудника інфекції і призначена для його 
лікування.

МОНОБЛАСТ – клітина, яка є першим морфолоґіч-
но ідентифікованим попередником моноцитів.

МОНОБРАХІЯ – вроджена відсутність однієї ру-
ки.

МОНОВАКЦИНА – вакцина, яка виготовлена на 
основі одного виду або серолоґічного варіанта мікро-
орґанізмів.

МОНОГАМІЯ – 1) одношлюбність; форма шлюбу 
та сім’ї, міцний союз чоловіка і жінки разом з їхніми 
дітьми. 2) стосунки між статями, коли самець протягом 
більш або менш тривалого часу (один або кілька сезонів, 
а то й все життя) спаровується з тією самою самкою і 
звичайно бере участь у вигодовуванні нащадків.

МОНОГІБРИД – гібрид, який є гетерозиґотним що-
до однієї пари алелів.

МОНОҐЕНІЗМ – система поглядів, за якою всі су-
часні раси мають спільне походження і є підрозділами 
одного виду – сучасної людини.

МОНОҐЕНІЯ – одноженець.
МОНОҐЕННІ ПОРУШЕННЯ В ЛЮДИНИ – спад-

кові захворювння, які детермінуються одним ґеном; мо-
жуть бути аутосомними або Х-зчепленими, домінантни-
ми або рецесивними.

МОНОҐРАФІЯ – наукова праця, яка присвячена до-
слідженню або розгляду одного питання, однієї пробле-
ми.

МОНОДАКТИЛІЯ – вроджена вада, яка характери-
зується наявністю тільки одного пальця на кисті.

МОНОДЕРМОМА – див.: Тератома.
МОНОЗИ – див.: Альдози.
МОНОІДЕЇЗМ – (у психіатрії) домінування у свідо-

мості хворого будь-якого одного уявлення.
МОНОКАУЗАЛІЗМ – 1) вчення про розвиток ін-

фекційних захворювань, яке пояснює їх причину тіль-
ки безпосереднім проникненням мікроорґанізмів в 
орґанізм людини; 2) доктрина загальної етіолоґії, суть 
якої – справжня причина хвороби повинна бути завжди 
постійною та визначеною, тобто єдиною.

МОНОКУЛЯР – оптичний прилад, в який дивлять-
ся одним оком.

МОНОКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується одного 
ока; одноокий.

МОНОКУЛЯРНИЙ ЗІР – зір одним оком.
«МОНОЛОҐУ» СИМПТОМ – у від повідь на будь-

яке питання в психічно хворого спостерігається безу-
пинне мовлення без врахування уваґи співрозмовника; 
ознака шизофренії.

МОНОМАНІЯ – психоз, що проявляється переваж-
но тільки одним видом психічного розладу.

МОНОМЕР – низькомолекулярна сполука, яка є 
частиною молекули по лімеру.

МОНОМОРФНИЙ – такий, що існує в єдиній фор-
мі, зберігає одну форму протягом всього періоду роз-
витку.

МОНОНЕВРИТ – запалення одного нерва.
МОНОНУКЛЕАР – одноядерна клітина крові.
МОНОНУКЛЕАРНИЙ – такий, що має одне ядро; 

одноядерний.
МОНОНУКЛЕАРНИХ ФАҐОЦИТІВ СИСТЕ-

МА – див.: Макрофаґальна система.
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МОНОНУКЛЕОЗ ІНФЕКЦІЙНИЙ – гостра ві рус-
на хвороба, яка характеризується гарячкою, ґенералі-
зованою лім фоаденопатією, тонзилітом, збіль шен ням 
печінки і селезінки, змінами гемо ґрами. Збудник М. і. – 
вірус герпесу людини типу 4 (вірус Епштейна – Барр). 
Збудник має здатність вибірково уражати лімфоїдну і ре-
тикулярну тканини, що проявляється в ґенералізованій 
лімфо аденопатії, збільшенні печінки і селезінки. Підси-
лення мітотичної активності лімфоїдної та ретикуляр-
ної тканини призводить до появи в периферійній крові 
атипових мононуклеарів. Інфільтрація одноядерними 
елементами може спостерігатися в печінці, селезінці 
та інших орґанах. З гіперплазією ретикулярної тканини 
пов’язана гіперґаммаґлобулінемія, а також підвищення 
титру гетеро фільних антитіл, які синтезуються атипови-
ми мононуклеарами. Імунітет при М. і. стійкий, випад-
ків повторних за хворювань не описано. Проґноз спри-
ятливий.

МОНОНУКЛЕОТИДИ – складні орґанічні сполу-
ки, які розкладаються при повному гідролізі на пуринові 
та піримідинові основи, пентозу і фосфорну кислоту. М. 
відіграють значну роль в орґанізмі, будучи структурни-
ми компонентами нуклеїнових кислот; у вільному стані 
беруть участь в енерґетичному обміні. Найважливіши-
ми представниками М. є аденілова, ґуанілова, цитодило-
ва і уридилова кислоти та їх ди- і трифосфатні похідні. 
Найпоширенішими з пуринових основ, що входять до 
складу М., є аденін, ґуанін і гіпоксантин; з піримідино-
вих – урацил, тимін і цитозин. З пентоз до М. входять 
рибоза або дезоксирибоза.

МОНОПАРЕЗ – парез однієї кінцівки.
МОНОПЛЕҐІЯ – параліч однієї кін цівки або тільки 

однієї групи м’язів.
МОНОПОДІЯ – вроджена відсутність однієї ноги.
МОНОРХІДІЯ – вроджена однобічна відсутність 

яєчка.
МОНОРХІЗМ – 1) див.: Монорхідія; 2) однобічний 

крипторхізм.
МОНОСАХАРИДИ – орґанічні речовини, загаль-

на формула яких СnH2nOn (де n – від 3 до 10). Являють 
собою альдегідо- і кетоноспирти (альдози і кетози). За 
числом атомів вуглецю М. поділяють на тріози, тетрози, 
пентози (арабіноза, ксилоза, рибоза), гексози (ґлюкоза, 
ґалактоза, фруктоза) тощо.

МОНОСИМПТОМ – єдина ознака будь-якого за-
хворювання.

МОНОСИНАПТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, 
рефлекторна дуга якого не має в своєму складі встав-
них нейронів.

МОНОСОМІК – орґанізм або клітина, у диплоїд-
ному хромосомному наборі якого втрачена одна хромо-
сома.

МОНОСОМІЇ ЗА 9-ю ПАРОЮ ХРОМОСОМ 
СИН ДРОМ – хромосомний розлад, при якому части-
на короткого плеча 9-ї хромосоми зламана і часто втра-
чається; клінічно проявляється оліґофренією, трикут-
ною головою з переднім загостренням лобової кістки 
та іншими вродженими вадами.

МОНОСОМІЯ – відсутність однієї із хромосом у 
диплоїдному наборі.

МОНОСПЕРМІЯ – тип запліднення, при якому до 
цитоплазми яйцеклітини проникає лише одна чолові-
ча ґамета.

МОНОСПОРІОЗ – мікоз, що спричинюється па-
разитичним грибком Alle scheria boydii (Monosporium 
apio sper mum); характеризується розвитком ме нінґіту, 
менінґоенцефліту або міцетоми.

МОНОТОНІЯ – стан орґанізму, який розвивається 
при одноманітному фі зичному навантаженні в умовах 
дефіциту сенсорної інформації.

МОНОТОННИЙ – одноманітний, однозвучний.
МОНОТРИХ – бактерія з одним джгутиком на од-

ному із полюсів клітини.
МОНОФАҐІЯ – живлення тільки одним видом їжі 

(у тварин).
МОНОФІЛІЯ – 1) походження певної групи орґаніз-

мів від одного предка; 2) концепція, відповідно до якої 
людина походить від одного виду викопних наземних 
людиноподібних мавп.

МОНОФОБІЯ – психічний стан, при якому людина 
боїться залишатися на самоті.

МОНОФТАЛЬМІЯ – вроджена або набута відсут-
ність одного ока.

МОНОХОРЕЯ – хорея, яка характеризується гіпер-
кінезами тільки однієї кін цівки.

МОНОХОРІАТИ – однояйцеві близнюки, які роз-
міщені в загальному хоріоні.

МОНОХРОМАЗІЯ – див.: Ахромато псія.
МОНОХРОМАТИЧНИЙ – одноколірний.
МОНОХРОМНИЙ – однобарвний.
МОНОЦЕНТРИЗМ – вчення в антрополоґії про по-

ходження людини сучасного типу і людських рас в од-
ній частині земної кулі від однієї форми людиноподіб-
них мавп.

МОНОЦИТ – незернистий лейкоцит, що має діа-
метр від 12 до 20 мкм; у цитоплазмі виявляються не-
специфічні азурофільні ґранули червоного кольору; яд-
ро М. має округлу або частіше бобоподібну форму; М. 
є макрофаґами крові та лімфи і належать до системи 
мононуклеарних фаґоцитів; М. фаґоцитують бактерії, 
клітини, що загинули, дрібні чужо рідні частинки, бе-
руть участь у реакціях гуморального і клітинного імуні-
тету.

МОНОЦИТАРНО-МАКРОФАҐАЛЬНА СИСТЕ-
МА – див.: Макрофаґальна система.

МОНОЦИТОЗ – див.: Лейкоцитоз моноцитарний.
МОНОЦИТОЗ ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – див.: Гаряч-

ка моноцитарна еозинофільна.
МОНОЦИТОПЕНІЯ – відносне або абсолютне 

зменшення вмісту моноцитів у периферійній крові.
МОНОЦИТОПОЕЗ – процес виникнення та дифе-

ренціювання моноцитарного ряду від монобластів до 
зрілих моноцитів.

МОНРАДА – КРОНА (MONRAD – KROHN) СИМ-
П ТОМ – при центральному паралічі лицьового нерва 
спостері гається неможливість довільних міміч них рухів 
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при збереженні мимовільної міміки, зумовленої емоція-
ми.

МОНРО (A. MONRO) ТОЧКА – точка на передній 
черевній стінці, яка розміщена на середині лінії, прове-
деної від пупка до правої передньої верхньої клубової 
ості.

МОНРОЄ-КІСТА – див.: Парафізарна кіста.
МОНСТР – страховисько, потвора.
МОНТАНДОНА (A. MONTANDON) СИНДРОМ – 

міопатична закупорка верхнього отвору стравоходу; хво-
роба здебільшого починається після 40 років; спостері-
гаються напади дисфаґії, що поступово наростає і суп-
роводжується потраплянням рідкої їжі в гортань і при-
зводить до кахексії.

МОНТҐОМЕРІ (W. F. MONT GO MERY) ГОР-
БИК – підвищення шкіри в присосковій ділянці молоч-
ної залози, на вершині якої відкривається вивідна про-
тока залози присоскового кружка.

МОНТҐОМЕРІ – О’ЛІРІ – БАРКЕРА (H. MONT-
GO MERY – P. A. O’LEARY – N. W. BARKER) ВУЗ-
ЛУВАТИЙ ВАСКУЛІТ – васкуліт, який характеризу-
ється первинним ураженням кровоносних судин підш-
кірної жирової тканини.

МОНТЕВЕРДЕ (A. MONTEVERDE) СИМП-
ТОМ – введення аміаку під шкіру не викликає ніякої 
реакції; ознака смерті.

МОНТЕДЖІ (G. B. MONTEGGIA) ПЕРЕЛОМ – 
перелом ліктьової кістки в проксимальній або середній 
третині, який супроводжується вивихом головки про-
меневої кістки.

МОНХЕ (C. MONGE) ХВОРОБА – див.: Гірська 
хвороба хронічна.

МОРА (O. L. MOHR) СИНДРОМ – успадкуван-
ня за автосомно-рецесивним типом; проявляється бра-
дидактилією, клинодактилією, полідактилією, синдак-
тилією, двобічною полісиндактилією великого пальця 
ступні, патолоґічними змінами черепа, лиця, щелепи, 
язика, піднебіння, епізодичними нейром’язовими роз-
ладами.

МОРАКСА – АКСЕНФЕЛЬДА (V. MO RAX – 
K. TH. AXEN FELD) БАКТЕРІЯ – збудник хронічного, 
інколи підгострого кон’юнктивіту; являє собою коротку, 
розміщену попарно, окремими клітинами і різної дов-
жини ланцюжками паличку із заокругленими кінцями; 
розміри клітин – 0,3–1,5 мкм завширшки і 2,0–3,0 мкм 
завдовжки; факультативний аероб.

МОРАКСА  –АКСЕНФЕЛЬДА  (V. MORAX – 
K. TH. AXEN FELD) ВИРАЗКА РОГІВКИ – див.: Ви-
разка ро гівки диплобацилярна.

МОРАКСА – АКСЕНФЕЛЬДА  (V. MORAX – 
K. TH. AXENFELD) КОН’ЮНКТИВІТ – див.: Ко-
н’юнк тивіт анґулярний.

МОРАКСА – АКСЕНФЕЛЬДА  (V. MO RAX – 
K. TH. AXENFELD) ПАЛИЧКА – бактерія роду Mora-
xel la, суворий аероб; коротка, нерухома, ґрамвід’єм на 
паличка, яка розміщується парами у вигляді коротких 
ланцюгів; спричинює розвиток анґулярного кон’юнк-
тивіту. 

МОРАЛЬ – 1) система поглядів і уявлень, норм і оці-
нок, що реґулюють поведінку людей; 2) повчання, напу-
чення; повчальний висновок з якоїсь події.

МОРАЛЬНИЙ – такий, що стосується моралі, етич-
ний.

МОРБІЛІФОРМНИЙ – кіроподібний, схожий на 
кір.

МОРВАНА (A. M. MORVAN) РУКА – див.: Морва-
на синдром (3).

МОРВАНА (A. M. MORVAN) СИНДРОМ (1) – різ-
новид міоклонії, який інколи спостерігається при різних 
інтоксикаціях, інфекційних захворюваннях, ревматиз-
мі; припускається успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом; початок хвороби поступовий із загальною 
м’язовою слабкістю, дифузним болем або судомами; піз-
ніше спостерігається фібрилярне посмикування м’язів 
(переважно стегна і литкових м’язів) та гіперкінези; 
веґетативні зрушення – сильне (інколи профузне) пото-
виділення, постійна вологість долонь і ступень; еритема 
долонь та ступень; акродинія, схильність до набряків; 
шкірний свербіж; пришвидшений пульс; схуднення; у 
чоловіків часто імпотенція; відчуття страху, пригніче-
ний настрій, незадовільний сон.

МОРВАНА (A. M. MORVAN) СИНДРОМ (2) – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) корінцева чутлива невропатія; розвивається пере-
важно в дорослих; спостерігається зниження та посту-
пове зникнення больо вої, температурної та тактильної 
чутливості на нижніх кінцівках, частіше симетричні 
трофічні виразки гомілок.

МОРВАНА (A. M. MORVAN) СИНДРОМ (3) – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) форма сиринґомієлії в дітей; проявляється в ран-
ньому дитячому або підлітковому віці поступовою втра-
тою чутливості; у подальшому розвивається виражена 
клі нічна картина сиринґомієлії, яка супроводжується 
викривленням рук; можливе відпадання фаланґи або 
всього пальця.

МОРВАНА (A. M. MORVAN) ХОРЕЯ – див.: Мор-
вана синдром (1).

МОРГ – спеціально обладнане примі щення для 
зберігання трупів.

МОРГАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при раптовому ос-
вітленні ока або появі предмета перед очима спостері-
гається скорочення колового м’яза ока; захисний реф-
лекс.

МОРГАННЯ – швидке короткочасне змикання і роз-
микання повік; одна із форм захисних реакцій орґанізму, 
яка полягає в захисті очей від пошкоджуючої механіч-
ної, світлової або хімічної дії.

МОРҐАНА (H. MORGAN) БАКТЕРІЇ – паличко-
подібні, неспороутворюючі рухливі ґрамвід’ємні бак-
терії, які належать до родини Enterobacteriaceae; М. б. 
неоднорідні за антиґенними властивостями, у них ви-
явлено більше 60 серолоґічних варіантів; умовно-па-
тоґенні бактерії; можуть спричинювати гострі кишкові 
захворювання, уролоґічні та інші вторинні гнійні ін-
фекції.
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МОРҐАНА (C. DE MORGAN) СИМПТОМ – поява 
дрібних телеанґіектазій на обличчі, а пізніше і на інших 
частинах тіла; ознака старіння.

МОРҐАНЬЇ (G. B. MORGAGNI) ГІПЕРОСТО-
ТИЧНИЙ ЕНДОКРАНІОЗ – див.: Морґаньї синдром.

МОРҐАНЬЇ (G. B. MORGAGNI) КАТАРАКТА – 
перезріла стареча катаракта, що характеризується пе-
ретворенням кіркових шарів кришталика в рідину мо-
лочно-білого кольору, в якій під час руху ока спостері-
гається переміщення ядра кришталика.

МОРҐАНЬЇ (G. B. MORGAGNI) СИНДРОМ – 
спадкове (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) поєднання аномалій черепа з ендокринними пору-
шеннями; зустрічається тільки в жінок; характеризуєть-
ся тріадою симптомів – внутрішній фронтальний гіпе-
ростоз, ожи ріння, вірилізм, ґірсутизм; крім того спос-
терігаються епілептиформні напади, порушення рівно-
ваги і сну, головний біль; порушення обміну вуглеводів 
зі схильністю до гіперґлікемії і ґлікозурії.

МОРҐАНЬЇ (G. B. MORGAGNI) ТРІАДА – див.: 
Морґаньї синдром.

МОРҐАНЬЇ (G. B. MORGAGNI) ХВОРОБА – див.: 
Морґаньї синдром.

МОРҐАНЬЇ – АДАМСА – СТОКСА (G. B. MOR-
GAGNI – R. ADAMS – W. STOKES) СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, який характеризується виникнен-
ням нападів, що проявляються блі дістю, втратою свідо-
мості, порушенням дихання і судомами, які виникають 
внаслідок гострої дифузної ішемії мозку при тимча-
совій зупинці серця або різкому пониженні серцево-
го викиду; частіше всього М.– А.– С. с. спостерігаєть-
ся при порушеннях передсердно-шлуночкової провід-
ності.

МОРҐАНЬЇ – СТЮАРТА – МОРЕЛЯ (G. B. MOR-
GAG NI – R. M. STE WART – F. MOREL) СИНДРОМ – 
див.: Морґаньї синдром.

МОРҐАНЬЇ – ХЕНШЕНА (G.B. MOR GAGNI – 
S. E. HENSCHEN) СИНДРОМ – див.: Морґаньї син-
дром.

МОРЕЛІКУВАННЯ – див.: Таласотерапія.
МОРЕЛЯ (F. MOREL) ДИЗОРИЧНА АНҐІОПА-

ТІЯ – поєднання амілоїдозу дрібних артерій, артеріол та 
капілярів головного мозку з утворенням старечих бля-
шок.

МОРЕЛЯ (F. MOREL) ХВОРОБА – різновид алко-
гольної енцефалопатії з переважним ураженням пірамід-
ної пластинки (ІІІ шару) кори в лобній і тім’яній част-
ках головного мозку; захворювання починається тяжкою 
формою делірію; після зникнення або редукції деліріоз-
них розладів психічні порушення проявляються слабо-
умством з глибокими змінами особи, розладом крити-
ки та іншими проявами, що характерні для дементної 
форми проґресивного паралічу; невролоґічні розлади 
характеризуються м’язовою гіпертонією, сухожилко-
вою гіперрефлексією, парезами і паралічами, астазією-
абазією, дизартрією, птозом, ністаґмом, косоокістю, 
послабленням реакції зіниць на світло, тазовими розла-
дами; розвивається маразм.

МОРЕНА РОЗ’ЇДАЮЧА ВИРАЗКА – див.: Вираз-
ка рогівки роз’їдаюча.

МОРЖУВАННЯ – купання у відкритих водоймах 
взимку з метою загартування.

МОРІАКА (C. M. T. MAURIAC) СИМПТОМ – си-
метричні, неболючі, дещо підняті дрібні еритематозні 
висипи на передніх поверхнях гомілок; можлива ознака 
вторинного сифілісу.

МОРІАКА (P. MAURIAC) СИНДРОМ – тяжке 
ус кладнення цукрового діабету в дітей, яке характери-
зується за тримкою росту і статевого розвитку, збіль-
шенням печінки; в основі патоґенезу М. с. лежить неста-
ча інсуліну та деяких тропних гормонів.

МОРІБУНДНИЙ – такий, що умирає, перебуває в 
стані умирання.

МОРІЯ – форма гіпертимії (2); проявляється весе-
лим збудженням, що поєд нується з дурощами, схиль-
ністю до недоречних і грубих жартів; часто супровод-
жується інтелектуальною слабкістю.

МОРКВА ДИКА (DAUCUS CARO TA L.) – дворіч-
на трав’яниста рослина з родини зонтичних. Листки пір-
часторозсічені, з довгастими або лінійними частками. 
Квітки зібрані в зонтик. Цвіте в липні – вересні. Дія: 
(водного екстракту насіння) протимікробна, холеретич-
на, сечогінна, солерозчинна.

МОРКІО (L. MORQUIO) ДИЗОСТОЗ З ПОМУТ-
НІННЯМ РОГІВКИ – див.: Шейє хвороба.

МОРКІО (L. MORQUIO) СИМПТОМ – хворий, 
що лежить, може сісти тільки після пасивного згинан-
ня ніг; можлива ознака початкової фази паралітичної 
стадії поліомієліту.

МОРКІО (L. MORQUIO) ХВОРОБА – спадкове 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) за-
хворювання сполучної тканини із групи мукополіса-
харидозів; розвиток М. х. пов’язаний з порушенням 
катаболізму кислих ґлікозаміноґліканів, внаслідок 
дефіциту фермента – хондроїтинсульфату-N-ацетил-
гексоамінсуль фатсульфатази; перші симптоми про-
являються в кінці першого – на початку другого року 
життя; спостерігається гротескність рис обличчя, гі-
пертелоризм, сідлоподібний ніс, меґаґлосія, відставан-
ня в руховому розвитку, дифузна гіпотрофія і в’ялість 
м’язів, зміни ходьби від незначного кульгання до ка-
чиної ходи; до 4–5 років формуються грубі кістково-
суглобові деформації грудної клітки, хребта, вальґус-
на деформація кінцівок; низький зріст, шия і тулуб ко-
роткі; наростає міопатичний симптомокомплекс; кера-
тансульфатурія.

МОРКІО – БРЕЙЛCФОРДА (L. MO RQUIO – 
J. F. BRAILSFORD) СИНДРОМ – див.: Моркіо хво-
роба.

МОРО (E. MORO) РЕФЛЕКС – при раптовому уда-
рі по поверхні, на якій лежить дитина, спостерігається 
відведення та випрямлення плечей, передпліч і долонь, 
розведення пальців, розгинання ніг з наступним згинан-
ням передпліч, долонь і ніг та повільним приведенням 
плечей до грудної клітки; фізіолоґічний рефлекс у дітей 
у віці до кількох тижнів.

 МОРҐАНА СИМПТОМ – МОРО РЕФЛЕКС
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МОРОЗОВА – ЮНҐЛІНҐА (Н.В. МОРОЗОВ – 
O. JUNG LING) ОСТИТ – множинне ураження фаланґ 
пальців рук та ніг, яке спостерігається при саркоїдозі; 
проявляється розвитком ґранульом, що складаються пе-
реважно із епітеліоїдних клітин. 

МОРРІСА (R. T. MORRIS) СИМПТОМ – виник-
нення болю при пальпації живота на відстані 5 см впра-
во від пупка по лінії, що сполучає пупок з передньою 
верхньою остю клубової кістки; ознака апендициту.

МОРРОУ – БРУКА (P. A. MORROW – H. A. G. BRO-
O KE) КЕРАТОЗ – див.: Кератоз фолікуляр ний конта-
ґіозний.

МОРРОУ – БРУКА (P. A. MORROW – H. A. G. BRO-
OKE) СИНДРОМ – див.: Кератоз фолікулярний кон-
таґіозний.

МОРРОУ – БРУКА (P. A. MORROW – H. A. G. BRO-
OKE) ХВОРОБА – див.: Кератоз фолікулярний кон-
таґіозний.

МОРСЬКІ ВАННИ – метод бальнеотерапії, який 
ґрунтується на прийомі ванн із підігрітої природної або 
штучної мор сь  кої води.

МОРТОНА (T. G. MORTON) НЕВРАЛҐІЯ – див.: 
Мортонівська метатарзальна невралґія.

МОРТОНА (T. G. MORTON) СИНДРОМ (1) – див.: 
Мортонівська метатарзальна невралґія.

МОРТОНА (D. J. MORTON) СИНДРОМ (2) – спад-
кова аномалія розвитку І плеснової кістки; характери-
зується укороченням першої плеснової кістки, незнач-
ною рухливістю відповідної їй ділянки ступні; часто 
спостерігається дорсальне розміщення сесамоподібної 
кісточки; біль, припухлість, скутість та обмеження рухів 
ступні. 

МОРТОНІВСЬКА (TH. G. MORTON) МЕТАТАР-
ЗАЛЬНА НЕВРАЛҐІЯ – невропатія ІV підошовного 
пальцьового нерва; захворювання належить до групи ту-
нельних синдромів; в основі М. м. н. лежить розростан-
ня колаґенових волокон оболонок нерва – локалізований 
фіб роз з невроматозною проліферацією вна слідок ком-
пресії під глибокою поперечною плюсневою зв’язкою 
між головками ІІІ і ІV плеснових кісток; його розвитку 
сприяє вроджена вузькість каналу під глибокою попе-
речною плесновою зв’язкою, сплощення передніх від-
ділів ступні, носіння тісного взуття, а та кож мікротрав-
ма; клінічно проявляється постійними болями, які під-
силюються при ходьбі та стоянні, парестезіями; вини-
кають напади стріляючих болей, що іррадіюють вгору 
по ступні.

МОРУЛА – одна з ранніх стадій розвитку зародка 
багатоклітинних тваринних орґанізмів; на стадії М. за-
родок являє собою скупчення великої кількості клі тин, 
яке за формою нагадує ягоду шовковиці; передує стадії 
бластули.

МОРФ- (морфо-; грец. morpho – вигляд, форма) – 
частина складних слів, яка означає належність до виг-
ляду, форми, будови будь-чого.

МОРФІЗМ – див.: Поліморфізм.
МОРФІН – алкалоїд, що міститься в молочному со-

ку різних форм снотворного маку.

МОРФІНІЗМ – вид наркоманії, який характеризу-
ється хронічним зловживанням морфію внаслідок хво-
робливої пристрасті до нього як засобу штучного під-
вищення настрою та самопочуття (ейфорія); проявляєть-
ся в’ялою атонічною позою, блідістю обличчя, схуднен-
ням, безсонням, безвіллям, ослабленням розумової здат-
ності та ін.

МОРФІНОМАНІЯ – див.: Морфінізм.
МОРФО- – див.: Морф-.
МОРФОҐЕНЕЗ – процес розвитку окремих орґанів 

у живих орґанізмів.
МОРФОДИНАМІКА – зміни структури та форми 

орґанізму, що розвивається. 
МОРФОЗИ – неспадкові зміни орґанізму, спричи-

нені діянням зовнішніх факторів (висока температура, 
радіація, хі мічні речовини тощо).

МОРФОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується мор-
фолоґії.

МОРФОЛОҐІЯ – наука, що вивчає зовнішню форму 
та внутрішню структуру людського тіла і його частин у 
зв’язку з його розвитком та життєдіяльністю.

М. ЕВОЛЮЦІЙНА – розділ М., що вивчає законо-
мірності формоутворення живих орґанізмів у процесі 
філоґенезу.

М. МОЛЕКУЛЯРНА – розділ М., що вивчає будову 
біолоґічних об’єктів на рівні окремих молекул, молеку-
лярних комплексів і надмолекулярних структур; дослід-
ження проводяться на нанометровому і анґстремному 
діапазоні розмірів.

М. ПАТОЛОҐІЧНА – див.: Анатомія патолоґічна.
М. ФУНКЦІОНАЛЬНА – вчення про структури 

орґанізму, які розглядаються в єдності з виконуваними 
функціями.

МОРФОМЕТРІЯ МЕДИЧНА – розділ біометрії, 
що вивчає морфолоґічні елементи людини та їх зв’язки 
за допомогою математичних методів.

МОСКІТИ (PHLEBOTOMIDAE) – кровососні дов-
говусі двокрилі комахи родини Phlebotomidae; М. – спе-
цифічні переносники збудників флеботомної гарячки та 
інших арбовірусних захворювань, шкірного і вісцераль-
ного лейшманіозів, бартонельозу.

МОСКІТНА ГАРЯЧКА – див.: Флеботомна гаряч-
ка. 

МОСКОВСЬКОГО СИМПТОМ – однобічне роз-
ширення зіниці; можлива ознака гострого живота.

МОСЛЕРА (K. F. MOSLER) СИМПТОМ – біль в 
груднині, який підсилюється при пальпації; ознака го-
строго лейкозу.

МОСТА МОЗКУ СИНДРОМ – див.: Варолійового 
моста синдром.

МОСТОМОЗОЧКОВИЙ КУТ – простір, в якому 
змикаються міст, довгас тий мозок і мозочок; у ділянці 
М. к. розміщені корінці V–ХІ пар черепних нер вів, пе-
редня нижня мозочкова і лабіринт на артерії та числен-
ні вени мозочка, що впадають у верхній кам’янистий 
синус.

МОСТОМОЗОЧКОВИЙ ТРИКУТНИК – див.: 
Мос томозочковий кут.

 МОРОЗОВА – ЮНҐЛІНҐА ОСТИТ – МОСТОМОЗОЧКОВИЙ ТРИКУТНИК
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МОСТОМОЗОЧКОВОГО КУТА СИНДРОМ – за-
хворювання зумовлене частіше всього невриномою за-
виткового корінця переддверно-завиткового нер ва, хо-
лестеатомами, кістозним арахноїдитом, лептоменінґітом 
мостомозочкового кута; характеризується однобічним 
ураженням корінців лицьового, переддверно-завитково-
го нерва, проміжного нерва; при поширеному патолоґіч-
ному процесі можуть приєднатися ураження трійчасто-
го і відвідного нервів та розлади мозочкових функцій 
на боці вогнища, пірамідні симптоми на протилежному 
вогнищу боці; проявляється зниженням слуху і шумом 
у вусі, запамороченням, периферійним паралічем міміч-
них м’язів, гіпестезією, болем і парестезією в половині 
обличчя, однобічним зниженням смакової чутливості на 
передніх 2/3 язика, парезом прямого латерального м’яза 
ока з косо окістю і диплопією; при дії процесу на моз-
ковий стовбур виникає геміпарез на протилежному вог-
нищу боці, мозочкова атаксія на боці патоло ґічного вог-
нища.

МОСТО-РЕТИКУЛЯРНО-СПИННОМОЗКО-
ВИЙ ШЛЯХ (TRACTUS PONTORETI CULOSPI NA-
LIS) – низ хідний нервовий шлях екстрапірамідної сис-
теми, який починається в ретикулярній формації мосту, 
проходить у боковому канатику спинного мозку і закін-
чується в сірій речовині шийних та грудних сеґментів 
спинного мозку.

МОТИВАЦІЇ – емоційно забарвлені праг нення лю-
дини та тварин до задоволення своїх потреб; розрізня-
ють М. нижчі (первинні, прості, або біолоґічні) і вищі 
(вторинні, складні, або соціальні); біолоґічні М. (М. го-
лоду, спраги, боязні, аґре сії, статеві, батьківські та ін.) 
спрямовані на задоволення основних потреб орґанізму; 
вони, як правило, є вродженими і формуються на основі 
спадкових механізмів.

МОТОНЕЙРОН – еферентний руховий нейрон, що 
іннервує м’язові волокна.

МОТОРИКА – рухова активність орґанізму, окре-
мих його орґанів або їх частин.

МОТОРИКА ГОЛОДНА – рухова активність шлун-
ка та кишок, яка виникає при голоді; характеризується 
пе ріодич ними інтенсивними спастичними скорочення-
ми їхніх стінок.

МОТОРНИЙ – руховий.
МОТОРНО-ВАСКУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при по-

дразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна просвіту кровоносних судин; соматовеґе-
тативний рефлекс.

МОТОРНО-ВІСЦЕРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при 
подразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна діяльності будь-яких внут рішніх орґанів.

МОТОРНО-ДЕРМАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при по-
дразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна функцій шкіри; соматовеґетативний реф-
лекс.

МОТОРНО-КАРДІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при по-
дразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна ритму серцевих скорочень; моторно-віс-
церальний рефлекс.

МОТОРНО-РЕНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при под-
разненні або скороченні скелетних м’язів спостеріга-
ється зміна функції нирок; моторно-вісцеральний реф-
лекс.

МОТОРНО-РЕСПІРАТОРНИЙ РЕФЛЕКС – при 
подразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна частоти та глибини дихання; моторно-віс-
церальний рефлекс.

МОТОРНО-ШЛУНОЧКОВИЙ РЕФЛЕКС – при 
подразненні або скороченні скелетних м’язів спостері-
гається зміна секреторної та моторної ді яльності шлун-
ка; моторно-вісцеральний рефлекс.

МОХ ІСЛАНДСЬКИЙ (CETRARIA ISLANDICA 
ACH.) – багаторічний листовидно-кущовий лишайник 
з родини пармелійових, заввишки 10–15 см. Слань йо-
го прямостояча або піднесена, прикріплена до ґрунту 
чи кори дерева. Складається з шкірясто-хрящових ло-
пастей з короткими темними війками по краях, зеле-
нувато-бурого або оливково-зеленого забарвлення, зіс-
поду світліших, з білими плямками, що зливаються в 
смужку. Дія: заспокійлива, тонізуюча, протимікробна, 
пом’якшувальна.

МОЦІОН – пішохідна прогулянка з гіґієнічною і лі-
кувальною метою.

МОШКОВИЦЯ (L. MOSZKOWICZ) СИМП-
ТОМ – після зняття еластичної пов’язки інтенсивність 
і швидкість появи реактивної гіперемії на хворій нозі 
менш виражені; ознака облітеруючої анґіопатії.

МОШКОВИЦЯ (E. MOSCHCOWITZ) СИНД-
РОМ – див.: Пурпура тромботична тромбоцитопеніч-
на.

МОШКОВИЦЯ (E. MOSCHCOWITZ) ХВОРО-
БА – див.: Пурпура тромботична тромбоцитопенічна. 

МОШКОВИЦЯ – СІНҐЕРА – СІММЕРСА (E. MOS-
CH COWITZ – K. SINGER – D. SYMMERS) СИНД-
РОМ – див.: Мошковиця хвороба.

«МОЯ-МОЯ» ХВОРОБА – див.: Телеанґіектазія це-
ребральна базальна. 

МУЗИКОЛЕПСІЯ – див.: Епілепсія музикоґенна.
МУЗИКОТЕРАПІЯ – використання музики з ліку-

вальною метою.
МУКО- (лат. mucus – слиз) – частина складних слів, 

яка означає належність до слизу, слизової оболонки.
МУКОВІСЦИДОЗ – тяжке системне спадкове за-

хворювання аутосомно-рецесивного типу, спричине-
не мутацією ґена на довгому плечі 7-ї хромосоми; ха-
рактеризується системним ураженням залоз зовніш-
ньої секреції; в основі патоґенезу М. лежить секреція 
екзокринними залозами в’язкого слизу з порушеними 
фізико-хімічними властивостями; при за тримці сли-
зового секрету в підшлунковій залозі виникає її ат-
рофія з наступним фіброзом; клінічний поліморфізм, 
варіанти перебігу, частота і характер ускладнень М. 
значною мірою визначається його ґенетичною гете-
роґенністю.

МУКОЕПІДЕРМОЇДНІ ПУХЛИНИ – пухлини, 
утворені клітинами плоского епітелію і клітинами, що 
секретують слизову речовину.

 МОСТОМОЗОЧКОВОГО КУТА СИНДРОМ –МУКОЕПІДЕРМОЇДНІ ПУХЛИНИ
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МУКОЗНИЙ – такий, що стосується слизової обо-
лонки; слизовий.

МУКОЇДИ – складні білки з групи ґлі копротеїдів; 
складаються з простого біл ка і вуглеводного залиш-
ку.

МУКОЇДНЕ НАБУХАННЯ – захворювання, яке ха-
рактеризується перерозподілом і накопиченням в аморф-
ній речовині сполучної тканини кислих мукополісаха-
ридів – ґлікозаміноґліканів (хондроїтинсульфа тів, гіа-
луронової кислоти) і нейтральних мукополісахаридів, 
у зв’язку з вивільненням їх комплексів з білками. Спо-
лучна тканина набуває при цьому метахроматичних і 
гідрофільних властивостей, збагачується водою і на-
бухає.

МУКОЇДНИЙ – такий, що схожий на слиз, слизо-
подібний.

МУКОКЛАЗ – хірурґічне руйнування зміненої сли-
зової оболонки жовчного мі хура шляхом коаґуляції; за-
стосовується при неможливості видалення міхура.

МУКОКОЛЬПОС – скупчення слизу в піхві внаслі-
док зарощення дівочої пліви або піхви в нижній або се-
редній її третині.

МУКОЛІПІДОЗ – хвороби накопичення, які зумов-
лені зниженням активності гідролаз у фібробластах.

МУКОМЕТРА – накопичення слизу в порожнині 
матки внаслідок порушення його відтоку.

МУКОПОЛІСАХАРИДИ – високомолекулярні по-
лі мери, побудовані в основному із гексозамінів і гексу-
ронових кислот; основні компоненти основної речовини 
сполучної тканини та слизових виділень.

МУКОПОЛІСАХАРИДОЗИ – захворювання, що 
зу мовлені ґенетичним дефектом ферментного розщеп-
лення вуглеводної частини молекули мукополісахаридів 
(ґлікозаміноґліканів) і супроводжуються відкладенням 
нерозщеплених ґлікозаміноґліканів у сполучній тканині 
різних орґанів; розрізняють 7 клініко-біохімічних типів 
М.: І тип – синдром Гурлер, ІІ тип – синдром Гунтера, 
ІІІ тип – хвороба Санфіліппо, ІV тип – хвороба Моркіо, 
V тип – хвороба Шейє, VІ тип – хвороба Марото – Ламі, 
VІІ тип – без назви.

МУКОПРОТЕЇД ШЛУНКОВИЙ – див.: Ґастрому-
ко протеїд.

МУКОПРОТЕЇДИ – складні високомолекулярні 
природні речовини, побудовані з білків, вуглеводів та 
їх похідних.

МУКОПРОТЕОЗИ – продукти розпаду мукопро-
теїдів шлунка.

МУКОПУРУЛЕНТНИЙ – слизово-гнійний.
МУКОРМІКОЗ – див.: Мукороз.
МУКОРОЗ – хронічний глибокий мікоз, що спричи-

нюється різними видами грибків родів Absidia, Mucor, 
Rhizopus, які об’єд нані в родину Mucoraceae класу Phy-
comycetes; характеризується ураженням шкіри, орґанів 
дихання, зору, слуху, центральної нервової системи.

М. ПІДШКІРНИЙ – М., який проявляється мно-
жинними виродливими під шкірними підпухлостями на 
шиї та грудях; патолоґічні зміни зникають без лікуван-
ня; поширений у Південно-Схід ній Азії та Африці.

М. РИНОЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – М., що являє собою 
первинну інфекцію носової порожнини, придаткових 
пазух або орбіт; зустрічається, як правило, у хворих з 
діабетичним ацидозом або порушеннями імунного за-
хисту, а також у наркоманів; клінічно проявляється бо-
лями, гарячкою, орбітальним целюлітом, проптозом, 
гній ними виділеннями із носа, ґанґренозною або не-
кротичною деструкцією носової пе ре городки, кістко-
вих структур піднебіння, орбіт або придаткових пазух; 
якщо збудник потрапляє в судини та мозок, виникають 
судоми, афазія і гемі плеґія; протікає швидкоплинно з 
летальним результатом.

МУКОРОМІКОЗ – див.: Мукороз.
МУКОФАНЕРОЗ ВНУТРІШНЬОФОЛІКУЛЯР-

НИЙ САЛЬНО-ЗАЛОЗИСТИЙ БРАУН-ФАЛЬКО – 
див.: Мікседема шкіри фолікулярна. 

МУКОЦЕЛЕ – скупчення слизу в кіс тозній порож-
нині; слизова ретенційна кіста.

МУЛЬТИ- (лат. multus – численний) – частина склад-
них слів, яка означає «численність», «багаторазовість».

МУЛЬТИЛОБУЛЯРНИЙ – такий, що складається 
із багатьох часток; багаточасточковий.

МУЛЬТИЛОКУЛЯРНИЙ – такий, що має багато 
відділень; багатокамерний, багатогніздовий.

МУЛЬТИПАРА – жінка, що народжувала два і біль-
ше разів.

МУЛЬТИФОРМНИЙ – такий, що спостерігається 
в багатьох різних формах.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОРҐАНІВ – ви-
конання орґаном кількох функцій.

МУЛЬТИЦЕЛЮЛЯРНИЙ – такий, що складається 
із великої кількості клітин; багатоклітинний.

МУЛЯЖ – зліпок з гіпсу, глини, воску чи парафіну, 
точна форма предмета.

«МУЛЯЖУ» СИМПТОМ – при рентґенолоґічному 
дослідженні спостерігається затримка контрастної речо-
вини в петлях тонкої кишки; ознака спру.

МУМЕНТАЛЕРІВ (A. MUMENTHA LER – M. MU-
MENTHALER) СИНДРОМ – клінічні прояви у хво-
рих з компресією клубово-пахового нерва; спостері-
гається біль та розлад чутливості в паховій ділянці, 
біль у крижах; при згинанні або ротації в кульшовому 
суглобі біль зменшується; гіпо- або анестезія шкіри в 
ділянці клубової кістки, кореня статевого члена та ка-
литки.

МУМІФІКАЦІЯ – 1) перетворення трупа на му мію; 
2) висихання тканин трупа або змертвілих частин жи-
вого орґанізму.

МУМІЯ – труп людини або тварини, збережений від 
розкладу штучним спо собом або внаслідок дії природ-
них факторів.

МУНА (H. MOON) СИМПТОМ – короткий виг-
нутий перший корінний зуб; можлива ознака пізнього 
вродженого сифілісу.

МУНЬЄ–КУНА (P. MOUNIER–KUHN) СИНД-
РОМ – див.: Трахео бронхомеґалія.

МУРА (M. T. MOORE) СИНДРОМ – див.: Епілеп-
сія абдомінальна.

 МУКОЗНИЙ – МУРА СИНДРОМ
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МУРАШИНА КИСЛОТА – НСООН; найпрості-
ша одноосновна карбонова кислота; у процесі обмі-
ну речовин у тваринному орґанізмі вуглевод М. к. за-
стосовується для синтезу пуринових основ, нуклеїно-
вих кислот, порфіринів, для утворення метильних груп 
метіоніну, холіну, тиміну та інших біолоґічно активних 
сполук.

МУРАШКИ – перепончастокрилі комахи надроди-
ни Formicoidea ряду Hy meno phera; населяють практично 
всю Землю; нараховується приблизно 7000 видів М. 

МУРЕ (J. P. MOURET) МАСТОЇДИТ – верхівко-
вий мастоїдит, що ускладнився поширенням гнійного 
процесу по лімфатичних шляхах на глибокі лімфатичні 
вузли шиї, хребет та навкологлотковий простір.

МУСИТАЦІЯ – беззвучне бурмотіння, беззвучні ру-
хи губ як при розмові, але без утворення звуку.

МУСКАРИНІЗМ – форма токсикоманії, яка харак-
теризується вживанням в їжу висушених грибів мухо-
морів, які містять мускарин.

МУСКУЛ – див.: М’яз.
МУСКУЛАТУРА – сукупність всіх м’язів тіла, всіх 

скелетних м’язів або частина їх.
МУТАБІЛЬНІСТЬ – здатність ґена або ґенотипу 

утворювати мутації.
МУТАҐЕНЕЗ – процес виникнення мутацій.
МУТАҐЕНИ – фізичні, хімічні та інші аґенти, що 

збільшують частоту ґенних і хромосомних мутацій.
МУТАҐЕННА СТАБІЛЬНІСТЬ – стійкість деяких 

локусів до дії мутаґенів.
МУТАҐЕННІСТЬ – здатність того чи іншого фак-

тора спричиняти раптові спадкові зміни орґанізму – му-
тації.

МУТАЗИ – група ферментів, які каталізують одно-
часне окислення і відновлення тієї самої речовини.

МУТАНТ – орґанізм, в якого відбулася раптова 
спадкова зміна однієї або кількох ознак.

МУТАР-МАРТЕНА (E. MOUTARD-MARTIN) 
СИМ П ТОМ – наявність позитивного симптому Ласеґа 
на контрлатеральному (здоровому) боці; можлива озна-
ка ішіасу.

МУТАХРОМОСОМНИЙ ФАКТОР – зовнішній 
фактор, що здатний спричинити структурні зміни хро-
мосом.

МУТАЦЕУМ – див.: Мутизм.
МУТАЦІЇ – раптові спадкові зміни орґанізму, окре-

мих його частин, ознак або властивостей. Пов’язані з 
внутріш німи хімічними змінами одиниць спадковості – 
ґенів або із структурними змінами хромосом та інших 
внутрішньоклітинних елементів. Від М. відрізняють 
спадкові зміни, що є наслідком рекомбінації спадкових 
одиниць у клітині і не пов’язані з хімічними або струк-
турними змінами матеріальних носіїв спадковості.

МУТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ – вивчення мутації з ме-
тою дослідження будови, функції та орґанізації ґенетич-
ного матеріалу орґанізмів.

МУТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС – див.: Мутаґенез.
МУТАЦІЯ ГОЛОСУ – зміни голосу в період стате-

вого дозрівання, зумовлені збільшенням гортані.

МУТИЗМ – 1) вперте мовчання, мовленнєвий неґа-
тивізм; навмисна психоґенна німота при істерії; 2) ні-
мота внаслідок гальмування при депресивному ступорі 
або як бар’єр чи наслідок імперативних галюцинацій 
при шизофренії.

МУТИЛЯЦІЯ – спонтанне відторгнення некроти-
зованої частини тіла або орґана.

МУТОН – найменша ділянка молекули дезоксири-
бонуклеїнової кислоти, зміна якої спричиняє виникнен-
ня ґенних мутацій.

МУТУАЛІЗМ – одна з форм співжиття орґанізмів, 
при якій кожен з орґанізмів, що живуть разом, прино-
сить іншому певну користь.

МУХИ – двокрилі коротковусі комахи підзагону 
Brachycera Cyclorrhapha.

МУХИ – ХАБЕРМАНА (V. MUCHA – R. HABER-
MANN) СИНДРОМ – див.: Парапсоріаз віспоподібний 
ліхеноїдний гострий.

МУХИ – ХАБЕРМАНА (V. MUCHA – R. HABER-
MANN) ТИП ПАРАПСО РІАЗУ – див.: Парапсоріаз 
віспоподібний ліхеноїдний гострий.

МУХОМОР – рід отруйних грибів родини Amani-
taceae ряду Agaricales; інкубаційний період при отруєн-
ні М. триває від половини години до 6 годин; розви-
ваються нудота, блювання, водянистий пронос, значне 
потовиділення, слино- і сльозотеча; появляються ознаки 
нервово-психічних розладів: запаморочення, галюцина-
ції, марення; зіниці розширені; у тяжких випадках спос-
терігається ступорозний або коматозний стан; проґноз 
частіше сприятливий; летальність незначна; смерть на 
1–2 добу отруєння, як результат дегідратації та диселек-
тролітних порушень.

М. БІЛИЙ (AMANITA VERNA) – надзвичайно от-
руйний гриб, який містить пептидні токсини, які подібні 
до отрути блідої поганки.

М. ПАНТЕРНИЙ (AMANITA PANTHERINA) – 
вид М., який виробляє мускарин; споживання спричи-
нює отруєння, яке завершується непритомністю.

М. СМЕРДЮЧИЙ (AMANITA VIROSA) – надзви-
чайно отруйний гриб, який містить пептидні токсини, 
які подібні до отрути блідої поганки.

М. ЧЕРВОНИЙ (AMANITA MUSCARIA) – плас-
тинчастий гриб з яскраво-червоною з білястими пля-
мами шапкою, яка сидить на білій ніжці, що має білий 
обідок і складчасте стовщення в нижній її частині; ви-
робляє мускарин та іботенову кислоту, психотропну ре-
човину; споживання М. ч. спричиняє інтоксикацію, яка 
подібна до сп’яніння з наступною втратою свідомості.

МУЦИНИ – складні білки з групи ґлікопротеїдів; 
зумовлюють в’язкість і тягучість виділень залоз люди-
ни і тварин; містяться в слині та інших травних соках; 
на М. не впливають травні ферменти, що каталізують 
розщеплення білків; обволікаючи слизову оболонку 
шлунка і кишечнику, М. захищають їх від шкідливих 
впливів травних ферментів.

МУЦИНОЗ ШКІРИ – див.: Мікседема шкіри.
М. Ш. ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Мікседема шкіри ло-

калізована.

 МУРАШИНА КИСЛОТА – МУЦИНОЗ ШКІРИ ВУЗЛУВАТИЙ
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МУЦИНОЗ ШКІРИ ПАПУЛЬОЗНИЙ – див.: Мік-
седема шкіри папульозна.

М. Ш. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – див.: Мікседема шкіри 
фолікулярна.

МУЦИНУРІЯ – наявність у сечі муко протеїдів.
МУЧНИЦЯ ЗВИЧАЙНА (ARCTO STA PHYLOS 

UVA-UPSI SPRENG.) – вічнозелений напівкущ з роди-
ни вересових. Листки дрібні, блискучі, обернено-еліп-
соподібні. Квітки дрібні, рожеві, зібра ні в пониклі вер-
хівкові китиці. Ягоди червоного кольору, несоковиті, з 
борошнистою масою та кількома темно-червоними кіс-
точками. Цвіте в травні-червні, плодоносить у липні-
серпні. Дія: салуретична, дезинфікуюча.

МУШЕ (A. MOUCHET) СИНДРОМ (1) – спадко-
вий септичний некроз блока таранної кістки.

МУШЕ (A. MOUCHET) СИНДРОМ (2) – різно-
вид пізнього паралічу ліктьового нерва, який розви-
вається через тривалий час (20 і більше років) після 
перелому медіального надвиростка плечової кістки зі 
збереженою дислокацією, на фоні посттравматично-
го вальґусного ліктя; внаслідок перевантаження або 
неправильного руху наступає параліч ліктьового не-
рва; спостерігається кігтеподібна позиція пальців, не-
можливість виконувати ульнарне згинання кисті, від-
сутність рухів мізинця, який перебуває у положенні 
відведення, атрофія підвищення мізинця та порушен-
ня чутливості ділянок шкіри, що іннервуються ліктьо-
вим нервом.

МЮЛЛЕРА (F. MÜLLER) СИМПТОМ – пульсація 
м’якого піднебіння, язичка і переміжне почервоніння 
миґдаликів синхронні серцевому ритму; ознака недо-
статності аортальних клапанів.

МЮЛЛЕРА – ВЕЙСА (W. MÜLLER – K.WEISS) 
СИНДРОМ – двобічне розм’якшення човноподібної 
кістки ступні в дорослих; клінічно проявляється утруд-
ненням ходьби, колючими болями на тиль ній поверхні 
ступень.

МЮЛЛЕРА – МЕТЦҐЕРА (K. J. MÜL LER – METZ-
GER) СИНДРОМ – комп лекс ендокринних та офталь-
молоґічних симптомів; спостерігаються розлади функ-
ції гіпофізу з однобічними змінами лиця на зразок ак-
томеґалії, розвивається ґлаукома. 

МЮЛЛЕРІВСЬКА ПУХЛИНА ЯЄЧНИКА – див.: 
Мезодермальна злоякісна змішана пухлина яєчника.

«МЮНХГАУЗЕН ЗА ДОРУЧЕННЯМ» СИНД-
РОМ – форма лапаратомофілії, при якій хворий вико-
ристовується як дитина; батьки вигадують історію хво-
роби дитини і можуть навіть заподіяти їй шкоду, при-
мушуючи приймати лікарські препарати, або додаючи 
йому в сечу кров, гній і т. ін.

МЮНХГАУЗЕНА (K. F. H. F. VON MÜNCHHAU-
SEN) СИНДРОМ – див.: Лапаротомофілія.

МЮНХМЕЙЄРА (E. MÜNCH ME YER) ХВОРО-
БА – див.: Міозит осифікуючий.

МЮРА (L. MURAT) СИМПТОМ – хворий від-
чуває мовленнєве тремтіння грудної клітки і диском-
форт на боці ураження; можлива ознака туберкульозу 
легенів.

МЮССЕ (A. DE MUSSET) СИМПТОМ – посми-
кування голови в ритмі серцевих скорочень; ознака не-
достатності аортальних клапанів.

МЮССІ (N. F. O. G. DE MUSSY) СИМПТОМ (1) – 
болючість при пальпації між ніжками груднинно-клю-
чично-соскоподібного м’яза; ознака ураження жовчно-
го міхура.

МЮССІ (N. F. O. G. DE MUSSY) СИМПТОМ (2) – 
біль при пальпації в лівому підребер’ї; ознака діафраґ-
мального плевриту.

М’ЯЗ(И) (MUSCULI) – анатомічні утворення, які 
складаються в основному із м’язової тканини, здійс-
нюють рухову функцію орґанізму, його частин і окре-
мих орґанів; розрізняють гладкі і поперечносмугасті 
М.; гладкі М. входять до складу стінки порожнистих 
орґанів, кровоносних судин та шкіри; вони здійснюють 
скорочувальну діяльність шлунково-кишкового тракту, 
яка створює оптимальні умови для процесу травлен-
ня, підтримують на певному рівні артері альний тиск; 
у деяких ділянках кровоносної системи і внут рішніх 
орґанів гладенькі М. виконують функцію сфінк терів; 
серед поперечно смугастих М. виділяють серцевий М. і 
скелетні М.; залежно від розміщення в різних частинах 
і ділянках тіла серед скелетних М. виділяють М. голо-
ви, шиї, спини, грудей, живота, верхніх і нижніх кін-
цівок; за формою розрізняють довгі і короткі, широкі 
і кругові М; за кількістю складових частин – прості і 
складні; за характером виконуваних основних рухів 
розрізняють: згиначі і розгиначі, привідні і відвідні, 
піднімаючі і опускаючі, пронатори і супінатори, конс-
триктори, сфінк тери і дилататори; такі, що обертають, 
напружують і випрямляють; поперечно смугасті М. бе-
руть участь у переміщенні частин скелета, фіксації суг-
лобів, під тримці рівноваги; у стравоході і глотці вони 
забезпечують ковтальні рухи, а в гортані беруть участь 
у звукоутворенні; поперечносмугасті М., що розміщені 
навколо природних отворів виконують функцію сфін-
ктерів.

М. БЛИЗНЮКОВИЙ ВЕРХНІЙ (M. GEMELLUS 
SUPERIOR) – М., розміщений у сідничній ділянці. По-
чаток: сід нича ость сідничої кістки. Прикріп лення: вер-
тлюжна ямка стегнової кістки. Функція: обертає стегно 
назовні.

М. БЛИЗНЮКОВИЙ НИЖНІЙ (M. GEMELLUS 
INFERIOR) – М., розміщений у сідничній ділянці. 
Початок: сідничий горб сідничої кістки. Прикріплен-
ня: вертлюжна ямка стегнової кістки. Функція: обертає 
стегно назовні.

М. ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ ЗАД НІЙ (M. TIBIA-
LIS POSTERIOR) – М., розміщений на задній ділянці 
гомілки. Початок: міжкісткова перетинка і прилягаю-
чі частини великогомілкової і малогомілкової кісток. 
Прикріплення: горбистість човноподібної кістки, кли-
ноподібна кістка, таранна кістки, основи ІІ–ІV плесно-
вих кісток. Функція: згинає, супінує і приводить ступ-
ню. 

М. ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ ПЕРЕДНІЙ (M. TI BI-
A LIS ANTERIOR) – М., розміщений на передній ділян-
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ці гомілки. Початок: латеральний виросток і латераль-
на поверхня великогомілкової кістки, фасція гомілки, 
міжкісткова перетинка.Прикріплення: медіальна кли-
ноподібна і перша плеснова кістки. Функція: розгинає 
ступню, приводячи і дещо супінуючи її.

М’ЯЗ ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЯЗИКА (M. VERTICA-
LIS LINGUAE) – М., розміщений на вільній частині 
язика. Початок: спинка язика. Прикріплення: ниж ня по-
верхня язика. Функція: сплощує язик.

М. ВИЛИЧНИЙ ВЕЛИКИЙ (M. ZYGOMATICUS 
MAJOR) – М., розміщений на лиці. Початок: латераль-
на поверхня виличної кістки і продовження колового М. 
ока. Прикріплення: шкіра лиця в ділянці кута рота. Фун-
кція: тягне кут рота вгору і латерально. 

М. ВИЛИЧНИЙ МАЛИЙ (M. ZYGOMATICUS 
MINOR) – М., розміщений на обличчі. Початок: перед-
ня поверхня виличної кістки. Прикріплення: шкіра об-
личчя у ділянці кута рота і носогубної зв’язки. Функція: 
піднімає кут рота, поглиблює носогубну складку.

М., ЩО ВІДВОДИТЬ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ КИС-
ТІ ДОВГИЙ (M. AB DUCTOR POLLICIS LONGUS) – 
М., розміщений на задній ділянці передпліч чя. Початок: 
задня поверхня променевої і ліктьової кісток, міжкіс-
ткова перетинка передпліччя. Прикріплення: основа І 
п’ясткової кістки. Функція: відводить великий палець 
і всю кисть.

М., ЩО ВІДВОДИТЬ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ КИС-
ТІ КОРОТКИЙ (M. ABDUCTOR POLLICIS BRE-
VIS) – М., розміщений поверхнево на підвищенні ве-
ликого пальця кисті. Початок: утримувач згиначів і гор-
бик човноподібної кістки. Прикріплення: основа прок-
симальної фаланґи великого пальця. Функція: відводить 
великий палець кисті.

М., ЩО ВІДВОДИТЬ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ СТУ-
П НІ (M. ABDUCTOR HALLUCIS) – М., розміщений 
на підошві ступні біля її медіального краю. Початок: 
медіальний відросток п’яткової кістки, горбистість чов-
ноподібної кістки, утримувач сухожилків-згиначів і пі-
дошовний апоневроз. Прикріплення: проксимальна фа-
ланґа великого пальця, медіальна сесамоподібна кіс-
точка і капсула плюснофаланґового суглоба. Функція: 
зги нає і відводить великий палець ступні, укріплює 
медіальну час тину її склепіння.

М., ЩО ВІДВОДИТЬ МІЗИНЕЦЬ (M. ABDUC-
TOR DIGITI MINIMI) – М., розміщений на підвищен-
ні мізинця кисті. Початок: горохоподібна кістка, сухо-
жилок ліктьового згинача зап’ястка, горохоподібно-гач-
кувата зв’язка, у деяких випадках – утримувач згиначів. 
Прикріплення: ліктьовий край основи прок симальної 
фаланґи мізинця. Функція: відводить мізинець кисті.

М . ,  ЩО  ВІДВОДИТЬ  МІЗИНЕЦЬ  СТУПНІ 
[M. AB DUCTOR DIGITI MINIMI(PEDIS)] – М., роз-
міщений на підошві ступні по її латеральному краю. 
Початок: латеральний відросток горба і підошовна по-
верхня п’яткової кістки, горбистість V плесневої кіст-
ки, підошовний апоневроз. Прикріплення: проксималь-
на фаланґа мізинця ступні. Функ ція: відводить і згинає 
мізинець ступні.

М. ВУШНИЙ ВЕРХНІЙ (M. AURICULARIS SU-
PE RIOR) – Початок: сухожилковий шолом і поверхне-
ва пластинка скроневої фасції. Прикріплення: вушна ра-
ковина.

М. ВУШНИЙ ПЕРЕДНІЙ (M. AURICULARIS 
AN TERIOR) – М., розміщений попереду вушної рако-
вини дещо вище виличної дуги. Початок: сухожилковий 
шолом і поверхнева пластинка скроневої фасції. При-
кріплення: вушна раковина. Функція: тягне вушну ра-
ковину вперед.

М. ГОЛОСОВИЙ (M. VOCALIS) – М., розміщений 
у гортані. Початок: нижня частина кута щитоподібного 
хряща. Прикріплення: голосовий відросток черпакува-
того хряща. Функція: розслаблює голосові зв’язки. 

М. «ГОРДИХ» (M. PROCERUS) – М., розміщений 
у ділянці лиця. Початок: кісткова спинка носа і апонев-
роз носового М. Прикріплення: шкіра лиця в ділянці 
надперенісся. Функція: опускає шкіру лиця в ділянці 
надперенісся, утворюючи поперечні складки.

М. ГРЕБЕНЕПОДІБНИЙ (M. PECTINEUS) – 
М., розміщений на передній ділянці стегна. Початок: 
гребінь лобкової кістки, лобковий ґорбик, верхня лоб-
кова зв’язка. Прикріплення: гребінчаста лінія біля прок-
симального кінця медіальної губи шорсткої лінії стег-
нової кістки. Функція: приводить стегно, обертає його 
назовні.

М. ГРУДНИЙ ВЕЛИКИЙ (M. PECTORALIS MA-
JOR) – М., розміщений на передній поверхні грудної 
стінки. Початок: ключиця, груднина, хрящі ІІ–ІV ре-
бер, піхва прямого М. черева. Прикріплення: гребінь ве-
ли кого ґорбика плечової кістки. Функція: приводить і 
обертає усередину плечову кістку, підняту руку опускає, 
опущену тягне вперед і медіально; якщо рука фіксована, 
може піднімати ребра.

М. ГРУДНИЙ МАЛИЙ (M. PEC TORALIS MI-
NOR) – М., розміщений на передній поверхні грудної 
клітки, прилягаючи до задньої поверхні великого груд-
ного М. Початок: ІІ–V ребра. Прикріплення: дзьобо-
подібний відросток лопатки. Функція: опускає і тягне 
вперед лопатку, при фіксованій лопатці піднімає реб-
ра.

М. ГРУДНИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСКОПОДІБ-
НИЙ (M. STERNOCLEI DO MASTOIDEUS) – М., роз-
міщений у грудино-ключично-соскоподібній ділян ці; 
має дві головки – груднинну і ключичну. Початок: груд-
нинної головки – рукоятка груднини, ключичної голо-
вки – груднинний кінець ключиці. Прикріплення: со-
скоподібний відросток скроневої кістки і потилична 
кістка. Функція: при однобічному скороченні нахиляє 
голову у той же бік і одночасно повертає її у проти-
лежний бік, при двобічному скороченні нахиляє голо-
ву назад.

М. ГРУДНИНО-ПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. STERNO-
HYOIDEUS) – М., розміщений у передній ділянці шиї. 
Початок: задній край рукоятки груднини, капсула груд-
нино-ключичного суглоба, груднинний кінець ключиці. 
Прикріплення: нижній край під’язикової кістки. Функ-
ція: опускає під’язикову кістку.
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М’ЯЗ ГРУДНИНО-ЩИТОПОДІБНИЙ (M. STER-
NO THYROIDEUS) – М., розміщений у передній ді-
лянці шиї. Початок: задня поверхня рукоятки груднини, 
перший, а інколи і другий реберні хрящі. Прикріплен-
ня: коса лінія щитоподібного хря ща. Функція: опускає 
щитоподібний хрящ.

М. ГРУШОПОДІБНИЙ (M. PIRI FORMIS) – М., 
який має форму витягнутого трикутника, розміщений 
у сід ничній ділянці. Початок: тазова поверх ня крижів 
латеральніше ІІ–ІV тазових крижових отворів, капсула 
крижово-клубового суглоба, верхній край великої сід-
ничної вирізки. Прикріплення: медіальна поверхня ве-
ликого вертлюга стегнової кістки. Функція: відводить і 
обертає стегно назовні.

М. ДВОГОЛОВИЙ ПЛЕЧА (M. BICEPS BRA-
CHII) – М., розміщений на передній ділянці плеча; має 
дві головки. Початок: довга головка – надсуглобовий 
горбик лопатки, коротка головка – верхівка дзьобоподіб-
ного відростка лопатки. Прикріплення: горбистість про-
меневої кістки і фасція передпліччя. Функція: згинає ру-
ку в ліктьовому суглобі, супінує передпліччя в плечово-
му суглобі, згинає і приводить руку.

М. ДВОГОЛОВИЙ СТЕГНА (M. BICEPS FE MO-
RIS) – М., розміщений на задній ділянці стегна. По-
чаток: довга головка – сідничий горб, коротка голо-
вка – латеральна губа шорсткої лінії стегнової кіст-
ки. Прикріплення: головка малогомілкової кістки, ла-
теральний виросток великогомілкової кістки та фас-
ція гомілки. Функція: коротка головка – згинає ногу 
в колінному суглобі і при зігнутому коліні обертає го-
мілку назовні, довга головка – обертає стегно назовні, 
згинає назад ногу в кульшовому суглобі і закріплює її 
при стоянні.

М. ДВОЧЕРЕВЦЕВИЙ (M. DI GASTRICUS) – М., 
розміщений у передній ділянці шиї. Початок: перед-
нього черевця – двочеревцева ямка нижньої щелепи, 
заднього черевця – соскоподібна вирізка скроневої кіс-
тки. Прикріплення: тіло і великий ріг під’язикової кіст-
ки. Функція: піднімає під’язикову кістку, опускає ниж-
ню щелепу.

М. ДЕЛЬТОПОДІБНИЙ (M. DEL TOIDEUS) – М., 
який лежить поверхнево у дельтоподібній ділянці. Поча-
ток: латеральна третина ключиці, акроміон і ость лопат-
ки, інколи підосна фасція. Прикріплення: дельтоподібна 
горбистість плечової кістки. Функція: відводить плечо-
ву кістку приблизно до 70°, передніми пучками тягне її 
вперед, задніми – назад.

М. ДЗЬОБОПОДІБНО-ПЛЕЧОВИЙ (M. CORA-
COB RACHIALIS) – М., розміщений у передній ділян-
ці плеча. Початок: верхівка дзьобоподібного відростка 
лопатки. Прикріплення: медіальна поверхня плечової 
кістки дистальніше гребеня малого горбика, медіальна 
міжм’язова перетинка. Функція: згинає і приводить пле-
че в плечовому суглобі.

М. ДОВГИЙ ГОЛОВИ (M. LON GUS CAPITIS) – 
М., який належить до групи підпотиличних М.; роз-
міщений на передній поверхні шийних хребців. Поча-
ток: передні горбики поперечних відростків ІІІ–VІ ший-

них хребців. Прикріплення: нижня поверхня базилярної 
частини потиличної кістки. Функція: обертає голову; 
при двобічному скороченні нахиляє голову і шийний 
відділ хребта вперед. 

М. ДОВГИЙ ШИЇ (M. LONGUS COLLI) – М., 
який лежить попереду тіл всіх шийних і трьох верхніх 
грудних хребців, покритий глоткою і стравоходом. Поча-
ток: медіальна частина – тіла І–ІІІ грудних, V–VІ ший-
них хребців, верх ня коса частина – передні горбики по-
перечних відростків ІІ–V шийних хребців, нижня коса 
частина – тіла верхніх грудних хребців. Прикріплення: 
медіальна частина – тіла ІІ–V шийних хребців, верхня 
коса частина – перед ній горбик атланта і тіло осьового 
хребця, нижня коса частина – передні горбики попереч-
них відростків V–VІІ шийних хребців. Функція: при од-
нобічному скороченні нахиляє шию убік, при двобічно-
му скороченні нахиляє шию вперед.

М. ДОЛОННИЙ ДОВГИЙ (M. PALMARIS LON-
GUS) – М., розміщений на передній ділянці передпліч-
чя. Початок: медіальний надвиросток плечової кістки, 
фасція передпліччя. Прикріплення: долонний апонев-
роз. Функція: згинає кисть, напружує долонний апо-
невроз.

М. ДОЛОННИЙ КОРОТКИЙ (M. PALMARIS BRE-
VIS) – М., розміщений на підвищенні мізинця кисті. По-
чаток: ліктьовий край долонного апоневрозу, утримувач 
згиначів. Прикріплення: шкіра кисті в ділянці підвищен-
ня мізинця. Функція: натягує шкіру в ділянці підвищен-
ня мізинця кисті.

М. ДРАБИНЧАСТИЙ ЗАДНІЙ (M. SCALENUS 
POSTERIOR) – М., розміщений у боковій ділянці шиї. 
Початок: задні горбики поперечних відростків V–VІІ 
шийних хребців. Прикріплення: ІІ ребро. Функція: при 
однобічному згинанні нахиляє шию убік, при двобіч-
ному згинанні нахиляє шию вперед; піднімає ІІ ребро; 
бере участь в акті дихання. 

М. ДРАБИНЧАСТИЙ ПЕРЕДНІЙ (M. SCALE-
NUS ANTERIOR) – М., розміщений у передній ділян-
ці шиї. Початок: передні горбики поперечних відростків 
ІІІ–VІ шийних хребців. Прикріплення: І ребро. Функ-
ція: при однобічному скороченні згинає шию убік, при 
двобічному скороченні нахиляє шию вперед; піднімає І 
ребро, бере участь в акті дихання.

М. ДРАБИНЧАСТИЙ СЕРЕДНІЙ (M. SCALE NUS 
MEDIUS) – М., розміщений у передній ділянці шиї. По-
чаток: передні горбики поперечних відростків всіх ший-
них хребців. Прикріплення: І ребро. Функція: при одно-
бічному скоро ченні згинає шию убік, при двобічному 
скороченні згинає шию вперед; піднімає І ребро, бере 
участь в акті дихання.

М. ЖУВАЛЬНИЙ (M. MASSE TER) – М. у виг-
ляді прямокутника, част ково покритий привушною за-
лозою. Початок: нижній край і внутрішня по верх ня ви-
личної дуги, скронева фасція. Прикріплення: жувальна 
горбистість нижньої щелепи. Функція: піднімає нижню 
щелепу, висуває її вперед.

М. ЗАТУЛЬНИЙ ВНУТРІШНІЙ (M. OBTURA-
TORIUS INTERNUS) – М., розміщений у малому та-
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зу. Початок: внутрішня поверхня тазової кістки нав коло 
затульного отвору і затульна мембрана. Прикріплення: 
вертлюжна ямка стегнової кістки. Функція: обертає стег-
но назовні.

М’ЯЗ ЗАТУЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ (M. OBTURA-
TO RIUS EXTERNUS) – М., розміщений у глибині при-
відних М. стегна. Початок: зовнішня поверхня тазової 
кістки навколо затульного отвору і затульна мембрана. 
Прикріплення: вертлюжна ямка стегнової кістки. Фун-
кція: обертає стегно назовні.

М. ЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ КИСТІ ДОВ-
ГИЙ (M. FLEXOR POLLICIS LONGUS) – М., роз-
міщений на передній ділянці передпліччя. Початок: пе-
редня поверхня променевої кістки дистальніше її гор-
бистості, міжкісткова перетинка, часто медіальний над-
виросток плечової кістки. Прикріплення: основа дис-
тальної фаланґи великого пальця. Функ ція: згинає дис-
тальну фаланґу великого пальця, бере участь у згинанні 
кисті.

М. ЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ КИСТІ КО-
РОТКИЙ (M. FLEXOR POLLICIS BREVIS) – М., роз-
міщений на долоні. Початок: поверхнева головка – ут-
римувач згиначів, глибока головка – багатокутна, трапе-
цієподібна,головчаста кістки, основа І п’ясткової кістки. 
Прикріплення: сесамоподібні кістки І п’яст ково-фалан-
ґового суглоба, основа прок симальної фаланґи великого 
пальця. Функ ція: згинає проксимальну фаланґу і дещо 
протиставляє великий палець кисті.

М. ЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТУПНІ 
ДОВГИЙ (M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS) – М., 
розміщений на задній ділянці гомілки. Початок: задня 
поверхня малогомілкової кістки, міжкісткова перетинка 
і задня міжм’язова перегородка. Прикріплення: основа 
дистальної фаланґи великого пальця ступні. Функція: 
згинає великий палець ступні в підошовному напрямі, 
супінує і приводить ступню.

М. ЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТУПНІ КО-
РОТКИЙ (M. FLEXOR HALLUCIS BREVIS) – М., 
розміщений на підошві ступні. Початок: медіальна 
клиноподібна кістка і підошовна п’ятково-кубоподіб-
на зв’язка. Прикріплення: основа проксимальної фа-
ланґи великого пальця, сесамоподібні кісточки І плесно-
фаланґового суглоба. Функція: згинає великий палець 
ступні.

М. ЗГИНАЧ ЗАП’ЯСТКА ЛІКТЬОВИЙ (M. FLE-
XOR CARPI ULNA RIS) – М., розміщений на перед-
ній ділянці передпліччя. Початок: плечова головка – 
медіальний надвиросток плечової кістки і міжм’язова 
перетинка, ліктьова головка – ліктьовий відросток і 
задня поверхня ліктьової кістки, фасція передпліччя. 
Прикріплення: горохопо дібна кістка, гачкоподібна і V 
п’ясткова кістки за допомогою горохоподібно-гачко-
подібної та горохоподібно-п’ясткової зв’язок. Функція: 
згинає і приводить кисть.

М. ЗГИНАЧ ЗАП’ЯСТКА ПРОМЕНЕВИЙ (M. FLE-
XOR CARPI RA DIALIS) – М., розміщений на перед-
ній ділянці передпліччя. Початок: медіальний надви-
росток плечової кістки, міжм’язові перетинки, фасція 

передпліч чя. Прикріплення: долонна поверхня основи ІІ 
п’ясткової кістки. Функція: згинає і відводить кисть.

М. ЗГИНАЧ МІЗИНЦЯ КОРОТКИЙ (M. FLE-
XOR DIGITI MINIMI BREVIS) – М., розміщений на 
підвищенні мізинця кисті. Початок: гачок гачкоподіб-
ної кістки і утримувач згиначів. Прикріплення: прокси-
мальна фаланґа мізинця. Функція: згинає і приводить 
мізинець. 

М. ЗГИНАЧ МІЗИНЦЯ СТУПНІ КОРОТКИЙ 
[M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS (PEDIS)] – М., 
розмі щений на підошві ступні. Початок: основа V пле-
снової кістки, довга підошовна зв’язка і сухожилкова 
піхва довгого малогомілкового М. Прикріплення: осно-
ва проксимальної фаланґи V пальця. Функція: згинає і 
відводить мізинець.

М. ЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ ГЛИБОКИЙ [M. FLEXOR 
DIGITORUM PRO FUNDUS (MANUS)] – М., розміще-
ний на передній ділянці передпліччя. Початок: перед-
ня поверхня плечової кістки і міжкісткова перетинка. 
Прикріплення: дистальні фаланґи ІІ-V пальців. Функ-
ція: згинає дистальні фаланґи ІІ-V пальців, при сильно-
му скороченні згинає кисть. 

М. ЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ ДОВГИЙ [M. FLEXOR 
DIGITORUM LONGUS (PEDIS)] – М., розміщений на 
задній ділянці гомілки. Початок: задня поверхня вели-
когомілкової кістки і міжкісткова перетинка. Прикріп-
лення: дистальні фаланґи ІІ–V пальців. Функція: згинає 
пальці ступні і ступню, приводить усередину і супінує 
ступню.

М. ЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ (СТУПНІ) КОРОТКИЙ 
[M. FLEXOR DIGI TORUM BREVIS (PEDIS)] – М., 
роз міщений на підошві ступні. Початок: горб п’яткової 
кістки і підошовний апоневроз. Прикріплення: середні 
фланґи ІІ–V пальців. Функція: згинає ІІ–V пальці ступ-
ні. 

М. ЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ ПОВЕРХНЕВИЙ (M. FLE-
XOR DIGITORUM SUPERFICIALIS) – М., розміще-
ний на ділянці передпліччя. Початок: плечоліктьова го-
ловка – медіальний надвиросток плечової кістки і вінце-
вий відросток ліктьової кістки, променева головка – вер-
хня частина променевої кістки. Прикріплення: середні 
фаланґи ІІ–V пальців кисті. Функція: згинає середню і 
проксимальну фаланґи ІІ–V пальців, при сильному ско-
роченні бере участь у згинанні кисті.

М. ЗМОРЩУЮЧИЙ БРОВУ (M. CORRUGATOR 
SUPERCILII) – М., розміщений на лиці. Початок: но-
сова частина лобної кістки. Прикріплення: шкіра лиця 
в ділянці брів. Функція: зсуває брови, утворюючи між 
ними поздовжні складки шкіри. 

М. ЗУБЧАСТИЙ ЗАДНІЙ ВЕРХНІЙ (M. SER RA-
TUS POSTERIOR SU PERIOR) – М., розміщений у ді-
лянці спини. Початок: остисті відростки VІ–VІІ шийних 
і І–ІІ грудних хребців. Прикріплення: ІІ–V ребра. Фун-
кція: піднімає ребра.

М. ЗУБЧАСТИЙ ЗАДНІЙ НИЖНІЙ (M. SERRA-
TUS POSTERIOR INFE RIOR) – М., розміщений у ді-
лянці спини. Початок: грудопоперекова фасція на рівні 
остистих відростків ХІ–ХІІ грудних і І–ІІ поперекових 
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хребців. Прикріплення: ІХ–ХІІ ребра. Функція: опус-
кає ребра. 

М’ЯЗ ЗУБЧАСТИЙ ПЕРЕДНІЙ (M. SERRATUS 
AN  TE RIOR) – М., розміщений на боковій поверхні 
грудей. Початок: І–ІХ ребра. Прикріплення: медіаль-
ний край, верхній і нижній кути лопатки. Функція: тяг-
не лопатку назовні і вперед, сприяє підняттю руки ви-
ще горизонтальної лінії, при фіксованій лопатці підні-
має ребра.

М. КАМБАЛОПОДІБНИЙ (M. SOLEUS) – М., 
роз міщений на задній ділянці гомілки. Початок: голо-
вка, латеральна і задня поверхня малогомілкової кістки, 
сухожилкова дуга камбалоподіб ного М. Прикріплення: 
ахілловим сухожилком до горба п’яткової кістки разом 
з литковим і підошовним М. Функція: згинає ступню в 
підошовному напрямі.

М. КВАДРАТНИЙ ПІДОШВИ (M. QUADRATUS 
PLANTAE) – М., розміщений на підошві ступні. По-
чаток: п’яткова кістка. Прикріплення: латеральний край 
сухожилка довгого згинача пальців. Функція: коригує 
дію довгого згинача пальців, надаючи його зусиллю пря-
мий напрям щодо пальців.

М. КВАДРАТНИЙ ПОПЕРЕКУ (M. QUADRATUS 
LUMBORUM) – М., розміщений у поперековій ділян-
ці. Початок: внутрішня губа гребеня клубової кістки, 
клубово-поперекова зв’язка, поперечні відростки попе-
рекових хребців. Прикріплення: ХІІ ребро, попереково-
реберна зв’язка, поперечні відростки І–ІV поперекових 
хребців. Функція: згинає поперекову частину хребта, 
опускає ХІІ ребро.

М. КВАДРАТНИЙ ПРОНАТОР (M. PRONATOR 
QUADRATUS) – М., розміщений на передній ділянці 
передпліччя. Початок: дистальна чверть передньої по-
верхні ліктьової кістки. Прикріплення: дистальна чверть 
передньої поверхні променевої кістки. Функція: прона-
ція передпліччя і кисті.

М. КВАДРАТНИЙ СТЕГНА (M. QUADRATUS 
FE MORIS) – М., розміщений у сідничній ділянці. Поча-
ток: сідничий горб сідничої кістки. Прикріплення: між-
вертлюжний гребінь стегнової кістки. Функція: обертає 
стегно на зовні.

М. КЛУБОВО-ПОПЕРЕКОВИЙ (M. ILIO PSO-
AS) – М., розміщений у поперековій ділянці і клубовій 
ямці; складається із двох М. – клубового М. і великого 
поперекового М., які з’єднуються тільки біля прикріп-
лення. Початок: клубовий М. – клубова ямка, верхня і 
нижня передні клубові ості, великий поперековий М. – 
бокова поверхня тіл і поперечні відростки ХІІ грудного, 
І–ІV поперекових хребців. Прикріплення: малий верт-
люг стегнової кістки. Функція: згинає стегно, притягує 
його до черева і повертає дещо в латеральному напрям-
ку; при фіксованій нижній кінцівці згинає таз і тулуб 
допереду.

М. КЛУБОВО-РЕБЕРНИЙ (M. ILIOCOSTA LIS) – 
М., розміщений у ділянці спини; складається із трьох 
М.: клубово-реберний М., клубово-реберний М. грудей 
і клубово-реберний М. шиї. Функція: при однобічно-
му скороченні згинає тулуб і шию у свій бік; при дво-

бічному скороченні випрямляє зігнутий вперед тулуб 
і шию.

М. КЛУБОВО-РЕБЕРНИЙ ГРУДЕЙ (M. ILIO CO-
S TALIS THORA CIS) – М., розміщений у ділянці спи-
ни; частина клубово-реберного М. Початок: кути VІІ–
ХІІ ребер. Прикріплення: кути V–VІІ ребер. Функція: 
при однобічному скороченні згинає тулуб у свій бік, при 
двобічному скороченні випрямляє зігнутий вперед ту-
луб.

М. КЛУБОВО-РЕБЕРНИЙ ПОПЕРЕКУ (M. ILIO-
COSTALIS LUM BORUM) – М., розміщений у ділянці 
спини; частина клубово-реберного М. Початок: лате-
ральний гребінь крижів, гребінь клубової кістки, гру-
допоперекова фасція. Прикріплення: поперечні від-
ростки поперекових хребців, глибокий листок грудо-
поперекової фасції, кути VІ–ІХ ребер. Функція: при 
однобічному скороченні згинає тулуб у свій бік, при 
двобічному скороченні випрямляє зігнутий вперед ту-
луб.

М. КЛУБОВО-РЕБЕРНИЙ ШИЇ (M. ILIOCO S-
TALIS CERVICIS) – М., розміщений у ділянці шиї; час-
тина клубово-реберного М. Початок: кути ІІІ–ІV. При-
кріплення: задні горбики поперечних відростків ІІІ–ІV 
шийних хребців. Функ ція: при однобічному скороченні 
згинає тулуб і шию у свій бік, при двобічному скорочен-
ні випрямляє зігнутий вперед тулуб і шию.

М. КОЛОВИЙ ОКА (M. ORBI CULARIS OCULI) – 
М., розміщений під шкірою в товщі повік і на кістках 
навколо входу в орбіту. Початок: носова частина лоб-
ної кістки, лобний відросток верхньої щелепи, слізна 
кістка, медіальна зв’язка повіки. Складається із трьох 
частин: повікової, орбітальної, слізної. Прикріплюєть-
ся: латеральний шов повіки, шкіра лиця в ділянці брів, 
оточуючі М., латеральна зв’язка повіки. Функція: сліз-
на частина розширює слізний мішок, сприяє проведен-
ню слізної рідини через систему слізних шляхів; пові-
кова частина змикає повіки; орбітальна частина утво-
рює складки в обводі орбіти, тягне брови донизу, шкіру 
щоки – догори.

М. КОЛОВИЙ РОТА (M. ORBI CULARIS ORIS) – 
М., розміщений нав коло отвору рота у формі плоского 
кіль ця; Початок і прикріплення: шкіра і слизова оболон-
ка губ дещо латеральніше середньої лінії. Функція: за-
криває рот, стискує губи і витягує їх вперед.

М. КОНСТРИКТОР ГЛОТКИ ВЕРХНІЙ  (M. CON-
STRICTOR PHARYNGIS SUPERIOR) – М., розміще-
ний на задньобоковій стінці глотки. Початок: крило-
глоткова частина – медіальна пластинка і гачок крило-
подібного відростка клиноподібної кістки; щічно-глот-
кова частина – щічно-глоткова фасція і крилонижньо-
щелепний шов; щелепно-глоткова частина – щелеп-
но-під’язикова лінія нижньої щелепи; язико-глоткова 
частина – поперечний М. язика. Прикріплення: шов 
задньої стінки глотки, для верхніх волокон – глотковий 
горбик тіла потиличної кістки. Функція: звужує верх-
ній відділ глотки.

М. КОНСТРИКТОР ГЛОТКИ НИЖНІЙ (M. CON-
STRICTOR PHA RYNGIS INFERIOR) – М., розміще-
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ний на задньобоковій стінці глотки. Початок: щитоглот-
кова частина – коса лінія щитоподібного хряща гортані; 
персне-глоткова частина – перснеподібний хрящ горта-
ні. Прикріплення: шов задньої стін ки глотки. Функція: 
звужує нижній відділ глотки. 

М’ЯЗ КОНСТРИКТОР ГЛОТКИ СЕРЕДНІЙ 
(M. CON  STRICTOR PHA RYNGIS MEDIUS) – М., 
розміщений на задньобоковій стінці глотки. Початок: 
хрящо-глоткова частина – малий ріг під’язикової кіст-
ки і шилопід’язикова зв’язка; ріжково-глоткова части-
на – великий ріг під’язикової кістки. Прикріплення: шов 
задньої стінки глотки. Функція: звужує середній відділ 
глотки.

М. КРАВЕЦЬКИЙ (M. SARTO RIUS) – М., роз-
міщений на передній ділянці стегна. Початок: верхня 
передня клубова ость клубової кістки. Прикріплення: 
горбистість і передній край великогомілкової кістки, 
фасція гомілки. Функція: згинає стегно в кульшовому і 
колінному суглобі, при зігнутому коліні обертає гоміл-
ку усередину. 

М. КРИЛОПОДІБНИЙ ЛАТЕРАЛЬНИЙ (M. PTE-
RY GOIDEUS LATERALIS) – М. трикутної форми, роз-
міщений у глибоких відділах бокової ділянки лиця. По-
чаток: підскронева площина та гребінь великого кри-
ла клиноподібної кістки, зовнішня пластинка її крило-
подібного відростка. Прикріплення: капсула і суглобо-
вий диск скронево-нижньощелепного суглоба, крило-
подібна ямка виросткового відростка нижньої щелепи. 
Функція: при однобічному скороченні зміщує нижню 
щелепу в протилежний бік, при двобічному скороченні 
висуває її вперед. 

М. КРИЛОПОДІБНИЙ МЕДІАЛЬНИЙ (M. PTE-
RY GOIDEUS MEDIA LIS) – М., розміщений з медіаль-
ного боку галузки нижньої щелепи. Початок: крило-
подібна ямка крилоподібного відростка клиноподіб-
ної кістки, пірамідальний відросток піднебінної кістки. 
Прикріплення: крилоподібна горбистість кута нижньої 
щелепи. Функція: при однобічному скороченні зміщує 
нижню щелепу в протилежний бік, при дво біч ному ско-
роченні піднімає її і висуває вперед.

М. КРУГЛИЙ ВЕЛИКИЙ (M. TERES MAJOR) – 
М., розміщений у ділянці пояса верхньої кінцівки. По-
чаток: дорсальна поверхня нижнього кута лопатки. При-
кріплення: гребінь малого горбика плечової кістки. Фун-
кція: приводить плече, обертає усередину, тягне його 
вниз і назад.

М. КРУГЛИЙ МАЛИЙ (M. TERES MINOR) – М., 
розміщений у ділянці пояса верхньої кінцівки. Початок: 
латеральний край лопатки. Прикріплення: великий гор-
бик плечової кістки. Функція: тягне плече назад, обер-
таючи його назовні.

М. КУПРИКОВИЙ (M. COC CYGEUS) – М., роз-
міщений у задньобоковій частині дна малого таза. Поча-
ток: сіднича кістка і тазова поверхня крижово-остис-
тої зв’язки. Прикріплення: бокові краї ІV, V крижових 
хребців та куприка, крижово-остиста зв’язка. Функ ція: 
утворюючи задній відділ діафраґми тазу, зміцнює та-
зове дно. 

М. ЛИТКОВИЙ (M. GASTRO CNEMIUS) – М., роз-
міщений на задній ділянці гомілки. Початок: підколінна 
поверхня, медіальний і латеральний виростки стегно-
вої кістки, капсула підко лінного суглоба. Прикріплен-
ня: ахілловим сухожилком до горба п’ят кової кіст ки ра-
зом з камбалоподібним і підошовним М. Функція: зги-
нає ступню в підошовному напрямі і супінує її, згинає 
ногу у колінному суглобі; при фіксованій ступні згинає 
стегно назад.

М. ЛІКТЬОВИЙ (M. ANCONEUS) – М., розміще-
ний у задній ділянці ліктя і передпліччя. Початок: лате-
ральний надвиросток плечової кістки, променева кола-
теральна зв’язка. Прикріплення: зад ній край ліктьової 
кістки, його проксимальна чверть. Функція: розгинає 
передпліччя і відтягує капсулу ліктьового суглоба.

М. ЛОПАТКОВО-ПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. OMO-
HYO IDEUS) – М., розміщений у латеральній і передній 
ділянках шиї. Початок: верхній край і поперечна зв’язка 
лопатки. Прикріплення: тіло під’язикової кістки. Функ-
ція: опускає під’язикову кістку.

М. МАЛОГОМІЛКОВИЙ ДОВГИЙ (M. PERONE-
US  LONGUS) – М., розмі щений у ділянці гомілки. По-
чаток: латеральний виросток великогомілкової і верх-
ня третина малогомілкової кісток, капсула міжгомілко-
вого суглоба, передня і задня міжм’язові перегородки 
та фасція гомілки. Прикріплення: підошовна по верх ня 
медіальної клиноподібної і І плес нової кісток. Функція: 
згинає в пі до шовному напрямі і відводить назовні ступ-
ню.

М. МАЛОГОМІЛКОВИЙ КОРОТКИЙ (M. PE RO-
NEUS BREVIS) – М., розміщений у ділянці гомілки. 
Початок: латеральна поверхня малогомілкової кістки, 
передня і задня міжм’язові перегородки. Прикріплен-
ня: V плюснова кістка, інколи сухожилок розгинача V 
пальця. Функція: згинає ступню в підошовному напря-
мі і відводить її назовні.

М. МАЛОГОМІЛКОВИЙ ТРЕТІЙ (M. PERO NE-
US TERTIUS) – непостійний М., розміщений на тилі 
ступні. Початок: нижня третина малогомілкової кістки 
і міжкісткова перетинка. Прикріплення: основа V плю-
снової кістки разом з п’ятим сухожилком довгого роз-
гинача пальців. Функція: піднімає зов нішній край ступ-
ні.

М. МІЖКІСТКОВІ ДОЛОННІ (MM. INTEROS-
SEI PALMALES) – М., розміщені між п’ястковими кіс-
тками. Початок: ліктьова поверхня ІІ, променева поверх-
ня ІV і V п’ясткових кісток. Прикріплення: проксималь-
ні фаланґи п’ястково-фаланґових суглобів та тильні апо-
неврози ІІ, ІV і V пальців. Функція: приводять ІІ, ІV і V 
пальці до осі кисті, що проходить через ІІІ палець, зги-
нають проксимальну і розгинальну середню та дисталь-
ну фаланґи ІІ, ІІІ і V пальців.

М. МІЖКІСТКОВІ ТИЛЬНІ (MM. INTEROSSEI 
DORSALES) – М., розмі щені між плесновими кістками. 
Початок: кожний із чотирьох М. починається від суміж-
них плеснових кісток. Прикріплення: проксимальні фа-
ланґи ІІ–ІV пальців (у ІІ – з латерального і медіального 
боку, у ІІІ і ІV – з латерального боку). Функція: згина-
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ють проксимальні, незначно розгинають середні і дис-
тальні фаланґи ІІ–ІV пальців, відводять ІІ палець у бік 
великого пальця та мізинця, ІІІ і ІV – у бік мізинця, бе-
руть участь в укріпленні склепіння ступні.

М’ЯЗИ МІЖОСТИСТІ (MM. INTER SPINALES) – 
М., розміщені між остистими відростками хребців; скла-
даються із трьох відділів: міжостистих М. шиї, міжос-
тистих М. грудей, міжостистих М. попереку. Функція: 
розгинають зігнутий вперед хребет і утримують його у 
ви прямленому стані.

М. МІЖОСТИСТІ ГРУДЕЙ (MM. INTERSPI-
NALES THORACIS) – М., розміщені в ділянці спини; 
відділ між остистих М. Початок і прикріплення: остисті 
відростки сусідніх грудних хребців, крім ІV–Х. Функ-
ція: розгинають зігнутий вперед грудний відділ хребта 
і утримують його у випрямленому положенні. 

М. МІЖОСТИСТІ ПОПЕРЕКУ (MM. INTER-
SPINALES LUMBO RUM) – М., розміщені між остис-
тими відростками поперекових хребців; відділ міжос-
тистих М. Початок і прикріплення: остисті відростки 
сусідніх поперекових хребців. Функція: розгинають зіг-
нутий вперед поперековий відділ хребта і утримують 
його у випрямленому стані.

М. МІЖОСТИСТІ ШИЇ (MM. INTERSPINALES 
CERVICIS) – М., розміщені між остистими відростка-
ми шийних хребців; відділ міжостистих М. Початок і 
прикріплення: остисті відрост ки сусідніх хребців. Фун-
кція: розгинає зігнутий вперед шийний відділ хребта і 
утримує його у випрямленому стані.

М. МІЖПОПЕРЕЧНІ (MM. IN TERTRAN SVER-
SARII) – М., розміщені між поперечними відростками 
хребців; складаються із латеральних міжпоперечних М. 
попереку, медіальних міжпоперечних М. попереку, між-
поперечних М. грудей, задніх міжпоперечних М. шиї, 
передніх міжпоперечних М. шиї. Функція: згинають 
хребет у свій бік. 

М. МІЖРЕБЕРНІ ВНУТРІШНІ (MM. INTER-
COS TALES INTERNI) – М., розміщені у міжреберних 
проміжках від кутів ребер до груднини. Початок: верх-
ній край кожного нижчерозміщеного ребра від грудни-
ни до кута ребра. Прикріплення: нижній край кожного 
вищероз міщеного ребра. Функція: опускає ребра. 

М. МІЖРЕБЕРНІ ЗОВНІШНІ (MM.INTER COS-
TALES EXTERNI) – М., розміщені в міжреберних про-
міжках між горбиками ребер і реберними хрящами. По-
чаток: нижній край кожного вищерозміщеного ребра від 
горбика ребра до початку реберного хряща. Прикріп-
лення: верхній край кожного нижчерозміщеного ребра. 
Функція: піднімає ребра.

М. НАДОСТНИЙ (M. SUPRA SPINATUS) – М., 
який займає надостну ямку лопатки. Початок: надостна 
ямка лопатки і надостна фасція. Прикріплення: великий 
горбик плечової кістки. Функ ція: відводить руку убік.

М. НАДЧЕРЕПНИЙ (M. EPIC RANIUS) – широ-
кий і тонкий М., що покриває майже все склепіння че-
репа; його м’язова частина, починаючись на межі між 
основою і склепінням черепа, переходить у сухожилко-
вий шолом голови. Функція: зсуває сухожилковий шо-

лом і край волосистої частини голови, під німає брови, 
збирає шкіру лоба у поперечні складки.

М. НАЙДОВШИЙ (M. LONGIS SIMUS) – М., роз-
міщений вздовж задньої поверхні хребта. Складається 
із трьох відділів: найдовшого М. грудей, найдовшого М. 
шиї, найдовшого М. голови. Функція: повертає тулуб і 
нахиляє голову у свій бік, при двобічному скороченні 
випрямляє зігнутий вперед хребет, розгинає голову.

М. НАЙДОВШИЙ ГОЛОВИ (M. LONGISSIMUS 
CAPITIS) – М., розміщений у задній ділянці шиї; від діл 
найдовшого М. Початок: поперечні відрост ки ІІІ–VІІ 
шийних хребців. Прикріплення: соскоподібний відрос-
ток скроневої кістки. Функція: при однобічному скоро-
ченні нахиляє голову у свій бік.

М. НАЙДОВШИЙ ГРУДЕЙ (M. LONGISSIMUS 
THORACIS) – М., розміщений у ділянці спини; частина 
найдовшого М. Початок: остисті, додаткові, соскоподібні 
відростки верхніх крижових, поперекових, нижніх груд-
них хреб ців. Прикріплення: кути ІІ–ХІІ ребер, поперечні 
відростки грудних хреб ців. Функція: при однобічному 
скороченні повертає у свій бік, а при двобічному скоро-
ченні випрямляє зігнутий вперед хребет.

М. НАЙДОВШИЙ ШИЇ (M. LONGISSIMUS CER-
VICIS) – М., розміщений у задній ділянці шиї і спи-
ни; відділ найдовшого М. Початок: поперечні відрост-
ки нижніх шийних і верхніх грудних хребців. Прикріп-
лення: задні горбики поперечних відростків ІІ–V. Фун-
кція: при однобічному скороченні повертає у свій бік, а 
при двобічному скороченні випрямляє зігнутий вперед 
хребет.

М. НАЙШИРШИЙ СПИНИ (M.LA TISSIMUS 
DOR SI) – самий великий М. у всьому тілі, має форму 
прямокутного трикутника, займає нижню половину спи-
ни і бокову ділянку грудей. Початок: остисті відростки 
чотирьох – шести останніх грудних, усіх поперекових 
хреб ців, дорсальна поверхня крижів, задній відділ гре-
беня клубової кістки, чотири нижніх ребра. Прикріплен-
ня: гребінь малого горбика плечової кістки. Функція: по-
вертає плечову кістку досередини, підняту руку опускає, 
опущену тягне назад і до серединної площини; якщо кін-
цівки фіксовані, наближує до них тулуб.

М. НАПІВОСТИСТИЙ (M. SE MISPINALIS) – М., 
розміщений у ділянці спини; складається із трьох час-
тин: напівостистого М. грудей, напівостистого М. шиї, 
напівостистого М. голови. Початок: поперечні відростки. 
Прикріплення: остисті відростки шийних і І–ХІ грудних 
хребців. Функція: розгинає верхні відділи хребта, тягне 
голову назад або утримує її в закинутому стані, при од-
нобічному скороченні незначно обертає тулуб.

М. НАПІВОСТИСТИЙ ГОЛОВИ (M. SEMI SPI-
NALIS THORACIS) – М., розміщений у ділянці шиї 
та спини; частина напівостистого М. Початок: сугло-
бові відростки ІV–VІІ шийних і поперечні відростки 
І–VІ грудних хребців. Прикріплення: луска потилич-
ної кістки. Функція: розгинає верхні відділи хребто-
вого стовбура, тягне голову назад або утримує її в за-
кинутому стані; при однобічному скороченні незначно 
обертає тулуб.
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М’ЯЗ НАПІВОСТИСТИЙ ГРУДЕЙ (SEMISPI-
NA LIS THORACIS) – М., розміщений у ділянці шиї та 
спини; частина напівостистого М. Початок: поперечні 
відростки VІ–ХІІ грудних хребців. Прикріплення: ос-
тисті відростки VІ–VІІ шийних і І–VІ грудних хребців. 
Функція: розгинає хребет; при однобічному скороченні 
незначно обертає тулуб. 

М. НАПІВОСТИСТИЙ ШИЇ (M. SEMISPINALIS 
CERVICIS) – М., розміщений у ділянці шиї та спини; 
частина напівостистого М. Початок: поперечні відрос-
тки ІІ–VІІ грудних хребців. Прикріплення: остисті від-
ростки ІІ–VІ шийних хребців. Функція: розгинає верхні 
відділи хребта, тягне голову назад або утримує її в за-
кинутому стані; при однобічному скороченні незначно 
обертає тулуб.

М. НАПІВПЕРЕТИНЧАСТИЙ (M. SEMIMEM-
BRA NOSUS) – М., розміщений на задній ділянці стег-
на. Початок: сідничий ґорб. Прикріплення: медіальна 
поверхня і горбистість великогомілкової кістки, фас-
ція гомілки. Функція: розгинає стегно, згинає гомілку 
і обертає її досередини.

М. НАПІВСУХОЖИЛКОВИЙ (M. SEMITEN DI-
NOSUS) – М., розміщений на задній ділянці стегна. По-
чаток: сід нич ий горб. Прикріплення: медіальна поверх-
ня і горбистість великогомілкової кістки, фасція гоміл-
ки. Функція: розгинає стегно, згинає гомілку і обертає 
її досередини.

М. НАПРУЖУВАЧ ШИРОКОЇ ФАСЦІЇ (M. TEN-
SOR  FAS CIAE  LATAE) – плоский, довгастий, розмі-
ще ний на боковій ділянці стегна М. Початок: верхня 
передня клубова ость і загальний апоневроз середньо-
го і малого сідничного М. Прикріплення: переходить у 
клубово-великогомілковий тракт широкої фасції стегна, 
що прикріплюється до латерального виростка великого-
мілкової кістки. Функція: напружує широку фасцію 
стегна, згинає гомілку в колінному суглобі, відводить і 
згинає в кульшовому суглобі ногу і тулуб.

М. НАПРУЖУЮЧИЙ М’ЯКЕ ПІДНЕБІННЯ 
(M. TENSOR VELI PALATINI) – М., розміщений у 
глибоких відділах бокової ділянки шиї. Початок: чов-
ноподібна ямка та внутрішня пластинка крилоподібного 
відростка, нижня поверхня і кутова ость великого крила 
клиноподібної кістки, хрящова і перетинчаста частини 
слухової труби. Прикріплення: піднебінний апоневроз 
м’якого піднебіння. Функція: розтягує м’яке піднебіння 
і напружує піднебінний апоневроз, розширює просвіт 
слухової труби.

М. НОСОВИЙ (M. NASALIS) – М., розміщений 
у ділянці лиця. Початок: альвеолярні підвищення ла-
терального різця та ікла верхньої щелепи; ділиться на 
дві частини – поперечну (pars transversa) i крилову (pars 
alaris). Прикріплення: поперечної частини – хрящова 
частина спинки носа сухожилковим апоневрозом з од-
нойменним м’язом протилежного боку, крилової части-
ни – хрящ і шкіра лиця в ділянці крила носа. Функція: 
опускає спинку і крило носа, звужує носові отвори.

М. ОБЕРТАЧІ (MM. ROTATO RES) – М., розмі щені 
в ділянці спини. Початок: коротких обертачів – попереч-

ні відростки грудних хребців; довгих обертачів – попе-
речні відростки всіх хребців, крім атланта, дорсальна 
поверхня кри жів. Прикріплення: коротких обертачів – 
дуги вище розміщених хребців, довгих обертачів – ос-
тисті відростки вищерозміщених хребців (через один 
хребець). Функція: обертає хребет.

М., ОПУСКАЮЧИЙ БРОВУ (M. DEPRESSOR 
SUPERCILII) – М., розміщений на лиці. Початок: 
медіальний край лобного М. Прикріплення: шкіра лиця 
в ділянці спинки носа. Функція: опускає брову.

М., ОПУСКАЮЧИЙ КУТ РОТА (M. DEPRESSOR 
ANGULI ORIS) – М., який має вид трикутної пластин-
ки. Початок: основа нижньої щелепи (від підборідного 
ґорбика до ділянки І великого корінного зуба). Прикріп-
лення: шкіра лиця в ділянці кута рота. Функція: тягне 
кут рота вниз.

М., ОПУСКАЮЧИЙ НИЖНЮ ГУБУ (M. DE-
PRES SOR LABII IN FERIORIS) – М., розміщений на 
лиці; є дериватором підшкірного М. шиї; має вигляд 
чотирикутної пластинки. Початок: основа тіла нижнь-
ої щелепи на рівні ікла та малих кутніх зубів. Прикріп-
лення: закінчується в шкірі нижньої губи, перепліта-
ючись з пучками колового М. рота. Функція: опускає 
нижню губу. 

М., ОПУСКАЮЧИЙ ПЕРЕГОРОДКУ НОСА 
(M. DE PRESSOR SEPTI NASI) – М., розміщений 
на лиці. Початок: альвеолярне підвищення верхнього 
медіального різця і коловий М. рота. Прикріплення: шкі-
ра лиця в ділянці носа і хрящ перегородки носа. Функ-
ція: опускає кінчик носа.

М. ОРБІТАЛЬНИЙ (M. ORBI TALIS) – М., роз-
міщений у глибині орбі ти; утворений м’язовими волок-
нами, що перекидаються через нижню орбітальну щі-
лину.

М. ОСТИСТИЙ (M. SPINALIS) – М., розміщений 
вздовж остистих відростків хребців; складається із трьох 
частин: остистого М. грудей, остистого М. шиї, остис-
того М. голови. Функція: розгинає хребет.

М. ОСТИСТИЙ ГОЛОВИ (M. SPINALIS CAPI-
TIS) – М., розміщений у задній ділянці шиї; непостій-
на частина остистого М. Початок: остисті від рост ки вер-
хніх грудних і нижніх шийних хребців. Прикріплення: 
зовнішній потиличний виступ потиличної кістки. Функ-
ція: розгинає хребет і голову.

М. ОСТИСТИЙ ГРУДЕЙ (M. SPINALIS THORA-
CIS) – М., розміщений у ділянці спини; частина остис-
того М. Початок: остисті відростки Х–ХІІ грудних, І–ІІІ 
поперекових хребців. Прикріплення: остисті відростки 
ІІ–ІІІ грудних хребців. Функція: розгинає хребет.

М. ОСТИСТИЙ ШИЇ (M. SPINALIS CERVICIS) – 
М., розміщений у задній ділянці шиї і в ділянці спи-
ни; частина остистого М. Початок: остисті відростки 
VІ–VІІ шийних і І–ІІ грудних хребців. Прикріплення: 
остисті відростки ІІ–ІV шийних хребців. Функція: роз-
гинає хребет.

М. ПЕРСНЕЧЕРПАКУВАТИЙ ЗАДНІЙ (M. CRI-
CO ARYTENOIDEUS POSTERIOR) – М., розміщений 
на задній поверхні перснеподібного хряща гортані. По-
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чаток: пластинка перснепо діб ного хряща. Прикріплен-
ня: м’язовий відросток черпакуватого хряща. Функція: 
розширює голосову щілину.

М’ЯЗ ПЕРСНЕЧЕРПАКУВАТИЙ ЛАТЕРАЛЬ-
НИЙ (M. CRICOARY TENOIDEUS LATE RALIS) – 
М., роз міщений на латеральній стінці гортані. Початок: 
дуга перснеподібного хряща та перснещитоподібна 
зв’язка. Прикріплення: м’язовий відросток черпакува-
того хряща. Функція: звужує голосову щілину.

М. ПЕРСНЕЩИТОПОДІБНИЙ (M. CRICO THY-
ROIDEUS) – М., розміщений на передньобоковій по-
верхні гортані. Початок: дуга перснеподібного хряща. 
Прикріплення: пластинка та нижній ріг щитоподібного 
хряща. Функція: напружує голосові зв’язки.

М. ПІДБОРІДНИЙ (M. MENTA LIS) – М., розмі-
щений на лиці. Початок: альвеолярні підвищення різ-
ців та ікла нижньої щелепи. Прикріплення: шкіра лиця 
в ділянці підборіддя. Функ ція: підтягує шкіру лиця в ді-
лянці підборіддя догори, витягує верхню губу.

М. ПІДБОРІДНО-ПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. GENIO-
HYOIDEUS) – подовжений М., розміщений під язиком 
над щелепно-під’язиковим М. Початок: підборідна ость 
нижньої щелепи. Прикріплення: тіло під’язикової кіс-
тки. Функція: тягне під’язикову кістку вгору і вперед, 
опускає нижню щелепу.

М. ПІДБОРІДНО-ЯЗИКОВИЙ (M. GENIO GLOS-
SUS) – М., розміщений у передній ділянці шиї, вище 
під’язикової кістки. Початок: підборідна ость нижньої 
щелепи. Прикріплення: слизова оболонка язика, нижні 
пучки прикріплюються до надгортанника і під’язикової 
кістки. Функція: витягує язик вперед, при однобічному 
скороченні відхиляє його вбік.

М. ПІДКЛЮЧИЧНИЙ (M. SUB CLAVIUS) – М., 
розміщений між першим ребром і ключицею. Початок: 
хрящ І ребра. Прикріплення: акроміальний кінець клю-
чиці. Функція: відтягує ключицю вниз і медіально.

М. ПІДКОЛІННИЙ (M. POPLI TEUS) – М., роз-
міщений на задній ділянці коліна. Початок: латеральний 
надвиросток стегнової кістки, капсула колінного сугло-
ба. Прикріплення: задня поверхня великогомілкової кіс-
тки вище лінії камбалоподібного М. Функція: згинає го-
мілку і повертає її усередину. 

М. ПІДЛОПАТКОВИЙ (M. SUB SCAPULARIS) – 
М., розміщений попереду лопатки. Початок: реберна по-
верхня лопатки і підлопаткова фасція. Прикріплення: 
малий горбик плечової кістки. Функція: обертає плече 
усередину, приводить його, опускає підняте плече.

М. ПІДНЕБІННО-ГЛОТКОВИЙ (M. PALATO-
PHA RYNGEUS) – М., розміщений на боковій стін-
ці глотки. Початок: апоневроз м’якого піднебіння, ме-
діальна пластинка і крючок крилоподібного відростка 
клиноподібної кістки, хрящова частина слухової труби. 
Прикріплення: бокова стінка глотки, задній край плас-
тинки і нижній ріг щитоподібного хряща. Функція: тяг-
не м’яке піднебіння вниз і назад до торкання із задньою 
стінкою глотки, зближує між собою під небінні дужки, 
піднімає глотку і гортань, розширяє просвіт слухової 
труби.

М. ПІДНЕБІННО-ЯЗИКОВИЙ (M. PALATO-
GLOS SUS) – М., розміщений на боковій стінці зіву. По-
чаток: нижня поверхня м’якого піднебіння. Прикріп-
лення: боковий край основи язика. Функція: опускає 
м’яке піднебіння, звужує зів.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ВЕРХНЮ ГУБУ (M. LEVA-
TOR LABII SU PE RIORIS) – М., розміщений на лиці. 
Початок: підорбітальний край верхньої щелепи. При-
кріплення: шкіра лиця в ді лянці верхньої губи. Функція: 
піднімає верхню губу.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ВЕРХНЮ ГУБУ І КРИЛО 
НОСА (M. LEVATOR LABII SUPERIORIS ALAE QUE 
NASI) – М., розміщений на лиці. Початок: лобний від-
росток верхньої щелепи: Прикріплення: шкіра лиця в 
ді лянці щоки, верхньої губи і крила носа. Функ ція: під-
німає верхню губу і крило носа.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ВЕРХНЮ ПОВІКУ (M. LE-
VATOR PALPEBRAE SUPERIORIS) – М., розміщений 
в орбіті. Початок: клиноподібна кістка нав коло зорового 
каналу і піхва зорового нерва. Прикріплення: хрящ верх-
ньої повіки. Функція: піднімає верхню повіку.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ЗАДНІЙ ПРОХІД (M. LE-
VA TOR ANI) – М., розміщений у ділянці дна малого 
таза; складається із чотирьох частин: лобково-куприко-
вого М., М., піднімаючого передміхурову залозу, лоб-
ково-прямокишкового М., лобково-піхвового М., лоб-
ково-куприкового М. Початок: галузки лобкової кістки, 
сіднична ость, затульна фасція і сухожилкова дуга М., 
піднімаючого задній прохід. Прикріплення: до куприка, 
охоплюючи позаду пряму кишку; час тина волокон про-
никає в стінку прямої кишки. Функція: піднімає про-
межину, піднімає і звужує задній прохід, у жінок також 
звужує піхву.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ КУТ РОТА (M. LEVATOR 
ANGULI ORIS) – М., розміщений на лиці. Початок: ік-
лова ямка верхньої щелепи. Прикріплення: шкіра лиця в 
ділянці кута рота. Функ ція: тягне кут рота догори.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ЛОПАТКУ (M. LEVATOR 
SCAPULAE) – М., розміщений на задній частині шиї. 
Початок: задні ґорбики поперечних відростків чоти рьох 
верхніх шийних хребців. Прикріплення: верхній кут ло-
патки. Функція: піднімає лопатку, наближуючи її до се-
рединної площини; якщо лопатка фіксована, нахиляє у 
свій бік шийний відділ хребта.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ М’ЯКЕ ПІДНЕБІННЯ 
(M. LE VATOR VELI PALATINI) – М., розміщений 
між скроневою кісткою і м’яким піднебінням. Поча-
ток: нижня поверхня кам’яної частини скроневої кіс-
тки і хрящова частина слухової труби. Прикріплення: 
по серединній лінії м’якого піднебіння з волокнами та-
кого ж М. протилежного боку. Функція: піднімає м’яке 
піднебіння, розширює зів, звужує глотковий отвір слу-
хової труби.

М., ПІДНІМАЮЧИЙ ЯЄЧКО (M. CREMAS TER) – 
М., розміщений за ходом сім’яного канатика. Початок: 
від внутрішнього скісного, поперечного М. і передньої 
стінки піхви прямого М. черева, пахової зв’язки. Функ-
ція: піднімає яєчко.

 М’ЯЗ ПЕРСНЕЧЕРПАКУВАТИЙ ЛАТЕРАЛЬНИЙ – М’ЯЗ ПІДНІМАЮЧИЙ ЯЄЧКО
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М’ЯЗИ, ПІДНІМАЮЧІ РЕБРА (MM. LEVATORES 
COSTARUM) – М., розміщені в ділянці спини; склада-
ються із довгих і коротких М., піднімаючих ребра. По-
чаток: поперечні відростки ІІ шийного до ХІ грудного 
хребців. Прикріп лення: короткі М. – сусідні ребра, їхня 
задня поверхня, довгі М. – ребра, перекидаються через 
одно ребро в нижньо грудному відділі хребта. Функція: 
беруть участь у нахилі хребта в бік, незначно підніма-
ють ребра.

М. ПІДОСТНИЙ (M. INFRA SPI NATUS) – М., роз-
міщений у лопатковій ділянці. Початок: підостна ям-
ка лопатки і підостна фасція. Прикріплення: великий 
горбик плечової кістки. Функція: обертає плече назовні, 
підняту руку від водить назад.

М. ПІДОШОВНИЙ (M. PLAN TARIS) – М., роз-
міщений на задній ділянці гомілки. Початок: підколін-
на поверхня стеґнової кістки над латеральним вирос-
тком і капсула колінного суглоба. Прикріплення: горб 
п’яткової кіст ки. Функція: бере участь у підошовному 
згинанні ступні, натягує капсулу колінного суглоба і 
фасцію гомілки.

М. ПІДОШОВНІ МІЖКІСТКОВІ (MM. INTE R-
OS SEI PLANTARES) – М., розміщені між плесновими 
кістками ступні. Початок: ІІІ–V плюснові кістки і дов-
га підошовна зв’язка. Прикріплення: медіальна повер-
хня проксимальних фаланґ і тильні апоневрози ІІІ–V 
пальців. Функція: згинають проксимальні фаланґи ІІІ і 
V пальців ступні, наближаючи їх до ІІ пальця.

М. ПІДРЕБЕРНІ (MM. SUBCOS TALES) – М., роз-
міщені на внутрішній поверхні нижніх ребер біля їх 
задніх кінців. Початок: нижчерозміщені ребра. Прикріп-
лення: вищерозміщені ребра (через одне або два ребра). 
Функція: опускає нижні ребра.

М. ПІДШКІРНИЙ ШИЇ (M. PLA TYSMA) – М., роз-
міщений безпосередньо під шкірою шиї, покриваючи у ви-
гляді дуже тонкої широкої пластинки майже всю ділянку 
шиї і частину лиця. Початок: фасція великого грудного і 
дельтоподібного М. Прикріплення: край нижньої щелепи, 
кут рота і привушно-жувальна фасція. Функція: піднімає 
шкіру шиї, задніми пучками тягне кут рота донизу.

М. ПІД’ЯЗИКОВО-ЯЗИКОВИЙ (M. HYOGLOS-
SUS) – М., розміщений між під’язиковою кісткою і ко-
ренем язика. Початок: верхньобоковий відділ тіла і ве-
ликий ріг під’язикової кістки. Прикріплення: слизова 
оболонка спинки і край язика. Функція: відтягує язик 
униз і назад.

М. ПІРАМІДАЛЬНИЙ (M. PYRA MIDALIS) – М., 
розміщений у лобковій ділянці передньобокової черев-
ної стінки. Початок: лобкова кістка і лобковий сим фіз. 
Прикріплення: біла лінія черева. Функція: напружує бі-
лу лінію черева.

М. ПЛЕЧОВИЙ (M. BRACHIA LIS) – М., розміще-
ний на передній ділянці плеча. Початок: передня по-
верхня плечової кістки від дельтоподібної горбистості 
до капсули ліктьового суглоба, медіальна і латеральна 
міжм’язові перетинки. Прикріплення: горбистість лік-
тьової кістки. Функція: згинає передпліччя в ліктьовому 
суглобі, відтягує капсулу ліктьового суглоба.

М. ПЛЕЧОПРОМЕНЕВИЙ (M. BRACHIORADI A-
LIS) – М., розміщений на передній ділянці передпліччя. 
Початок: латеральний край плечової кістки і латеральна 
міжм’язова перетинка. Прикріплення: латеральна повер-
хня променевої кістки проксимальніше шилоподібно-
го відростка. Функція: згинає передпліччя в ліктьовому 
суглобі, встановлює променеву кістку в позицію, сере-
дню між пронацією і супінацією.

М. ПОЗДОВЖНІЙ ВЕРХНІЙ (ЯЗИКА) [M. LON-
GI TU DINALIS SU PERIOR (LINGUAE)] – М., розміще-
ний у верхній частині язика у вигляді м’язових пучків, 
які йдуть у саґітальному напрямі від його кореня до кін-
чика. Функція: укорочує язик, вигинає його поверхню в 
саґітальному напрямі і піднімає кін чик язика.

М. ПОЗДОВЖНІЙ НИЖНІЙ (ЯЗИКА) [M. LON GI-
TUDINALIS INFE RIOR (LINGUAE)] – М., розмі щений 
у нижній частині язика у вигляді м’язових пучків, які 
йдуть у саґітальному напрямі з обох боків від поздовж-
ньої перегородки язика. Функція: укорочує язик, вигинає 
його спинку доґори.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ГРУДЕЙ (M. TRANSVERSUS 
THORACIS) – М., розміщений на внутрішній поверхні 
перед ньої грудної стінки. Початок: задня поверхня тіла 
мечоподібного відростка груднини і хряща VІІ ребра. 
Прикріплення: хрящі ІІ–VІ ребер. 

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ПІДБОРІДДЯ (M.TRANS-
VERSUS MENTI) – М., розміщений у підборідній ді-
лянці лиця, сполучає лівий і правий підборідні М. Фун-
кція: піднімає шкіру лиця в ділянці підборіддя.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОМЕЖИНИ ГЛИБОКИЙ 
(M. TRANSVERSUS PERINEI PROFUNDUS) – М., 
розміщений у сечостатевій ділянці промежини. Поча-
ток: сідничий горб і частина нижньої галузки сідничої 
кістки. Прикріплення: сухожилковий центр і шов проме-
жини. Функція: укріплює сечостатеву діафраґму.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОМЕЖИНИ ПОВЕРХ-
НЕВИЙ (M. TRANSVERSUS PERINEI SUPERFICI-
ALIS) – М., розміщений у ділянці промежини. Початок: 
нижня галузка сідничої кістки і поверх нева фасція про-
межини. Прикріплення: сухожилковий центр промежи-
ни. Функція: фіксує сухожилковий центр промежини.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ЧЕРЕВА (M. TRANSVERSUS 
ABDOMINIS) – М., розміщений у передньобоковій че-
ревній стінці. Початок: хрящі VІІ–ХІІ ребер, глибокий 
листок попереково-спинної фасції, поперечні відростки 
поперекових хребців, внутрішня губа гребеня клубової 
кістки і пахова зв’язка. Прикріплення: біла лінія чере-
ва. Функція: сплощує черевну стінку, наближує нижні 
відділи грудної клітки.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ЧЕРПАКУ ВАТИЙ (M. ARY-
TE NO IDEUS TRANSVERSUS) – М., розміщений між 
задніми поверхнями та м’язовими від ростками обох 
черпакуватих хрящів. Функція: звужує задню частину 
голосової щілини.

М. ПОПЕРЕЧНИЙ ЯЗИКА (M. TRANSVERSUS 
LINGUAE) – М., розміщений в язику. Початок: перего-
родка язика. Прикріплення: бокові краї і спинка язика. 
Функція: звужує і подовжує язик.

 М’ЯЗИ ПІДНІМАЮЧІ РЕБРА – М’ЯЗ ПОПЕРЕЧНИЙ ЯЗИКА
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М’ЯЗ ПРИВІДНИЙ ВЕЛИКИЙ (M. ADDUCTOR 
MAG NUS) – М., розміщений на передній ділянці стегна. 
Початок: сідничий горб, нижні галузки лобкової і сідни-
чої кісток. Прикріплення: ме діаль на губа шорсткої лінії і 
медіальний надвиросток стегнової кістки. Функція: при-
водить стегно, бере участь у його згинанні. 

М. ПРИВІДНИЙ ДОВГИЙ (M. ADDUCTOR LON-
GUS) – М., розміщений на передній ділянці стегна. По-
чаток: лобкова кістка і хрящ лобкового симфізу. При-
кріплення: середня частина медіальної губи шорсткої 
лінії стегнової кістки. Функція: приводить стегно. 

М. ПРИВІДНИЙ КОРОТКИЙ (M. ADDUCTOR 
BREVIS) – М., розміщений на передній ділянці стег на. 
Початок: передня поверхня лобкової кістки. Прикріплен-
ня: медіальна губа шорсткої лінії стегнової кістки. Функ-
ція: приводить стегно, згинає і обертає його назовні.

М., ЩО ПРИВОДИТЬ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ 
КИС ТІ (M. ADDUCTOR POLLICIS) – М., розміще-
ний на долоні. Початок: скісна головка – основа ІІ–ІІІ 
п’ясткових кісток, головчаста кістка, променева зв’яз ка 
зап’ястка, поперечна головка – головки ІІ–ІІІ п’ясткових 
кісток та долонна поверхня ІІІ п’ясткової кістки. При-
кріплення: основа проксимальної фаланґи великого 
пальця, медіальна сесамоподібна кісточка І п’ястково-
фаланґового суглоба. Функція: приводить і частково 
протиставляє великий палець кисті.

М., ЩО ПРИВОДИТЬ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ 
СТУП НІ (M. ADDUCTOR HALLUCIS) – М., роз-
міщений на підошві ступні. Початок: поперечної голо-
вки – капсула ІІ–V плюснофаланґових суглобів і глибо-
ка поперечна плеснова зв’язка, скісної головки – кубо-
подібна і латеральна клиноподібна кістки, підошовна 
п’ятково-кубоподібна і довга підошовна зв’язки, осно-
ви ІІ–V плюснових кісток. Прикріплення: проксималь-
на фаланґа великого пальця і латеральна сесамоподібна 
кістка. Функція: приводить великий палець, згинає його 
у підошовному напрямі.

М. ПРОНАТОР КРУГЛИЙ (M. PRONATOR TE-
RES) – М., розміщений у передній ділянці передпліч-
чя. Початок: плечова головка – медіальний надвиросток 
плечової кістки і медіальна міжм’язова перетинка, лік-
тьова головка – горбистість ліктьової кістки. Прикріп-
лення: латеральна поверхня променевої кістки вище її 
середини. Функція: пронує променеву кістку і згинає 
передпліччя в ліктьовому суглобі.

М., ПРОТИСТАВЛЯЮЧИЙ ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ 
КИСТІ (M. OPPO NENS POLLICIS) – М., розміщений 
на долонній поверхні кисті. Початок: горбик багатокутної 
кістки та утримувач згиначів. Прикріплення: І п’ясткова 
кістка. Функція: протиставляє великий палець кисті.

М., ПРОТИСТАВЛЯЮЧИЙ МІЗИНЕЦЬ (M. OP-
PO NENS DIGITI MI NIMI) – М., розміщений на долоні. 
Початок: гачок гачкоподібної кістки, утримувач згина-
чів. Прикріплення: ліктьовий край V п’ясткової кістки. 
Функція: тягне мізинець у бік великого пальця. 

М. ПРЯМИЙ ВЕРХНІЙ [M. REC TUS SUPERIOR 
(OCULI)] – М., розміщений в орбіті. Початок: загальне 
сухожилкове кільце навколо зорового каналу і прилег-

лої частини верхньої орбітальної щілини. Прикріплен-
ня: верхня частина склери наперед від екватора очного 
яблука. Функція: обертає очне яблуко доверху і дещо 
назовні; бере участь разом з m.levator palpebrae sup. у 
підніманні верхньої повіки.

М. ПРЯМИЙ ГОЛОВИ ЗАДНІЙ ВЕЛИКИЙ 
(M. REC TUS CAPITIS POSTERIOR MAJOR) – М., 
який належить до групи підпотиличних М.; розміщений 
у задній ділянці шиї. Початок: остистий відросток осьо-
вого хребця. Прикріплення: луска потиличної кістки. 
Функція: при однобічному скороченні обертає голову у 
свій бік, при двобічному – нахиляє голову назад.

М .  ПРЯМИЙ  ГОЛОВИ  ЗАДНІЙ  МАЛИЙ 
(M. REC TUS CAPITIS POSTERIOR MINOR) – М., 
який належить до групи підпотиличних М.; розмі щений 
у задній ділянці шиї. Початок: задній горбик атланта. 
Прикріплення: луска потиличної кістки. Функція: при 
однобічному скороченні обертає голову у свій бік, при 
двобічному – нахиляє голову назад.

М. ПРЯМИЙ ГОЛОВИ ЛАТЕРАЛЬНИЙ (M. REC-
TUS CAPITIS LA TE RALIS) – М., який належить до 
групи підпотиличних М.; розміщений між атлантом і 
потиличною кісткою. Початок: поперечний відросток 
атланта. Прикріплення: латеральна частина потиличної 
кістки. Функція: нахиляє голову набік, при двобічному 
скороченні бере участь у нахилі голови вперед.

М. ПРЯМИЙ ГОЛОВИ ПЕРЕДНІЙ (M. RECTUS 
CAPITIS ANTERIOR) – М., який належить до групи 
підпотиличних М.; розміщений між атлантом і потилич-
ною кісткою. Початок: латеральна маса атланта. При-
кріплення: базилярна частина потиличної кістки.Фун-
кція: нахиляє голову вперед і у свій бік.

М. ПРЯМИЙ ЛАТЕРАЛЬНИЙ [M. RECTUS LA-
TE RALIS (OCULI)] – М., розміщений в орбіті. Поча-
ток: один сухожилок від загального сухожилкового кіль-
ця, інший – від кореня малого крила клиноподібної кіс-
тки. Прикріплення: латеральна частина склери наперед 
від екватора очного яблука. Функція: обертає очне яб-
луко назовні. 

М. ПРЯМИЙ МЕДІАЛЬНИЙ [M. RECTUS ME-
DIALIS (OCULI)] – М., розміщений в орбіті. Початок: 
загальне сухожилкове кільце навколо зорового каналу і 
прилеглої частини верхньої орбітальної щілини. При-
кріплення: медіальна частина склери наперед від еква-
тора очного яблука. Функція: обертає очне яблуко до-
середини.

М. ПРЯМИЙ НИЖНІЙ [M. REC TUS INFERIOR 
(OCULI)] – М., розміщений в орбіті. Початок: загальне 
сухожилкове кільце навколо зорового каналу і прилег-
лої частини верхньої орбітальної щілини. Прикріплен-
ня: нижня частина склери наперед від екватора очно-
го яблука. Функція: обертає очне яблуко донизу і дещо 
досередини.

М. ПРЯМИЙ СТЕГНА (M. RECTUS FEMORIS) – 
М., який має веретенопо дібну форму, розміщений на пе-
редній ділянці стегна. Початок: передня нижня клубо-
ва ость і верхній край губи вертлюжної западини. При-
кріплення: горбистість великогомілкової кістки. Функ-
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ція: розгинає гомілку в колінному суглобі, бере участь 
у згинанні стегна в кульшовому суглобі. 

М’ЯЗ ПРЯМИЙ ЧЕРЕВА (M. RECTUS ABDOMI-
NIS) – М., розміщений на передній стінці черева. Поча-
ток: хрящі V–VІІ ребер, тіло і мечоподібний відросток 
груднини. Прикріплення: верхня галузка лобкової кістки 
від лобкового симфізу до лобкового горбика. Функція: 
наближає грудну клітку до таза, згинає тулуб вперед.

М. РЕМІННИЙ ГОЛОВИ (M. SPLENIUS CAPI-
TIS) – М., який належить до групи підпотиличних М.; 
розмі щений у задній ділянці шиї. Початок: остисті від-
ростки VІІ шийного, І–ІІІ груд них хребців. Прикріплен-
ня: потилична і соскоподібний відросток скроневої кіст-
ки. Функція: при однобічному скорочен ні повертає го-
лову у свій бік, при двобіч ному скороченні нахиляє го-
лову назад.

М. РЕМІННИЙ ШИЇ (M. SPLENIUS CERVICIS) – 
М., розміщений у задній ділянці шиї. Початок: остисті 
відростки і міжостні зв’язки ІІІ–VІ грудних хребців. 
Прикріплення: задні горбики поперечних відростків І–
ІІІ шийних хребців. Функція: нахиляє шию назад і вбік.

М. РОЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ КИСТІ 
ДОВГИЙ (M. EXTENSOR POLLICIS LONGUS) – М., 
розміщений на задній ділянці передпліччя. Початок: між-
кістковий край ліктьової кістки, міжкісткова перетинка, 
задня поверхня променевої кістки. Прикріплення: дис-
тальна фаланґа великого пальця. Функція: розгинає і час-
тково відводить великий палець кисті.

М. РОЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ КИСТІ 
КОРОТКИЙ (M. EXTENSOR POLLICIS BREVIS) – 
М., розміщений на задній ділянці передпліч чя. Поча ток: 
міжкістковий край ліктьової кістки, міжкістко ва пере-
тинка, задня поверхня променевої кістки. Прикріп лення: 
проксимальна фаланґа великого пальця. Функція: розги-
нає і частково відводить великий палець.

М. РОЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ (СТУПНІ) 
ДОВГИЙ (M. EXTEN SOR HALLUCIS LONGUS) – 
М., розміщений у середній і нижній третині гомілки. 
Початок: малогомілкова кістка і міжкісткова перетинка. 
Прикріплення: нігтьова фаланґа великого пальця ступ-
ні. Функція: розгинає великий палець ступні, розгинає і 
супінує всю ступню, при фіксованій ступні бере участь 
у нахилі гомілки вперед.

М. РОЗГИНАЧ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ (СТУП-
НІ) КОРОТКИЙ (M. EXTENSOR HALLUCIS BRE-
VIS) – М., розміщений на тилі ступні. Початок: тиль-
на поверхня п’яткової кістки і нижній утримувач су-
хожилків розгиначів. Прикріплення: проксимальна 
фаланґа великого пальця. Функція: розгинає великий па-
лець і тягне його назовні.

М. РОЗГИНАЧ ВКАЗІВНОГО ПАЛЬЦЯ (M. EX-
TEN SOR INDICIS) – М., розміщений на задній ділянці 
передпліччя. Початок: задня поверхня ліктьової кістки. 
Прикріплення: тильний апоневроз ІІ пальця. Функція: 
розгинає вказівний палець.

М. РОЗГИНАЧ ЗАП’ЯСТКА ПРОМЕНЕВИЙ 
(M. EX TENSOR CARPI ULNARIS) – М., розміщений на 
задній ділянці передпліччя. Початок: латеральний надви-

росток плечової кістки, променева колатеральна зв’язка, 
задній край ліктьової кістки і фасція передпліччя. При-
кріплення: горбистість V п’ясткової кістки. Функція: роз-
гинає кисть і відводить її в бік ліктьової кістки.

М. РОЗГИНАЧ МІЗИНЦЯ (M. EXTENSOR DI-
GI TI MINIMI) – М., розміщений на задній ділянці 
передпліч чя. Початок: латеральний надвиросток плечо-
вої кістки і міжм’язова перетинка, кільцева зв’язка проме-
невої кістки і фасція передпліччя. Прикріплення: основа 
дистальної і середньої фаланґ мізинця разом з сухожил-
ком розгинача пальців. Функція: розгинає мізинець.

М. РОЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ [M. EXTENSOR DI-
GITORUM(MANUS)] – М., розміщений на задній ді-
лянці передпліччя. Початок: латеральний надвиросток 
плечової кістки, променева колатеральна зв’язка, кіль-
цева зв’язка променевої кістки та фасція передпліччя. 
Прикріплення: основа дистальних і середніх фаланґ ІІ–V 
пальців кисті. Функція: розгинає ІІ–V пальці та кисть.

М. РОЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ ДОВГИЙ (M. EX TEN-
SOR DIGITORUM LON GUS) – М., розміщений на пе-
редній ділянці гомілки. Початок: латеральний виросток 
великогомілкової кістки, головка і передній край ма-
логомілкової кістки, міжкісткова перетинка, передня 
міжм’язова перегородка і фасція гомілки. Прикріплен-
ня: тильний апоневроз І–V паль ців. Функція: розгинає 
ступню і ІІ–V пальці і відводить ступню назовні.

М. РОЗГИНАЧ ПАЛЬЦІВ (СТУП НІ) КОРОТ КИЙ 
[M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS (PE DIS)] – М., 
розміщений на тилі ступні. Початок: тильна поверхня 
п’яткової кістки і нижній утримувач сухожилків розги-
начів. Прикріплення: тильні апоневрози ІІ-ІV пальців. 
Функція: розгинає у плюснових суглобах ІІ–ІV пальці і 
відводить їх назовні.

М. РОЗГИНАЧ ПРОМЕНЕВИЙ ДОВГИЙ (M. EX-
TENSOR CAPRI RADIALIS LONGUS) – М., розміще-
ний на задній поверхні передпліччя. Початок: латераль-
ний край плечової кістки, надвиросток і міжм’язова пе-
ретинка. Прикріплення: основа ІІ п’ясткової кістки. 
Функція: розгинає кисть, відводить кисть у бік проме-
невої кістки, згинає перед пліччя.

М. РОЗГИНАЧ ПРОМЕНЕВИЙ КОРОТКИЙ 
(M. EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS) – М., 
розміщений на задній ділянці передпліччя. Початок: 
латеральний надвиросток плечової кістки, променева 
колатеральна зв’язка променевої кістки. Прикріплення: 
основа І пальця, а в деяких випадках і ІІ п’ясткової кіс-
тки. Функція: розгинає кисть.

М. РОМБОПОДІБНИЙ МАЛИЙ (M. RHOMBO-
IDEUS MINOR) – М., розміщений у ділянці спини. По-
чаток: остисті відростки VІ–VІІ шийних хреб ців. При-
кріплення: медіальний край лопатки. Функція: на ближує 
лопатку до хребта, дещо піднімаючи її вґору.

М. СІДНИЧНИЙ ВЕЛИКИЙ (M. GLUTEUS MA-
XIMUS) – М., розміщений під шкірою, чотирикутної 
форми, займає майже всю сідничну ділянку. Початок: 
клубова кістка, боковий край крижів, куприк, попереко-
во-грудна фасція, крижово-горбова зв’язка. Прикріп-
лення: сіднична горбистість стегнової кістки, широка 
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фасція стегна. Функція: розгинає стегно, повертаючи 
його дещо назовні, напружує фасцію стегна; при сто-
янні фіксує таз і з ним весь тулуб (надання тілу війсь-
кової постави). 

М’ЯЗ СІДНИЧНИЙ МАЛИЙ (M. GLUTEUS MI-
NI MUS) – плоский, приблизно трикутної форми М., 
розміщений у сідничній ділянці. Початок: зовнішня по-
верхня клубової кістки між передньою і задньою сід-
ничними лініями. Прикріплення: великий вертлюг стег-
нової кістки. Функція: відводить стегно, при стоянні на-
хиляє таз у свій бік.

М. СІДНИЧНИЙ СЕРЕДНІЙ (M. GLUTEUS ME-
DIUS) – трикутної форми, розміщений у сідничній ді-
лянці М. Початок: зовнішня поверхня клубової кістки 
між передньою і задньою сідничними лініями, клубовий 
гребінь, широка фасція стегна. Прикріплення: великий 
вертлюг стегнової кістки. Функція: відводить ногу, пе-
редні пучки обертають стегно усередину, задні – назов-
ні, при стоянні нахиляє тулуб у свій бік.

М. СІДНИЧО-ПЕЧЕРИСТИЙ (M. ISCHIOCA-
VER NOSUS) – М., розміщений у ділянці промежини. 
Початок: сід ничий горб і нижня галузка сідничої кістки. 
Прикріплення: білкова оболонка печеристого тіла ста-
тевого члена. Функція: стискує печеристе тіло, стискує 
тильну вену статевого члена або клітора.

М. СКІСНИЙ ВЕРХНІЙ [M. OBLIQUUS SUPE-
RIOR (OCULI)] – М., розміщений у орбіті. Початок: 
загальне сухожилкове кільце навколо зорового кана-
лу, клиноподібна кістка. Прикріп лення: верхня поверх-
ня склери позаду від екватора очного яблука. Функція: 
обертає очне яблуко донизу і вбік.

М. СКІСНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЧЕРЕВА (M. OB-
LIQUUS INTERNUS ABDOMINIS) – М., розміщений 
у перед ньобоковій черевній стінці. Початок: поверхне-
ва пластинка попереково-грудної фасції, проміжна лінія 
гребеня клубової кістки, пахова зв’язка. Прикріплення: 
Х–ХІІ ребра, біла лінія черева. Функ ція: при однобіч-
ному скороченні згинає тулуб і обертає його у свій бік, 
при дво бічному скороченні опускає грудну клітку, збли-
жує її з тазом.

М. СКІСНИЙ ГОЛОВИ ВЕРХНІЙ (M. OBLI-
QUUS CAPITIS SUPERI OR) – М., що належить до гру-
пи підпотиличних М.; розміщений між атлантом і потилич-
ною кісткою. Початок: поперечний відросток атланта. При-
кріплення: латеральна частина потиличної кістки. Функція: 
при однобічному скороченні обертає голову в протилежний 
бік, при двобічному – нахиляє голову назад. 

М. СКІСНИЙ ГОЛОВИ НИЖНІЙ (M. OBLIQU-
US CAPITIS INFERI OR) – М., який належить до гру-
пи підпотиличних М.; розміщений між І і ІІ шийними 
хребцями. Початок: остистий від росток осьового хребця. 
Прикріплення: поперечний відросток атланта. Функція: 
при однобічному скороченні обертає атлант і голову у 
свій бік, при двобічному – нахиляє голову назад.

М. СКІСНИЙ НИЖНІЙ [M. OB LIQUUS INFE-
RIOR (OCULI)] – М., розміщений в орбіті. Початок: на 
нижній стінці орбіти від латерального обводу ямки сліз-
ного мішка. Прикріплення: латеральна частина складки 

позаду від екватора очного яблука. Функція: обертає оч-
не яблуко догори і вбік.

М. СКІСНИЙ ЧЕРЕВА ЗОВНІШ НІЙ (M. OBLI-
QUUS EXTERNUS ABDOMINIS) – М., розміщений у 
перед ньобоковій черевній стінці. Початок: V–ХІІ ребра. 
Прикріплення: зовнішня губа гребеня клубової кістки, 
пахова зв’язка, лобковий горбик, біла лінія черева. Функ-
ція: при однобічному скороченні згинає тулуб і обертає 
його в протилежний бік, при двобічному скороченні на-
хиляє тулуб вперед.

М. СКІСНИЙ ЧЕРЕВА ЗОВНІШ НІЙ (M. OBLI-
QUUS EXTERNUS ABDOMINIS) – М., розміщений у 
перед ньобоковій черевній стінці. Початок: V–ХІІ ребра. 
Прикріплення: зовнішня губа гребеня клубової кістки, 
пахова зв’язка, лобковий горбик, біла лінія черева. Функ-
ція: при однобічному скороченні згинає тулуб і обертає 
його в протилежний бік, при двобічному скороченні на-
хиляє тулуб вперед.

М. СКРОНЕВИЙ (M. TEMPO RALIS) – широкий, 
віялоподібний М., розміщений у скроневій ділянці. По-
чаток: кісткова поверхня скроневої ямки і скронева фас-
ція. Прикріплення: вінцевий відросток і галузка ниж-
ньої щелепи. Функція: піднімає нижню щелепу і тягне 
її назад.

М. “СМІХУ” (M. RISORIUS) – М., розміщений у ді-
лянці лиця. Початок: привушно-жувальна фасція. При-
кріп лення: шкіра лиця в ділянці кута рота. Функція: тяг-
не кут рота назовні, поглиблює носогубну складку.

М. СУГЛОБОВИЙ КОЛІНА (M. ARTICULARIS 
GENUS) – М., розміщений на передній ділянці стегна. 
Початок: передня поверхня стегна. Прикріплення: кап-
сула колінного суглоба. Функція: відтягує вгору капсулу 
колінного суглоба, попереджує її защемлення між стег-
новою кісткою і надколінком.

М. СУПІНАТОР (M. SUPINATOR) – М., розміще-
ний на задній ділянці передпліччя. Початок: латераль-
ний надвиросток плечової кістки, променева колатераль-
на зв’язка, кільцева зв’язка променевої кістки та гребінь 
супінатора ліктьової кістки. Прикріплення: променева 
кістка від горбистості до прикріплення круглого прона-
тора. Функція: обертає передпліччя назовні і розгинає 
руку в ліктьовому суглобі. 

М. СФІНКТЕР ЗАДНЬОГО ПРОХОДУ ЗОВНІШ-
НІЙ (M. SPHINCTER ANI EXTERNUS) – М., розміще-
ний у ділянці дна малого таза. Початок: верхів ка купри-
ка, задньопрохідно-куприкова зв’язка. При кріплення: 
шкіра та сухожилковий центр промежини, цибулина ста-
тевого члена. Функція: довільний стис кувач задньопро-
хідного отвору.

М. СФІНКТЕР СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КАНА-
ЛУ (M. SPHINC TER URETRAE) – М., розміщений нав-
коло перетинчастої частини сечовипускального каналу. 
Функція: довільний сфінктер сечовипускального каналу.

М. ТОНКИЙ (M. GRACILIS) – М., розміщений на 
передній ділянці стегна. Початок: нижня галузка лобко-
вої кістки. Прикріплення: горбистість великогомілкової 
кістки і фасція гомілки. Функція: приводить стегно, зги-
нає гомілку і повертає її досередини.

 М’ЯЗ СІДНИЧНИЙ МАЛИЙ – М’ЯЗ ТОНКИЙ



638

М’ЯЗ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИЙ (M. TRAPEZIUS) – 
М., який має форму трикутника, займає ділянку потили-
ці і значну частину спини. Початок: верхня шийна лінія 
та зовнішній потиличний виступ, вийна зв’язка, остисті 
відростки шийних і грудних хребців. Прикріплення: ак-
роміальний кінець ключиці, акроміон та ость лопатки. 
Функція: при скороченні верхніх пучків лопатка під ні-
мається, нижніх – опускається; якщо лопатка фіксована, 
М. нахиляє шию і голову назад, дещо повертає її облич-
чям у бік, протилежний тому, на якому М. скоротився; 
при скороченні з обох боків, тягне голову і шию назад. 

М. ТРИГОЛОВИЙ ГОМІЛКИ (M. TRICEPS SU-
RAE) – М., розміщений на задній ділянці гомілки; скла-
дається із литкового і камбалоподібного М. Функція: 
згинає у підошовному напрямі і супінує ступню, згинає 
гомілку в колінному суглобі.

М. ТРИГОЛОВИЙ ПЛЕЧА (M. TRICEPS BRA-
CHII) – М., розміщений у задній ділянці плеча; має три 
головки: довгу, латеральну і медіальну. Початок: дов-
га головка – підсуглобовий горбик лопатки, латеральна 
головка – задня поверхня плечової кістки зверху і ла-
терально від борозни променевого нерва, латеральна 
міжм’язова перетинка, медіальна головка – задня по-
верхня плечової кістки дистальніше борозни промене-
вого нерва, медіальна і латеральна міжм’язова перетин-
ки. Прикріплення: ліктьовий відросток ліктьової кістки, 
фасція передпліччя і капсула ліктьового суглоба. Функ-
ція: розгинає передпліччя в ліктьовому суглобі.

М. ХРЯЩОЯЗИКОВИЙ (M. CHON DROGLOS-
SUS) – М., розміщений на шиї вище під’язикової кіс-
тки. Початок: малий ріг під’язикової кістки. Прикріп-
лення: корінь язика.

М. ЧЕРВОПОДІБНІ (КИСТІ) [MM. LUMBRI-
CA LES ( MANUS)] – М., розміщені на ділянці кисті. 
Початок: сухожилки глибокого згинача пальців. Прикріп-
лення: променева поверхня тильного апоневрозу ІІ–V 
пальців. Функція: згинають проксимальну і розгинають 
середню та дистальну фаланґи ІІ–V пальців.

М. ЧЕРВОПОДІБНІ (СТУПНІ) [MM. LUMBRI-
CALES (PEDIS)] – М., розміщені на ділянці ступні. По-
чаток: сухожилки довгого згинача пальців. Прикріплення: 
проксимальні фаланґи і тильні апоневрози ІІ–V пальців. 
Функція: згинають проксимальні фаланґи пальців, тяг-
нуть їх у бік великого пальця, незначно розгинають се-
редні і дистальні фаланґи пальців ступні.

М. ЧЕРПАКОНАДГОРТАННИКОВИЙ (M. ARY-
E PI GLO TTICUS) – М., розміщений у гортані. Функція: 
відтягує надгортанник вниз, звужує вхід у гортань. 

М. ЧЕРПАКУВАТИЙ СКІСНИЙ (M. ARYTE NO-
IDEUS OBLIQUUS) – розміщений на задній поверхні 
черпакуватих хрящів гортані. Початок: м’язовий відрос-
ток черпакуватого хряща. Прикріплення:верхівка чер-
пакуватого хряща протилежного боку. Функція: звужує 
вхід у гортань і переддвер’я гортані.

М. ЧОТИРИГОЛОВИЙ СТЕГНА (M. QUAD-
RI CEPS FEMORIS) – М., самий об’ємний М. у всьо-
му тілі, скла дається із чотирьох частин: одна – прямий 
М. стегна – більш самостійна, інші три – латеральний 

широкий М. стегна, проміжний широкий М. стегна, ме-
діальний широкий М. стегна – тісно зв’язані і облягають 
стегно майже з усіх боків на більшій частині його довжи-
ни. Функція: розгинає гомілку в колінному суглобі, бере 
участь у згинанні стегна в кульшовому суглобі.

М. ШИЛОГЛОТКОВИЙ (M. STY LOPHA RYN GE-
US) – М., розміщений у ділянці шиї та задньобокової 
стінки глотки. Початок: шилоподібний відросток скро-
невої кістки. Прикріплення: задньо бокова стінка глот-
ки, щитоподібний хрящ гортані, надгортанник. Функ-
ція: піднімає глотку. 

М. ШИЛОПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. STYLOHYO I-
DE US) – тонкий, веретеноподібний М., лежить вище 
заднього черевця двочеревцевого М. Початок: шило-
подібний відросток скроневої кістки. Прикріплення: ті-
ло і великий ріг під’язи кової кістки. Функція: піднімає 
під’язикову кістку.

М. ШИЛОЯЗИКОВИЙ (M. STY LOGLOSSUS) – 
М., розміщений у ділянці шиї вище під’язикової кіст-
ки. Початок: шилоподібний відросток скроневої кістки 
і шилоязикова зв’язка. Прикріплення: бокові краї коре-
ня язика. Функ ція: відтягує язик догори і назад; при од-
нобічному скороченні тягне язик у свій бік. 

М. ШИРОКИЙ СТЕГНА ЛАТЕРАЛЬНИЙ (M. VAS-
TUS LATERA LIS) – М., розміщений на перед ній ді лянці 
стегна; одна із головок чотириголов кового М. стегна. По-
чаток: великий верт люг, міжвертлюжна лінія, сіднична гор-
бистість, латеральна губа шорсткої лі нії стегнової кістки. 
Прикріплення: лате раль ний край і основа надколінка. Функ-
ція: розгинає гомілку в колінному суглобі. 

М. ШИРОКИЙ СТЕГНА МЕДІАЛЬНИЙ (M. VAS-
TUS MEDIALIS) – М., розміщений на передній ділянці 
стегна; одна з головок чотириголового М. стегна. Поча-
ток: медіальна губа шорсткої лінії стегнової кістки, кін-
цеві сухожилки довгого і великого привідних М. При-
кріплення: медіальний край надко лінка. Функція: роз-
гинає гомілку в колін ному суглобі.

М. ШИРОКИЙ СТЕГНА ПРОМІЖНИЙ (M. VAS-
TUS INTERME DIUS) – М., розміщений на передній ді-
лянці стегна; одна з головок чотириго лового М. стегна. 
Початок: передня і ла теральна поверхні стегнової кіст-
ки. При кріплення: основа надколінка. Функ ція: роз гинає 
гомілку в колінному суглобі.

М. ЩЕЛЕПНО-ПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. MYLO HY-
O IDEUS) – широкий і тонкий М., разом із таким са-
мим М. з іншого боку займає весь простір між нижньою 
щелепою і під’язиковою кісткою, утворюючи увігнуту 
пластинку, яка являє собою дно ротової порожнини. По-
чаток: щелепно-під’язикова лінія нижньої щелепи. При-
кріплення: тіло під’язикової кістки, шов між під’язико-
вою кісткою та підборідною остю ниж ньої щелепи. 
Функ ція: підтягує під’язико ву кістку догори і наперед, 
опускає нижню щелепу.

М. ЩИТОНАДГОРТАННИЙ (M. THYROEPI-
GLO TTICUS) – М., розміщений у гортані. Початок: 
внутрішня поверхня пластинки щитоподібного хряща. 
Прикріплення: край надгортанника. Функція: розширює 
вхід у гортань.

 М’ЯЗ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИЙ – М’ЯЗ ЩИТОНАДГОРТАННИЙ
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М’ЯЗ ЩИТОПІД’ЯЗИКОВИЙ (M. THYROHYO-
I DE US) – М., розміщений у передній ділянці шиї. По-
чаток: коса лінія щитоподібного хряща. Прикріплення: 
тіло та основа великого рога під’язикової кістки. Фун-
кція: тягне під’язикову кістку до гортані або піднімає 
гортань.

М. ЩИТОЧЕРПАКУВАТИЙ (M. THYROARYTE-
NOIDEUS) – М., розмі щений у гортані. Початок: вну-
трішня поверхня пластинки щитоподібного хряща. При-
кріплення: м’язовий відросток черпакуватого хряща. 
Функція: звужує щілину між голосовими відростками, 
дещо напружує голосові зв’язки.

М. ЩІЧНИЙ (M. BUCCINATOR) – широкий, тон-
кий, приблизно чотирикутної форми М., розміщений у 
щічній ділянці лиця. Початок: альвеолярний відросток 
верхньої щелепи, щічний гре бінь і альвеолярна части-
на нижньої щелепи, крилонижньощелепний шов. При-
кріплення: шкіра та слизова оболонка кута рота, пере-
ходить на круглий М. Функція: тягне кут рота назад, 
притискує щоки і губи до зубів і альвеолярних відрос-
тків щелеп.

М. ЯЗИЧКА (M. UVULAE) – М., розміщений у м’я-
кому піднебінні. Початок: задня носова ость піднебін-
них кісток і сухожилкова пластинка М., напружуючого 
м’яке піднебіння. Прикріплення: верхівка язичка. Фун-
кція: піднімає й укорочує язичок.

М’ЯЗА МАЛОГО ГРУДНОГО СИНДРОМ – див.: 
Райта синдром.

М’ЯЗОВА ДИСТРОФІЯ ПРОҐРЕСУЮЧА – за-
хворювання, зумовлені дис трофічними змінами м’язо-
вої системи; характеризуються неухильним наростан-
ням м’язової слабкості, атрофією м’язів, зниженням 
м’язового тонусу, сухожилкових рефлексів та біоелек-
тричної активності м’язів.

М’ЯЗОВА ОБОЛОНКА – шар гладкої м’язової тка-
нини в складі стінки будь-якого порожнистого орґана 
травної, дихальної або сечостатевої систем.

М’ЯЗОВА ПАТОЛОҐІЧНА СТОМ ЛЮВА НІСТЬ – 
симптомокомплекс, який виникає при порушенні скоро-
чувальних властивостей м’язових волокон, порушенні 
нервово-м’язової передачі, при ураженні периферійного 
нерва і мотонейронів спинного мозку, а також відділів 
головного мозку, причетних до реалізації рухового акту; 
М. п. с. спостерігається при орґанічних захворюваннях 
нервової і м’язової систем, залоз внут рішньої секреції, 
неврозах; проявляється м’язовою втомою, неадекватною 
виконаній роботі; при цьому відпочинок не завжди при-
водить до повного відновлення працездатності.

М’ЯЗОВА СИСТЕМА – активна частина опорно-
рухового апарату, яка складається із гладких та попе-
речносмугастих м’язів.

М’ЯЗОВА ТКАНИНА – група тканин орґанізму 
людини та тварин, яка має властивість скорочуватися; 
розрізняють гладку і поперечносмугасту ске летну і сер-
цеву М. т.

М. Т. ГЛАДКА – М. т., яка формує м’язові оболон-
ки внутрішніх орґанів та стінки кровоносних судин; 
гладенькі м’язові клітини мають подовжену (від 15 до 

500 мкм) веретенопо дібну форму; відповідно до форми 
клітини ядра витягнуті в довжину; специфічною струк-
турною ознакою гладкої м’язової клітини є наявність 
у цито плазмі тонких волокон – міофібрил, які склада-
ються із тонших волоконець – протофібрил або міофіла-
ментів; між клітинами розміщена строма гладкої М. т. – 
ко лаґенові і еластичні волокна, які утворюють навколо 
кожної клітини щільні сітки.

М. Т. ПОПЕРЕЧНОСМУГАСТА СКЕЛЕТНА – 
М. т., яка побудована із подовжених багатоядерних 
поперечно смугастих м’язових волокон, характерною 
особливістю яких є поперечна посмугованість, зумов-
лена чергуванням смужок, або дисків, двопроменеза-
ломної (анізотропної) речовини – диски А і без двопро-
менезаломної (ізотропної) речовини – диски І; диски А і 
І входять до складу розміщених вздовж осі поперечнос-
мугастого м’язового волокна тонких волоконець – міо-
фібрил; міофібрили складаються із ультраструктурних 
волоконець – протофібрил, або міофіламен тів, двох ти-
пів: товстих і тонких; у скелетній мускулатурі розрізня-
ють два основних типи м’язових волокон: білі, які за-
безпечують швидку (фазну) рухову активність, і чер-
воні, які здатні до тривалого неколивального скорочен-
ня; склад майже всіх м’язів змішаний.

М’ЯЗОВЕ СКОРОЧЕННЯ – сукупність процесів, 
які змінюють механіч ний стан м’яза; характеризуєть-
ся уко роченням м’яза і розвитком механічного напру-
ження.

М’ЯЗОВИЙ АНАЛІЗАТОР – див.: Руховий аналі-
затор.

М’ЯЗОВОГО ЗАХИСТУ СИМПТОМ – напружен-
ня м’язів передньої черевної стінки, що є результатом 
вісцеромоторного рефлексу, який зумовлює своєрідну 
іммобілізацію черевної стінки та захист патолоґічно змі-
неного орґана; ознака перитоніту.

М’ЯЗОВО-ШКІРНОГО НЕРВА СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений ураженням м’язово-шкір-
ного нерва; характеризується поєднанням обмеження 
згинання передпліччя в позиції супінації і порушення 
супінації перед пліччя зі зниженням або відсут ністю 
рефлекса з двоголового м’яза плеча та гіпестезією шкі-
ри латеральної половини передньої поверхні перед-
пліччя.

М’ЯКИЙ ШАНКР – венеричне за хворювання, яке 
спричинюється Hae mo philus ducreyi; зараження від-
бувається статевим шляхом при пошкодженні шкіри або 
слизових оболонок статевих орґанів, через які збудник 
потрапляє в орґанізм і поширюється лімфоґенно; інку-
баційний період – 3–5 днів; умовно виділяють три стадії 
захворювання: І стадія характеризується виникненням 
на місці проникнення збудників інфекції яскраво-чер-
воної плями, в центрі якої через добу розвивається вуз-
лик, на вершині якого утворюється везикула, що пере-
творюється на глибоку пустулу; на ІІ стадії (розпаду) на 
місці пустули утворюється виразка з нерівними зубчас-
тими краями; виразки м’які, різко болісні, легко крово-
точать при торканні; ІІІ стадія – стадія заживлення; іс-
нує кілька клі нічних різновидів за хворюваня.

 М’ЯЗ ЩИТОПІД’ЯЗИКОВИЙ – М’ЯКИЙ ШАНКР
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М’ЯКИЙ ШАНКР ҐАНҐРЕНОЗНИЙ – клінічний 
різновид М. ш., який виникає внаслідок приєднання фу-
зоспірильозу, а також анаеробної інфекції; розвиваєть-
ся на головці статевого чле на з поширенням на частину 
крайньої плоті; спостерігається значне руйнування тка-
нин з оголенням кавернозних тіл.

М. Ш. ДИФТЕРОЇДНИЙ – клі нічний різновид М. 
ш., що характеризується більш тривалим перебігом і ви-
никає внаслідок змішаної інфекції (виявляються збуд-
ники М. ш. та псевдо дифтерійні палички); дно виразки 
покрите зеленувато-сірим фібринозним нальотом.

М. Ш. ЗМІШАНИЙ – розвивається внаслідок зара-
ження одночасно М. ш. і сифілісом, або при послідовно-
му зараженні; при зараженні одночасно М. ш. та сифілі-
сом спочатку розвивається картина М. ш. а потім через 
3–4 тижні можуть з’явитися ознаки твердого шанкру.

М. Ш. ЛІЙКОПОДІБНИЙ – клі нічний різновид М. 
ш.; локалізується в заголовковій борозні статевого чле-
на; від основи виразки в глибину під шкірної тканини 
проходить щіль ний конус.

М. Ш. СЕРПІНҐІНОЗНИЙ – атипова форма М. ш., 
яка характеризується повільним перебігом, резистен-
тністю до терапії, поширенням процесу по периферії 
виразки.

М. Ш. ФАҐЕДЕНІЧНИЙ – клі нічний різновид М. 
ш.; виникненню сприяє нераціональна терапія припі-
каючими засобами; характеризується розпадом ткани-
ни з поширенням углиб.

М. Ш. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – клі нічний різновид М. 
ш.; розвивається при проникненні збудника в сальні за-
лози заголовкової борозни і препуціального мішка ста-
тевого члена, а також малих статевих губ; характери-
зується множинними виразками величиною до 0,5 см, 
округлої форми з піднятими краями і глибоким щіль-
ним дном.

М’ЯСИСТИЙ ЗАНЕСОК – патоло ґічне утворен-
ня, яке виникає в мат ці або матковій трубі при загибелі 
плода.

М’ЯСНА ВОДА – водний настій фаршу, приготова-
ного із телятини, яловичини або конини; компонент жи-
вильних середовищ для культивування мікроорґанізмів.

М’ЯСО – один із найважливіших продуктів харчу-
вання людини, який є джерелом повноцінних білків, не-
замінних амінокислот і поліненасичених жирних кис-
лот, необхідних для орґанізму мінеральних речовин і 
вітамінів.

М’ЯСОПЕПТОННИЙ БУЛЬЙОН – рідке живиль-
не середовище для культивування мікроорґанізмів; скла -
дається із м’ясної води та пептону (1–2%).

М’ЯТА КІНСЬКА – див.: Шандра звичайна.
М’ЯТА ПЕРЦЕВА (MENTHA PI PE RITA L.) – ба-

гаторічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих. 
Стебло чотиригранне, гіллясте, покрите темно-фіоле-
товими волосками. Листки короткочерешкові, довгас-
ті; зверху – темно-зелені, знизу – світло-зелені. Квіт-
ки дрібні, блідо-фіолетові, зібрані в коло соподібне су-
цвіття. Цвіте в червні–лип ні. Дія: спазмолітична, зне-
болююча, жовчо гінна.

НнНн
НАБОТА (M. NABOTH) ЗАЛОЗИ – залози ший-

ки матки, розміщені поза епі телієм її слизової обо-
лонки.

НАБРЯК(И) – надмірне накопичення рідини в тка-
нинах орґанізму і серозних порожнинах, що проявляєть-
ся збільшенням об’єму тканин або зменшенням міст-
кості серозної порожнини, зміною фізичних властивос-
тей (турґора, еластичності) і розладом функції набряк-
лих тканин та орґанів; умовно виділяють дві групи Н.: 
ґенералізовані (системні) і локалізовані.

Н. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНІ – Н., які спричинені дією за-
гальних для всього орґанізму чинників, які порушили 
інтеґральні механізми реґуляції водно-сольового обмі-
ну; Н. г. виявляються в багатьох частинах орґанізму; Н. 
г. можуть бути викликані втратою онкотично активного 
білка плазми (нефротичний синдром, опікова плазмо-
рея, голодання, печінкова недостатність), або загальним 
підвищенням капілярного тиску (серцева недостатність, 
ниркова недостатність); при системних васкулітах мож-
ливе загальне підвищення проникності судин; при будь-
яких Н. г. діють патоґенетичні чинники, що зумовлю-
ють обов’язкову гіперфункцію ренін-анґіотензин-аль-
достеронової системи та загальний надлишок натрію 
в орґанізмі.

Н. ЛОКАЛІЗОВАНІ – спричинюються підвищен-
ням внутрішньосудинного гідростатичного тиску, зни-
женням онкотичного ґрадієнта, або комбінацією обох 
механізмів.

Н. ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ГЕМОДИНАМІЧНИЙ – 
розвивається внаслідок підвищення гідростатичного 
тиску в обмінних судинах без первинних змін їх про-
никності.

Н. ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ЗАПАЛЬНИЙ – виникає 
внаслідок підвищення гідростатичного тиску в капі-
лярах та збільшення судинної проникності; виділяють 
три типи динаміки судинної проникності при запа-
ленні: 1) рання перехідна фаза підвищення судинної 
проникності при запаленні зумовлена переважно роз-
ширенням міжклітинних проміжків, внаслідок скоро-
чення ендотеліоцитів; виключно важливу роль у цій 
фазі має гістамін; 2) пізня подовжена фаза починаєть-
ся через 1-2 години після пошкодження васкуляризо-
ваної тканини і досягає найбільшого вираження через 
4-6 годин; триває не менше 24 годин; вважається, що 
судинна проникність переважно зумовлена поліпеп-
тидними медіаторами запалення, у тому числі, цитокі-
нами макрофаґального і лімфоцитарного походження; 
спостерігається активація клітинного цитоскелету ен-
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дотеліальних клітин; підвищенню проникності спри-
яють прискорення трансцитозу та міжклітинні проце-
си – втягнення ендотеліоцитами відростків, що зумо-
влюють сполучення клітин, внаслідок чого між ними 
з’являються проміжки; 3) раннє стійке підвищення 
проникності зумовлюється масивною дією первинного 
альтеруючого фактора і дією гідролаз та інших, пере-
важно, лейкоцитарних механізмів вторинної альтерації 
на судини; при значній та розповсюдженій альтерації 
судинна проникність збільшується упродовж перших 
30-45 хвилин і не знижується протягом кількох годин; 
потім упродовж кількох діб спостерігається її повільне 
зниження; уражаються артеріоли, капіляри та венули, 
розвивається некроз, злущення ендотелію та розриви 
базальних мембран; стабілізація судинної проникності 
розвивається внаслідок тромбоутворення та нового ут-
ворення судин.

НАБРЯК ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ЛІМФОДИНАМІЧ-
НИЙ – спостерігається при обструкції лімфатичних су-
дин внаслідок порушення їх дренажної функції стосов-
но рідини та білка, що поступово спричинює втрату он-
котичного білкового ґрадієнта та підвищення тканинно-
го тиску вільної рідини.

Н. АНҐІОНЕВРОТИЧНИЙ – див.: Квінке синд-
ром.

Н. БЕЗБІЛКОВИЙ – див.: Дистрофія аліментар-
на. 

Н. ВІЙСЬКОВИЙ – див.: Дис трофія алімен тарна.
Н. ГОЛОДНИЙ – див.: Дистрофія аліментар на.
Н. ГОМІЛКИ СПАДКОВИЙ – спадкова (успадку-

вання за аутосомно-домінантним типом) хвороба, яка 
характеризується індуративним набряком гомілок, що 
проявляється відразу або через деякий час після на-
родження, затримкою фізичного і психічного розвит-
ку.

Н. ЗЛОЯКІСНИЙ – форма анаеробної інфекції, яка 
характеризується розвитком набряку тканини без поміт-
ного ґазоутворення.

Н. КВІНКЕ – див.: Квінке синдром.
Н. ЛЕГЕНЬ – патолоґічний стан, зумовлений знач-

ним пропотіванням рідкої частини крові в інтерстиційну 
тканину, а потім в альвеоли, що клінічно проявляється 
тяжкою ядухою, ціанозом і клекотанням у грудях. В ос-
нові Н. л. лежать: гостре підвищення гідростатичного 
тиску в капілярах малого кола кровообігу; порушення 
проникності капілярної стінки; зниження колоїдно-ос-
мотичного тиску плазми; швидке падіння внутрішньо-
плеврального тиску. Ви діляють блискавичну форму 
Н. л., яка закінчується летальним кінцем протягом кіль-
кох хвилин; гострий Н. л., що триває 2–4 години; затяж-
ний Н. л. (спосте рігається частіше інших форм), який 
може тривати кілька діб.

Н. ЛЕГЕНЬ КАРМІНОВИЙ – артеріальна гіпере-
мія легень, яка спо стерігається при дослідженні трупа 
у випадку смерті від травматичної асфіксії.

Н. І НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – про-
цес, який характеризується розладами церебрального 
кровообігу, а також порушеннями водно-сольового та 

інших видів обміну в головному мозку і проявляється в 
інтра- і інтер структуральній гіпергідратації, яка призво-
дить до збільшення об’єму вмісту черепа і підвищення 
внутрішньочерепного тиску. Залежно від етіолоґічних 
факторів виділяють пухлинний, травматичний, післяо-
пераційний, токсичний (інтоксикаційний), запальний, 
ішемічний, осмотичний, гідростатичний набряк і на-
бухання головного мозку; залежно від патоґенетичних 
особливостей розрізняють вазоґенний і цитотоксичний 
Н. н. г. м. Набрякова рідина накопичується в тка нині 
головного мозку нерівномірно: у бі лій речовині вона 
розміщена переважно в інтерстиційних просторах, у 
сірій – інтрацелюлярно, причому набухають, головним 
чином, ґліальні елементи, а нейрони часто бувають на-
віть зморщені.

Н. ОБМЕЖЕНИЙ ГОСТРИЙ – див.: Квінке син-
дром.

Н. ПРЕРЕТИНАЛЬНИЙ – див.: Ретино па тія ідіо-
патична центральна.

Н. ШКІРИ ГОСТРИЙ ВЕСНЯНИЙ – фотодерма-
тит, який розвивається в ділянках шкіри, що зазнали 
впливу сонячного випромінювання; характерний набряк 
шкіри, який швидко розвивається.

Н. ШКІРИ НИЖНІХ КІН ЦІВОК ГЕМОРАҐІЧ-
НИЙ – хвороба, яка характеризується однобічним на-
бряком шкіри, що гостро розвивається в ділянці гоміл-
ковоступневого суглоба та гомілки, крововиливами в 
шкіру та під шкірну тканину.

Н. ШКІРИ ОБМЕЖЕНИЙ БОЛЮЧИЙ – див.: 
Еритромелалґія.

Н. ШКІРИ ПОВОРОТНИЙ З НЕКРОБІОЗОМ – 
хвороба, що характеризується рецидивуючими набряка-
ми шкіри (як правило, кінцівок) з утворенням швидко-
ростучих вузлів червоного кольору, дистрофією і розпа-
дом колаґенових волокон дерми та еозинофілією. 

НАБРЯКОВА ХВОРОБА – див.: Дис трофія алімен-
тарна.

НАБРЯКОВИЙ СИНДРОМ НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – симптомокомплекс, зумовлений функціональ-
ною недостат ністю нирок і накопиченням в орґанізмі 
новонародженого альдостерону, який надійшов від ма-
тері під час пологів; характеризується набряком великих 
соро мітних губ у новонародженої дівчинки і статевого 
члена у хлопчика, який інколи поширюється на лобкову 
ділянку і нижні кінцівки.

НАБУТИЙ РЕФЛЕКС – див.: Умовний рефлекс.
НАБУТІ ОЗНАКИ – риси, відсутні в предків даної 

особини, які з’явились в орґанізмі протягом його індиві-
дуального життя під впливом зовнішніх умов. 

НАБУХАННЯ – збільшення об’єму тіла внаслідок 
поглинання ним із оточуючого середовища рідини або 
пари.

НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – збільшен-
ня об’єму головного мозку, зумовлене зв’язуванням рі-
дин клітинно-волокнистими структурами при порушен-
нях водно-сольового обміну; супроводжується підви-
щенням внутрішньочерепного тиску та порушеннями 
функцій мозкових центрів.

 НАБРЯК ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ЛІМФОДИНАМІЧНИЙ – НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
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НАВИЧКА – вміння вирішувати той чи інший вид 
завдання, доведене до автоматизму.

НАВІЮВАНІСТЬ – властивість особи, що прояв-
ляється в підвищеній сприйнятливості психічного впли-
ву іншої особи або групи осіб.

НАВІЮВАННЯ – спрямована психічна дія, яка 
сприймається суб’єктом пасивно, без критичної оцінки.

НАВІЮВАННЯ ВЕРБАЛЬНЕ – див.: Навіюван-
ня словесне.

НАВІЮВАННЯ ГІПНОТИЧНЕ – навіювання, спря-
моване на людину чи групу людей, які перебувають у 
стані гіп нозу.

НАВІЮВАННЯ ЗОРОВЕ – навіювання, що вклю-
чає використання зображень осіб, предметів або явищ.

НАВІЮВАННЯ СЛОВЕСНЕ – на віювання за до-
помогою мовного впливу.

НАВКОЛОМІХУРОВИЙ ПРОСТІР – тканинний 
простір навколо сечового мі хура, обмежений спереду 
передміхуровою, а позаду – позадуміхуровою фасцією; 
з’єднується з боковим тканинним простором таза. 

НАВКОЛОПЛІДНІ ВОДИ – рідина, розміщена в 
амніоні (навколоплідному мішку); Н. в. є проміжною 
зоною між орґанізмом матері і плодом упродовж всієї 
вагітності та необхідним середовищем для плода, вико-
нуючи численні функції щодо забезпечення його росту 
і розвитку; максимальний об’єм Н. в. (1000–1500 мл) 
спостерігається в період між 30–38 тижнями вагітності, 
у кінці вагітності він становить близько 600 мл.

НАВКОЛОПРЯМОКИШКОВИЙ ПРОСТІР – тка-
нинний простір, обмежений фасціальним футляром пря-
мої кишки; з’єднується з позадупрямокишковим про-
стором.

НАВКОЛОСЕРЦЕВА СУМКА – див.: Перикард.
НАВКОЛОСОСКОВИЙ КРУЖОК – піґментована 

ділянка шкіри, що оточує сосок молочної залози.
НАВЧАННЯ РОЗЛАДИ – нездатність засвоювати, 

зберігати або узагальнювати нову інформацію, трудно-
щі в набуванні практичних навичок внаслідок недостат-
ності або дефектів уваги, пам’яті, логічного мислення, 
а також труднощів у відтворенні необхідних навичок.

НАВ’ЯЗЛИВЕ РАХУВАННЯ – див.: Арифмоманія.
НАВ’ЯЗЛИВІ ДІЇ – форма нав’язливого стану; про-

являється непереборним прагненням здійснювати певні 
рухи або дії.

НАВ’ЯЗЛИВІ ДУМКИ – форма нав’язливого стану; 
проявляється, перш за все, хворобливим потягом знову 
і знову вирі шувати непотрібні питання. 

НАВ’ЯЗЛИВІ ЗГАДКИ – форма нав’язливого ста-
ну; болісне тривале виникнення у свідомості хворого 
образної згадки про будь-яку неприємну подію.

НАВ’ЯЗЛИВІ ПОТЯГИ – форма нав’язливого ста-
ну; виникаючі у свідомості хворого сильні прагнення 
здійснити будь-який безглуздий, небезпечний вчинок.

НАВ’ЯЗЛИВІ РЕПРОДУКЦІЇ – форма нав’язливо-
го стану; виражається у нав’язливому потягу згадува-
ти.

НАВ’ЯЗЛИВІ СТАНИ – думки, згадки, сумніви, бо-
язні, потяги, дії, рухи, що виникають незалежно і всу-

переч бажанню хворого; характеризуються неперебор-
ністю і постійністю.

НАВ’ЯЗЛИВІ СУМНІВИ – форма нав’язливого 
стану; хворий постійно відчуває сумніви в правильності 
й завершеності своїх вчинків.

НАВ’ЯЗЛИВІ УЯВЛЕННЯ – форма нав’язливого 
стану; проявляється у вигляді мимовільно виникаючих 
одних і тих самих уявлень.

НАВ’ЯЗЛИВІСТЬ – див.: Нав’язливі стани.
НАГІДКИ ЛІКАРСЬКІ (CALEN DULA OFFICI-

NA LIS L.) – однорічна трав’яниста рослина з роди-
ни складно цвітих. Стебло прямостояче, заввишки 30–
60 см, гіллясте до самої основи, покрите залозистими 
волосками. Листки видовжені, оберненояйцеподібні. 
Квітки золотаво-жовті або оранжеві, на довгих ніжках, 
зібрані на верхівках стебел у великі кошикоподібні суц-
віття з плоскими квітколожами і зеленими обгортками. 
Крайові квітки язичкові; всередині трубчасті, двоста-
теві, але безплідні: продукують тільки пилок. Плоди – 
сім’янки, розташовані в два-три ряди; зовнішні – сер-
поподібні або перснеподібної форми, великі; внутріш-
ні – дрібніші, гачкуватої форми. Цвітуть Н. л. з липня до 
вересня. Дія: протизапальна, заспокійлива, бактерицид-
на, кардіотонічна, гіпотензивна.

НАГНІЙНА ГАРЯЧКА – див.: Гнійно-резорбтив-
на гарячка.

НАГНОЄННЯ – утворення гною у вогнищі запа-
лення.

НАГОЛОШЕННЯ (лат. accentus – наголос) – поси-
лена гучність або виразність.

НАҐЕРА (F. R. NAGER) АКРОФАЦІАЛЬНИЙ 
ДИЗОСТОЗ – див.: Дизостоз Наґера акрофаціальний.

НАҐЕРА (F. R. NAGER) СИНДРОМ – див.: Дизос-
тоз Наґера акрофаціальний.

НАҐЕРА – де РЕЙНЬЄ (F. R. NAGER – J. P. de 
REYHIER) СИНДРОМ – див.: Дизостоз Наґера акро-
фаціальний.

НАДБАРАБАННА КИШЕНЯ – див.: Надбарабан-
не заглиблення.

НАДБАРАБАННЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ (RECESSUS 
EPITYMPANICUS) – частина барабанної порожнини, 
розміщена вище барабанної перетинки.

НАДБАРАБАННИЙ ПРОСТІР – див.: Надбарабан-
не заглиблення.

НАДБРІВНИЙ РЕФЛЕКС – при постукуванні по 
внутрішньому краю надбрівної дуги спостерігається 
змикання повік; рівень рефлекторної дуги – ядра трій-
частого і лицьового нервів; фізіолоґічний рефлекс.

НАДВИРОСТОК (EPICONDYLA RIS) – виступ на 
поверхні виростка, що є місцем прикріплення м’язів та 
зв’язок.

НАДВИСОКОЧАСТОТНА ТЕРАПІЯ – див.: Мік-
ро хвильова терапія.

НАДГОРТАННИК (EPIGLOTTIS) – хрящ гортані, 
що являє собою пластинку, розміщену нижче кореня 
язика; закриває вхід до гортані під час ковтання.

НАДГРУДНИННИЙ МІЖАПОНЕВРОТИЧНИЙ 
ПРОСТІР – простір, розміщений між поверхневою і 
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глибокою пластинками власної фасції шиї над яремною 
вирізкою груднини; містить м’які тканини і яремну ве-
нозну дугу.

НАДЗВИЧАЙНИЙ ПОДРАЗНИК – фактор оточу-
ючого або внутрішнього середовища, що спричинює па-
толоґічні зміни життєдіяльності.

НАДКЛАС – таксон, що об’єднує ряд класів у ме-
жах типу.

НАДКЛЮЧИЧНА ДІЛЯНКА – латеральна ділян-
ка шиї, обмежена попереду заднім краєм груднино-клю-
чично-соскоподібного м’яза, позаду – переднім кра єм 
трапецієподібного м’яза, знизу – середньою частиною 
тіла ключиці.

НАДКОЛІНОК (PATELLA) – найбільша сесамо-
подібна кістка людини, розміщена в товщі сухожилка 
чотириголовкового м’яза стегна; бере участь у передачі 
зусиль цього м’яза при розгинанні го мілки.

НАДКОЛІНОК РУДИМЕНТАРНИЙ – вроджена 
вада розвитку, яка характеризується малими розмірами 
надко лінка.

НАДКОЛІНОК ЧАСТОЧКОВИЙ – вроджена вада 
розвитку, яка характеризується надколінком, що скла-
дається із двох або трьох фраґментів.

НАДЛАМ – підокісний перелом трубчастої кістки 
без порушення її неперерв ності, але з кутовою дефор-
мацією.

НАДЛАМ ОСОБИСТОСТІ – невиражені зміни 
особистості, зумовлені психотравмуючими переживан-
нями або малопроґредієнтним психічним захворюван-
ням.

НАДНИРКОВА ЗАЛОЗА ДОДАТ КО ВА – анома-
лія розвитку, яка характе ри зується скупченням клітин 
наднир ко вої залози, що тісно пов’язані зі стате ви ми за-
лозами; розміщений у жінок у ши рокій зв’язці матки, у 
чоловіків – у калитці.

НАДНИРКОВИЙ – такий, що стосується наднир-
кових залоз.

НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ (GLANDU LAE SUP RA-
RENALES) – парні залози внутрішньої секреції, роз-
міщені над верх німи полюсами нирок; складаються із 
внутріш нього мозкового шару і зовнішньої кіркової ре-
човини; ззовні Н. з. по криті сполучнотканинною капсу-
лою; у кірко вому шарі розрізняють три зони: клубочко-
ву, пучкову і сітчасту; у мозко вому шарі Н. з. синтезу-
ються катехоламіни, до яких належать адреналін, норад-
реналін та дофамін; вони мають виражену дію на вугле-
водний, жировий, електролітний обміни, беруть участь 
у реґуляції функції серцево-судинної системи, мають 
вплив на збудливість нервової системи та скорочувальну 
здатність гладкої мускулатури; у кірковій речовині син-
тезуються кортикостероїди; у клубочковій зоні вироб-
ляються мінералокортикостероїдні гормони, що мають 
вирішальний вплив на підтримку балансу електролітів 
та рідини в орґанізмі; у середній пучковій зоні синте-
зуються ґлюкокортикоїдні гормони, які беруть участь у 
реґуляції основних видів обміну.

НАДНИРКОВІ ТІЛЬЦЯ – додаткові надниркові 
тільця, які розміщені в широкій зв’язці.

НАДНІГТЬОВА ПЛАСТИНКА – тонка епітеліаль-
на облямівка попереду нігтьового валика, розміщена над 
нігтьовою пластинкою в ділянці нігтьової ямочки.

НАДОРБІТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС МАК-КАРТІ – 
див.: Надбрівний рефлекс.

НАДПІД’ЯЗИКОВА ДІЛЯНКА – верх ня частина 
передньої ділянки шиї, обмежена знизу під’язиковою 
кісткою.

НАДП’ЯТКОВО-ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ – та-
кий, що стосується надп’яткової та великогомілкової 
кісток.

НАДП’ЯТКОВО-ГОМІЛКОВИЙ – такий, що сто-
су ється надп’яткової кістки та гомілки.

НАДП’ЯТКОВО-П’ЯТКОВИЙ – такий, що сто-
сується надп’яткової та п’яткової кісток.

НАДП’ЯТКОВО-ЧОВНОПОДІБНИЙ – такий, що 
стосується надп’яткової та човноподібної кісток.

НАДРИВ – часткове порушення неперервності 
м’яких тканин при закритих пошкодженнях.

НАДРОДИНА – таксон, що включає одну або кіль-
ка родин у межах ряду.

НАДРЯД – таксон, що об’єднує кілька рядів у ме-
жах класу.

НАДСУДИННА ПЛАСТИНКА – зов нішній шар 
власне судинної оболонки очного яблука, що прилягає 
до склери.

НАДТАЛАМІЧНА ДІЛЯНКА – див.: Епіталамус.
НАДЧЕРЕВНА ДІЛЯНКА – ділянка на передній 

стінці черева, обмежена зверху мечоподібним відрост-
ком та ребровою дугою, знизу – лінією, що з’єднує най-
ниж чі точки десятих ребер, з боків – латеральними кра-
ями прямих м’язів черева.

НАДЧЕРЕВ’Я – див.: Епіґастрій.
НАД’ЯЄЧКО (EPIDIDYMIS) – довгасте утворен-

ня, розміщене вздовж заднього краю яєчка; за формою 
Н. порівнюють з ретортою; середня частина – тіло, на 
поперечному розтині має форму трикутника; верхній кі-
нець Н. потовщений і заокруглений – головка; ніжній – 
хвіст, переходить, різко загинаючись, у сім’явивідну 
протоку; Н. містить виносні канальні яєчка і дуже зви-
висту протоку Н., яка біля нижнього кінця переходить 
у сім’явивідну протоку; у Н. відбувається дозрівання 
сперматозоїдів, секреція рідкої частини сперми та на-
копичення сперми.

НАЖЕ – ДЕ РЕЙНЬЄ (F. R. NAGER – J. P. DE 
REYNIER) СИНДРОМ – різновид спадкового манди-
булярного дизостозу; спостерігаються “антимонголоїд-
ні” очні щілини, дисплазія вушних раковин, гіпоплазія 
нижньої щелепи та скронево-щелепного суглоба.

НАЗАЛЬНА ПРОБА – після закапування алерґену 
в порожнину носа оцінюється інтенсивність спровоко-
ваної алерґічної реакції.

НАЗАЛЬНИЙ – такий, що стосується носа та його 
порожнини.

НАЗІОН – краніометрична точка, роз міщена на се-
редині носолобного шва.

НАЗОЕТМОЇДАЛЬНО-ОЧНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Чарліна синдром.
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НАЗОЛАБІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Аствацату-
рова носогубний рефлекс.

НАЗООРБІТАЛЬНИЙ – такий, що стосується од-
ночасно носа та орбіти.

НАЗОПАЛЬПЕБРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при лег-
кому постукуванні по спинці носа або натискуванні на неї 
спостерігається змикання повік; фізіолоґічний рефлекс.

НАЗОСПІНАЛЕ – краніометрична точка, розміще-
на в місці перетину медіальної площини з лінією, що 
з’єднує нижні краї грушоподібного отвору.

НАЗОФАРИНҐІТ – запалення слизової оболонки 
носоглотки.

НАЙБЛИЖЧА ТОЧКА ЯСНОГО ЗОРУ – най-
ближча до ока точка, на рівні якої око може ясно бачити 
предмети при максимальному напруженні акомодації.

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA) – тип тваринних 
орґанізмів, до якого належать одноклітинні та зрідка – 
колоніальні орґанізми. Переважно мікроскопічні – від 
2–5 до 50–200 мкм; деякі інфузорії – 1,5–3 мм, грегари-
ноподібні – 16 мм, а раковини фораменіфер – до 10 см. 
Тіло Н. складається з протоплазми, яка вклю чає одне чи 
кілька ядер та орґанели. Роз множення відбувається поді-
лом або пуп куванням; статевий процес – кон’юґація або 
копуляція. Характеризуються здат ністю за несприятли-
вих умов утворювати цисти. Н. поділяють на 4 класи: 
сарко дові, джгутиконосці, споровики, інфузорії.

НАМЕТИ – збірно-розбірні споруди із тканинних 
матеріалів, що утримуються на опорних пристроях; за-
стосовуються для розміщення людей і майна в польо-
вих умовах. Розрізняють такі види Н.: похідні, табірні, 
уніфіковані і спеціальні.

“НАМИСТО ВЕНЕРИ” – сифілітична лейкодерма, 
яка проявляється численними депіґментованими пляма-
ми на шиї.

НАН- (нано-; грец. nanos – карлик) – частина склад-
них слів, яка означає належність до карлика, карлико-
вості.

НАНІЗМ – ненормально низький зріст, різке відста-
вання росту в довжину (нижче 130 см для чоловіків і ни-
жче 121 см – для жінок).

Н. ГІПОТИРЕОЇДНИЙ – Н., зумовлений вродже-
ною гіпофункцією щитоподібної залози; характеризу-
ється пропорційною будовою тіла.

Н. ГІПОФІЗАРНИЙ – Н., зумовлений недостат-
ністю передньої частки гі пофізу; поєднується з пору-
шеннями роз витку інших ендокринних залоз і статевих 
орґанів; характеризується пропор ційною будовою тіла.

Н. МІТРАЛЬНИЙ – Н., що спостерігається в осіб, 
які з дитинства страждали вадами мітрального клапана.

Н. НАДНИРНИКОВИЙ – Н., зумовлений гіперфун-
кцією надниркових залоз; характеризується пропорцій-
ною будовою тіла.

Н. НИРКОВИЙ – Н., зумовлений хронічними за-
хворюваннями нирок.

Н. ПРИМОРДІАЛЬНИЙ – див.: Пальтауфа синдром.
Н. РАХІТИЧНИЙ – Н., який спостерігається при 

рецидивуючому тяжкому перебігу рахіту; характери-
зується непропорційною будовою тіла.

Н. ТИРЕОҐЕННИЙ – див.: Н. гіпотиреоїдний.
Н. ХОНДРОДИСТРОФІЧНИЙ – див.: Ахондропла-

зія.
Н. ЦЕРЕБРАЛЬНО-ГІПОФІЗАРНИЙ – див.: Н. 

гіпофізарний.
НАНІЗМ ДИСТРОФІЧНИЙ – див.: Марото – Ла-

мі хвороба.
НАНО- – див.: Нан-.
НАНОДІАҐНОСТИКА – діаґностика структурних 

та функціональних змін тканин, орґанів і систем орґаніз-
му на нанометровому діапазоні розмірів.

НАНОСКОПІЯ – метод розпізнавання та досліджен-
ня об’єктів розмірами від 1 нанометра до 1 міліметра.

НАНОСОМІЯ – див.: Нанізм.
НАНОФІЄТОЗ – гельмінтоз із групи трематодо зів, 

який спричинюється Nano phyetus salmincola schikho-
balowi, що нале жить до класу плоских черв’яків, класу 
трематод; джерелом збудників інвазії є хворі Н. люди 
та тварини (остаточні носії); зараження відбувається 
при вживанні в їжу сирої риби, що містить інвазійних 
метацеркаріїв; основне значення в патоґенезі мають 
токсико-алерґічні ре акції та механічна дія збудників; 
клінічна картина характеризується явищами ентери-
ту.

НАПАД – хворобливий стан, що виникає раптово, 
як правило, багаторазово повторюється, чітко обмеже-
ний у часі.

НАПЕРСТЯНКА ВЕЛИКОКВІТКОВА (DIGITA-
LIS GRANDIFLORA MILL.) – багаторічна трав’я-
ниста росли на з коротким кореневищем і прямостоя-
чим волосистим стеблом. Листки цілі, ланцетні, світ-
ло-зелені, трохи опушені. Квітки світло-жовті, великі, 
на коротких ніжках, мають форму наперстка і зібрані 
в однобічну китицю. Росте на галявинах, узліссі, серед 
чагарників, на лісосіках. Дія: кардіо тонічна, активізую-
ча кровообіг, сечогінна.

НАПІВПЕРЕТИНЧАСТИЙ – такий, що частково 
складається із перетинки, із мембрани.

НАПРУЖЕНІСТЬ – (у психіатрії) стан, що харак-
теризується напружено-зосередженою позою, малодос-
тупністю, готовністю до раптових дій; виникає на фоні 
глибокого психічного розладу.

НАПРУЖЕННЯ РЕАКЦІЯ – комплекс пристосу-
вальних реакцій орґанізму, направлених на мобілізацію 
його енерґетичних та пластичних ресурсів.

НАРАТА (P. A. NARATH) СИМПТОМ – на висхід-
ній пієлоґрамі спостерігається верхній рівень контраст-
ної речовини в ниркових мисках; рентґенолоґічна ознака 
гіпотонії і значного розширення ниркової миски.

НАРВАСАДА – форма статевих зносин, яка поля-
гає у введенні статевого члена між молочними залоза-
ми жінки.

НАРКО- (грец. narko – потьмарення свідомості, за-
ці пеніння, сон) – частина складних слів, яка означає 
«потьмарення свідомості», «зацепеніння», «втрата чут-
ливості», «наркоз».

НАРКОАНАЛІЗ – дослідження психічно хворого, 
що ґрунтується на отриманні даних про його відчуття 
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та переживання після штучного викликання у хворого 
рауш-стану.

НАРКОГІПНОЗ – прискорення настання гіпнотич-
ного стану або його поглиблення шляхом попереднього 
введення наркотичних або снотворних засобів.

НАРКОЗ (1) – штучно викликаний глибокий сон, 
який супроводжується виключенням свідомості, 
аналґезією, розслабленням скелетної мускулатури та 
пригніченням рефлекторної активності.

НАРКОЗ (2) – метод викликання наркозу (1) з ме-
тою безболісного проведення хірурґічних втручань та 
створення умов для управління функціями орґанізму.

Н. ІНГАЛЯЦІЙНИЙ – наркоз, при якому хво-
рий вдихає ґазоподібну або пароподібну наркотичну 
суміш.

Н. НЕІНГАЛЯЦІЙНИЙ – наркоз, що досягається 
введенням в орґанізм фармаколоґічних препаратів (за-
гальних анестетиків) будь-яким шляхом, крім інгаля-
ційного; залежно від шляху введення розрізняють внут-
рішньовенний, внутрішньом’язовий, внутрішньокіст-
ковий, внутрішньоплевральний, внутрішньоочеревин-
ний, пероральний, тонкокишковий, прямокишковий та 
під шкір ний Н.

НАРКОЛЕПСІЯ – див.: Желіно хво роба.
НАРКОЛЕПСІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: Желіно 

хвороба.
НАРКОЛЕПСІЯ СИМПТОМАТИЧНА – гіпнолеп-

сія без нападів каталепсії, що ускладнює перебіг різно-
манітних орґанічних уражень ц. н. с.

НАРКОЛОҐІЯ – розділ психіатрії, що вивчає про-
яви, етіолоґію і патоґенез токсикоманій, хронічного ал-
коголізму та наркоманій, розробляє методи їх поперед-
ження та лікування.

НАРКОМАН – особа, яка не може протистояти зви-
чці; особливо це стосується вживання наркотиків та ал-
коголю.

НАРКОМАНІЇ – 1) токсикоманії, що виникають вна-
слідок зловживання легкими наркотичними засобами; 
2) хвороби, які характеризуються потягом до постій-
ного прийому в дозах, що збільшуються, наркотичних 
лікарських засобів та наркотичних речовин внаслідок 
стійкої психічної і фізичної залежності від них.

НАРКОМАНІЯ ГАШИШНА – див.: Гашишизм.
НАРКОМАНІЯ ЕФІРНА – див.: Ефіроманія.
НАРКОМАНІЯ КОКАЇНОВА – див.: Кокаїнізм.
НАРКОМАНІЯ КОМБІНОВАНА – див.: Полінар-

ко манія.
НАРКОМАНІЯ ОПІЙНА – див.: Опіо манія.
НАРКОПСИХОТЕРАПІЯ – психотерапія в поєд-

нанні з попередньою дією на хворого психотропними 
засобами, що за безпечують підвищену навіюваність, зні -
мають напруження, боязнь та тривогу.

НАРКОТИЗМ – див.: Наркоманії (2).
НАРКОТИКИ – див.: Наркотичні засоби.
НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ – речовини та вміщую-

чі їх продукти, зловживання якими може призвести до 
розвитку наркоманій.

НАРОДЖУВАНІСТЬ – процес поповнення чисель-
ності населення внаслідок народження дітей.

НАРУГА – 1) нестерпне знущання; 2) зле висмію-
вання кого-, чого-небудь.

НАРУГА СЕКСУАЛЬНА – будь-яка насильниць-
ка сексуальна дія; зокрема зґвалтування, інцест, содо-
мія, оральна копуляція, введення сторонніх предметів у 
вхідний отвір статевого орґана або відхідника; до Н. с. 
також відносять будь-які статеві дії, а також хтиві і не-
пристойні дії осіб з анормальним статевим потягом до 
дітей, що може спричинити подразнення, непокоїти або 
ображати дитину; дії, пов’язані з статевою експлуата-
цією дітей: порноґрафія, проституція та примушування 
дітей здійснювати сороміцькі дії.

НАРУГА ФІЗИЧНА – дія, яка призводить до нав-
мисного фізичного травмування.

НАРЦИСИЗМ – див.: Аутомоносексуалізм.
НАСЕЛЕННЯ – 1) людська популяція, яка віднов-

люється в процесі зміни поколінь внаслідок народжень 
та смертей; 2) сукупність людей, що живуть на Землі 
або на конкретній території континенту, країни, району, 
населеного пункту.

НАСИЛЬНА СМЕРТЬ – смерть людини, що насту-
пає внаслідок пошкоджуючої дії на орґанізм різних фак-
торів оточуючого середовища.

НАСИЛЬНИЙ ПЛАЧ – мимовільний плач, що не 
відповідає ситуації та емо ційному стану; частіше спос-
терігається при псевдобульбарному паралічі.

НАСИЛЬНИЙ СМІХ – мимовільний сміх, що не 
відповідає ситуації та емо ційному стану; частіше спос-
терігається при псевдобульбарному паралічі.

НАСИЛЬНІ ЯВИЩА – психічні розлади, які про-
являються мимовільно виникаючими непереборними 
думками, рухами, вчинками.

НАСИЛЬСТВО – дія на людину різнома нітних фак-
торів оточуючого середовища, які, порушуючи фізіо-
лоґічні функції або анатомічну цілісність тканин і 
орґанів, призводять до розладу здоров’я або смерті.

НАСТАНОВА (у психолоґії) – стан готовності, схиль-
ності людини до виконання певного виду діяльності.

НАСТАНОВНІ РЕАКЦІЇ – сукупність рефлектор-
них рухів, за допомогою яких тварини стають на кінців-
ки з встановленням голови тім’ям догори.

НАСТОЇ – рідкі лікарські форми, що являють со-
бою водні витяги лікарських речовин із рослинної си-
ровини, які отримують шляхом нагрівання на водяній 
бані; використовуються для внутрішньо го і зовнішньо-
го застосування.

НАСТОЙКА – рідка лікарська форма, що є спирто-
вим, спиртоводним, спиртово-ефірним витягом із рос-
линної лікарської сировини, яку отримують без нагрі-
вання та видалення екстраґента.

НАСТРІЙ – відносно стійкі емоції, що мають вплив 
на психічну діяльність.

НАСТРІЙ МАРЕННЯ – настрій тривоги, який ха-
рактеризується відчуттям незрозумілості оточуючого, 
передчуттям біди, що передує появі марення.

НАСТРІЙ ШИЗОФРЕНІЧНИЙ – на ст рій, який 
спостерігається при шизо френії, що розвивається; ха-
рактеризується від чуттям внутрішнього незадоволення, 
наростанням відособленості, відчуження від оточуючого 
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світу та людей; поєд нується з втратою безпосередності 
переживань, підсиленням самоспостереження, відчут-
тям зміни самосвідомості.

НАСТРОЮ РОЗЛАДИ – психопатоло ґічні стани, які 
характеризуються ґлобальними порушеннями настрою; 
клі ніч но розрізняють біполярні і уніполярні Н. р.

Н. Р. БІПОЛЯРНИЙ – психопатоло ґічний стан, що, 
як правило, починається з депресії і характеризується 
розвитком мінімально одного епізоду з підвищеним на-
строєм упродовж захворювання; при біполярному роз-
ладі типу І спостерігається чергування розгорнутих 
маній та великих депресій; при біполярному розладі 
ІІ типу депресивні епізоди змінюються гіпоманіями – 
стертими, непсихотичними періодами збудження не-
значної тривалості.

Н. Р. УНІПОЛЯРНИЙ – депресивний синдром, 
який протікає, як правило, у формі кількох вираже-
них епізодів упродовж життя; депресія проявляється ін-
вертованими веґетативними симптомами або атиповими 
ознаками: тривожно-фобіч ними розладами, погіршен-
ням стану до вечора, утрудненим засинанням, гіперсом-
нією в денні години, підвищенням апетиту; характерна 
зміна депресивних епізодів відносно безсимптомними 
періодами.

НАСТУРЦІЯ ЛІКАРСЬКА (NASTUR TIUM OF-
FI CINALAE L.) – багаторічна трав’яниста рослина з 
родини хрестоцвітих. Стебло порожнисте, борозенчас-
те, листки пірчасторозсічені, розташовані на стеблі по-
парно, супротивно. Верхній листок трохи округлий. Всі 
листки сидячі, виїмчасто-зарубчасті, черешкові. Квіт-
ки білі, у короткій китиці на верхівці основного стебла. 
Плоди – округло-довгасті стручки з насінням. Цвіте з 
травня до вересня. Росте на болотистих ґрунтах, у ка-
люжах із стоячою водою, обабіч струмків. Дія: проти-
запальна, протиалерґічна, жовчогінна.

НАТИВІЗМ – концепція в психолоґії, за якою здат-
ність до сприймання простору та часу природжена й іс-
нує апріорно, не розвиваючись у процесі досвіду.

НАТИВНИЙ – природний, вроджений.
НАТИВНИЙ ПРЕПАРАТ – біолоґічний об’єкт у 

природному вигляді, що не зазнав фіксації, забарвлен-
ня та ін.; Н. п. застосовують з демонстраційною та до-
слідницькою метою.

НАТІЧНИК – скупчення “холодного” гною, обме-
жене сполучнотканинною оболонкою, пов’язане зі своїм 
джерелом – туберкульозним вогнищем у кістках або суг-
лобах та має схильність до переміщення по міжм’язових 
і під апоневротичних просторах.

НАТРІЙ – Na; хімічний елемент ІА групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 11, атомна 
маса 22,9898; у тілі людини міститься Н. 0,1–0,15% (від 
маси); Н. – один з основних біолоґічних хімічних еле-
ментів; Н. є основним чинником обміну води, оскіль-
ки визначає осмолярність позаклітинної рідини; бере 
участь у реґуляції перебігу внутрішньоклітинних мета-
болічних процесів, підтриманні трансмембранного по-
тенціалу, реґуляції кислотно-основного стану, тонусу 
судин; підвищує нервово-м’язову провідність; є скла-

довою мінеральної основи кісток; у нормі концентра-
ція Na+ становить 136–145 ммоль/л; мінімальна добова 
потреба орґанізму в йонах натрію 2 г.

НАТРІЙУРЕЗ – виділення іонів натрію з сечею.
НАТЯГУВАННЯ СИМПТОМ – при пасивних ру-

хах кінцівок внаслідок натягування корінців спинномоз-
кових нервів, самих нервів або оточуючих тканин вини-
кають болі.

НАФТАЛАН – див.: Нафталанська нафта.
НАФТАЛАНСЬКА НАФТА – густа, сиропоподібна 

рідина чорно-бурого кольо ру з зеленуватим відтінком, 
зі своєрідним запахом; містить складну суміш вуглевод-
нів та смол, ароматичні речовини, феноли, сірку, хлор, 
маґній і ряд інших речовин; родовище Н. н. розташова-
не в Касум-Ісмайлівському районі Азербайджану.

НАФТАЛАНОЛІКУВАННЯ – застосування з ліку-
вальною метою нафталанської нафти як у нативному виг-
ляді, так і у вигляді препаратів; при Н. ароматичні та біо-
лоґічно активні речовини (йод та ін.), що містяться в на-
фталанській нафті, подразнюють периферійні рецептори, 
закладені в шкірі, а також проникають через непошкодже-
ну шкіру у внутрішні середовища орґанізму; нейрогумо-
ральні явища, що виникають внаслідок цього, зумовлю-
ють десенсибілізуючий і протизапальний ефект.

НАФТА-НАФТАЛАН – див.: Нафталанська нафта.
НАФТУСЯ – гідрокарбонатно-кальцієво-маґнієва 

слабомінералізована вода з високим вмістом орґаніч-
них речовин, яка застосовується для лікування хворих 
із захворюваннями нирок, сечовивідних шляхів та пе-
чінки.

НАФЦІҐЕРА (H. C. NAFFZIGER) СИМ ПТОМ – 
при натискуванні на шийні вени виникає біль у попе-
рековій ділянці і по ходу сідничого нерва; озна ка под-
разнення попереково-крижових корінців.

НАФЦИҐЕРА (H. C. NAFFZIGER) СИНДРОМ – 
див.: Драбинчастого м’яза синдром.

НАХЛАССА (NACHLASS) СИМПТОМ – хворо-
му, що лежить на спині, натискують на пасивно зігнуту 
в колінному суглобі ногу в напрямі кульшового суглоба; 
при патолоґії кульшового суглоба виникає біль у ниж-
ньому відділі хребта.

НАХШПІЛЬ – сексуальні дії, що відбуваються піс-
ля статевого акту, мають заспокійливий характер, вира-
жають задоволення і почуття вдячності партнеру.

НЕАДЕКВАТНІСТЬ – (у психіатрії) невідповід-
ність окремих психічних актів або їх сукупності зов-
нішнім обставинам.

НЕБЕКУРА (J. P. NEBÉCOURT) СИНД РОМ – трі-
ада вроджених аномалій: гіпофізарний карликовий зріст, 
інфантильні ґеніталії, цукровий діабет.

НЕВ(О)- (лат. naevus – занос) – частина складних 
слів, яка означає належність до невусу або заносу. 

НЕВАГОМІСТЬ – відсутність ваги, тобто сили, з 
якою тіло під впливом тяжіння тисне на опору та відчу-
ває з боку цієї опори відповідну протидію.

НЕВИЛІКОВНІСТЬ – див.: Інкурабельність.
НЕВІНА (S. NEVIN) МІОПАТІЯ – див.: Веланде-

ра синдром.
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НЕВІНА (S. NEVIN) СИНДРОМ – пресенільна ен-
це фалопатія неясного ґенезу, яка, звичайно, проявляєть-
ся у віці між 50 та 70 роками; спостерігаються проґресу-
ючі розлади зору до повної сліпоти, параліч рухів, роз-
лади мовлення, мозочкові симптоми, пониження інте-
лекту, напади міоклонічних судом.

НЕВОКАРЦИНОМА – див.: Мела нома.
НЕВР- (неври-, невро-, нейр-, нейро-; грец. neuron – 

нерв, волокно, сухожилок) – частина складних слів, яка 
означає належність до нервів, до нервової системи. 

НЕВРАЛҐІЧНИЙ – такий, що стосується невралґії, 
схожий на неї; невралґічного характеру.

НЕВРАЛҐІЯ – синдром, який характеризується ін-
тенсивними болями по ходу чутливого чи змішаного не-
рва або в їх ніх іннерваційних ділянках; часто по єд ну-
ється з гіпер- або гіпестезією в зоні їх ньої ін   нервації.

НЕВРАЛҐІЯ ҐЛОСОФАРИНҐЕАЛЬНА – див.: Сі-
кара синдром.

НЕВРАЛҐІЯ КОЛІНЧАСТОГО ВУЗЛА – див.: 
Колінчастого вузла синдром.

НЕВРАЛҐІЯ ПСИХІЧНА – див.: Псих алґія.
НЕВРАЛҐІЯ П’ЯТКОВА – див.: Талалґія.
НЕВРАЛЬНИЙ – такий, що стосується нерва або 

нервової системи.
НЕВРАПРАКСІЯ – закрите пошкодження нерва, 

яке проявляється тимчасовим порушенням його про-
відності.

НЕВРАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Невра сте-
нія.

НЕВРАСТЕНІЧНОГО ШОЛОМА СИМПТОМ – 
див.: Шолома симптом.

НЕВРАСТЕНІЯ – одна із форм неврозу; характе-
ризується підвищеною збудливістю та подразливістю, 
розладами сну, різко підвищеною стомлюваністю, зни-
женою працездатністю, нездатністю зосередитися при 
тривалій праці, головними болями або відчуттям “обру-
ча” нав коло голови та ін.

НЕВРАСТЕНІЯ АВІТАМІНОЗНА – порушення 
психіки при гіпоавітамінозах, яке нагадує неврастенію.

НЕВРАСТЕНІЯ ПАРАЛІТИЧНА – астенія зі зни-
женням рівня психічної діяльності; спостерігається в 
початковому періоді розвитку проґресивного паралічу.

НЕВРАСТЕНІЯ СИФІЛІТИЧНА – див.: Невра-
стенія паралітична.

НЕВРАСТЕНІЯ СУДИННА – астенія, що спостері-
гається при атеросклерозі су дин головного мозку, або 
артеріальній гі пертензії чи гіпотензії.

НЕВРЕКЗЕРЕЗ – викручування, виривання нерва, 
екстракція нерва.

НЕВРЕКТОМІЯ – вирізування частини нерва.
НЕВРЕЛЬОЗ – див.: Лістеріоз.
НЕВРИЛЕМОМА – див.: Нейриле мома.
НЕВРИНОМА – див.: Нейрилемома.
НЕВРИНОМАТОЗ МНОЖИННИЙ – див.: Нейро-

фіброматоз.
НЕВРИТ – ураження нерва запального або деґенера-

тивного характеру, яке клі нічно проявляється невралґією, 
гіпер естезією, анестезією та парестезіями з м’язовою ат-

рофією в ділянці іннервації ураженого нерва; виділяють 
Н. окремих периферійних нервів – мононеврити і по лі-
неврити; за темпом розвитку симптомів Н. поділяють 
на гострі, підгострі та хро ніч ні, за етіолоґією – на інфек-
ційні, ток сич ні, травматичні, авітамінозно-дистрофічні, 
ішемічні та зумовлені охолодженням.

Н. НОСОВІЙКОВОГО НЕР ВА – див.: Чарліна 
синдром.

Н. РЕТРОБУЛЬБАРНИЙ ПЕРИФЕРИЧНИЙ – 
див.: Периневрит ретробульбарний.

НЕВРОВАСКУЛЯРНИЙ – див.: Нейроваскуляр-
ний.

“НЕВРОҐЕННА САРКОМА” – див.: Нейрилемо-
ма злоякісна.

НЕВРОҐЕННИЙ – 1) такий, що виникає внаслідок 
нервового захворювання; 2) такий, що походить із не-
рвів або із нервових утворень.

НЕВРОҐЛІЯ – опорно-трофічний та захисний ске-
лет нервової тканини, в якому містяться всі нервові клі-
тини. Н. по діляють на макроґлію та мікроґлію. Макро-
ґлія складається з епендими, астроґлії та оліґодендроґлії. 
Походить з ектодерми. Мікроґлія представлена пооди-
нокими клітинами з невеликими відростками. Клітини 
її здатні до фаґоцитозу і виконують у нервовій системі 
захисні функ ції; розвивається з мезенхіми.

НЕВРОЗ(И) – перехідні психоґенні функ ціональні 
психічні захворювання, які характеризуються астенічни-
ми, нав’язливими, істеричними розладами з тенденцією 
до затяжного перебігу, а також тимчасовим пониженням 
розумової та фізичної працездатності.

Н. ІПОХОНДРИЧНИЙ – див.: Іпохондричний син-
дром.

Н. ІСТЕРИЧНИЙ – невротичний розлад, що ха-
рактеризується різними соматичними та психічними 
симптомами, які виникають за механізмом дисоціації 
(процес, за допомогою якого певні елементи внутріш-
нього психічного змісту виходять зі сфери усвідомлю-
ваного і не можуть бути викликані з пам’яті вольовим 
шляхом).

Н. КАРДІОФОБІЧНИЙ – Н., який характеризуєть ся 
нав’язливою боязню тяжкого серцевого захворювання.

Н. КЛІМАКТЕРИЧНИЙ – Н., який виникає на 
фоні клімактеричного синдрому.

Н. КОМОЦІЙНИЙ – Н., який виникає через деякий 
час після черепно-мозкової травми; характеризується 
подразливою слабкістю, зниженням настрою та праце-
здатності, проявами істерії.

Н. НАВ’ЯЗЛИВИХ СТАНІВ – Н., який проявля-
ється нав’язливими боязнями, уявленнями, згадками, 
сумнівами і т. ін.

Н. ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНИЙ – розлад, 
який характеризується постійно виникаючими думками 
або фантазіями (обсесіями) та спонуканнями або діями 
(компульсіями), що повторюються; вони усвідомлюють-
ся пацієнтом як хворобливі та сприймаються з відчут-
тям сильного внутрішнього опору.

Н. ПЕНСІЙНИЙ – Н., який розвивається внаслідок 
виходу на пенсію в невпевнених у собі осіб із слабкими 
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контактами з оточуючими; проявляється астенодепре-
сивним синдромом.

НЕВРОЗ СОЦІАЛЬНИЙ – Н., який виникає під 
впливом будь-яких обставин життя та діяльності хво-
рого як члена сус пільства.

Н. РУХОВИЙ – Н. з переважанням рухових розладів.
Н. ТРАВМАТИЧНИЙ – див.: Н. комоційний.
Н. ТРИВОЖНИЙ – невротичний розлад, який ха-

рактеризується хронічною неадекватною тривогою або 
почерговими гострими нападами тривоги чи паніки.

Н. ФОБІЧНИЙ – невротичний розлад, який харак-
теризується безпричинною або надмірно перебільше-
ною боязню будь-яких предметів, ситуацій або фізіо-
лоґічних проявів, які за своєю суттю не являють небез-
пеки і не можуть бути джерелом тривоги.

Н. ЧЕКАННЯ – Н. нав’язливих станів, при якому 
виникають нав’язливі побоювання власної нездатності 
в будь-якій діяльності, що може призводити до дійсного 
порушення цієї діяльності.

Н. ЯТРОҐЕННИЙ – Н., який виникає внаслідок не-
правильної дії лікаря або іншого медичного працівника.

Н. ВАЗОМОТОРНО-ТРОФІЧНИЙ – див.: Анґіо-
трофоневрози.

Н. ВЕҐЕТАТИВНИЙ – стан підвищеної збудливості 
та лабільності веґетативної нервової системи.

Н. СЕРЦЯ – див.: Кардіоневроз.
Н. СИСТЕМНИЙ – порушення діяльності будь-якої 

системи орґанізму, зумовлене психоґенними фактора-
ми.

Н. ТОРСІЙНИЙ ЦІЄНА (G. TH. ZIE HEN) – див.: 
Дистонія тор сійна.

НЕВРОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ – функціо-
нальні порушення або зриви вищої нервової діяльності 
у тварин в експерименті, спричинені перенапруженням 
основних нервових процесів.

НЕВРОЗОПОДІБНИЙ РОЗЛАД – стан, що уск-
ладнює перебіг будь-якого захворювання і за клінічни-
ми проявами схожий з неврозом.

НЕВРОЛЕМА – базальна мембрана, яка покриває 
мієлінове нервове волокно.

НЕВРОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Нейролеп-
тичні засоби.

НЕВРОЛІЗ – хірурґічне звільнення нер ва від руб-
ців, зрощень та ін.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ВОГНИЩЕВИЙ СИМП-
ТОМ – прояви порушення діяльності нервової систе-
ми, зумовлені локальною дією патолоґічного процесу 
на її центри та шляхи.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ВТОРИННИЙ СИМПТОМ – 
прояви порушення діяльності нервової системи, зумов-
лені супровідними щодо основного патолоґічного про-
цесу явищами.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ГНІЗДОВИЙ СИМПТОМ – 
див.: Невролоґічний вогнищевий симптом.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ СИМПТОМ – 
див.: Невролоґічний загальномозковий симптом.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ЗАГАЛЬНОМОЗКОВИЙ 
СИМПТОМ – прояви порушення діяльності нервової 

системи, зумовлені дією патолоґічного процесу на весь 
головний мозок.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНИЙ 
СИМ ПТОМ – ознака порушення діяльності нервової 
системи, що спостерігається на боці тіла, протилежно-
му вогнищу ураження або подразнення ц. н. с., а також 
локалізації прояву будь-якого іншого симптому.

НЕВРОЛОҐІЧНИЙ ПЕРВИННИЙ СИМПТОМ – 
прояви порушення діяльності нервової системи, зумо-
влені безпосередньою дією патолоґічного процесу на 
нервову тканину. 

НЕВРОЛОҐІЯ – розділ медичної науки, що вивчає 
розвиток, будову, функції, за хворювання нервової сис-
теми та розробляє способи їх лікування.

НЕВРОЛОҐІЯ КЛІНІЧНА – див.: Нев ропато лоґія.
НЕВРОМА – пухлиноподібне, переважно реґенера-

торне розростання нервових стовбурів.
НЕВРОМА АМПУТАЦІЙНА – див.: Неврома трав-

матична.
НЕВРОМА ҐАНҐЛІОНАРНА – див.: Ґанґліонев-

ро ма.
НЕВРОМА ТРАВМАТИЧНА – доброякісне не-

пухлинне розростання нервових волокон, шванівсь-
ких клітин і рубцевої тканини, що локалізується в прок-
симальному кінці пошкодженого нервового стов бура.

НЕВРОН – нервова клітина з усіма її відростками. 
Основний структурний і функціональний елемент нерво-
вої системи. Тіло складається з цитоплазми (нейроплазми) 
і ядра. Крім характерних для клітин орґанел, у нейроплаз-
мі завжди містяться орґанели спеціального призначення: 
неврофібрили і тигроїдна речовина. За формою тіла та 
кількістю відростків розрізняють: уніполярні Н. – з одним 
відростком, мають більш-менш кулясту форму; біполярні 
Н. – з двома відростками, видовжені; мультиполярні Н. – з 
багатьма відростками, неправильної багатокутної форми. 
Тіла Н. містяться переважно в ц. н. с. (спинний і головний 
мозок) або в ґанґліях. Об’єднуючись, відростки Н. утво-
рюють нервові волокна, які входять до складу нервів та 
провідних шляхів ц. н. с.

НЕВРОПАПІЛІТ – запалення перед нього відділу 
зорового нерва та соска зорового нерва.

НЕВРОПАТИЧНА КОНСТИТУЦІЯ – див.: Нев ро-
патія (у психіатрії).

НЕВРОПАТІЯ (у невролоґії) – стан, що ґрунтується 
на ураженнях периферійних нервів первинно-деґенера-
тивного характеру, спричинених різними факторами.

НЕВРОПАТІЯ (у психіатрії) – вроджений патолоґіч-
ний стан із різко вираженою загальною, особливо веґе-
тативною, збудливістю та нервово-психічною виснаж-
ливістю.

Н. ВЕСТИБУЛЯРНА – див.: Нейроніт вестибуляр-
ний.

Н. ДІАБЕТИЧНА – ураження нервової системи при 
цукровому діабеті.

Н. РЕТИКУЛЯРНА СЕНСОРНА СПАДКОВА – 
спадкове захворювання, при якому уражаються задні 
корінці спинномозкових нервів; клі нічно проявляється 
сухожилковою аре  флексією, втраченням чутливості в 
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ді лянці великих пальців ніг, трофічними порушеннями 
ніг у ділянці іннервації уражених корінців, послаблен-
ням слуху, болями.

НЕВРОПАТІЯ РОДИННА ГІПЕР ТРОФІЧНА – 
див.: Дежерина – Сотта гіпертрофічний неврит.

Н. СУДИННО-ТРОФІЧНА – див.: Анґіотрофонев-
рози.

Н. ТИРЕОТОКСИЧНА – ураження нервової сис-
теми при токсичному зобі.

НЕВРОПАТОЛОҐІЯ – галузь клінічної медицини, 
що вивчає причини і механізми патоґенезу захворювань 
нервової сис теми, а також розробляє методи їх діаґнос-
тики, лікування та профілактики.

НЕВРОТИЗАЦІЯ – хірурґічне підшивання до пери-
ферійного кінця пошкодженого нерва одного із непо-
шкоджених сусідніх нервів із метою відновлення функ-
ції пошкодженого нерва.

НЕВРОТИЧНИЙ – такий, що зумовлений або ви-
кликаний неврозом.

НЕВРОТИЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИ – зміни 
особи з наростанням стійких проявів неврозу.

НЕВРОТМЕЗИС – повний анатомічний перерив 
нерва.

НЕВРОТОМІЯ – оперативне перерізання нерва.
НЕВРОТОНІЯ – оперативне розтягнення нерва.
НЕВРОТРОПІЗМ – вибіркова спрямованість роз-

множення мікроорґанізмів у нервовій тканині, вибірко-
вий вплив отрут на нервову тканину та ін.

НЕВРОТРОПНИЙ – такий, що вибірково спрямо-
ваний на нервову тканину.

НЕВРОТРОФІЧНИЙ – такий, що стосується не-
рвової реґуляції трофіки.

НЕВРОХІРУРҐІЯ – див.: Нейрохірурґія.
НЕВРОЦИТ – див.: Неврон.
НЕВУС – доброякісне ураження, яке складається із 

меланоцитів (невусних клітин); частіше Н. розміщений 
на шкірі, інколи на слизових оболонках, кон’юнктиві 
та у судинному тракті ока; Н. розглядаються як вади 
розвитку нейроектодермальних піґментних елемен-
тів. 

Н. ВАРИКОЗНИЙ ОСТЕОГІПЕРТРОФІЧНИЙ – 
див.: Кліппеля – Треноне синдром. 

Н. ВОЛОСЯНИЙ – вроджене надмірне розростан-
ня волосся на обмеженій ділянці; можуть спостерігати-
ся недорозвинуті або неправильно сформовані волосяні 
фолікули.

Н. ГІПЕРКЕРАТОТИЧНИЙ – див.: Невус іх-
тіозиформний.

Н. ІХТІОЗИФОРМНИЙ – вроджені папіломатозні 
розростання епідермісу та гіперкератоз.

Н. КЕРАТОАТРОФІЧНИЙ – див.: Порокера тоз.
Н. ЛЕЙКОПІҐМЕНТОЗНИЙ – див.: Сатто на хво-

роба.
Н. ЛІНІЙНИЙ – вроджені папіломатозні роз-

ростання або гіперкератоз по ходу нерва або в межах 
зони Захарьїна – Геда.

Н. ЛІПОМАТОЗНИЙ ШКІР НИЙ ПОВЕРХНЕ-
ВИЙ – див.: Хофмана – Цурхелле синдром. 

Н. МЕЛАНОФОРМНИЙ – див.: Неґелі – Бло ха – 
Ядассона синдром.

Н. НІГТЬОВИХ ПЛАСТИН СМУГОПО ДІБНИЙ 
СИМЕТРИЧНИЙ – вроджена оніходистрофія, яка ха-
рактеризується темними незначно за глибленими бороз-
нами в централ ь ній частині нігтьових пластин І і V паль-
ців рук.

Н. ОКА – невус, розміщений у шкірі повік, 
кон’юнктиві та судинному тракті ока; джерелом його 
розвитку є елементи шванівської оболонки чутливих не-
рвів або меланоцити неврального гребеня. 

Н. РОДИННИЙ ХРОМАТО ФОРМ НИЙ – див.: 
Incontinentia pigmenti.

Н. САЛЬНИХ ЗАЛОЗ – гіперплазія сальних залоз 
на волосистій частині голови або на обличчі; має вигляд 
щіль ного утворення.

Н. САТТОНА (R. L. SUTTON) – див.: Сат то на хво-
роба. 

Н. СУДИННИЙ – див.: Геманґіома.
Н. ФІБРОЕПІТЕЛІАЛЬНИЙ – вроджена ано малія 

розвитку епідермісу та дерми, що має вигляд вузлів, які 
висять на ніжці. 

НЕВУС ШКІРИ – доброякісне ураження шкіри, яке 
розвивається із меланоцитів (невусних клітин) епідермі-
су або дерми; виділяють такі гістолоґічні типи невусів: 
примежовий Н., складний Н., внутрішньодермальний 
Н., епітеліоїдний і/або веретеноклітинний Н. (ювенільна 
меланома), Н. із балоноподібних клітин, галоневус (хво-
роба Саттона), ґіґантський піґментований Н., фіброзна 
папула носа, голубий Н., клітинний голубий Н.

Н. Ш. ІЗ БАЛОНОПОДІБНИХ КЛІТИН – Н., який 
складається із великих (збільшених у 10 разів у порів-
нянні з нормальними невусними клітинами) мономор-
фних пластинчастих клітин з прозорою цитоплазмою; 
виникають переважно в осіб молодого віку в будь-яких 
ділянках шкірного покриву.

Н. Ш. ВНУТРІШНЬОДЕРМАЛЬНИЙ – Н., який 
характеризується роз міщенням невусних клітин у де-
рмі та (у незначній кількості) поблизу епідермально-де-
рмального з’єднання; невусні клітини розміщені у виг-
ляді гнізд, тяжів, а інколи поодиноко серед фіброзної 
тканини; у деяких випадках невусні клітини лежать у 
вигляді “компактної маси”, час то зустрічаються багато-
ядерні клітини з темними ядрами, розміщені у вигляді 
“розеток”, “грудок”.

Н. Ш. ҐІҐАНТСЬКИЙ ПІҐМЕНТОВАНИЙ – Н., 
який складається із двох частин: поверхневої і глибо-
кої; поверхнева частина за будовою схожа з внутрішньо-
дермальним, або складним Н.; глибока час тина скла-
дається переважно із веретеноподібних клітин, які скла-
даються в пучки або вузлики; звичайно, ці клі тини про-
ростають у підшкірну жирову тканину.

Н. Ш. ГОЛУБИЙ – Н., який являє собою голубу-
вату, голубувато-коричневу або голубувато-сіру пляму, 
округлої або овальної форми (15 мм у діаметрі); мік-
роскопічно характеризується розростаннями в дермі ме-
ланоцитів, що являють собою витягнуті клітини з від-
ростками, які нагадують дендрити; клітини розміщені 
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групами, можуть проростати в під шкірну жирову тка-
нину. 

НЕВУС ШКІРИ ЕПІТЕЛІОЇДНИЙ АБО ВЕРЕ-
ТЕНОКЛІТИННИЙ – складний Н., часто з примежо-
вою активністю, явищами псевдокарциноматозної гі-
перплазії, субепідермального набряку; здебіль шого зус-
трічаються два види клітин: округлі невусні клітини з 
такої ж форми ядром, часто ексцентрично розміщеним, 
оточеним широкою зоною світлої пінис тої цитоплазми; 
веретеноподібні клітини, розміщені у вигляді пучків, 
перпендикулярних до епідермісу; характерна наявність 
одноядерних та багатоядерних ґіґантських клітин не-
правильної форми, що нагадують клітини Тутона або 
Пирогова – Ланґханса.

Н. Ш. ЗМІШАНИЙ – Н., який характеризується на-
явністю гнізд невусних клітин, які зустрічаються в ді-
лянці епідермально-дермального з’єднання та в дермі 
різної глибини; виникають на різних ді лянках шкіри на 
2–5-му десятилітті життя.

Н. Ш. ІНВОЛЮТИВНИЙ – Н., який являє собою 
шатроподібне або у вигляді папули підвищення шкіри 
носа поблизу від його країв; мікроскопічно складається 
із фіброзної тканини, серед якої розкидані багатоядерні 
ґіґантські клітини. 

Н. Ш. ЛІНІЙНИЙ ЕПІДЕРМАЛЬНИЙ – клініч-
ний різновид Н., що має вигляд кількох піґментованих 
вузликів, прямої або овальної форми, відмежованих 
один від одного ділянками незміненої шкіри.

Н. Ш. ОТА (M. T. OTA) – див.: Ота невус.
Н. Ш. ПРИМЕЖОВИЙ – Н., який характеризу єть ся 

проліферацією невусних клітин у базальному шарі епі-
дермісу та в ділянці дермо-епідермального з’єднання, в 
основному в ділянці вершин гребеня сітчастого шару; 
невусні клітини мають овальну, округлу, веретеноподіб-
ну або кубічну форму з округлим ядром, оточеним го-
моґенною, частіше світлою цитоплазмою, в якій можуть 
виявлятися зерна меланіну.

Н. Ш. СКЛАДНИЙ – див.: Н. ш. змішаний.
Н. Ш. ЮНКЦІОНАЛЬНИЙ – див.: Н. ш. примежо-

вий.
НЕҐАТИВІЗМ – безглуздий опір всякому зовнішньо-

му впливу; при активному неґативізмі хворий завжди 
виконує дію, яка є точно протилежною тому, що вима-
гають від нього.

Н. АКТИВНИЙ – Н., який проявляється протидією 
хворого будь-яким інструкціям і виконанням інших дій 
замість тих, що вимагаються.

Н. МОВЛЕННЄВИЙ – Н., який проявляється від-
мовою відповідати на питання або відповідями, що не 
стосуються заданих питань.

Н. ПАРАДОКСАЛЬНИЙ – Н., який проявляється 
виконанням хворим дій, протилежних тим, що вимага-
ються.

Н. ПАСИВНИЙ – Н., який проявляється опором 
будь-якій пасивній зміні позиції тіла і кінцівок, що суп-
роводжується різким підвищенням м’язового тонусу. 

“НЕГНУЧКОЇ ЛЮДИНИ” СИНДРОМ – захворю-
вання, яке характеризується проґресивним наростанням 

риґідності м’язів, головним чином, тулуба та їх боючи-
ми спазмами, що призводить до обмеження рухомості, 
у першу чергу, – хребта.

НЕҐЕЛЕ (F. K. NAEGELE) ТАЗ – косозвужений 
таз, який спостерігається при анкілозі крижово-клубо-
вого зчленування.

НЕҐЕЛІ (O. NAEGELI) СИНДРОМ – спадкове 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) за-
хворювання із групи гемораґічних діатезів, зумовлене 
порушенням аґлютинації тромбоцитів; спостерігають-
ся крововиливи в шкіру та під слизові оболонки, часті 
кровотечі із сечостатевих шляхів; кількість тромбоцитів 
нормальна; виявляються деґенеративні форми і анізоци-
тоз; час кровотечі та ретракції кров’яного зсідка значно 
подовжений, час зсідання крові нормальний.

НЕҐЕЛІ (O. NAEGELI) ТИП INCO N TINENTIA 
PIGMENTI – див.: Неґелі – Блоха – Ядасона синдром.

НЕҐЕЛІ (O. NAEGELI) ТРОМБОПАТІЯ – див.: 
Неґелі синдром.

НЕҐЕЛІ – БЛОХА – ЯДАСОНА (O. NAEGELI – 
B. BLOCH – W. JA DASSOHN) СИНДРОМ – тип In-
co n tinentia pigmenti; успадковується за аутосомно-домі-
нантним типом; характеризується сітчастою піґмента-
цією шкіри, що виникає без попередніх запальних явищ 
на другому році життя, симетричним кератозом долонь 
та підошов, зниженим потовиділенням, можливий фолі-
кулярний кератоз; аномалії очей, звичайно, відсутні, змі-
ни зубів виражені нерізко (гіпоплазія емалі).

НЕҐЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ ВІ РУСІВ – взаємодії 
вірусів на рівні продуктів ґенів при одночасному прони-
канні в клітину віріонів різних вірусів; взаємодії вірусів 
у клітині умовно поділяють на два основних види: пер-
ший – ґенетичні взаємодії вірусів на рівні ґеномів; дру-
гий – неґенетичні взаємодії на рівні продуктів ґена.

НЕҐІШІ (NEGISHI – МІСТО У ЯПОНІЇ) ВІРУС-
НИЙ ЕНЦЕФАЛІТ – гостре інфекційне захворювання, 
яке спричинюється вірусом роду флавовіру сів родини 
тоґавірусів; характеризується ураженням оболонок та 
тканини мозку. 

НЕҐРО (C. NEGRO) СИМПТОМ (1) – при спробі 
здійснити пасивний рух відчувається легкий опір, який 
переривається ритмічними м’язовими посмикуваннями; 
ознака тремтячого паралічу.

НЕҐРО (C. NEGRO) СИМПТОМ (2) – якщо хво-
рий дивиться вгору, то око на боці ураження неначе 
піднімається вище, ніж на здоровому боці; при цьому 
між нижньою повікою і рогівкою відкривається шир-
ша смужка склери, а зіниця на боці паралічу здаєть-
ся вищою; ознака периферійного паралічу лицьового 
нерва.

НЕДІЄЗДАТНІСТЬ – втрата особою здатності 
са мостійно здійснювати свої громадянські права та 
обов’язки внаслідок глибоких порушень психіки, зумо-
влених психічною хворобою або слабоумством.

НЕДОКРІВ’Я – див.: Анемія.
НЕДОКРІВ’Я МІСЦЕВЕ – див.: Ішемія.
НЕДОНОШЕНІ ДІТИ – діти, які народилися між 

28-м та 38-м тижнями внутрішньоутробного розвит-

 НЕВУС ШКІРИ ЕПІТЕЛІОЇДНИЙ – НЕДОНОШЕНІ ДІТИ



651

ку з вагою меншою 2500 г, зростом меншим 45 см; за-
лежно від ваги тіла при народженні, розрізняють 4 сту-
пені не до ношеності: 1-й ступінь – вага тіла 2001–2500 г; 
2-й ступінь – вага 1501–2000 г; 3-й ступінь – вага 1001–
1500 г; 4-й ступінь – вага менша 1000 г. 

НЕДОНОШЕНІСТЬ – рівень розвитку плода, на-
родженого до закінчення нормального періоду внутріш-
ньоутробного розвитку; характеризується недостатньою 
опірністю до дії факторів зовнішнього середовища, не-
досконалістю термореґуляції, схильністю до асфіксії.

НЕДОНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ – мимовіль-
не повторне переривання вагітності раніше фізіолоґіч-
ного строку.

НЕДОРІКУВАТІСТЬ – розлад мовлення, який по-
лягає в неправильному вимовлянні окремих фонем (зву-
ків мови).

НЕДОСТАТНІСТЬ КАРДІЇ – див.: Халазія кардії.
НЕДОСТАТНІСТЬ КЛАПАНА СЕРЦЯ – нездат-

ність клапана серця ефективно перешкоджати зворот-
ному току крові.

НЕДОУМСТВО – див.: Слабоумство.
НЕЖИТЬ СІННИЙ – див.: Поліноз.
НЕЖИТЬ СМЕРДЮЧИЙ – див.: Озена.
НЕЖИТЬ ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ СМЕР-

ДЮЧИЙ – див.: Озена.
НЕЗАЙМАНІСТЬ – відсутність у даної особи ста-

тевих зносин; у жінок основною ознакою Н. є збере-
женість дівочої пліви.

НЕЗВ’ЯЗНІСТЬ – втрата здатності утворювати асо-
ціації, хаотично безладний набір слів, відсутність гра-
матичної оформ леності мови.

НЕЗЕЛОФА (C. NEZELOF) СИНДРОМ – ауто со-
мально-рецесивна аплазія вилочкової залози з лімфо-
пенією; спо стерігається також різке зниження реактив-
ності Т-лімфоцитів; хворі високочутливі до інфікування 
слабопатоґенними або умовно-патоґенними збудниками, 
такими як Candida albicans, Pneumocystis carinii та віру-
су цитомеґалії.

НЕЗЕРТОНА (E. W. NETHERTON) СИНДРОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним або ре-
цесивним, зчепленим з Х-хромосомою, типом) ано малія 
шкіри; спостерігається суха іхтіозоподібна еритродермія 
тулуба та кін цівок, виражені сухість і ламкість волосся, 
брів та вій; волосся досягає довжини тільки 3–4 см і ла-
мається; часто – кропив’янка та анґіонев ро тичний на-
бряк.

НЕЗЕРТОНА (E. W. NETHERTON) ХВОРОБА – 
див.: Незертона синдром.

НЕЗИДІОБЛАСТОМА – див.: Інсулінома.
НЕЙГАУЗЕРА – БЕРЕНБЕРҐА (E. B. D. NEU HA-

U SER – W. BERENBERG) СИНДРОМ – розслаблення 
сфінктерів кардіального відділу шлунка в грудних дітей; 
клінічно спостерігається часте зригування їжі, блювання.

НЕЙМАНА (I. NEUMANN) АФТОЗ –на фоні тяж-
кого загального стану спо стерігається поєднання аф-
тозного стоматиту та вульвіту неясної етіолоґії; інколи 
виникає поліморфна або вузлувата еритема, поліартрит, 
кон’юнктивіт.

НЕЙМАНА (I. NEUMANN) ЛІХЕ НОЇД НА ПСЕВ-
ДОМІКСЕДЕМА – див.: Муциноз шкіри папульозний.

НЕЙМАНА (I. NEUMANN) СИНДРОМ – врод-
жені доброякісні пухлини ясен у дітей грудного віку; 
спостерігаються множинні неболючі випинання вздовж 
країв щелеп, через які часто проростають молочні зуби 
з дефектами емалі.

НЕЙМАНА (I. NEUMANN) ХВОРОБА – різновид 
пухирчатки; характеризується спонтанним утворенням 
пухирів на слизовій оболонці рота та ґеніталій, у па-
хвових ямках; пухирі швидко виразкуються і перекри-
ваються папіломатозними масами ґрануляційної ткани-
ни; часто спостерігається сприятливий перебіг хвороби 
з тривалими ремісіями.

НЕЙРАМІНОВА КИСЛОТА – 2-кето-3,5-дідезок-
си-5-аміно-D-ґліцеро-D-ґалактононова кислота; входить 
до складу ґлікопротеїдів, оліґосахаридів; Н. к. – полі-
функціональна сполука з сильними кислотними влас-
тивостями; СООН-група Н. к. при фізіолоґічних значен-
нях рН вільна та від’ємно заряджена; цим пояснюєть-
ся значний вплив Н. к. на фізико-хімічні властивості та 
біолоґічну активність речовин, що її містять.

НЕЙРАТА – КУШІНҐА (R. NEU RATH – H. W. CU-
SHING) СИНДРОМ – поєднання адіпозоґенітальної 
дистрофії та ґіґантизму.

НЕЙРЕКТОМІЯ – див.: Невректомія.
НЕЙРИЛЕМОМА – доброякісна і, як правило, доб-

ре відмежована або інкапсу льо вана пухлина, яка розви-
вається із оболонок нерва; розрізняють тип Ан тоні А з 
ядрами, що розміщені у вигляді закруток (тільця Веро-
кая), і тип Антоні Б з пухко розміщеними клітинами в 
широкопетлистій мікрокістозній фібрилярній стромі; у 
випадках існування пухлини упродовж багатьох міся-
ців або років час то розвиваються вторинні зміни, такі 
як кровотеча, тромбоз, фаґоцитоз ліпідів і гемосидери-
ну, кістозні зміни.

НЕЙРИЛЕМОМА ЗЛОЯКІСНА – злоякісна пухли-
на, яка розвивається із оболонок нерва; може бути інкап-
сульована, інколи представлена кількома вузлами по хо-
ду нерва. Поширюється по периневральних і периваску-
лярних просторах, може метастазувати. Мік роскопічно 
характеризується поліморфним клітинним складом. Ха-
рактерні клітини з овальними або витягнутими ядрами, 
які розміщені безладно або утворюють пучки, що пере-
плітаються, палісади, завихрення.

НЕЙРИНОМА – див.: Нейрилемома.
НЕЙРИТ – див.: Аксон.
НЕЙРОАЛЕРҐІЯ – алерґічна реакція в нервовій 

тканині.
НЕЙРОАНАТОМІЯ – розділ анатомії, який вивчає 

форму і будову нервової сис теми та її орґанів.
НЕЙРОАХІЛІЧНИЙ СИНДРОМ – патолоґічний 

стан, який характеризується розвитком полірадикулонев-
ропатій з ахі лією або пониженням кислотності шлунко-
вого соку; розрізняють три основні клінічні форми Н. с.: 
поліневропатичний синдром з повільним розвитком без 
підйому температури, склад цереброспінальної рідини 
залишається нормальним; підгострий поліневропатич-
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ний синд ром, що розвивається на фоні субфебрильної 
температури та незначної білково-клітинної дисоціації 
в церебро спінальній рідині; гострий поліневропатичний 
синдром з підйомом температури та вираженою білково-
клітинною дисоціацією в цереброспінальній рі дині.

НЕЙРОБІОТАКСИС – міґрація нейробластів та 
ріст дендритів у напрямку джерела найбільш сильних 
та специфічних для даних клітин подразнень, а аксонів 
цих клітин – у протилежному напрямку.

НЕЙРОБЛАСТ – малодиференційована клітина із 
нервової трубки, яка в процесі диференціювання пере-
творюється в зрілий нейрон; попередником Н. є меду-
лобласт.

НЕЙРОБЛАСТОМА (1) – захворювання, що нале-
жить до групи пухлин нейронів; високозлоякісна пух-
лина, яка метастазує по шлуночках мозку і субарахної-
дальних просторах; складається з дрібних низькодифе-
ренційованих клітин з вузьким обідком цитоплазми і не-
великим ядром; характерні псевдрозетки; зустрічається 
в дітей.

НЕЙРОБЛАСТОМА (2) – злоякісна пухлина, яка по-
ходить із симпатичних гангліїв; складається з клітин, що 
нагадують симпатоґонії; локалізується в заочеревинному 
просторі, м’яких тканинах кінцівок, брижі, надниркових 
залозах, легенях, середостінні; інколи буває множинною; 
зустрічається, головним чином, у дітей, рідкісно – у до-
рослих; росте швидко, рано метастазує в лімфатичні вуз-
ли, печінку, кістки; мікроскопічно складається в основ-
ному із дрібних круглих клітин з вузьким обідком цитоп-
лазми (голі ядра) та невеликим округлим ядром, часто зі 
своєрідним розміщенням хроматину у вигляді зерен.

НЕЙРОБЛАСТОМА ҐАНҐЛІОЗНО-КЛІТИН-
НА – див.: Ґанґліонейробластома.

НЕЙРОБЛАСТОМА СИМПАТИЧНА – див.: Ней-
робластома (2).

НЕЙРОБРУЦЕЛЬОЗ – окрема клінічна форма, яка 
виділяється при хронічному бруцельозі; характеризуєть-
ся значним поліморфізмом; при Н. можуть уражатися 
корінці і нервові стовбури, оболонки і тканини спинно-
го та головного мозку.

НЕЙРОВАСКУЛЯРНИЙ – такий, що одночасно 
стосується нервової і судинної систем; нервово-судин-
ний.

НЕЙРОВІРУСИ – віруси, що вибірково репродуку-
ються в ц. н. с. або уражають її.

НЕЙРОВІРУСНІ ХВОРОБИ – ін фек ційні хворо-
би, які спричинюються різними вірусами та характери-
зуються ураженням нервової системи.

НЕЙРОГІПОФІЗ – задня частина гіпофізу, яка ви-
діляє окситоцин та антидіуретичний гормон.

НЕЙРОГІСТОЛОҐІЯ – розділ гістолоґії, що вивчає 
будову нервової тканини.

НЕЙРОГОРМОНИ – пептидні гормони гіпотала-
муса.

НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕҐУЛЯЦІЯ – реґуляція 
діяльності різних систем орґанізму, що здійснюється 
за участю нейрорефлекторних та гуморальних механіз-
мів.

НЕЙРОҐІНЕКОЛОҐІЯ – розділ медицини, який 
вивчає взаємозв’язок захворювань жіночої статевої сфе-
ри та нервової системи.

НЕЙРОҐЛІОМА ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: Меду-
ло бластома.

НЕЙРОҐЛІОЦИТОМА – див.: Медулобластома.
НЕЙРОҐЛІЯ – див.: Невроґлія.
НЕЙРОДЕРМАТИТ – див.: Нейроде р міт.
НЕЙРОДЕРМАТОЗИ – дерматози, розвиток яких 

зумовлений порушеннями функції нервової системи.
НЕЙРОДЕРМАТОМІОЗИТ – дерматоміозит, що 

поєднується з вираженими ураженнями периферійної 
та центральної нервової системи.

НЕЙРОДЕРМАТОУВЕЇТ – див.: Харади хвороба.
НЕЙРОДЕРМІТ – хронічний сверблячий дерматоз, 

який характеризується папульозним висипом з ліхеніза-
цією шкіри у вогнищах ураження; розрізняють дві ос-
новні форми Н. – обмежену і дифузну.

Н. БІЛИЙ – див.: Крейбіха нейродерміт.
Н. БОРОДАВЧАСТИЙ – форма гі пертрофічного 

Ермана Н., яка характеризується бородавчастоподібни-
ми розростаннями на ураженій поверхні шкіри.

Н. ГІПЕРТРОФІЧНИЙ ЕРМАНА – атипова форма 
обмеженого Н.; характеризується локалізацією вогнищ 
ураження переважно у пахово-стегнових складках, на 
внутрішній поверхні стегон, різко вираженою інфільтра-
цією та ліхенізацією шкіри, свербежем, який сильно ви-
ражений і часто має нападоподібний характер.

Н. ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ – Н. з локалізацією на воло-
систій частині голови, який характеризується випадін-
ням волосся на уражених ділянках.

Н. ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ КРЕЙБІХА (K. KREI-
BICH) – атипова форма обмеженого Н., який характе-
ризується випадінням пушкового волосся у зонах ура-
ження. 

Н. ДЕПІҐМЕНТОВАНИЙ – див.: Крейбіха нейро-
дерміт.

Н. ДИФУЗНИЙ – Н., що характеризується значним 
поширенням патолоґіч ного процесу; локалізується в ді-
лянці обличчя (частіше навколо рота та очей), шиї, гру-
дей, кінцівок, особливо на згинах; інколи процес має 
універсальний характер.

Н. ДИФУЗНИЙ ХРОНІЧНИЙ – див.: Н. дифузний.
Н. ЕКСУДАТИВНИЙ – форма дифузного Н., яка 

характеризується формуванням на окремих уражених 
ділянках шкіри дрібних пухирців.

Н. КОНСТИТУЦІЙНИЙ – див.: Н. ди фузний.
Н. КРЕЙБІХА – див.: Крейбіха нейро дерміт.
Н. ЛІНЕАРНИЙ – атипова форма обмеженого Н.; 

характеризується вогнищами ураження, що мають сму-
гоподібну форму, інколи з бородавчастою або такою, що 
лущиться, поверхнею; локалізація – розгинальні повер-
хні кінцівок.

Н. ЛІНЕАРНИЙ ВЕРУКОЗНИЙ ТУТОНА – фор-
ма лінеарного Н., яка характеризується бородавчастою 
поверхнею вогнищ ураження. 

Н. ОБМЕЖЕНИЙ – Н., який характеризується ло-
калізацією уражень на по тилиці, задній поверхні шиї, 
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ліктьо вих та підколінних згинах, передпліччах, внутріш-
ній поверхні стегон, гомілці, калитці, задньому проходу; 
у вогнищах ураження розрізняють три концентричних 
зони: периферійну – піґментовану, середню – папульоз-
ну та внутрішню – зону інфільтрації з ліхенізацією; ха-
рактерний сухий вигляд висипів, мокнення (без везику-
ляції) виникає в окремих випадках внаслідок сильного 
розчісування і триває недовго.

НЕЙРОДЕРМІТ ПСОРІАЗОФОРМНИЙ – Н., 
який локалізується на задній частині волосис тої части-
ни голови та шиї; проявляється червоними ущільненими 
ділянками шкіри, покритими великими щільно приляга-
ючими одна до одної сріблястими лусочками.

Н. РОЗЛИТИЙ – див.: Н. дифузний.
Н. РОЗСІЯНИЙ – див.: Н. дифузний.
Н. ФОЛІКУЛЯРНИЙ ГОСТРОКІНЦЕВИЙ – ати-

пова форма обмеженого Н.; характеризується появою 
папул, що мають гострокінцеву форму і розміщені в ді-
лянці устя волосяних фолікулів.

Н. ХРОНІЧНИЙ ДИФУЗНИЙ – див.: Н. дифузний.
НЕЙРОЕКЗЕРЕЗ – хірурґічне видалення нерва 

шляхом його викручування.
НЕЙРОЕКТОДЕРМА – дорсальне потовщення ек-

тодерми зародка, із якого утворюється нервова трубка.
НЕЙРОЕКТОДЕРМАЛЬНА ВРОДЖЕНА ДИСП-

ЛАЗІЯ – див.: Енцефалотриґемінальний анґіоматоз.
НЕЙРОЕКТОДЕРМАЛЬНІ ПУХЛИНИ – пухлини 

ц. н. с., які розвиваються із похідних нейроектодерми.
НЕЙРОЕНДОКРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ – за-

хворювання, у механізмі розвитку яких основне зна-
чення має ураження гіпоталамо-гіпофізарної системи; 
клінічно проявляються нервовими та гормонально-об-
мінними порушеннями.

НЕЙРОЕНДОКРИНОЛОҐІЯ – наука, що вивчає 
шляхи та механізми нервово-рефлекторної реґуляції 
функції нейроендокринних центрів і характер впливу 
на них структур стовбура та лімбічної системи головно-
го мозку здорового і хворого орґанізму. 

НЕЙРОЕПІТЕЛІАЛЬНА КІСТА – див.: Парафі-
заль на кіста.

НЕЙРОЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ – пухлини, 
що походять із нейроепітелію; більшість Н. п. є ґліома-
ми; до них належать астроцитоми, оліґодендроґліоми, 
епендіоми, ґліобластоми; часто ґліоми містять суміш 
різних типів ґліальних клітин.

НЕЙРОЕПІТЕЛІЙ – група тканинних структур, що 
походять із ектодерми і за будовою та функцією набли-
жаються до покривних видів епітелію; Н. утворений ша-
ром або плоских, або низьких чи високих призматичних 
клітин, розміщених на базальній мембрані; до Н. нале-
жать периневрій, епендіма, нейроепітелій моз кових обо-
лонок, епітелій судинної оболонки очного яблука, ню-
хова вистилка порожнини носа, зони смакової рецепції 
язика, епітелій слухової плями та гре бінців спірально-
го орґана.

НЕЙРОЕПІТЕЛІОМА – див.: Епендімома.
НЕЙРОЕПІТЕЛІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Рети-

но бластома.

НЕЙРОЕПІТЕЛІОМА СІТКІВКИ – див.: Ретино-
бластома.

НЕЙРОІНФЕКЦІЯ – інфекційні за хворювання, які 
характеризуються пере важ ною локалізацією збудника ін-
фекції в ц. н. с. та клінічними проявами її ураження.

НЕЙРОКІБЕРНЕТИКА – розділ біолоґічної кібер-
нетики, що вивчає принципи орґанізації та функціону-
вання нервової системи, механізми здійснення актів по-
ведінки, аналізаторні механізми, механіз ми пам’яті.

НЕЙРОКРАНІУМ – мозковий череп.
НЕЙРОКРИНІЯ – продукція гормонів нервовою 

тканиною.
НЕЙРОКСАНТОМА – вогнищева дис трофічна змі-

на нервової тканини, яка характеризується відкладанням 
холестерину в ґліоцитах.

НЕЙРОКУТАННИЙ СИНДРОМ – див.: Енцефа-
лотриґемінальний анґіоматоз.

НЕЙРОЛЕЙКЕМІЯ – див.: Нейролейкоз.
НЕЙРОЛЕЙКОЗ – ураження ц. н. с., які спостері-

гаються при лейкозах.
НЕЙРОЛЕПТАНАЛҐЕЗІЯ – метод загальної анес-

те зії, який ґрунтується на використанні комбінації ней-
ролептичного і центрального аналґетичного засобу; до-
сягається стан нейролепсії та ефективної аналґезії при 
частково або повністю збереженій свідомості.

НЕЙРОЛЕПТИКИ – див.: Нейролептичні засоби.
НЕЙРОЛЕПТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, що характеризується поєднанням веґетатив-
них невролоґіч них і психічних розладів, які виникають 
у періоді лікування нейролептичними засобами.

НЕЙРОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ – лі карські засоби, 
що мають різноманітну, переважно пригнічуючу, дію 
на вищу нервову діяльність, емоційний стан та поведін-
ку і не порушують при цьому свідомості; виділяють 
такі основні групи Н. з.: 1) фенотіазиди; 2) тіоксанте-
ни; 3) трициклічні нейролептики з різною хімічною бу-
довою; 4) бутирофенони; 5) дифенілбутилпиперидини; 
6) сульфамоїлбензаміди; 7) похідні індолу і карболіну; 
8) алкалоїди раувольфії та їх синтетичні аналоги.

НЕЙРОЛІНҐВІСТИКА – наука, що вивчає нейро-
фізіолоґічні механізми мов ної діяльності людини, роз-
лади (афазії) та способи їх лікування (від новлення мов-
ної діяльності).

НЕЙРОЛІПОМА – ліпома, яка локалізується в 
ц. н. с.

НЕЙРОЛІПОМАТОЗ ДИФУЗНИЙ СПІНАЛЬ-
НИЙ – ліпома, яка розвивається в м’якій мозковій обо-
лонці спинного мозку на значному відрізку.

НЕЙРОЛЮЕС – див.: Нейросифіліс.
НЕЙРОЛЮПУС – ураження нервової системи при 

системному червоному вовчаку, яке характеризується 
розвитком менінґоенцефаліту, менінґоенцефаломієлі ту, 
полірадикулоневриту; проявляється афективними розла-
дами, деліріозними або деліріозно-онейроїдними ста-
нами.

НЕЙРОМЕДІАТОР – хімічна сполука, яка вибірко-
во звільняється із нервового закінчення під дією нерво-
вого імпульсу, зв’язується із специфічним рецептором у 
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постсинаптичній структурі та індукує специфічну фізіо-
лоґічну відповідь; влас тивості Н.: 1) присутність у не-
рвових закінченнях; 2) звільнення із нервових закінчень 
під впливом потенціалу дії; 3) в експерименті при взає-
модії з рецептором викликає ідентичну реакцію.

НЕЙРОМЕЗОДЕРМАТОДИС ТРОФІЇ – див.: Ней-
рофіброматози.

НЕЙРОМІАЛҐІЯ РУК ПРОФЕСІЙНА – захво-
рювання, яке виникає внаслідок тривалого статичного 
або динамічного напруження м’язів, охолодження рук з 
мікротравматизацією нервових стов бурів; клінічно про-
являється поєднанням симптомів невралґї або невриту з 
міофасцитом верхніх кінцівок.

НЕЙРОМІОЗИТ ПРОФЕСІЙНИЙ – див.: Нейро-
міалґія рук професійна.

НЕЙРОМІОТОНІЯ – синдром постій ної активності 
м’язових волокон; у типових випадках перші симптоми 
появляються у віці 30–40 років; характеризується постій-
но високим м’язовим тонусом, що охоплює переважно 
дистальні відділи рук та ніг, більше – флексорні групи, 
відсутністю розслаблення під час сну, поступовим форму-
ванням згинальних контрактур пальців рук і ніг, наявніс-
тю постійних фасцикулярних посмикувань у м’язах.

НЕЙРОМІОФАСЦИТ ПРОФЕСІЙНИЙ – див.: 
Нейроміалґія рук профе сійна.

НЕЙРОН – див.: Неврон.
НЕЙРОНІТ ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – доброякісне ура-

ження з раптовим сильним нападом запаморочення, яке 
спо чатку буває постійним, а потім стає пароксизмаль-
ним; вважається, що хвороба являє собою нейроніт, що 
охоплює вес тибулярну частину VІІІ нерва і має вірусне 
походження; часто має епідеміч ний характер, особливо 
серед підлітків та молодих дорослих; перший напад за-
паморочення буває тяжким, супроводжується нудотою і 
блюванням і триває 7–10 днів; спостерігається спонтан-
ний ністаґм, спрямований у бік ураження; хвороба закін-
чується спонтанно і може проявлятися як єдиний епізод 
або як кіль ка послідовних атак протягом 12–18 мі сяців; 
з часом напади стають слабкішими і коротшими.

НЕЙРОННА МЕРЕЖА – структура, утворена із 
нейронів, кожний із яких може взаємодіяти з одним або 
кількома сусідніми елементами.

НЕЙРОННА ТЕОРІЯ – теорія, яка ґрунтується на 
визнанні анатомічної відокремленості основної струк-
турної одиниці нервової системи – нервової клітини, або 
нейрону, її ґенетичної самостійності, функціональної 
специфічності.

НЕЙРОНОҐРАФІЯ – дослідження функ ціональних 
зв’язків у ц. н. с., яке ґрунту ється на реєстрації елект-
ричних потен ціалів, що виникають у відповідь на под-
разнення певних груп нейронів.

НЕЙРОНОФАҐ – ґліоцит або лейкоцит, що прони-
кає в пошкоджену нервову тканину і фаґоцитує її.

НЕЙРОНОФАҐІЯ – процес, що характеризується 
проникненням у пошкоджену нервову клітину ґліоцитів 
або лейкоцитів та поглинанням її ними; на початковій 
стадії Н. одиничні ґліоцити або лейкоцити проникають у 
нейроплазму нер вової клітини, яка набуває округлої фор-

ми і характеризується нерівномірним хроматолізом; ядро 
нервової клітини пікнотичне; у подальшому в нервовій 
клітині виявляють велику кількість ґліоцитів; на місці 
нервових клітин, що загинули, внаслідок вогнищевої 
проліферації ґліоцитів утворюються ґліальні вузлики.

НЕЙРООФТАЛЬМОЛОҐІЯ – розділ офтальмо-
лоґії, що вивчає зорові шляхи та зорові центри голо-
вного мозку.

НЕЙРО-ОФТАЛЬМО-ПІНЕАЛЬНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Франкль–Хохварта синдром.

НЕЙРОПАТІЯ – див.: Невропатія (у нев ролоґії).
НЕЙРОПІЛЬ – переплетення нервових волокон.
НЕЙРОПЛАЗМА – цитоплазма нейрону.
НЕЙРОПЛЕҐІКИ – див.: Нейролептичні засоби.
НЕЙРОПЛЕҐІЧНІ ЗАСОБИ – див.: Нейролеп тич-

ні засоби.
НЕЙРОПСИХІЧНИЙ – такий, що пов’язаний з 

впливом нервових процесів на психічну діяльність.
НЕЙРОПСИХОЛОҐІЯ – розділ психолоґії, що вив-

чає психічну діяльність людини у зв’язку з функціону-
ванням ц. н. с. в певних умовах.

НЕЙРОРАФІЯ – хірурґічний шов нерва.
НЕЙРОРЕВМАТИЗМ – ураження нер вової систе-

ми при ревматизмі.
НЕЙРОРЕТИНІТ – поєднане одночасне запалення 

зорового нерва та сітківки.
НЕЙРОРЕТИНОПАТІЯ – поєднане одночасне ура-

ження зорового нерва та сітківки незапального харак-
теру.

НЕЙРОСЕКРЕЦІЯ – здатність особливих (нейро-
секреторних) клітин нервової тканини виробляти ней-
рогормони, що надходять у кров та спинномозкову рі-
дину.

НЕЙРОСЕМАНТИКА – напрям у нейропсихолоґії, 
який розглядає нервові імпульси та їх взаємозв’язки як 
своєрідні знаки, що означають різні елементи відби-
вально-пристосувальних реакцій вищих тварин та лю-
дини.

НЕЙРОСИФІЛІС – ураження нервової системи при 
сифілісі.

НЕЙРОСОМА – мітохондрія нервової клітини.
НЕЙРОСПОНҐІОБЛАСТОМА – див.: Медуло блас-

тома.
НЕЙРОСПОНҐІОМА – див.: Медуло бластома.
НЕЙРОСПОРА (NEUROSPORA) – рід грибів із 

класу сумчастих грибів; росте на хлібі та кондитер сь-
ких виробах у вигляді пухнатої, спочатку білої, а потім 
рожевої маси.

НЕЙРОТОКСИКОЗ – див.: Нейротоксичний син-
дром.

НЕЙРОТОКСИНИ – отруйні речовини біолоґічно-
го походження, які, потрапляючи в орґанізм, вибірково 
діють на нер вову систему.

НЕЙРОТОКСИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається у дітей раннього віку при 
деяких інфекційних захворюваннях; характеризуєть-
ся гіпертермією, пригніченням свідомості, судомами, 
менінґеальними симптомами.
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НЕЙРОТОМІЯ – див.: Невротомія.
НЕЙРОТРИПСІЯ – оперативне роздавлювання нер ва 

з метою призупинки його функції на тривалий час.
НЕЙРОТРОПІЗМ – спрямовуючий вплив на ріст 

нервового волокна різних хімічних та фізичних фак-
торів.

НЕЙРОТРОПНИЙ – такий, що вибірково діє на 
будь-які елементи нервової системи.

НЕЙРОТРОПНІ ВІРУСИ – віруси, що мають тро-
пізм до нервової тканини.

НЕЙРОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікар ські 
засоби, що переважно діють на нервову систему. 

НЕЙРОТРОПНІСТЬ – здатність певного фактора 
вибірково діяти на нервову тканину.

НЕЙРОФАРМАКОЛОҐІЯ – розділ фармаколоґії, що 
вивчає вплив лікарських засобів на нервову систему.

НЕЙРОФІБРОМА – доброякісна локалізована або 
дифузна пухлина, яка складається із шванівських клітин 
і фібро бластів, а також пухко розміщених колаґенових 
волокон і слизової речовини; зустрічається злоякісне пе-
реродження Н.

НЕЙРОФІБРОМА ЗЛОЯКІСНА – злоякісна пух-
лина, яка утворюється внаслідок маліґнізації нейро-
фіброми; при цьому пухлина набуває характерних рис 
фібросаркоми або малодиференційованої “веретенопо-
дібної” саркоми, у структурі яких можна інколи виявити 
волосопо дібне розміщення клітинно-волокнистих ком-
плексів, “завихрень”.

НЕЙРОФІБРОМАТОЗ І ТИПУ – за хворювання 
пухлинної природи, яке характеризується утворенням 
множинних нейрофібром і піґментних плям (головним 
чином, на шкірі та слизових оболонках) і супроводжу-
ється невролоґічними, психічними, гормональними і 
кістковими порушеннями; інколи Н. має спадковий або 
родинний характер; при Н. можуть уражатися всі ткани-
ни і орґани, але частіше шкіра, підшкірна тканина, нер-
вові сплетення, нервові стовбури та ко рінці; за переваж-
ною локалізацією ураження виділяють вогнищеву, пери-
ферійну і центральну форми Н.; при вогнищевій формі 
уражається одна із ділянок тіла; периферійна форма ха-
рактеризується ураженням кількох ділянок тіла; цент-
ральна форма Н. виникає внаслідок первинного уражен-
ня головного мозку.

НЕЙРОФІБРОМАТОЗИ – два самостійних захво-
рювання з аутосомно-домі нантним типом успадкуван-
ня: нейрофіброматоз типу І (хвороба Реклінгаузена), ґен 
якого розміщений у хромосомі 17, і нейрофіброматоз 
типу ІІ, для якого характерні двобічні невриноми слу-
хових нервів.

НЕЙРОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ фізіолоґії, що вивчає 
процеси, які відбуваються в нервовій системі, та фун-
кції різ них її структур. Разом з нейроморфо лоґією та 
фізіолоґією вищої нервової діяльності Н. є теоретич-
ною основою невролоґії, нейрохірурґії, психолоґії та 
психіатрії.

НЕЙРОХІМІЯ – розділ біохімії, що вивчає хімічні 
і молекулярно-клітинні механізми діяльності нервової 
системи.

НЕЙРОХІРУРҐ – лікар-фахівець з нейрохірурґії.
НЕЙРОХІРУРҐІЯ – розділ хірурґії, який розробляє 

оперативні методи лікування захворювань і травматич-
них ушкоджень центральної і периферійної нер вової 
систем та вивчає причини виникнення, розвиток і діаґ-
ностику цих за хворювань.

НЕЙРОХІРУРҐІЯ СТЕРЕОТАКСИЧНА – напрям 
у нейрохірурґії, який використовує для отримання ліку-
вального ефекту стереотаксичний метод деструкції або 
стимуляції привідних шляхів і ядер ц. н. с.; Н. с. ґрун-
тується на сукупності прийомів та математичних розра-
хунків, що дозволяє за допомогою спе ціальних приладів 
і методів рентґенолоґічного і функціонального контро-
лю з великою точністю здійснити введення канюлі (або 
електрода) у певну глибоко розміщену структуру голо-
вного або спинного мозку для дії на неї з лікувальною 
метою.

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНА ДИСТОНІЯ – симпто-
мокомплекс функціональних порушень діяльності сер-
цево-судинної системи, зумовлений неадекватністю її 
реґуляції; за клінічними проявами умовно виділяють 
три основних варіанти Н. д.: кардіальний, гіпертензив-
ний і гіпотензивний.

НЕЙРОЦИТ – див.: Неврон.
НЕЙРОЦИТОАРХІТЕКТОНІКА – розділ архітек-

тоніки головного мозку, що вивчає розміщення, будову 
та просторове співвідношення нейронів у корі пів куль 
великого мозку.

НЕЙРУЛЯЦІЯ – процес утворення нер вової труб-
ки в зародків людини та хордових тварин; являє собою 
зачаток ц. н. с.

НЕЙССЕРА (A. L. S. NEISSER) ДЕРМАТИТ 
СВЕРБ ЛЯЧИЙ ЛІХЕНОЇДНИЙ – див.: Нейродерміт 
обмежений.

НЕЙССЕРА  – ВЕКСБЕРҐА  (M. NEISSER – 
F. WECHS BERG) ФЕНОМЕН – факт, що низькі роз-
ведення імунної сироватки можуть не мати бактерицид-
ної дії, у той час як більш високі розведення вбивають 
бактерії.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РЕАКЦІЯ – (у вірусолоґії) метод 
ідентифікації віруса, який ґрунтується на феномені втра-
ти ним інфекційності внаслідок взаємодії зі специфіч-
ними антитілами.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТОКСИНУ РЕАКЦІЯ – взає-
модія токсину зі специфічним антитоксином, що при-
водить до утворення комплексу, якому не властива ток-
сичність.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ – 1) позбавлення ефективності 
деякого впливу або процесу; 2) (у хімії) реакція, що веде 
до знищення кислотних властивостей розчину за допо-
могою лугів, а лужних – за допомогою кислот.

НЕЙТРАЛЬНИЙ – 1) такий, що не виявляє ні шкід-
ливої, ні корисної дії; індиферентний; 2) (у хімії) такий, 
що не дає ні кислої, ні лужної реакції; 3) (у фізиці) не 
заряджений електрикою.

НЕЙТРО- (лат. neutrum – нейтральний; ні те, ні ін-
ше) – частина складних слів, яка означає «нейтраль-
ний», «нейтральність».
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НЕЙТРОН – елементарна електрично нейтраль-
на тяжка ядерна частинка з масою, приблизно в 1800 
разів більшою від маси електрона; Н. у вільному стані 
нестабільний, він спонтанно перетворюється в протон з 
випусканням електрона та антинейтрино; час життя Н. 
дорівнює біля 16 хвилин.

НЕЙТРОННА ТЕРАПІЯ – вид променевої терапії, 
яка здійснюється за допомогою нейтронного випромі-
нювання; основними показаннями до Н. т. є: обмежені 
чи місцево поширені первинні пух лини або їх рецидиви 
та метастази, що є стійкими до інших видів лікування.

НЕЙТРОННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – випромі-
нювання, яке складається із нейтронів.

НЕЙТРОНОТЕРАПІЯ – див.: Нейтронна терапія.
НЕЙТРОПЕНІЇ СПАДКОВІ – захворювання, ос-

новною ознакою яких є постійне або періодичне різке 
пониження кількості нейтрофілів у крові та кістковому 
мозку; Н. с. успадковуються за ауто сомно-рецесивним 
типом, деякі форми – за аутосомно-домінантним типом.

НЕЙТРОПЕНІЯ – зниження вмісту в крові нейтро-
філів; за числом нейтрофілів у крові і відповідно ризи-
ком інфекції розрізняють легку (1000–2000 нейтрофілів 
у 1 мкл), середньотяжку (500–1000/мкл) і тяжку ней-
тропенію (менше 500/мкл); Н. може виникати внаслідок 
порушення утворення нейтрофілів, пристінкового сто-
яння нейтрофілів (скупчення біля стінок судин) з пере-
розподілом у крові, їх пришвидшеною утилізацією та 
скороченням часу життя.

НЕЙТРОПЕНІЯ СПАДКОВА ДОБРОЯКІСНА – 
спадкове захворювання, яке характеризується знижен-
ням вмісту нейтрофільних ґранулоцитів до 30–35%, при 
одночасному зниженні загальної кількості лейкоцитів до 
2000–3000 в 1 мкл крові.

НЕЙРОПЕНІЯ СПАДКОВА ПЕРІОДИЧНА – 
спад кове захворювання, при якому кожні 2–3 тижні ней-
трофільні ґранулоцити повністю зникають із периферій-
ної крові та кісткового мозку.

НЕЙТРОПЕНІЯ СПАДКОВА ПОС ТІЙНА – спад-
кове захворювання, яке характеризується повною або 
майже пов ною відсутністю нейрофільних ґранулоцитів 
у периферійній крові та кістковому мозку внаслідок 
гальмування їх дозрівання на стадії мієлоцита.

НЕЙТРОФІЛ – див.: Ґранулоцит нейтрофільний. 
НЕЙТРОФІЛІЯ – див.: Лейкоцитоз нейтрофіль-

ний.
НЕЙТРОФІЛОЦИТ – див.: Ґранулоцит нейтро-

фільний.
НЕЙТРОФІЛЬНИЙ – такий, що особ ливо сприй-

нятливий до нейтральних барв ників.
НЕЙТРОФІЛЬОЗ – див.: Лейкоцитоз нейтрофіль-

ний.
НЕЙТРОФІЛЬОЗ АБСОЛЮТНИЙ – див.: Лей ко-

цитоз нейтрофільний абсолютний.
НЕЙТРОФІЛЬОЗ ВІДНОСНИЙ – див.: Лейко-

цитоз нейтрофільний відносний.
ВАН НЕКА (M. VAN NECK) СИНДРОМ – спадко-

вий асептичний некроз епіфіза в ділянці лобкового сим-
фізу; хворіють переважно хлопчики у віці 6–10 років; 

спостерігається біль у стегнах або в паху; болючі відве-
дення, приведення та ротація; часто – рефлекторна куль-
гавість, болі в ділянці лобкового симфізу.

ВАН НЕКА (M. VAN NECK) ХВОРОБА – див.: 
Ван Нека синдром.

НЕКАТОРОЗ – гельмінтоз, який спричинюється Ne-
cator americanus, що паразитує в тонкій кишці; належить 
до групи анкілостомідозів; поширений у тропічній та 
субтропічній зонах; клінічно проявля ється диспептич-
ними явищами, ознаками алерґії та розвитком гіпохром-
ної анемії. 

НЕКР- (некро-; грец. nekros – мертвий, труп) – час-
тина складних слів, яка означає належність до змертвін-
ня, некрозу, трупа.

НЕКРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення змертві-
лих тканин.

НЕКРО- – див.: Некр-.
НЕКРОБАКТЕРІОЗ – див.: Некробацильоз.
НЕКРОБАЦИЛЬОЗ – інфекційне захворювання, яке 

спричинюється Fusobac terium necrophorum; дже релом ін-
фекції є свійські та дикі тварини, у яких збудник постійно 
виявляється у вмісті кишечнику; зараження людини від-
бувається при догляді за хворими тваринами та носіями; 
інкубаційний період триває біля 5–8 днів; захворювання 
характеризується абсцесами на шкірі рук, у порожнині 
рота та у внутрішніх орґанах, реґіонарним лімфаденітом, 
підвищенням температури до 39–40 °С.

НЕКРОБІОЗ – процес відмирання тканини в живо-
му орґанізмі. В основі Н. лежать різноманітні дистро-
фічні процеси. У ряді випадків Н. є зворотним проце-
сом (з усуненням причини, що його викликала, тканина 
повертається до нормального стану), але при тривалій 
дії хвороботворного фактора і несприятливому стані 
орґанізму дистрофічні зміни тканини наростають і за-
кінчуються її некрозом.

НЕКРОБІОЗ ІШЕМІЧНИЙ – некро біоз, зумовле-
ний недостатністю кровообігу, що призводить до пору-
шення трофіки тканин.

НЕКРОБІОЗ ЛІПОЇДНИЙ – див.: Оппенгейма – 
Урбаха синдром.

НЕКРОБІОЗ ЛІПОЇДНИЙ ДІАБЕТИЧНИЙ – див.: 
Урбаха – Оппенгейма синдром.

НЕКРОГОРМОНИ – речовини, які утворюються 
при розпаді клітин; акти ву ють процеси проліферації та 
реґенерації клітин.

НЕКРОЗ – змертвіння тканин частини тіла в живо-
му орґанізмі, що супроводжується незворотною зупин-
кою їх життєдіяльності; у процесі розвитку Н. розрізня-
ють три стадії: переднекрозу (стан орґана, тканини, клі-
тини до появи незворотних змін), загибелі (незворотна 
зупинка життєдіяльності) та деструктив них змін (роз-
пад, видалення, обмеження залишків). Основні відмін-
ності між Н. та апоптозом: 1) Н. – втрата цілісності мем-
бран, А. – зміни мембрани зі збереженням її цілісності; 
2) Н. – флокуляція хроматину, А. – аґреґація хроматину 
на ядерній мембрані; 3) Н. – набряк клітини та її лізис, 
А. – конденсація клітини; 4) Н. – повний лізис клітини, 
А. – утворення оточених мемраною апоптичних тілець; 

 НЕЙТРОН – НЕКРОЗ



657

5) Н. – дезінтеґрація (набряк) орґанел, А. – орґанели ін-
тактні; 6) Н. – втрата реґуляції гомеостазу іонів, А. – про-
цес регулюється і включає активацію та фраґментацію; 
7) Н. – пасивний, безенерґетичний процес, може відбу-
ватись при 4oС, А. – активний, АТФ-залежний процес, не 
може відбуватись при 4oС; 8) Н. – неупорядковане руйну-
вання ДНК, А. – моно- і оліґонуклеосомальна фраґмен-
тація ДНК; 9) Н. – фраґментація ДНК відбувається після 
лізису клітини, А. – фраґментація ДНК відбувається до 
лізису клітини; 10) Н. – смерть групи клітин, А. – смерть 
окремих клітин; 11) Н. – зумовлений не фізіолоґічними, 
а ушкоджуючими стимулами, А. – спричинюється фізіо-
лоґічними факторами; 12) Н. – фаґоцитоз здійснюєть-
ся макрофаґами та лейкоцитами, А. – фаґоцитоз здійс-
нюється розташованими поряд клітинами і макрофаґа-
ми; 13) Н. – виражена демаркаційна запальна реакція, 
А. – запалення не спостерігається.

НЕКРОЗ ВОЛОГИЙ – див.: Н. колікваційний.
Н. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – Н., який супроводжується 

просочуванням уражених тканин кров’ю.
Н. ДИСЦИРКУЛЯТОРНИЙ – див.: Інфаркт.
Н. ЖИРОВИЙ – Н. жирової тканини, який виникає 

під впливом ліполітичних ферментів.
Н. ІШЕМІЧНИЙ – Н., який розвивається внаслідок 

недостатності місцевого кровообігу.
Н. КАЗЕОЗНИЙ – див.: Н. сирнистий.
Н. КОАҐУЛЯЦІЙНИЙ – спричинюється тяжкою 

гі поксією в кардіоміоцитах при інфаркті міокарду, мо-
делюється дією концентрованої кислоти та високої тем-
ператури; вважається, що Н. к. характерний для багатих 
білком та кальцієм тканин; у клітині розвивається ви-
ражений ацидоз та відбувається коаґуляція білків і ви-
ражене накопичення кальцію з аґрегацією структур ци-
тоскелету; ядро видаляється, протеоліз блокується або 
має обмежений характер, стосуючись попередників за-
пальних медіаторів; навколо виникає запалення з вира-
женим відкладенням фібрину та фібриноїдним набухан-
ням міжклітинної речовини.

Н. КОЛІКВАЦІЙНИЙ – при Н. к. домінують гід-
ролітичні процеси лізосомального аутолізу або гетеролі-
зу за участі фаґоцитів; тканина розм’якшується, процеси 
коаґуляції та фібриноутворення виражені незначно, спос-
терігається значне накопичення активних гідроксильних 
радикалів та ендоґенне омилення клітин, що руйнує мем-
брани; характеризується розплавленням мертвої тканини, 
часто – з утворенням кіст; розвивається в тканинах, від-
носно бідних білком та багатих рідиною, в яких є спри-
ятливі умови для гідролітичних процесів.

Н. МАРАНТИЧНИЙ – Н. тканин, що зазнають тис-
ку; у виснажених хворих призводить до утворення про-
лежнів.

Н. НЕЙРОҐЕННИЙ – див.: Н. нейротичний.
Н. НЕЙРОТИЧНИЙ – Н., зумовлений порушенням 

нервової трофіки.
Н. СИРНИСТИЙ – коаґуляційний Н., який характе-

ризується утворенням продуктів денатурації білків, що 
тривалий час не гідролізуються і зовні нагадують сир.

Н. СУХИЙ – див.: Н. коаґуляційний. 

Н. ФІБРИНОЇДНИЙ – Н., який супроводжується 
просочуванням уражених тканин фібрином.

Н. ЛІПОЇДНИЙ НОВОНАРОДЖЕНИХ – див.: 
Адипонекроз під шкірний новонароджених.

Н. МОЗКОВОЇ ТКАНИНИ НИРКИ – див.: Нирко-
вих сосочків нек роз.

НЕКРОЛІЗ ЕПІДЕРМАЛЬНИЙ ТОКСИЧНИЙ – 
див.: Лайєлла синдром.

НЕКРОМАНІЯ – патолоґічний потяг до наруги над 
трупами.

НЕКРОНЕФРОЗ – некроз ниркових канальців з 
тромбозом і некротичними змінами клубочків, набря-
ком та запаленням проміжної тканини нирок.

НЕКРОСАДИЗМ – статеве збочення, при якому 
сексуальне задоволення досягається шляхом нівечен-
ня трупів.

НЕКРОСКОПІЯ – огляд трупа людини, що помер-
ла насильницькою смертю; застосовується в судовій ме-
дицині.

НЕКРОСПЕРМІЯ – втрата життєздатності сперма-
тозоїдів внаслідок впливу шкідливих факторів.

НЕКРОСТ – некротизована ділянка кістки.
НЕКРОТИЧНИЙ – такий, що стосується некрозу 

або уражений некрозом; омертвілий.
НЕКРОТОКСИН – речовина бактеріального поход-

ження, яка спричиняє некроз тканин.
НЕКРОТОМІЯ – хірурґічне розтинання змертвілих 

тканин.
НЕКРОФАҐ – клітина, яка фаґоцитує некротизовані 

тканини.
НЕКРОФЕТИШИЗМ – статеве збочення, при яко-

му сексуальне задоволення досягається в тому випад-
ку, коли поруч наявний труп або хворий створює його 
у своїй уяві.

НЕКРОФІЛІЯ – статеве збочення, при якому сек-
суальне задоволення досягається при здійсненні стате-
вого акту з трупом.

НЕКРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь тру пів та похо-
ронних речей.

НЕЛЬСОНА (D. H. NELSON) СИНДРОМ (1) – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом) аномалія шкіри, яка характеризується відсут-
ністю гребінців над сосочками власне шкіри долонь та 
підошов, на кінчиках пальців, що дає характерні їх від-
битки.

НЕЛЬСОНА (D. H. NELSON) СИНДРОМ (2) – 
симптомокомплекс хромофобної пухлини гіпофізу, яка 
розвивається після двобічної адреналектомії; зустрі-
чається приблизно в 10 % оперованих хворих; спос-
терігається ожиріння, місяцеподібне обличчя, аменорея, 
гіпертрихоз (у жінок), артеріальна гіпертонія, м’язова 
слабкість, зтоншення та проґресуюча піґментація шкіри; 
поліцитемія; у крові збільшений вміст адренокортико-
тропного гормону, часто підвищений вміст катехола-
мінів.

НЕЛЬСОНА  –  МЕЙЄРА  (R .  A .  NEL SON – 
M. M. MAY ER) РЕАКЦІЯ – серолоґічна реакція для 
діаґностики сифілісу, яка полягає в тому, що в сироват-
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ці крові хворих сифілісом при надлишку комплемен-
ту бліді трепонеми втрачають рухливість, а в сироватці 
крові здорових вони залишаються рухливими.

НЕМАТОДОЗИ – хвороби, які спричинюються не-
матодами – круглими гельмінтами з подовженим цилін-
дричним та несеґментованим тілом; у людини зустріча-
ються такі Н.: абревіатоз, акантохейлонематоз, анкілосто-
мідози, аскаридоз, бругіоз, вухереріоз, гепатикольоз, 
ґнатостомоз, ґонґілонематоз, діоктофімоз, дирофіляріоз, 
дракункульоз, езофаґостомоз, ентеробіоз, лоаоз, ліго-
хіласкаридоз, мансонельоз, метастронґільоз, онхоцер-
коз, синґамідоз, стронґілоїдоз, телязіоз, тернідентоз, 
токсаскаріоз, токсокароз, томінксоз, трихінельоз, три-
хоцефальоз, трихостронґілоїдози.

НЕМЄНОВА – ЕСКУДЕРО (М. И. НЕ МЕНОВ – 
P. ESCUDERO) СИМПТОМ – рентґенолоґічна озна-
ка кісти легені: при вдиху круглі тіні кісти набувають 
овальної форми.

НЕНСА (W. E. NANCE) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій середнього та внутрішнього вуха, 
які характеризуються фіксацією основи стремена в се-
редньому вусі та аномаліями розвитку завитка внутріш-
нього вуха; спостерігається вроджена глухота, що приз-
водить у більшості випадків до глухонімоти; порушен-
ня звукопровідності та вестибулярні розлади; хворіють 
тільки особи чоловічої статі.

НЕ(О) (грец. neos – новий, молодий) – частина склад-
них слів, яка означає новий, недозрілий, молодий.

НЕОАНТРОПИ – люди сучасного виду.
НЕОАРТРОЗ – 1) штучно утворений суглоб; 2) мор-

фолоґічний утвір, який може появлятися при тривало іс-
нуючому несправжньому суглобі; характеризується на-
явністю суглобової капсули, заповненої синовіальною 
рідиною, та хряща на кінцях кісткових уламків.

НЕОЗООЛОҐІЯ – розділ зоолоґії, який вивчає су-
часних тварин.

НЕОЛАЛІЯ – мова, яка містить велику кількість не-
олоґізмів.

НЕОЛОҐІЗМ – 1) нове слово, слово сполучення, 
фразеолоґічний зворот; 2) (у психіатрії) патолоґічне сло-
вотворення; утворення нових слів, значення яких відоме 
лише особі, яка їх використовує.

НЕОНАТАЛЬНИЙ – такий, що стосується перших 
28 днів життя після народження.

НЕОНАТОЛОҐ – лікар-фахівець з неонатолоґії.
НЕОНАТОЛОҐІЯ – розділ педіатрії, що вивчає 

фі зіолоґічні особливості та хвороби дітей до 28 днів 
життя.

НЕОНТОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, предметом вив-
чення якого є сучасний орґанічний світ.

НЕОПЛАЗІЯ – утворення нової тканини або пух-
лини.

НЕОПЛАЗМА – новоутворення, пухлина.
НЕОРҐАНІЧНА ХІМІЯ – розділ хімії, що вивчає 

хімічні елементи та прості і складні речовини, які во-
ни утворюють.

НЕОСТОМІЯ – хірурґічна операція утворення но-
вого отвору в орґані чи між орґанами.

НЕОСУДНІСТЬ – хворобливий, або психічний стан 
особи під час здійснення ним протиправної дії, який не 
дозволяє поставити йому цю дію в провину.

НЕОФЕТАЛЬНИЙ – такий, що стосується перехід-
ного періоду між ембріональною та плодовою фазами 
розвитку дитини.

НЕОФІЛІЯ – нав’язливий потяг до нового, незвич-
ного.

НЕОФОБІЯ – патолоґічна боязнь усього нового, 
будь-яких змін у звичній для людини ситуації. 

НЕОФРЕНІЯ КАЛЬБАУМА – див.: Кальбаума не-
офренія.

НЕПОВНІ АНТИТІЛА – див.: Аґлютиноїди.
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ – неможливість, внаслідок 

медичних чи соціальних про типоказань, продовжувати 
звичну профе сійну діяльність.

Н. ПОВНА – стан людини, коли вона внаслідок за-
хворювання (травми) не може і не повинна виконувати 
роботу і потребує спеціального режиму.

Н. ЧАСТКОВА – стан людини (непрацездатного), 
коли вона без порушення процесу лікування і без шкоди 
для свого здоров’я і для виробництва може виконувати 
попередню роботу, але не в пов ному обсязі чи в полег-
шених умовах.

НЕПРЕЦИПІТУЮЧІ АНТИТІЛА – див.: Аґлю-
тиноїди.

НЕПРИСТУПНІСТЬ – (у психіатрії) неможли вість 
або крайня утрудненість спілкування з психічно хворим 
внаслідок наявності у нього марення, галюцинацій, сту-
пора або інших психічних розладів.

НЕПРИТОМНІСТЬ – патолоґічний стан, що харак-
теризується раптовим різким погіршенням самопочуття, 
наростаючою слабкістю, веґетативно-судинними роз-
ладами, пониженням м’язового тонусу і короткочасним 
порушенням свідомості та падінням. 

Н. ВАЗОВАҐАЛЬНА – див.: Н. синокаротидна.
Н. ВИСОТНА – Н., що спостерігається на великих 

висотах (у горах, у негерметичних кабінах літальних 
апаратів та ін.); розвивається внаслідок гіпоксії, зумов-
леної пониженим парціальним тиском кисню в повітрі, 
яке вдихається.

Н. ГІПЕРВЕНТИЛЯЦІЙНА – Н., яка розвивається 
після тривалого, поглибленого та частого дихання; спри-
чиняється респіраторним алкалозом, що призводить до 
падіння судинного тонусу.

Н. ІСТЕРИЧНА – Н., що спостерігається при іс-
терії; характеризується неповною втратою свідомості 
та незначними веґетативними порушеннями.

Н. КАШЛЬОВА – див.: Беттолепсія.
Н. ОРТОСТАТИЧНА – Н., яка виникає при швид-

кому переході із позиції нахилу тулуба вперед або гори-
зонтальної позиції тіла у вертикальну.

Н. СИНОКАРОТИДНА – Н., яка виникає при на-
тискуванні на ділянку одного або обох сонних синусів; 
зумовлена подразненням галузок блукаючого нерва.

НЕПРОХІДНІСТЬ КИШЕЧНИКУ – захворюван-
ня, яке характеризується порушенням проходження 
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вмісту кишечнику внаслідок обтурації, стискування або 
порушення його функцій.

НЕРВ /И/ (NERVUS) – анатомічний утвір, що скла-
дається із пучків нервових волокон, оточених сполучнотка-
нинними оболонками; забезпечує проведення нер вових ім-
пульсів; за місцем виникнення в ц. н. с. периферійні Н. 
поділяються на черепні, що відходять від головного моз-
ку, і спинномозкові, які починаються від спинного мозку; 
черепні Н. починаються в головному мозку від його ядер; 
існує 12 пар черепних Н., у яких проходять соматочутливі 
(II, V, VIII пари), соматорухові (III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII 
пари), вісцерально-чутливі (I, V, VII, ІX, Х пари) і вісце-
рально-рухові волокна (VІІ, ІХ, Х пари); спинномозкові 
Н. утворені пучками еферентних волокон – від ростків клі-
тин передніх рогів спинного мозку, що складають передні, 
або вентральні (рухові), корінці, і аферентних волокон – 
відростків клітин спинномозкових вузлів, що утворюють 
задні, або дорсальні (чутливі), корінці.

Н. БЛОКОВИЙ (N. TROCH LEA RIS) – ІV пара че-
репних Н.; руховий Н.; іннервує верхній косий м’яз оч-
ного яблука.

Н. БЛУКАЮЧИЙ (N. VAGUS) – див.: Блукаючий 
нерв.

Н. ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ (N. TI BIALIS) – дов-
гий Н. крижового спле тення; змішаний Н.; містить во-
локна LІV– LV і SІ – SII; іннервує колінний і гоміл ково-
ступневий суглоби, кістки гомілки, задні м’язи гоміл-
ки і підошовні м’язи ступні, шкіру задньої і частково – 
медіальної поверхні гомілки; ділянки латеральної щико-
лотки, латерального краю ступні, підошовної поверхні 
ступні, паль ців, шкіру п’ятки.

Н. ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ (N. MA XILLARIS) – 
чутлива галузка трійчастого Н.; іннервує ясна і зуби вер-
хньої щелепи, шкіру носа, нижньої повіки, верх ньої гу-
би, щоки і частково – лоба та скроні, слизову оболонку 
піднебіння, верхньої губи, щоки, носової порожнини, 
пазух клиноподібної і верхньощелепної кісток.

Н. ВЕСТИБУЛО-КОХЛЕАРНИЙ – див.: Н. перед-
дверно-завитковий. 

Н. ВИЛИЧНИЙ (N. ZYGO MATI CUS) – галузка 
верхньощелепного Н.

Н. ВІДВІДНИЙ (N. ABDUCENS) – VІ пара череп-
них Н.; ядро Н. в. (nucl. n. abducentis) розташоване в 
покритті мосту, дорсальніше лицьового горбика; ін-
нервує латеральний прямий м’яз ока.

Н. ВУШНИЙ ВЕЛИКИЙ (N. AU RICULARIS 
MAGNUS) – чутливий Н., що бере початок із шийного 
сплетення; іннервує шкіру мочки вуха і випуклої части-
ни вушної раковини.

Н. ВУШНО-СКРОНЕВИЙ (N. AU RICULATEM-
PORALIS) – чутлива галузка нижньощелепного Н.; ін-
нервує хрящ, капcулу нижньощелепного суглоба; шкіру 
передньої частини вушної раковини і скроневої ділянки.

Н. ГРУДНИЙ ДОВГИЙ (N. THORA CICUS LON-
GUS) – Н., що утворюється із верхнього і середнього 
стовбурів надключичної частини плечового сплетення, 
містить нервові волокна СV - VII; розміщений на поверхні 
переднього зубчастого м’яза й іннервує його.

Н. ГРУДНІ МЕДІАЛЬНІ І ЛАТЕРАЛЬНІ – Н., що 
формуються із трьох стовбурів надключичної части-
ни плечового сплетення; містять волокна СV– СVIII і ТhІ; 
кількома тонкими галузками йдуть на передню поверхню 
грудей, де іннервують великий і малий грудні м’язи.

Н. ГРУДОСПИННИЙ (N. THORA CODOR SA-
LIS) – Н., що утворюється із надключичної частини 
плечового спле тення; містить волокна СVII - VIII; іннервує 
широкий м’яз спини.

Н. ГРУШОПОДІБНИЙ (N. PIRI FORMIS) – Н., що 
бере початок із крижового сплетення; іннервує грушопо-
дібний м’яз.

Н. ДОДАТКОВИЙ (N. ACCES SORIUS) – ХІ пара 
черепних Н., є руховим нервом; іннервує груднинно-
ключично-соскоподібний і трапецієподібний м’язи.

Н. ДОРСАЛЬНИЙ КЛІТОРА (N. DORSALIS CLI-
TORIDIS) – кінцева галузка соромітного Н.

Н. ДОРСАЛЬНИЙ ЛОПАТКИ (N. DORSALIS SCA-
PULAE) – Н., що утворюється із верхнього стовбура 
надключичної частини плечового сплетення, містить 
волокна СV; розміщений уздовж медіального краю ло-
патки; іннервує великий і малий ромбоподібні м’язи і 
м’яз, що піднімає лопатку.

Н. ДОРСАЛЬНИЙ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА (N. DOR-
SA LIS PENIS) – кінцева галузка соромітного Н.

Н. ЗАМИКАЛЬНИЙ (N. OBTU RATORIUS) – Н., 
що бере початок із поперекового сплетення, містить во-
локна LV – LІV; іннервує шкіру, сумку кульшового суг-
лоба і м’язи: привідні, зов нішній замикальний, гребін-
частий, тонкий.

Н. ЗАМИКАЛЬНИЙ ВНУТРІШ НІЙ (N. OBTU-
RATORIUS INTER NUS) – Н., що бере початок із кри-
жового сплетення; іннервує внутрішній замикальній 
м’яз.

Н. ЗОРОВИЙ (N. OPTICUS) – друга пара череп-
них Н., яка являє собою початковий відділ провідно-
го зорового шляху. Н. з. утворений аксонами зоро-
ганґліонарних нейроцитів ганґліонарного шару сіт-
ківки очного яблука. У складі Н. з. є також еферент-
ні волокна, початок яких точно не виявлений. Н. з. є 
пучком волокон (аксонів) третього нейрона зорового 
аферентного шляху; перший нейрон – фотосенсорні 
клітини; другий – біполярні нейроцити сітківки. Він 
отримує стимули від збуджених світлом більш пери-
ферійних структур сітківки ока у вигляді повільних 
тонічних потенціалів, які трансформуються в ґанґліо-
нарному шарі сітківки у швидкі електричні ім пульси, 
що передають інформацію в зорові центри по окремих 
волокнах Н. з.

Н. КЛУБОВО-ПАХВИННИЙ (N. ILI OINGUI NA-
LIS) – Н., що бере початок від поперекового сплетення; 
іннервує шкіру ділянки лобка, кореня статевого члена 
(у жінок – передньої частини великих соромітних губ), 
медіальної половини пахвинної ділянки та верхньо ме-
діальну ділянку передньої частини стег на, нижні відділи 
широких м’язів перед ньої черевної стінки.

Н. КЛУБОВО-ПІДЧЕРЕВНИЙ (N. ILI OHYPO-
GASTRICUS) – Н., що бере початок від поперекового 
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сплетен ня; іннервує шкіру нижньої частини бо кової ді-
лянки живота і ділянку підшкір ного пахвинного каналу, 
широкі м’язи передньої черевної стінки.

НЕРВИ КРИЖОВІ (N. SACRALES) – Н., що по-
чинаються від з’єднання передніх і задніх корінців кри-
жових сеґментів спинного мозку; іннервують шкіру ді-
лянки крижів і сідничної ділянки; утворюють крижове 
сплетення.

Н. КУПРИКОВИЙ (N. COCCY GEUS) – Н., що по-
чинається від з’єднання переднього і заднього корінців 
куприкового сеґмента спинного мозку; іннервує шкіру 
в ділянці куприка, куприковий м’яз і м’яз, що піднімає 
задній прохід.

Н. ЛИТКОВИЙ (N. SURALIS) – Н., що бере поча-
ток від з’єднання латерального і медіального шкірних 
нервів литки; іннервує шкіру в ділянці латеральної щи-
колотки, п’ятки, латерального краю ступні і V пальця.

Н. ЛИЦЬОВИЙ (N. FACIALIS) – VІІ пара черепних 
нервів; бере початок від ядра лицьового нерва; іннервує 
мімічні м’язи лиця, м’язи вушної раковини, м’яз стре-
мена, підшкірний м’яз і заднє черевце двочеревцевого 
м’яза; основну масу Н. л. складають рухові волокна.

Н. ЛІКТЬОВИЙ (N. ULNARIS) – Н., що бере поча-
ток із медіального пучка підключичного відділу плечово-
го спле тення; змішаний Н.; іннервує шкіру ділянки про-
менево-зап’ясткового суглоба, підвищення мізинця, до-
лоневої поверхні ІV (ліктьовий бік) і V пальців, тильної 
поверхні ІІІ (ліктьовий бік), ІV і V пальців, ліктьовий зги-
нач зап’ястка, глибокий згинач пальців (ліктьова частина), 
міжкісткові м’язи, ІІІ і ІV червоподібні м’язи, м’яз, що 
приводить великий палець, і глибоку головку короткого 
згинача великого пальця, м’язи підвищення мізинця.

Н. ЛОБНИЙ (N. FRONTALIS) – Н., що бере поча-
ток від очного Н.; іннервує шкіру ділянки лоба, верх-
ньої повіки і кореня носа, слізний мішок і кон’юнктиву 
верхньої повіки.

Н. МАЛОГОМІЛКОВИЙ ГЛИБОКИЙ (N. PERO-
NEUS [FIBULARIS] PROFUNDUS) – Н., що бере по-
чаток від малогомілкового загального Н.; іннервує пе-
редню розгинальну групу м’язів гомілки і ступні, шкіру 
повернених од на до одної поверхонь І і ІІ пальців, між-
кісткову перетинку і великогомілкову кістку.

Н. МАЛОГОМІЛКОВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ (N. PE-
RONEUS [FIBULARIS] COMMUNIS) – Н., що бе-
ре початок від сідничого Н.; іннервує колінний суглоб, 
зчленування між великогомілковою і малогомілковою 
кістками, гомілковоступневий суглоб, окістя кісток го-
мілки, передню і латеральну групи м’язів гомілки та 
м’язи тильної поверхні ступні, шкіру латеральної по-
верхні гомілки і тильної поверхні ступні та пальців.

Н .  МАЛОГОМІЛКОВИЙ  ПОВЕРХНЕВИЙ 
(N. PE RONEUS [FIBULARIS] SUPERFICIALIS) – Н., 
що бере початок від малогомілкового загального Н.; ін-
нервує латеральну групу м’язів гомілки, шкіру дисталь-
ної частини передньої поверхні гомілки, тилу і медіаль-
ного краю ступні, тильної поверхні ІІ–V пальців.

Н. МІЖКІСТКОВИЙ ГОМІЛКИ (N. INTE ROS-
SEUS CRURIS) – Н., що бере початок від великогоміл-

кового Н.; іннервує задню поверхню великогомілкової 
кістки, міжкісткову перетинку, гомілковоступневий суг-
лоб.

Н. МІЖКІСТКОВИЙ ЗАДНІЙ [ПЕРЕДПЛІЧЧЯ] 
(N. INTEROSSEUS [ANTEBRACHII] POSTERIOR) – 
Н., що бере початок від глибокої галузки променево-
го Н.; іннервує променеву і ліктьову кістки, промене-
во-зап’ястковий суглоб, глибокі м’язи задньої ділянки 
передпліччя.

Н. М’ЯЗОВО-ШКІРНИЙ (N. MU SCULO CUTA-
NEUS) – Н., що утворюється із латерального пучка під-
ключичної частини плечового сплетення і містить во-
локна передніх галузок V – VП шийних нервів; про-
риває дзьобоподібно-плечовий м’яз і розгалужується 
в перед ній групі м’язів плеча; іннервує дзьобоподібно-
плечовий, двоголовий м’яз плеча та плечовий м’яз.

Н. НОСОВІЙЧАСТИЙ (N. NASO CILIARIS) – Н., 
що бере початок від очного Н.; іннервує шкіру кореня і 
кінчика носа, кон’юнктиву верхньої повіки, слізний мі-
шок, очне яблуко, слизову оболонку носової порожнини, 
лобної та клиноподібної пазух. 

Н. НЮХОВІ (NN. OLFACTORII) – І пара череп-
них нервів; бере початок від чутливих клітин слизової 
оболонки нюхової ділянки носової порожнини; іннерву-
ють слизову оболонку нюхової ділянки носової порож-
нини.

Н. ОКОРУХОВИЙ (N. OCULO MOTORIUS) – ІІІ 
пара черепних нервів; руховий нерв, що іннервує зов-
нішні м’язи ока (крім верхнього косого і зовнішнього 
прямого); в його складі розміщені парасимпатичні во-
локна, призначені для іннервації гладких м’язів очного 
яблука; ядра Н. о. розміщені в середньому мозку в пок-
ритті ніжки мозку під мозковим водопроводом.

Н. ОЧНИЙ (N. OPHTHALMICUS) – перша галуз-
ка трійчастого Н.; бере початок від ґанґлія трійчастого 
Н.; іннервує тверду мозкову оболонку, шкіру лоба, коре-
ня носа, верхньої повіки, кон’юнктиву верхньої повіки, 
слізний мішок і слізну залозу, слизову оболонку задніх 
комірок пазухи ґратчастої кістки, перед нього відділу но-
сової переґородки, латеральної стінки носової порожни-
ни, клиноподібної та лобної пазух, очне яблуко.

Н. НАДКЛЮЧИЧНІ (NN. SUPRA CLA VICU LA-
RES) – Н., що бере початок від шийного сплетення; ін-
нервує шкіру надпліччя, верхньої частини грудей і груд-
нинно-ключичний суглоб.

Н. НАДКЛЮЧИЧНІ ЛАТЕРАЛЬНІ (NN. SUPRA-
CLA VICULARES LATE RALES) – Н., що беруть поча-
ток від шийного сплетення; іннервують шкіру надпліччя.

Н. НАДКЛЮЧИЧНІ МЕДІАЛЬНІ (NN. SUPRA-
CLAVICULARES ME DIALES) – Н., що беруть почат ок 
від шийного сплетення; іннервують груднинно-ключич-
ний суглоб, шкіру верх ньої частини грудей.

Н. НАДКЛЮЧИЧНІ ПРОМІЖНІ (NN. SUPRA-
CLAVICULARES INTER MEDII) – беруть початок від 
шийного сплетення; іннервують шкіру верхньої части-
ни грудей.

Н. НАДЛОПАТКОВИЙ (N. SUPRA SCAPU LA-
RIS) – Н., що утворюється із верхнього стовбура над-
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ключичної частини плечового сплетення, містить во-
локна СV – СV1; йде на дорсальну поверхню лопатки; ін-
нервує над- і підостистий м’язи.

НЕРВ НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ (N. MAN  DIBULA-
RIS) – третя галузка трійчастого Н., бере початок від 
ґанґлія трійчастого нерва; іннервує шкіру лиця нижче 
кута рота, нижню губу, слизову оболонку щоки, дна по-
рожнини рота, язика, нижні зуби і ясна, скронево-ниж-
ньощелепний суглоб, жувальні м’язи, слинні залози.

Н. НЮХОВИЙ (N. OLFACTORII) – І пара череп-
них Н.; сукупність чутливих нервових волокон, що скла-
дають периферійну частину нюхового аналізатора; бе-
ре початок у нюховій ділянці, яка розміщена на внут-
рішній і боковій стінках верхньої частини порожнини 
носа; нюхові волокна проходять через отвори ґратчас-
тої пластинки ґратчастої кістки в порожнину черепа, де 
проникають у нюхову ци булину і закінчуються у шарі 
нюхових клубочків, утворених аксонами нюхових клі-
тин і розгалуженнями дендритів мітральних клітин ню-
хової цибулини.

Н. ПАЛЬЦЕВІ ТИЛЬНІ (NN. DI GITALES DOR-
SALES) – Н., що беруть початок від поверхневої галуз-
ки променевого Н. і дорсальної галузки ліктьового Н.; 
іннервують шкіру тильної поверхні проксимальних фа-
ланґ пальців.

Н. ПАХВОВИЙ (N. AXILLARIS) – формується із 
верхнього і середнього стовбурів надключичної части-
ни плечового сплетення, містить волокна СV – СVII. Че-
рез чотирибічний отвір переходить на задню поверхню 
плеча, де іннервує дельтоподібний і малий круглий м’яз 
та плечовий суглоб, а його шкірна галузка іннервує шкі-
ру дельтоподібної ділянки і прилеглі ділянки задньола-
теральної поверхні плеча.

Н. ПЕРЕДДВЕРНО-ЗАВИТКОВИЙ (N. VESTIBU-
LOCOCHLEARIS) – VІІІ пара черепних Н.; бере по-
чаток від переддверного ґанґлія, спірального ґанґлія; 
зв’язує орґани слуху і рівноваґи з головним мозком.

Н. ПІДКЛЮЧИЧНИЙ (N. SUB CLAVIUS) – Н., що 
утворюється із верхнього стовбура надключичної части-
ни плечового сплетення, містить волокна СV, іннервує 
підключичний м’яз.

Н. ПІДЛОПАТКОВИЙ (N. SUB SCAPULARIS) – 
Н., що утворюється із трьох стовбурів надключичної час-
тини плечового сплетення, містить волокна СV – СVIII; 
двома галузками опускається по передній поверхні під-
лопаткового м’яза, іннервуючи його і великий круглий 
м’яз.

Н. ПІДОРБІТАЛЬНИЙ (N. INFRA ORBITALIS) – 
Н., що бере початок від верхньощелепного Н.; іннервує 
шкіру і кон’юнктиву нижньої повіки, шкіру щоки, боко-
вої поверхні носа, верхньої губи, слизову оболонку вер-
хньої губи, порожнини носа, верхньощелепної пазухи, 
верхні ясна і верхні зуби.

Н. ПІДОШОВНИЙ ЛАТЕРАЛЬНИЙ (N. PLAN-
TARIS LATERALIS) – Н., що бере початок від вели-
когомілкового Н.; іннервує шкіру латерального краю 
ступні, латеральної поверхні V пальця, обернені одна 
до одної частини підошовних поверхонь ІV і V пальців, 

а також м’язи V пальця ступні, ІІІ–ІV червоподібні, пі-
дошовні і тильні між кісткові м’язи, латеральну головку 
короткого згинача великого пальця.

Н. ПІДОШОВНИЙ МЕДІАЛЬНИЙ (N. PLAN TA-
RIS MEDIALIS) – Н., що бере початок від великого-
мілкового Н.; іннервує шкіру медіального краю ступні, 
підошовної поверхні І пальця і обернених одна до одної 
поверхонь І–ІV паль ців, м’язи І пальця, короткі згиначі 
пальців, І–ІІ червоподібні м’язи.

Н. ПІДОШОВНІ ПАЛЬЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ (NN. DI-
GI TALES PLAN TARES COMMUNES) – Н., що беруть 
початок від медіального і латерального підошовних Н.; 
іннервують шкіру підошовних поверхонь пальців.

Н. ПІДПОТИЛИЧНИЙ (N. SUBOC CIPITALIS) – 
Н., що бере початок від шийного Н.; іннервує глибокі 
м’язи шиї.

Н. ПІДРЕБЕРНИЙ (N. SUBCOS TALIS) – Н., що є 
передньою галузкою грудного ХІІ Н.

Н. ПІД’ЯЗИКОВИЙ (N. HYPOGLO SSUS) – ХІІ па-
ра черепних Н.; бере початок від ядра під’язикового Н.; 
іннервує м’язи язика, підборідно-під’язиковий, щи то-
під’язиковий, лопатково-під’язиковий і груднинно-щи-
топодібний м’язи.

Н. ПОПЕРЕКОВІ (NN. LUMBA LES) – Н., що бе-
руть початок від злиття передніх і задніх корінців попе-
рекових сеґментів спинного мозку; черевні галузки ут-
ворюють поперекове сплетення і попереково-крижовий 
стовбур; дорсальні галузки іннервують м’язи попереко-
вого відділу хребта і шкіру сідниць.

Н. ПОПЕРЕЧНИЙ ШИЇ (N. TRANS VERSUS COL-
LI) – Н., що бере початок від шийного сплетення; ін-
нервує шкіру передньої поверхні шиї.

Н. ПОТИЛИЧНИЙ ВЕЛИКИЙ (N. OC CIPITALIS 
MAJOR) – Н., що бере початок від задньої галузки ший-
ного Н.; іннервує шкіру потиличної ділянки.

Н. ПОТИЛИЧНИЙ МАЛИЙ (N. OCCIPITALIS 
MINOR) – Н., що бере початок від шийного сплетення; 
іннервує шкіру потиличної і задньої час тини скроневої 
ділянок, верхньої частини вушної раковини.

Н. ПРОМІЖНИЙ (N. INTER ME DIUS) – Н., що 
бере початок від верхньо го слиновидільного ядра (сек-
реторні парасимпатичні волокна) і ганглія колінця ли-
цьового Н. (чутливі волокна); ін нервує слізну залозу, 
піднижньощелепну і під’язикову слинні залози, залози 
слизової оболонки носової порожнини, піднебіння, пе-
редні 2/3 язика.

Н. ПРОМЕНЕВИЙ (N. RADIALIS) – Н., що бере 
початок від плечового спле тення; іннервує шкіру заднь-
ої поверхні плеча, тильної та променевої поверхні пере-
дпліччя, тилу кисті і тильної поверхні І, ІІ і променевого 
боку ІІІ пальця, триголовковий м’яз плеча, плечопроме-
невий м’яз та м’язи тильної поверхні передпліччя, суг-
лоби верхньої кінцівки.

Н. СЕРЕДИННИЙ (N. ME DI A NUS) – Н., що фор-
мується із двох ко рінців, які походять із медіального і 
латерального пучків підключичної частини плечового 
сплетення, містить волокна передніх галузок V–VШ 
шийних і І грудного Н.
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НЕРВ СІДНИЧИЙ (N. ISCHIADI CUS) – Н., що 
бере початок від крижового спле тення; іннервує м’язи 
задньої поверхні стегна, кульшовий і колінний суглоби, 
шкіру, суглоби, кістки і м’язи гомілки та ступні.

Н. СІДНИЧНИЙ ВЕРХНІЙ (N. GLU TEUS SUPE-
RIOR) – Н., що бере початок від крижового сплетення; 
іннервує середній і малий сідничний м’язи, м’яз, що на-
пружує широку фасцію.

Н. СІДНИЧНИЙ НИЖНІЙ (N. GLU  TEUS INFE-
RIOR) – Н., що бере початок від крижового сплетення; 
іннервує сідничні м’язи, квадратний м’яз стегна, внут-
рішній затульний і близнюкові м’язи, капсулу кульшо-
вого суглоба. 

Н. СЛУХОВИЙ – див.: Н. переддверно-завитковий.
Н. СОРОМІТНИЙ (N. PUDEN DUS) – Н., що бере 

початок від крижового сплетення; іннервує орґани ма-
лого таза і шкіру промежини, зовнішні статеві орґани, 
слизову оболонку сечовипускального каналу.

Н. СПИННОМОЗКОВІ (NN. SPI NALES) – Н., що бе-
руть початок від злиття передніх і задніх корінців спин-
ного мозку; іннервують шкіру ділянки голови (частко-
во), шкіру і м’язи тулуба та кінцівок.

Н. СТЕГНОВИЙ (N. FEMO RA LIS) – Н., що бе-
ре початок від поперекового сплетення; іннервує шкіру 
перед ньої поверхні стегна, медіальної поверхні гоміл-
ки і медіального краю ступні, а також передню групу 
м’язів стегна.

Н. СТЕГНОВО-СОРОМІТНИЙ (N. GENITO FE-
MORALIS) – Н., що бере початок від поперекового 
сплетен ня; іннервує шкіру калитки (у жінок – великих 
соромітних губ) і верхньомедіальної поверхні стегна, 
м’яз, що піднімає яєчко, м’ясисту оболонку яєчка.

Н. ТРІЙЧАСТИЙ (N. TRIGE MINUS) – V пара че-
репних Н.; бере початок від трійчастого ганглія Н. (чут-
ливі волокна), рухового ядра трійчастого Н. (рухові во-
локна); розгалужується на очний, верхньощелепний і 
нижньощелепний Н.; іннервує тверду мозкову оболонку, 
шкіру голови (крім потиличної ділянки), лиця, слизові 
оболонки порожнини носа, придаткових пазух, ротової 
порож нини, зіва, ясен і зубів, очне яблуко і допоміжні 
орґани ока, великі слинні залози, жувальні м’язи, перед-
нє черевце двочеревцевого м’яза, щелепно-під’язиковий 
м’яз, м’яз, що напружує барабанну перетинку, м’яз, що 
напружує піднебінну фіранку.

Н. ЧЕРЕПНІ (NN. CRANIALES) – розрізняють 12 
пар черепних Н.; беруть початок від рухових ядер моз-
кового стов бура (рухові Н.) і чутливих гангліїв (чутливі 
Н.); розгалужуються в анатомічних утвореннях голови, 
частково – шиї; грудної і черевної порожнин – блука-
ючий Н.

Н. ШИЙНІ (NN. CERVICALES) – Н., що почина-
ються від злиття передніх і задніх корінців шийних сеґ-
ментів спинного мозку; беруть участь в утворенні ший-
ного і плечового сплетень.

Н. ШКІРНИЙ ЛИТКИ МЕДІАЛЬНИЙ (N. CUTA-
NE US SURAE ME DIALIS) – Н., що бере початок від 
великогомілкового Н.; іннервує шкіру нижньої частини 
задньої поверхні гомілки.

Н. ШКІРНИЙ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ЗАДНІЙ (N. CU-
TA NEUS ANTE B RACHII POSTERIOR) – Н., що бе-
ре початок від променевого Н.; іннервує шкіру тильної 
поверхні передпліччя.

Н. ШКІРНИЙ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ЛАТЕРАЛЬНИЙ 
(N. CUTANEUS ANTEB RACHII LATERALIS) – про-
довження м’язово-шкірного Н.; спускається по латераль-
ному краю передпліччя, іннервує шкіру цієї ділянки і ді-
лянки підвищення великого пальця на кисті.

Н. ШКІРНИЙ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ МЕДІАЛЬНИЙ 
(N. CUTANEUS ANTEB RACHII MEDIALIS) – Н., що 
утворюється із медіального пучка під ключичної частини 
плечового спле тення, міс тить волокна СVIII і ТhІ; іннер-
вує шкіру медіальної поверхні перед пліччя.

Н. ШКІРНИЙ ПЛЕЧА ЗАДНІЙ (N. CUTANEUS 
BRACHII POSTERI OR) – Н., що бере початок від про-
меневого Н.; іннервує шкіру задньої поверхні плеча.

Н. ШКІРНИЙ ПЛЕЧА МЕДІАЛЬНИЙ (N. CU-
TANEUS BRACHII MEDIALIS) – Н., що утворюється 
із медіального пучка підключичної частини плечового 
сплетення, містить волокна із СVIII і ТhІ; іннервує шкіру 
передньомедіальної поверхні плеча.

Н. ШКІРНИЙ СТЕГНА ЗАДНІЙ (N. CUTANEUS 
FEMORIS POSTE RIOR) – Н., що бере початок від кри-
жового сплетення; іннервує шкіру нижньої частини сід-
ничної ділянки і задньої поверхні стегна.

Н. ШКІРНИЙ СТЕГНА ЛАТЕРАЛЬНИЙ (N. CU-
TANEUS FEMORIS LATERALIS) – Н., що бере поча-
ток від поперекового сплетення; іннервує шкіру лате-
ральної поверхні стегна.

Н. ЩІЧНИЙ (N. BUCCALIS) – Н., що бере поча-
ток від нижньощелепного Н.; іннервує слизову оболон-
ку щоки.

Н. ЯЗИКОВИЙ (N. LINGUALIS) – Н., що бере по -
чаток від нижньощелепного Н.; іннервує слизову оболон-
ку язика (передні 2/3), дна ротової порожнини і зіва.

Н. ЯЗИКОГЛОТКОВИЙ (N. GLOS SOPHA RYN-
GEUS) – парний (ІХ пара), змішаний черепний Н.; чут-
ливі волокна Н. я. іннервують слизову оболонку заднь-
ої третини язика, слизову оболонку глотки, барабанної 
порожнини, євстахі євої труби, комірок соскоподібного 
від ростка, піднебінних миґдаликів і піднебінних дужок, 
каротидний синус і каротидний ґломус; рухові волокна 
іннервують шилоглотковий м’яз і через глоткове спле-
тення разом з блукаючим нер вом – констриктори глотки 
і м’язи м’якого піднебіння; веґетативні парасимпатичні 
секреторні волокна – привушну залозу.

НЕРВІЗМ – вчення про провідну роль нервової сис-
теми в механізмах реґуляції усіх функцій орґанізму тва-
рин і людини в нормі та при патолоґії.

НЕРВОВА КЛІТИНА – структурна і функціональна 
одиниця нервової системи; Н. к. є відростковою кліти-
ною з чітким поділом на тіло та відростки; серед відрост-
ків виділяють аксон (ней рит) і дендрити; розрізняють 
чутливі (аферентні, або рецепторні), сприймаючі дію 
різних факторів внутрішнього та оточуючого середови-
ща; вставні, або асоціативні, які здійснюють зв’язок між 
Н. к., і ефекторні (рухові, або моторні), що здійс нюють 
передачу збудження на той чи інший орґан.
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НЕРВОВА ПЕРЕВТОМА – див.: Невр астенія.
НЕРВОВА ПЛАСТИНКА – зачаток нер вової систе-

ми у людини і у всіх хордових. Утворюється після закін-
чення ґаструляції і являє собою потовщення дорсальної 
частини ектодерми. Потім Н. п. перетворюється на по-
рожнисту нервову трубку.

НЕРВОВА РЕҐУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ – сукупність ре-
акцій ц. н. с., спрямованих на забезпечення оптимального 
рівня життєдіяльності, підтримки гомеостазу і адекват-
ності взаємодії орґанізму з оточуючим середовищем.

НЕРВОВА СИСТЕМА (SYSTEMA NERVO RUM) – 
система нервових елементів та орґанів, що реґулює і ко-
ординує всі функції орґанізму, здійснює взаємозв’язок 
усіх частин орґанізму між собою і з навколишнім сере-
довищем; Н. с. поділяють на центральний і периферійний 
відділи; центральний відділ Н. с., або ц. н. с., об’єднує го-
ловний і спинний мозок, периферичний – усі інші струк-
тури; зв’язок між ними здійснюється через корінці спин-
номозкових та черепно-мозкових нервів.

НЕРВОВА ТКАНИНА – основна тканина нервової 
системи. Основним структурним і функціональним еле-
ментом Н. т. є нервова клітина, розташована в нев роґлії. 
Нервові клітини зв’язані одна з одною через синапси, 
що забезпечує передачу нервових імпульсів і виконан-
ня найрізноманітніших рефлекторних актів; із нервових 
клітин побудовані орґани і відділи нервової системи: го-
ловний мозок, спинний мозок, спинномозкові та череп-
но-мозкові нерви, нервові ґанґлії, нервові закінчення, 
веґетативна нервова система.

НЕРВОВА ТРОФІКА – реґулюючий вплив нервової 
системи на обмінні процеси в тканинах та орґанах.

НЕРВОВЕ ВИСНАЖЕННЯ – див.: Неврастенія.
НЕРВОВИЙ – 1) такий, що стосується нерва або не-

рвів; 2) такий, що легко дратується або збуджується; не-
рвозний.

НЕРВОВИЙ ІМПУЛЬС – хвиля збудження, яка по-
ширюється по нервовому волокну; Н. і. забезпечує пе-
редачу інформації від рецепторів до нервових центрів і 
від них до виконуючих орґанів – скелетної мускулатури, 
гладеньких м’язів внутрішніх орґанів, судин, залоз внут-
рішньої секреції та ін.

НЕРВОВИЙ ШОВ – з’єднання швом кінців ро-
зірваного або перерізаного нер ва; розрізняють шви епі-
невральні та периневральні; епіневральні шви накла-
дають на епіневрій; периневральні інтерфасцикулярні 
шви – шви між окремими пучками нервів.

НЕРВОВІ ВОЛОКНА – відростки нев ронів, вкриті 
особливими оболонками, що проводять нервові імпуль-
си між нев ронами та від невронів до клітин орґанів і 
зворотно. Відповідно до особливостей будови оболонок 
розрізняють Н. в. м’якотні, або мієлінові, та безм’якотні. 
Оболонки Н. в. виконують трофічну і захисну функції, а 
також забезпечують ізольо ване проведення збудження; 
залежно від напряму проведення імпульсу розрізняють 
доцентрові (аферентні, або чутливі) Н. в., які проводять 
нервовий імпульс від рецепторів до ц. н. с., і відцентрові 
(еферентні, або рухові) Н. в., що передають нервовий 
імпульс від ц. н. с. до орґанів.

НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ – кінцеві утвори відрос-
тків нервових клітин. Відповідно до виконуваної функ-
ції розрізняють чутливі Н. з., або рецепторні, які спри-
ймають подразнення, і ефекторні Н. з., що передають 
збудження з нервового волокна на тканини і орґани, які 
вони іннервують, або на інші нервові клітини; розрізня-
ють також міжнейрональні Н. з., які є в нервовій системі 
на тілі та дендриті всіх нейронів, крім аферентних, що 
зв’язані периферійними відростками з рецепторами.

НЕРВОВІ СПЛЕТЕННЯ – утворення, що входять 
до складу периферійної нер вової системи, в яких від-
бувається обмін нервовими пучками або нервами, роз-
міщеними поза- або внутрішньоорґанно.

НЕРВОВІСТЬ ЕНДОҐЕННА – див.: Невропатія (у 
психіатрії).

НЕРВОВІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНА – див.: Невро-
патія (у психіатрії).

НЕРВОВО-АРТРИТИЧНИЙ ДІАТЕЗ – аномалія 
конституції, яка характеризується вираженою схильніс-
тю до за хворювань нервової системи та артритів обмін-
ного ґенезу; при Н.-а. д. виявляється нестійкість в об-
міні ліпідів з нахилом до кетозу і функціональних змін 
з боку нер вової системи; несприятливими причинами є 
надмірне вживання продуктів харчування, багатих пури-
нами та жирами, неправильний режим харчування.

НЕРВОВО-ПАРАЛІТИЧНІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИ-
НИ – група швидко діючих отруйних речовин, токсичний 
ефект яких проявляється у первинному порушенні діяль-
ності нервової системи з наступним розладом функції ін-
ших життєво важливих систем і орґанів; Н.-п. о. р. пред-
ставлені найтоксичнішими фосфорорґанічними отруйни-
ми речовинами (табун, зарин, зоман та V-ґази); токсичність 
Н.-п. о. р. зумовлена переважно пригнічуючою дією на 
справжню холінестеразу, яка міститься в основному у нер-
вовій тканині, і бутирилхолінестеразу (несправжню холі-
нестеразу), яка міс титься, головним чином, у плазмі крові; 
поряд з антихолінестеразною дією у великих концентра-
ціях Н.-п. о. р. діють також на холінорецептори. 

НЕРВОВО-РЕФЛЕКТОРНА РЕҐУЛЯЦІЯ – реґу-
ляція діяльності функціональних систем і орґанізму в 
цілому, що здійснюється за допомогою безумовних і 
умовних рефлексів.

НЕРІ (V. NERI) РЕФЛЕКС – при перкусії зовніш-
нього краю лопатки спостерігається відведення плеча, 
згинання та пронація передпліччя; патолоґічний рефлекс, 
який спостерігається при ураженні пірамідних шляхів.

НЕРІ (V. NERI) СИМПТОМ (1) – якщо хворому, 
що лежить на спині, підняти ногу на боці ураження, то 
нога спонтанно згинається в колінному суглобі; ознака 
геміплеґії орґанічного характеру.

НЕРІ (V. NERI) СИМПТОМ (2) – лежачи на спині, 
хворий витягує руки на ліжку в позиції пронації; якщо 
лікар пасивно згинає руки хворого в ліктьових сугло-
бах, то здорова рука зберігає позицію пронації, а хвора 
переходить у позицію супінації; ознака парезу різного 
походження.

НЕРІ (V. NERI) СИМПТОМ (3) – якщо різко при-
гнути до грудей голову хворого, що лежить на спині з 
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випрямленими ногами, то в нього з’являються гострі 
болі в поперековій ділянці по ходу сід ничого нерва; оз-
нака подразнення попереково-крижових корінців.

НЕРІ (V. NERI) СИМПТОМ (4) – якщо хворий у 
позиції стоячи нахиляється вперед, то нога на ураже-
ному боці згинається в колінному суглобі; ознака попе-
реково-крижової і клубово-крижової патолоґії.

НЕРУХОМІСТЬ ЗІНИЦЬ – відсутність зіничних 
реакцій.

НЕСПАДАННЯ СТІНОК СТРАВОХОДУ СИМП-
ТОМ – розширення і відсутність перистальтики страво-
ходу, що спостерігається при рентґенолоґічному до слі-
джен ні; ознака ахалазії кардії.

НЕСПОРОУТВОРЮЮЧІ АНАЕРОБНІ БАКТЕ-
РІЇ – численна група мікроорґанізмів, яка належить до 
різних родів та родин, морфолоґічно складається із ґрам-
позитивних і ґрамнеґативних паличок, коків, а також із 
звивистих форм; всі ці мікроорґанізми характеризують-
ся вираженим анаеробіозом, чутливістю до токсичної дії 
кисню повітря, відсутністю спор, складними живиль-
ними потребами; серед Н. а. б. є патоґенні, умовно-па-
тоґенні і сапрофітні види; Н. а. б. нормофлори орґаніз-
му людини забезпечують колонізаційну резистент ність 
макроорґанізму, виконують морфокінетичну, дезінтокси-
каційну, імуноґенну, мутаґенну/антимутаґенну роль, бе-
руть активну участь у синтезі біолоґічно активних речо-
вин, реґуляції ґазоутворення, водно-сольового обміну, у 
печінково-кишечній рециркуляції жовчних кислот, жовч-
них піґментів та холестерину; при деяких патолоґічних 
станах, що призводять до зниження імунного статусу 
макроорґанізму, Н. а. б. нормофлори набувають здат-
ність залишати нормальні біотопи на поверхні шкіри 
і слизових оболонок і транслокуватися через тканин-
ні бар’єри у внутрішнє стерильне середовище макро-
орґанізму і колонізувати його; клінічно процес колоніза-
ції супроводжується розвитком гнійно-запальних захво-
рювань різної локалізації та ступеня тяжкості, від міс-
цевих обмежених до тяжких ґенералізованих, таких як 
сепсис і септикопіємія; порушення кровообігу і некроз 
тканин понижують їх окислювально-відновний потен-
ціал, що сприяє розмноженню Н. а. б., особливо в сим-
біозі з аеробами; Н. а. б. продукують велику кількість 
різних токсинів, ферментів аґресії, метаболітів.

НЕСТЕРОВА (А. И. НЕСТЕРОВ) ПРОБА – фун-
кціонально-діаґностична проба для визначення проник-
ливості кровоносних капілярів шкіри при різних захво-
рюваннях.

НЕСТИТЕРАПІЯ – див.: Голодування лікувальне.
НЕСТІАТРІЯ – див.: Голодування лікувальне.
НЕСУМІСНІСТЬ ІМУНОЛОҐІЧНА – ґенетично 

зумовлена різниця між антиґенним складом клітин до-
нора і реципієнта, що призводить до розвитку імуно-
лоґічного конфлікту.

НЕСУМІСНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – по-
слаблення або викривлення лікувального ефекту лі-
карських засобів або підсилення їхньої побічної чи ток-
сичної дії, що може спостерігатися при їхньому одно-
часному застосуванні, а також при виготовленні за нера-

ціональними прописами або наступному зберіганні, ко-
ли відбувається зміна складу і властивостей лікарських 
засобів внаслідок їх взаємодії.

Н. Л. З. ФАРМАКОДИНАМІЧНА – Н. л. з., яка ви-
являється послабленням, підсиленням або різноспря-
мованою зміною (підсилення одних ефектів поєднаних 
лікарських засобів поряд з послабленням інших фарма-
колоґічних ефектів цих засобів) звичайних для даних 
лікарських засобів фармаколоґічних реакцій.

Н. Л. З. ФАРМАКОКІНЕТИЧНА – Н. л. з., яка ви-
являється тим, що небажаний фармаколоґічний ефект 
від поєднаного застосування будь-яких лі карських за-
собів наступає внаслідок зміни одним засобом фарма-
кокінетики іншого (чи інших) на етапі всмоктування, 
біотрансформації, транспорту з током крові та лімфи 
або виведення.

НЕСУМІСНІСТЬ ТКАНИННА – див.: Несуміс-
ність імунолоґічна.

НЕТЕРТОНА (E. W. NETHERTON) СИНДРОМ – 
спадкове поєднання вродженої іхтіозиформної еритро-
дермії, атопічного дерматиту, ділянок потовщення во-
лосся внаслідок інваґінації їхніх дистальних частин у 
проксимальні та катаракти; зустрічається тільки в жі-
нок; вважається синдромом з автосомно-рецесивним ти-
пом успадкування.

НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНІСТЬ – стан хворого (ура-
женого), що не дозволяє його евакуювати через загрозу 
виникнення небезпечних для життя ускладнень, які мо-
жуть бути спричинені умовами транспортування. 

НЕТРЕБА ЗВИЧАЙНА (XANTHIUM STRUMA-
RIUM L.) – однорічна трав’яниста рослина з родини 
складноцвітих, заввишки до 120 см. Листки округлолопа-
теві, біля основи серцеподібні, з гострими великозубчас-
тими і нерівнозубчастими частками. Обгортки при пло-
дах довгасто-еліптичні, жовтувато-буруваті, з прямими, на 
верхівці гачкуватими голими шипами. Цвіте в липні–сер-
пні. Дія: заспокійлива, антисептична, потогінна.

НЕТРЕБА КОЛЮЧА (XANTHIUM SPINOSUM 
L.) – однорічна трав’яниста рослина з родини складно-
цвітих. Листки дрібні, трилопатеві: зверху – темно-зе-
лені, знизу – повстисті. Квітки невеликі, жовтуваті. Пло-
ди – овальні, обгортки їх жовтувато-бурі, густо вкриті 
тонкими гачкуватими колючками. Цвіте Н. к. в липні–
серпні. Дія: фунґіцидна, антисептична, протизапальна, 
потогінна, жарознижуюча, знеболююча.

НЕТРИМАННЯ АФЕКТУ – виникнення непере-
борних афективних реакцій з незначного приводу.

НЕТРИМАННЯ КАЛУ – див.: Енко през.
НЕТРИМАННЯ ПІҐМЕНТУ – ТИП НЕҐЕЛІ 

(O. NAEGELI) – див.: Неґелі – Блоха – Ядассона син-
дром.

НЕТРИМАННЯ СЕЧІ – мимовільне витікання сечі.
Н. С. ІМПЕРАТИВНЕ – мимовільне сечовипускан-

ня відразу ж після імперативного позиву до випорож-
нення сечового міхура; при відсутності інфекції сечових 
шляхів причини частіше ідіопатичні: незагальмований 
нейроґенний сечовий міхур, розсіяний склероз, обструк-
тивні уропатії; камені, пухлини або туберкульоз сечово-
го міхура, а також інтер стиційний цистит.
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НЕТРИМАННЯ СЕЧІ  НЕСПРАВЖНЄ – виді-
лення сечі з протиприродних отворів у сечових шля-
хах.

Н. С. НІЧНЕ – захворювання, яке характеризується 
мимовільним сечовипусканням під час сну.

Н. С. ПОВНЕ – мимовільне виділення всієї сечі, що 
надійшла в сечовий міхур; акт сечовипускання відсут-
ній.

Н. С. СПРАВЖНЄ – мимовільне ви ділення сечі при-
родним шляхом.

Н. С. ЧАСТКОВЕ – мимовільне ви ділення частини 
сечі при збереженому акті сечовипускання.

НЕФЕЛІНОЗ – пневмоконіоз, який виникає внаслі-
док тривалого і систематичного вдихання пилу мінералу 
нефеліну; клінічно характеризується ураженням орґанів 
дихання у вигляді нерізко вираженого хронічного об-
структивного бронхіту, емфіземи легень і пневмофіб-
розу.

НЕФЕЛОМЕТРІЯ – оптичні методи визначення 
концентрації, розмірів і форми частинок у дисперсних 
системах, які ґрунтуються на зміні інтенсивності роз-
сіяного світла при проходженні через дисперсні систе-
ми світлового потоку.

НЕФР(О) (грец. nephros – нирка) – частина склад-
них слів, яка зазначає належність до нирки.

НЕФРАЛҐІЧНИЙ – такий, що стосується нефралґії.
НЕФРАЛҐІЯ – біль у нирці.
НЕФРЕКТАЗІЯ – розширення ниркових миски та 

чашок; мішкоподібна нирка.
НЕФРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення нирки.
НЕФРИТ – запалення різних елементів нефрону, ін-

терстицію та судин нирок.
Н. АПОСТЕМАТОЗНИЙ – інтер стиційний нефрит, 

який характеризується розвитком множинних гнійних 
вогнищ, що локалізуються переважно в кір ковому шарі 
нирки.

Н. БАЛКАНСЬКИЙ – див.: Нефропатія ендемічна 
балканська.

Н. ВОВЧАКОВИЙ – див.: Люпус-нефрит.
Н. ВОГНИЩЕВИЙ – нефрит, який характеризуєть-

ся ураженням тільки окремих клубочків.
Н. ВОГНИЩЕВИЙ ЕМБОЛІЧНИЙ – Н. в., розви-

ток якого зумовлений закупоркою капілярів клубочків 
бакте ріальними емболами.

Н. ГНОЯЧКОВИЙ – див.: Нефрит апостематоз-
ний.

Н. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – запальне захворювання 
з переважним ураженням проміжної тканини нирок з 
втягненням у патолоґічний процес всього неф рону.

Н. ІНТРАКАПІЛЯРНИЙ – див.: Ґломерулонефрит 
лобулярний.

Н. ОКОПНИЙ – гострий ґломерулонефрит, який ви-
никає внаслідок тривалого перебування в окопах при хо-
лодній сирій погоді. 

Н. ПІДГОСТРИЙ – див.: Ґломерулонефрит підго-
стрий.

Н. ПІДГОСТРИЙ ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Ґломеру-
ло нефрит підгострий.

Н. ПРОМІЖНИЙ – див.: Нефрит інтерстиційний.
Н. СПАДКОВИЙ – див.: Альпорта синдром.
Н. ТОКСИЧНИЙ – інтерстиційний нефрит, зу-

мовлений частіше екзоґенною хронічною інтоксика-
цією.

Н. ТРАНШЕЙНИЙ – див.: Нефрит окопний.
Н. ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ ГОСТРИЙ 

НЕІНФЕКЦІЙНИЙ – синдром гострої ниркової недо-
статності, частіше всього пов’язаний з алерґічною реак-
цією на ліки; характеризується ураженням канальців та 
інтерстиційної тка нини.

Н. ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ ХРОНІЧ-
НИЙ – хронічні захворювання нирок, при яких ґене-
ралізовані або локальні зміни в тубулоінтерстиційній 
ді лянці переважають над ґломерулярними або судин-
ними ураженнями.

Н. ФЕНАЦЕТИНОВИЙ – хронічне абактеріаль-
не запалення нирок з переважним ураженням їх тубуло-
інтерстицій ного апарата, яке розвивається внаслідок 
тривалого зловживання фенацетином та іншими аналь-
гетиками; патоґенез Н. ф. пов’язують з прямим пошкод-
женням тканини нирок метаболітами, що постійно на-
копичуються, та розладами кровообігу в пірамідках ни-
рок; найхарактернішим патоморфолоґічним проявом є 
асептичний некроз ниркових сосочків.

Н. ЦИТОТОКСИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ – нефрит, що спричинюється в експерименті у 
тварин введенням цитотоксичної сироватки, яка містить 
гетеролоґічні антитіла до антиґенів базальної мембрани 
капілярів клубочків.

НЕФРИТИ СПАДКОВІ – ґенетично детерміновані 
захворювання нирок, які характеризуються ураженням 
інтерстицію з наступним втягуванням ґломерул; клініч-
но проявляються тільки змінами складу сечі, а при де-
яких формах, крім цього, – ураженням орґана слуху, 
очей та порушенням обміну амінокислот.

НЕФРИТИЧНИЙ ГОСТРИЙ СИНДРОМ – захво-
рювання, яке морфолоґічно характеризується дифузни-
ми запальними змінами в клубочках, а клінічно – рапто-
вим початком гематурії з еритроци тарними циліндрами, 
незначною протеїн урією і в багатьох випадках – гіпер-
тензією, набряками та азотемією.

НЕФРИТИЧНИЙ, ШВИДКО ПРОҐРЕСУЮЧИЙ 
СИНДРОМ – синдром, який характеризується морфо-
лоґічно вогнищевим і сеґментарним некрозом та про-
ліферацією епітеліальних клітин (у вигляді півмісяців) 
у більшості клубоч ків, а клінічно – блискавичною нир-
ковою недостатністю в поєднанні з протеїн урією, гема-
турією і еритроцитарними циліндрами.

НЕФРИТОҐЕННИЙ – такий, що започатковує, 
спричинює нефрит.

НЕФРОАБДОМІНАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-
ся нирки і черевної порожнини

НЕФРОАНҐІОСКЛЕРОЗ – артеріо- і артеріолоне-
фросклероз.

НЕФРОАНҐІОСКЛЕРОЗ ЗЛОЯКІСНИЙ – захво-
рювання, яке характеризується артеріальним некрозом 
нирок, проліферативним ендартеріїтом та фіб ри ноїдним 
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некрозом клубочків з тяжкою гіпертензією і швидко 
проґресуючою нирковою недостатністю; біль шість ви-
падків Н. з. – це прояви швидкого розвитку ураження 
серцево-судинної системи при первинній гіпертензії 
(злоякісна гіпертензія); у представників білої раси ти-
повою ознакою Н. з. є фібриноїдний некроз принос-
них артеріол, розвиток проліферативного ендартеріїту 
в міжчасткових артеріях з потовщенням інтими внаслі-
док відкладання тонких концентричних шарів колаґену, 
що часто призводить до облітерації просвіту; у пред-
ставників чорної раси фібриноїдний некроз аферент-
них артеріол відсутній; характерною ознакою є м’язова 
гіперплазія інтими міжчасточкових артерій та великих 
артеріол. 

НЕФРОБЛАСТОМА – див.: Вільмса пухлина.
НЕФРОГІДРОЗ – див.: Гідронефроз.
НЕФРОҐЕННА ГІПЕРТЕНЗІЯ – артеріальна гі-

пертензія, яка розвивається при різних запальних і дис-
трофічних за хворюваннях нирок; зумовлена переваж-
но активуванням ренін-анґіотензин-альдостеронової 
системи, затримкою в орґанізмі надлишку води та на-
трію.

НЕФРОҐЕННА ОСТЕОПАТІЯ – див.: Остеопатія 
нефроґенна.

НЕФРОҐЕННИЙ – такий, що походить із нирки, 
ниркового походження; нирковий.

НЕФРОҐРАФІЇ СИМПТОМ – на екскреторній уро-
ґрамі спостерігається наявність рентґенівської тіні нир-
ки при відсутності контрастної речовини в ниркових 
мисці і чашечках; ознака оклюзії сечоводу.

НЕФРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
нирки після контрастування її паренхіми. 

НЕФРОЗ – запальні та дистрофічні за хворювання 
нирок, а також токсичні ураження їх, які характеризу-
ються змінами ниркових канальців.

НЕФРОЗОНЕФРИТ – поєднання лі поїд ної дистро-
фії нирок з дифузним ґломерулонефритом. 

НЕФРОЗОНЕФРИТ ГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: Ге-
мо раґічний нефрозонефрит.

НЕФРОЗОНЕФРИТ ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Ге мо-
раґічний нефрозонефрит.

НЕФРОЗОНЕФРИТ ІНФЕКЦІЙНИЙ – див.: Ге-
мораґічний нефрозонефрит.

НЕФРОКАЛЬЦИНОЗ – дифузне від кладення со-
лей кальцію в тканинах нирок, яке супроводжується 
запально-дистрофічними змінами та нирковою недо-
статністю; розрізняють первинний Н., що виникає в 
незмінених раніше нирках, і вторинний Н., при яко-
му некротизована тканина нирок інкрустується соля-
ми; первинний Н. зустрічається при захворюваннях, 
які супроводжуються різними порушеннями кальціє-
вого обміну; вторинний Н. розвивається при ішеміч-
ному кортикальному некрозі нирок, радіаційному не-
фросклерозі, отруєнні солями ртуті, зловживанні суль-
фаніламідами, фенацетином, тіазидовими, антраніло-
вими, етакриновими діуретиками; при за стосуванні ам-
фотерицину. 

НЕЙРОЛІТІАЗ – див.: Нирковокам’яна хвороба.

НЕФРОЛІТОТОМІЯ – хірурґічне видалення конк-
ременту із нирки шляхом розтинання її паренхіми.

НЕФРОЛОҐ – лікар-фахівець з нефролоґії.
НЕФРОЛОҐІЯ – розділ науки про внутрішні хво-

роби, який вивчає етіолоґію, патоґенез, клініку уражень 
нирок та розробляє методи їх діаґностики, про філактики 
та лікування.

НЕФРОМА ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: Вільмса пу х-
лина.

НЕФРОН – основний структурний і функціональний 
елемент нирок. До складу Н. входить мальпіґієве тільце, 
яке скла дається з епітеліальної капсули (боуменова капсу-
ла) і замкнутого в ній клубочка кровоносних капілярів.

НЕФРОНЕКРОЗ – див.: Некронефроз.
НЕФРОНОФТИЗ ЮВЕНІЛЬНИЙ РОДИННИЙ – 

див.: Фанконі нефроно фтиз.
НЕФРОПАТІЯ – захворювання нирок взагалі; час-

то терміном Н. визначають ураження нирок незапаль-
ного ґенезу.

Н. ВАГІТНИХ – форма пізнього ток сикозу вагітних, 
при якій переважно уражається судинна система нирки; 
проявляється набряками, гіпертензією і протеїнурією; 
провідним у патоґенезі Н. в. є погіршення внутрішньо-
ниркового кровообігу внаслідок спазму судин, що при-
зводить до дистрофічних змін у тканинах нирок, змен-
шення клубочкової фільтрації, затримки натрію і про-
теїнурії.

Н. ВІСМУТОВА – ураження нирок внаслідок ін-
токсикації препаратами вісмуту; проявляється альбу-
мінурією та циліндрурією.

Н. ДІАБЕТИЧНА – ураження арте рій, артеріол, 
клубочків та канальців при цукровому діабеті.

Н. ЕНДЕМІЧНА БАЛКАНСЬКА – хронічна не-
фропатія з гістолоґічними ознаками тубуло інтер сти  цій  -
ного нефриту, яка є ендемічною для деяких районів Бал-
кан; припускається дія вірусного або екзоґенного гриб-
кового токсину; розвивається у віковому діапазоні між 
30 і 60 роками; клінічно характеризується протеїнурією, 
хронічною нирковою недостатністю, тяжкою анемією; 
набряки відсутні, гіпертензія спостерігається рідкісно; 
стан повільно погіршується і через 10–20 років після 
перших об’єктивних симптомів закінчу єть ся смертю; 
у 30–40% хворих виявляються злоякісні пухлини сечо-
вої системи. 

Н. ЕПІДЕМІЧНА СКАНДИНАВСЬКА – див.: Ге-
мораґічний нефрозонефрит.

Н. ЕПІТЕЛІАЛЬНА – див.: Нефро патія тубуляр-
на.

Н. КІСТОЗНА – див.: Нирка полікістозна.
Н. МІЄЛОМНА – зміни в нирках, які розвиваються 

при мієломній хворобі; спостерігається скупчення біл-
кових мас у просвіті канальців з розвитком нефроскле-
розу.

Н. ОСТЕОҐЕННА – див.: Остеоґенна нефропатія.
Н. ПОДАҐРИЧНА – ураження нирок при подаґрі; 

характеризується розвитком інтерстиційного нефриту з 
утворенням ниркових каменів.

 НЕФРОБЛАСТОМА – НЕФРОПАТІЯ ПОДАҐРИЧНА
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НЕФРОПАТІЯ ТОКСИЧНА – див.: Нефротоксич-
ні ураження.

НЕФРОПАТІЯ ТУБУЛЯРНА – дистрофічні зміни 
епітелію канальців нирок.

НЕФРОПЕКСІЯ – хірурґічне прикріплення нирки 
до сусідніх анатомічних утворень.

НЕФРОПІЄЛОЕНДОСКОПІЯ – див.: Нефро ско-
пія.

НЕФРОПІЄЛОСТОМІЯ – див.: Нефростомія.
НЕФРОПЛІКАЦІЯ – див.: Нефро рафія.
НЕФРОПТОЗ – опущення нирки, рухлива нирка, 

блукаюча нирка; патолоґічний стан, який характери-
зується надмірною рухливістю нирки внаслідок слаб-
кості зв’язкового апарата нирки; клі нічно проявляється 
порушеннями гемо-та уродинаміки.

НЕФРОРАҐІЯ – кровотеча із нирки, ниркова кро-
вотеча.

НЕФРОРАФІЯ – хірурґічна декапсуляція полюсів 
нирки та зведення їх один до одного з наступною фік-
сацією сіткою із хромованого кетгуту.

НЕФРОСКАНУВАННЯ – радіоізотопне скануван-
ня нирок.

НЕФРОСКЛЕРОЗ – заміщення паренхіми нирок 
сполучною тканиною, що призводить до їхнього ущіль-
нення, зморщування та порушення функцій.

Н. АРТЕРІОЛОНЕКРОТИЧНИЙ – див.: Фара не-
фросклероз.

Н. АРТЕРІОЛОСКЛЕРОТИЧНИЙ – див.: Арте-
ріолонефросклероз.

Н. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЙ – див.: Артеріо не-
фросклероз.

Н. ГІПЕРТОНІЧНИЙ – див.: Арте ріоло нефро скле-
роз.

Н. ДОБРОЯКІСНИЙ – Н., який розвивається вна-
слідок артеріосклерозу, зумовленого гіпертонічною хво-
робою; характеризується відсутністю вираженого пору-
шення функцій нирки.

Н. ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Фара нефросклероз.
Н. ПІЄЛОНЕФРОТИЧНИЙ – Н., розвиток якого зу-

мовлений пієлонефритом; характеризується переважним 
ураженням інтерстиційної тканини та судин нирки.

Н. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ – Н., що розвивається 
після травматичного пошкодження нирки.

Н. РЕВМАТИЧНИЙ – Н., що ускладнює перебіг 
ревматизму, при якому в нирках може розвиватися ре-
цидивуючий нефрит, васкуліт, ішемічні інфаркти.

НЕФРОСКЛЕРОЗ ФАРА – див.: Фара нефроскле-
роз.

НЕФРОСКОПІЯ – огляд внутрішньої поверхні 
чашково-мискової системи нирки шляхом введення ен-
доскопічних пристроїв.

НЕФРОСТОМІЯ – хірурґічне формування нори-
ці нирки.

НЕФРОТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, що спостерігається при ураженні ниркових клу-
бочків; характеризується поєднанням набряків з масив-
ною протеїн урією, гіпо- і диспротеїнемією, гіперхолес-
теринемією.

Н. С. ВРОДЖЕНИЙ – спадкова (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) хвороба нирок, яка про-
являється мікрокістозом нирок і нефротичним синд-
ромом.

Н. С. ПЕРСИСТУЮЧИЙ – Н. с., що характеризу-
ється постійним наростанням ниркової недостатності; 
спостерігається при хронічному ґломерулонефриті, цук-
ровому діабеті або амілоїдозі нирок.

Н. С. РЕЦИДИВУЮЧИЙ – Н. с., який характери-
зується чергуванням періодів загострення і ремісії.

Н. С. РОДИННИЙ – спадковий ґломерулонефрит, 
що спостерігається в кіль кох членів однієї сім’ї; харак-
теризується поєднанням ознак недостатності функції 
ниркових канальців і раннім підвищенням артеріаль-
ного тиску.

НЕФРОТИЧНО-ПРОТЕЇНУРИЧНИЙ ХРОНІЧ-
НИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що супровод-
жує ряд захворювань різної етіолоґії і характеризується 
морфолоґічно дифузним склерозом, а клінічно – протеїн-
урією, циліндр урією, гематурією, як правило, гіпертен-
зією і поступовою, протягом кількох років, втратою фун-
кції нирок.

НЕФРОТОКСИЧНИЙ НЕФРИТ – див.: Нефрит 
цитотоксичний експериментальний.

НЕФРОТОКСИЧНІ УРАЖЕННЯ – функціональ-
ні або морфолоґічні зміни нирок, спричинені фармако-
лоґічним, хімічним або біолоґічним аґентом, що пот-
рапив в орґанізм через рот, дихальні шляхи, шкіру або 
внаслідок ін’єкцій.

НЕФРОТОМІЯ – хірурґічний розтин нирки.
НЕФРОУРЕТЕРЕКТОМІЯ – хірурґіч не видалення 

нирки та сечоводу.
НЕФРОЦИРОЗ – дифузне або великовогнищеве роз-

ростання сполучної тканини в нирці з заміщенням ос-
новної маси нефронів та незворотною втратою функ ції; 
є кінцевою стадією розвитку хронічного пієлонефриту, 
ішемічного інфаркту, деструктивного туберкульозу.

НЕФРОЦИТОТОКСИНИ – антитіла до антиґенів 
тканини нирок, що мають цитотоксичну дію.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК – нещастя, що сталося 
випадково; непередбачуваний випадок, особливо трав-
матичного характеру; несподіване ускладнення захво-
рювання.

НИЖНЬОГО ГОРТАННОГО НЕРВА СИНД-
РОМ – див.: Поворотного нерва синдром.

НИЖНЬОГО СІДНИЧНОГО НЕРВА СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
ураженні нижнього сідничного нерва; характеризуєть-
ся поєднанням порушення розгинання стегна з утруд-
ненням вставання із позиції сидячи, випрямлення рані-
ше зігнутого тулуба і ходьби по сходах.

НИЖНЬОЇ ДОДАТКОВОЇ КОРІНЦЕВО-СПИН-
НОМОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при закупорці або стисненні 
галузки клубово-поперекової, поперекової або крижової 
артерії, які постачають кров у крижовий відділ спинно-
го мозку; характеризується поєднанням паралічів м’язів 
гомілки і сідничних м’язів із сеґментарними розладами 

НЕФРОПАТІЯ ТОКСИЧНА – НИЖНЬОЇ ДОДАТКОВОЇ КОРІНЦЕВО-СПИННОМОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ
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чутливості в зоні V поперекового і крижових сеґментів 
та порушеннями функцій тазових орґанів.

НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що спостерігається при стисненні 
нижньої порожнистої вени; характеризується поєднан-
ням проявів застою крові в печінці і значного асциту.

НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕ-
ТЕННЯ СИНДРОМ – див.: Дежерин – Клюмпке па-
раліч.

НИЖНЬОМЕДІАСТИНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що спостерігається при об’ємних 
процесах (пухлинах та інфільтратах), які розміщені 
в середостінні нижче місця впадіння верх ньої по-
рожнистої вени в праве передсердя; характеризуєть-
ся поєднанням болей у грудях, задишкою і ціанозом з 
синдромом нижньої порожнистої вени, ознаками стис-
нення стравоходу та інших орґанів нижнього середо-
стіння.

НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ  КАНАЛ (CA NALIS 
MAN DIBULAE) – кістковий канал у нижній щелепі, 
який починається на внутрішній поверхні її галузки і 
закін чується на зовнішній поверхні її тіла. 

НИРКА (REN; NEPHROS) – парний орґан сечо-
утворення, що має важливе значення у забезпеченні 
гомеостазу орґанізму людини та вищих тварин; Н. є 
одним із основних гомеoстатичних орґанів, вони бе-
руть участь у реґуляції концентрації осмотично актив-
них речовин, іонного складу, кислотно-лужної рівно-
ваґи та об’єму рідин внутрішнього середовища орґаніз-
му, виконують екскреторну, метаболічну, ендокринну 
функцію; Н. розміщені у заочеревинному просторі екс-
траперитонеально, по обидва боки від поперекового 
відділу хребта, і покриті очеревиною тільки спереду; 
форма Н. бобоподіб на; вага Н. коливається від 120 до 
200 г, довжина – 10–12 см, ширина 5–6 см, товщина 
3–4 см; розрізняють зовнішній шар – кіркову ткани-
ну нирки і мозкову тканину, яка поділяється на 8–18 
ниркових пірамід; структурною одиницею Н. є неф-
рон, який включає ниркове тільце та канальцеву лан-
ку; ниркове тільце має діаметр біля 200 мкм і являє 
собою округле утворення, яке складається із клубочка 
капілярів та оточуючої його капсули; судинний (маль-
піґієвий) клубочок нараховує до 50 кровоносних капі-
лярних петель; остання петля продовжується у винос-
ну судину; у канальцевій ланці нефрону розрізняють 
проксимальний від діл, петлю з низхідною і висхідною 
частинами та дистальний відділ, який закінчується в 
ниркових сосочках (papilla renalis) сосочковими отво-
рами (foramina papillaria); кожний сосочок обернений 
всередину малої ниркової чашечки (calix renalis minor); 
інколи в одну чашечку обернені два або три сосочки, 
які сполучені між собою; таким чином, число малих 
чашечок (частіше 7–8) може бути менше числа сосоч-
ків, які є в даній Н.; за формою мала чашечка нагадує 
конус довжиною приблизно 1 см; мала чашечка пере-
ходить в більш широку порожнину – велику ниркову 
чашечку (calyx renalis major), яка утворюється сполу-
ченням кількох малих; з’єднуючись, великі ниркові ча-

шечки утворюють одну загальну порожнину – ниркову 
миску (pelvis renalis)/

Н. АМІЛОЇДНО-ЗМОРЩЕНА – вторинно-зморще-
на Н., яка є морфоло ґічним еквівалентом кінцевої стадії 
амілоїдозу нирок.

Н. АПЛАСТИЧНА – тяжкий ступінь недорозвитку 
ниркової парен хі ми, що часто поєднується з відсутніс-
тю сечоводу; нирка являє собою фіброліпоматозну тка-
нину з невеликою кількістю функціонуючих нефронів; 
звичайно, Н. а. клі нічно не проявляється і розпізнається 
при захворюваннях протилежної нирки.

Н. АРТЕРІОАРТЕРІОЛОСКЛЕРОТИЧНА – 
див.: Нирка первинно-зморщена. 

Н. БЛУКАЮЧА – див.: Нефро птоз.
Н. ВЕЛИКА БІЛА – морфолоґічні макроскопічні 

прояви ліпоїдного нефрозу; нирка значно збільшена за 
розмірами та вагою, на розрізі кіркова тканина – з яви-
щами набряку, блідо-сірого кольору, а мозкова ткани-
на – червоного кольору.

Н. ВЕЛИКА БІЛА АМІЛОЇДНА – див.: Нир ка ве-
лика сальна.

Н. ВЕЛИКА ЧЕРВОНА – морфолоґічні макро-
скопічні прояви гострого або підгострого ґломеруло-
нефриту з нефротичним компонентом; нирка збільше-
на за вагою та розмірами; на розрізі набухла кіркова тка-
нина нечітко відмежована від повнокровної, синюшно-
червоної мозкової тканини.

Н. ВЕЛИКА САЛЬНА – морфолоґічні макроскопіч-
ні прояви амілоїдозу нирок; нирка збільшена за розміра-
ми та вагою, щільна, сіро-рожевого кольору з сальним 
блиском та нечіткою межею між кірковою та мозковою 
речовиною.

Н. ВЕЛИКА СТРОКАТА – морфолоґічні мак-
роскопічні прояви підгост рого ґломерулонефриту; нир-
ка збільшена за розмірами та вагою; на розрізі кір кова 
тканина набухла, жовто-сірого кольору з дрібними чер-
воними плямами, чітко відмежована від повнокровної 
червоної мозкової тканини.

Н. ВТОРИННО-ЗМОРЩЕНА – зморщена Н., яка 
виникла внаслідок запальних та дистрофічних змін клу-
бочків, канальців та строми.

Н. ГАЛЕТОПОДІБНА – симетрична форма зрощення 
нирок, при якій нирка має вигляд плоско-овального утво-
рення, розміщеного на рівні або нижче миса таза; аномалія 
формується внаслідок зростання нирок обома полюсами 
до початку їх ротації; кровообіг здійс нюється множинни-
ми судинами, що відходять від біфуркації аорти і безладно 
пронизують ниркову паренхіму.

Н. ГІПОПЛАСТИЧНА – Н., яка при макроскопіч-
ному дослідженні являє собою зменшений у розмірах 
нормально сформований орґан; гістолоґічно виділяють 
просту гіпоплазію, гіпоплазію з оліґонефренією та гі-
поплазію з дисплазією.

Н. ГІПОПЛАСТИЧНА З ДИСПЛАЗІЄЮ – мор-
фолоґіч ний варіант Н. г., який характеризується роз-
витком сполучнотканинних або м’язових муфт навко-
ло ниркових клубочків, наявністю клубочкових або ка-
нальцевих кіст, а також включень лімфоїдної, хрящової 
та кісткової тканин.

 НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ СИНДРОМ – НИРКА ГІПОПЛАСТИЧНА З ДИСПЛАЗІЄЮ
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НИРКА ГІПОПЛАСТИЧНА З ОЛІҐОНЕФРО-
НІЄЮ – морфолоґічний ва ріант Н. г., яка характери-
зується зменшенням кількості ниркових клубочків, 
що поєднується зі збільшенням їх діаметра, фіброзом 
інтерстицій ної тканини, розширенням ниркових ка-
нальців.

Н. ГІПОПЛАСТИЧНА ПРОСТА – морфолоґічний 
ва ріант Н. г., який характеризується зменшенням числа 
ниркових чашечок та нефронів.

Н. ГУБЧАСТА – див.: Нирка медулярна губчаста.
Н. ДИСТОПОВАНА – вроджене розміщення нирки 

в незвичному місці.
Н. ДОДАТКОВА – аномалія розвитку, яка характе-

ризується наявністю третьої нирки; її утворення зумов-
лене відбрунькуванням частини метанефро ґенної блас-
теми; Н. д., як правило, розмі щена нижче основної, має 
значно менші розміри та власний кровообіг за рахунок 
судин, що відходять безпосередньо від аорти; сечовід 
впадає в сечовий міхур самостійно або сполучається з 
сечоводом основної нирки; клінічне значення Н. д. на-
буває при шийковій або позаміхуровій ектопії устя сечо-
воду з постійним нетриманням сечі або при її ураженні 
запального чи пухлинного характеру.

Н. ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: Нирка часточкова.
Н. ЗАСТІЙНА – патоморфоло ґічні зміни у нирках 

при недостатності кровообігу, які характеризуються гі-
перемією нирки та дистрофічними змінами епітелію 
звивистих канальців; клінічно проявляється протеїн-
урією.

Н. ЗЕРНИСТА – див.: Нефроцироз.
Н. ЗМОРЩЕНА – нирка з різко зменшеними роз-

мірами внаслідок заміщення її паренхіми сполучною 
тканиною.

Н. ЗМОРЩЕНА ПІЄЛОНЕФРИТИЧНА – змор-
щена нирка, яка є кінцевою стадією перебігу хро нічного 
пієлонефриту; характеризується поєднанням рубцевих 
розростань з грубими втягненнями та ділянками парен-
хіми, що збереглася. 

Н. І-ПОДІБНА – аномалія розвитку, що характе-
ризується зрощенням верх нього полюса однієї нирки 
з нижнім полюсом іншої, при якому поздовжні осі ни-
рок збігаються.

Н. КІСТОЗНА – див.: Нирка по лікістозна.
Н. КЛУБОВА – див.: Ниркова клубова дистопія.
Н. L-ПОДІБНА – аномалія розвитку, яка характери-

зується асиметричним зрощенням нирок, при якому поз-
довжні осі нирок перпендикулярні одна до одної.

Н. МЕДУЛЯРНА ГУБЧАСТА – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) захворю-
вання, яке характеризується ектазією або дисплазією ка-
нальців, що призводить до вродженої дилатації збірних 
трубочок; перебіг здебільшого безсимптомний, якщо не 
приєднуються ускладнення у вигляді ниркових кольок, 
гематурії або інфекцій; у більшої частини уражених ни-
рок виявляється нефрокальциноз; у більшості випадків 
спостерігаються прояви ниркового канальцевого ацидо-
зу типу І (дистального).

Н. МІЄЛОМНА – див.: Нефропатія мієломна.
Н. МУЛЬТИКІСТОЗНА – аномалія розвитку, яка 

характеризується заміщенням однієї, або (значно рідкіс-
ніше) обох нирок кістами; ниркова паренхіма при цьо му 
не виявляється, сечовід відсутній або рудиментарний; 
двобічна мультикістозна дисплазія нирок несуміс на з 
життям.

Н. НІМА – відсутність функціонування однієї нирки 
без клінічних проявів.

Н. ПЕРВИННА – див.: Вольфа тіло.
Н. ПЕРВИННО-ЗМОРЩЕНА – зморщена нирка, 

яка виникла внаслідок артеріолосклерозу.
Н. ПІДКОВОПОДІБНА – симетрична форма зро-

щення нирок, яка утворюється при зрощенні нижніми 
(90 %) або верхніми (10 %) полюсами; на місці зрощен-
ня є перешийок, утворений сполучною тканиною або 
нирковою паренхімою; Н. п. розміщена нижче, ніж зви-
чайно; кровообіг здійснюється множинними артеріями, 
що відходять від черевного відділу аорти або її галузок; 
основною клінічною ознакою Н. п. є симптом Мартино-
ва – Ровсінґа: виникнення бо лю при розгинанні тулу-
ба, що пов’язано зі стискуванням судин та аортального 
сплетення перешийком.

Н. ПІЄЛОНЕФРИТИЧНА – див.: Нирка змор-
щена пієлонефритична.

Н. ПЛЯМИСТА ЖОВТА – морфолоґічні мак -
роскопічні прояви ліпоїдного або амілоїдного не фрозу; 
нирка збільшена за розмірами та вагою; на роз різі кір-
кова речовина набухла, з ді лянками інтенсивно-жовто-
го кольору.

Н. ПОДВОЄНА – аномалія розвитку, яка характе-
ризується розділенням нирки, рідкісніше – обох нирок, 
тонким прошарком сполучної тканини на дві частини, 
кожна із яких має окрему ниркову миску, сечовід та су-
дини.

Н. ПОЛІКІСТОЗНА – спадкова аномалія, яка харак-
теризується наявніс тю в нирках множинних тонкостін-
них кіст; часто поєднується із кістозними змінами інших 
орґанів; полікістоз нирок, що зустрічається в дорослих, 
передається домінантно з аутосомним та мономерним 
ґеном, а злоякісний полікістоз дитячого віку – рецесив-
но; кісти поділяють на ґломерулярні, тубулярні і екскре-
торні; клінічні прояви полікістозу нирок у різних віко-
вих групах різні; чим раніше з’являються його ознаки, 
тим злоякісніше протікає захворювання; у дітей ранньо-
го віку Н. п. часто ускладнюється пієлонефритом, який 
швидко призводить до уремії; частіше при Н. п. клінічно 
спостерігаються тупі болі в попереку, періодична гема-
турія, артеріальна гіпертензія, поліурія, гіпоізостенурія 
та ніктурія.

Н. ПОПЕРЕКОВА – див.: Ниркова поперекова дис-
топія.

Н. РУХЛИВА – див.: Нефроптоз.
Н. S-ПОДІБНА – аномалія розвитку, що характери-

зується зрощенням нижнього полюса однієї нирки з вер-
хнім полюсом іншої, при якому ворота нирок обернені 
в протилежні боки. 

Н. СПОНҐІОЗНА – див.: Нирка медулярна губчас-
та.

 НИРКА ГІПОПЛАСТИЧНА З ОЛІҐОНЕФРОНІЄЮ – НИРКА СПОНҐІОЗНА
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НИРКА СУЛЕМОВА – морфолоґічні макроскопічні 
прояви некронефрозу, зумовленого отруєнням сулемою; 
нирка значно збільшена за об’ємом, на розрізі кіркова 
тканина набухла, блідо-сірого кольору, піраміди – си-
нюшно-червоні.

Н. ТАЗОВА – див.: Нирки тазова дистопія.
Н. ТИГРОВА – рентґенолоґічні ознаки туберкульозу 

нирки із звапнуванням її тканини; спостерігається наяв-
ність смуг та плям на рентґенівській тіні нирок.

Н. ТОРАКАЛЬНА – див.: Нирки торакальна дис-
топія.

Н. ТРЕТЯ – див.: Нирка додаткова.
Н. ЧАСТОЧКОВА – нирка часточкової будови, яка 

є нормальною для плода; є варіантом норми для дітей 
раннього віку; у дорослих розглядається як аномалія 
розвитку.

Н. ШОКОВА – 1) зміни в нирках, які спостерігають-
ся при шокові; нирка збільшена за розмірами, строката 
вна с лідок поєднання крововиливів та вогнищ ішемії; 
2) гостра ниркова недостатність, зумовлена гемодина-
мічними порушеннями при шокові.

Н. ШТУЧНА – апарат для екстра корпораль ного ге-
модіалізу.

НИРКИ ГЕТЕРОЛАТЕРАЛЬНА ДИС ТОПІЯ – 
аномалія розміщення нирки, при якій вона зміщена в 
протилежний бік.

НИРКИ КЛУБОВА ДИСТОПІЯ – аномалія роз-
міщення нирки, яка характеризується більш вираженою 
ротацією ниркової миски наперед та розміщенням її на 
рівні V поперекового – І крижового хребців; ниркові ар-
терії, як правило, множинні, відходять від загальної клу-
бової артерії або від черевного відділу аорти на рівні її 
біфуркації.

НИРКИ ПЕРЕХРЕСНА ДИСТО ПІЯ – див.: Нир ки 
гетеролатеральна дистопія.

НИРКИ ПОПЕРЕКОВА ДИСТО ПІЯ – аномалія 
роз міщення нирки, при якій ниркова миска дещо поверну-
та допереду і розміщена на рівні ІV поперекового хребця; 
ниркова артерія відходить від аорти вище її біфуркації.

НИРКИ ТАЗОВА ДИСТОПІЯ – аномалія роз-
міщення нирки, при якій нирка розміщена по серед-
ній лінії, позаду та дещо вище сечового міхура; вона, 
як правило, тією чи іншою мірою гіпоплазована і має 
овальну, круглу або квадратну форму; нирка поверну-
та по осі, ниркова миска спрямована латерально і впе-
ред, а ниркові чашечки – медіально або назад; судини 
розсипчастого типу є галузками загальної клубової або 
внутрішньої клубової артерій.

НИРКИ ТОРАКАЛЬНА ДИСТОПІЯ – аномалія 
розміщення нирки, при якій вона, як правило, входить 
до складу діа фраґмальної грижі; сечовід при цьому по-
довжений, ниркова артерія відходить від грудної час-
тини аорти.

НИРКОВА АНҐІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження нирки та її кровоносних судин після введен-
ня в них конт растної речовини.

НИРКОВА КІСТА МУЛЬТИЛОКУЛЯРНА – ано-
малія, яка характеризується заміщенням ділянки нирки 

багатокамерною, не з’єднаною з нирковою мискою кіс-
тою; інша частина ниркової паренхіми не змінена і нор-
мально функціонує. 

НИРКОВА КІСТА СОЛІТАРНА – одиничне кіс-
тозне утворення, що виходить із паренхіми нирки і 
виступає над її поверхнею; кіста, звичайно, містить се-
розну, інколи гемораґічну (внаслідок крововиливу) рі-
дину; діаметр, як правило, не перевищує 10 см; найха-
рактернішими клінічними проявами солітарної кісти 
нирки є тупий біль у ділянці нирки, транзиторна ге-
матурія та пухлиноподібне утворення, що виявляється 
при пальпації.

НИРКОВА МИСКА (PELVIS RE NALIS) – початко-
вий відділ сечовивідних шляхів; має вигляд лійкоподіб-
ної протоки, розміщеної в нирковій пазусі; бере початок 
від великих ниркових чашок і переходить у сечовід.

НИРКОВА МИСКА ПОДВІЙНА – аномалія роз-
витку, яка характеризується наявністю в подвоєній нир-
ці двох ниркових мисок, які не з’єднуються між собою 
і переходять у частково або повністю подвоєний се-
човід.

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ – симптомокомп-
лекс, що розвивається внаслідок порушення ниркового 
кровообігу, клубочкової фільтрації, канальцевої реаб-
сорбції та секреції, а також концентраційної здатності 
нирок; проявля ється азотемією, порушенням електро-
літно-водного балансу та кислотно-лужної рівнова-
ги.

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ГОСТРА – клініч-
ний стан, який проявляється швидко і неперервно на-
ростаючою азотемією з оліґурією (діурез менший 500 
мл за добу); Н. н. г. виникає внаслідок преренальних 
(недостатня перфузія нирок), постренальних (обтурація) 
і ренальних факторів; специфічні симптоми залежать 
від ступеня ниркової дисфунк ції, швидкості наростання 
ниркової недостатності та етіолоґічних факторів; у пе-
ребігу Н. н. г. розрізняють чотири періоди: початкова дія 
етіолоґічного фактора, оліґурія або анурія, відновлення 
діурезу, одужання.

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПАР ЦІАЛЬНА – 
ниркова недостатність, при якій порушені тільки окремі 
функції нирок.

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ХРО НІЧНА – клі-
нічний стан, який може бути результатом численних 
па толоґічних процесів, що призводять до порушення 
та недостатності екскреторної та реґуляторної функції 
нирок; виділяють три стадії Н. н. х.: зниження функ-
ціональних резервів нирок, ниркова недостатність та 
уремія.

НИРКОВИЙ РАХІТ – див.: Остеопатія нефроґенна.
НИРКОВИЙ РОДИННИЙ АЦИДОЗ – див.: Лайт-

ву да-Олбрайта синдром.
НИРКОВИЙ ТУБУЛЯРНИЙ АЦИДОЗ – див.: 

Лайтвуда-Олбрайта синдром.
НИРКОВИЙ ЧАЙ – див.: Ортосифон.
НИРКОВИЙ ЧАШЕЧКОВИЙ ДИВЕРТИКУЛ – 

аномалія розвитку, яка характеризується наявністю кіс-
тозного утворення, зв’язаного з малою нирковою чаш-
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кою вузьким каналом; звичайно, Н. ч. д. відходить від 
верхньої групи малих ниркових чашечок; застій сечі в 
дивертикулі може призвести до розвитку пієлонефриту 
та утворення каменів.

НИРКОВИХ СОСОЧКІВ НЕКРОЗ – ішемічний 
інфаркт мозкової тканини нирки з гнійним розплавлен-
ням, відторг ненням некротизованої тканини та пору-
шенням функції орґана; виділяють ін фекційний, анґіо-
патичний і вазокомпресійний фактори патоґенезу Н. с. 
н.; некротичні зміни розвиваються внаслідок розладу 
кровообігу в мозковій тканині нирки та в нирковому со-
сочку при запальних, обмінних і судинних змінах нир-
ки, порушенні відтоку сечі з виникненням внутрішньо-
мискової гіпертензії та мисково-ниркових рефлюксів, 
гнійно-запальному процесі в мозковій тканині нирки, 
змінах складу крові; за перебігом Н. с. н. буває гострим 
та хронічним; гост рий перебіг супроводжується інток-
сикацією, високою гарячкою та проявами за хворювань 
(нефролітіаз, пієлонефрит), з якими інфаркт поєднуєть-
ся; єдиний патоґномонічний симптом – відходження не-
кротичних мас з сечею, що спостерігається лише у 10 % 
випадків; для Н. с. н. з хронічним перебігом характерні 
менш бурхливі прояви у вигляді епізодично рецидиву-
ючої макрогематурії, бектеріурії, лейкоцитурії.

НИРКОВІ КАНАЛЬЦІ – епітеліальні канальці, що 
входять до складу нефрона; розрізняють проксималь-
ний відділ, петлю з низхідною та висхідною частинами 
та дистальний відділ; довжина Н. к. кожного нефрону 
досягає 50 мм; загальна довжина всіх каналь ців у двох 
нирках наближається до 100 км, поверхня епітелію, що 
їх вистиляє, становить 5–6 м2.

НИРКОВІ ЧАШЕЧКИ – макроскопічні час тини се-
човивідних шляхів, що розміщені в нирковій пазусі і 
зливаються в ниркову миску; внутрішній шар Н. ч. яв-
ляє собою призматичний двошаровий епітелій; тонка 
базальна мембрана від діляє епітелій від м’язової обо-
лонки; ззовні кожна чашечка покрита пухкою сполуч-
ною тканиною (адвентиційною оболонкою).

Н. Ч. ВЕЛИКІ (CALICES RENALES MAJORES) – 
Н. ч., які утворюються двома або трьома малими Н. ч.; 
у кожній нирці, звичайно, по 2 Н. ч. в.; від криваються в 
загальний сечоприймач – ниркову миску.

Н. Ч. МАЛІ (CALICES RENALES MINORES) – Н. 
ч., у які обернені вершини пірамід (ниркові сосочки); 
число Н. ч. м. від 8 до 10 в кожній нирці; приймають се-
чу із сосочкових проток.

НИРКОВОКАМ’ЯНА ХВОРОБА – хронічне за-
хворювання, яке характеризується порушенням обмін-
них процесів в орґанізмі та місцевими змінами в нирках 
з утворенням в їхній паренхімі, чашечках та мисках ка-
менів, що формуються із сольових та орґанічних сполук 
сечі; прояви Н. х. різноманітні і залежать від функції ни-
рок, ступеня порушення уродинаміки, кількості, форми 
та локалізації каменів, тривалості захворювання, наяв-
ності ускладнень (пієлонефрит, ниркова недостатність, 
артеріальна гіпертензія та ін.); основними ускладнен-
нями Н. х. є пієлонефрит, ниркова недостатність, гід ро-
нефроз, артеріальна гіпертензія. 

НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ СИНДРОМ – див.: Ге-
паторенальний синдром.

НИРКОВО-ЧЕРЕВНИЙ – такий, що стосується 
нирки і черевної порожнини.

НІАЦИН – див.: Нікотинова кислота.
НІГОТЬ БАШТОВИЙ – ніготь, який характери-

зується потовщеністю, опу к лістю та відділенням ніг-
тьового ложа в дистальній частині.

НІГОТЬ БЛИСКУЧИЙ – ніготь з від полірованою 
поверхнею; спостерігається при стійкому свербежі шкі-
ри внаслідок її постійного почухування.

НІГОТЬ БЛЮДЦЕПОДІБНИЙ – див.: Койлоніхія.
НІГОТЬ ГІПЕРТРОФОВАНИЙ – див.: Склероні-

хія.
НІГОТЬ ГІППОКРАТА – див.: Гіппо крата ніготь.
НІГОТЬ ЛОЖКОПОДІБНИЙ – див.: Койлоніхія.
НІГОТЬ ПОЛІРОВАНИЙ – див.: Ніготь блискучий.
НІГОТЬ УГНУТИЙ – див.: Койлоніхія.
НІГОТЬ УРОСЛИЙ – Н. з заглибленим(и) [урос-

лим(и)] у м’які тканини пальця одним або обома края-
ми нігтя; частіше вростає латеральний край нігтя І паль-
ця ступні.

НІГРОТОМІЯ – хірурґічне руйнування чорної ре-
човини головного мозку. 

НІГТІ (UNGUIS) – рогові утвори, що покривають 
тильну поверхню кінцевих фаланґ пальців; мають виг-
ляд щільних рогових пластинок, розміщених на ніг-
тьовому ложі, які з боків та біля основи обмежені склад-
ками шкіри – нігтьовими валиками (vallum unguis) – ла-
теральними і задніми; тіло нігтя (corpus unguis) утво-
рено щільно прилягаючими роговими лусочками плос-
кої поліґональної форми, заповненими твердим кера-
тином.

“НІГТІВ – НАДКОЛІНКА” СИНДРОМ – спадкова 
(успадкування за до мінантним типом) хвороба, яка ха-
рактеризується відсутністю або недорозвитком нігтів, гі-
поплазією латерального боку ліктьового суглоба, двобіч-
ними клубовими екзостозами.

НІГТЬОВИЙ СИНУС – щілина між нігтьовим ло-
жем та нігтьовим валиком.

НІГТЯ ЖОВТОГО СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс, який, як припускається, пов’язаний з вродженою 
гіпоплазією лімфатичної системи; характеризується 
лімфедемою, особливо ніг, та зміною кольору нігтів від 
жовтуватого до зеленуватого; при цьому нігті повільно 
ростуть, можуть бути гладенькими, потовщеними, над-
мірно зігнутими вздовж осі, ставати крихкими та відпа-
дати; у деяких хворих розвиваються ексудативні плев-
рити та бронхоектази. 

НІГТЯ ЛОЖЕ (MATRIX UNGUIS) – шар сполуч-
ної тканини, покритий ростковим шаром епі дермісу, на 
якому розміщена нігтьова пластинка.

НІҐАРДА  –  БРАУНА  (K.  K.  NYGA ARD – 
G. E. BROWN) СИНДРОМ – артеріальні тромбози 
невиясне ної етіолоґії; спостерігаються симптоми тром-
бозів артерій нижніх кінцівок з сильною кульгавістю 
внаслідок сильних болей у гоміл кових м’язах; у сиро-
ватці крові – підвищений вміст ґлобулінів та фібриноґе-
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ну; скорочений час зсідання крові і кровотечі; усклад-
нюється ґан ґреною кінцівок, гематурією, судинним ко-
лапсом.

НІҐАРТА  –  БРАУНА  ( K .  K .  N Y G A  A R D  – 
G. E. BROWN) ХВОРОБА – див.: Ніґарта – Брауна 
синдром.

НІҐІЛІЗМ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ – невіра в тера-
певтичну активність ліків, заперечення корисності лі-
кувальних заходів.

НІҐІЛІТ – (в лікарському жаргоні) стан з великою 
кількістю скарг без будь-яких на те об’єктивних даних.

НІДАЦІЯ – див.: Імплантація.
НІДНЕРА (F. NIEDNER) СИМПТОМ – при паль-

пації живота всією долонею добре сприймається пуль-
сація аорти в лівому підребер’ї; ознака гострого панк-
реатиту.

НІЖКА ЗАКРУТКА – передній відділ закрутка вуш-
ної раковини.

НІЖКА МОЗКУ (PEDUNCULUS CEREBRI) – 
парне утворення на вентральній поверхні середнього 
мозку, яке містить кіркові проекційні шляхи.

НІЗДРІ – парні зовнішні отвори порожнини носа. 
НІКЕЛЬ – Ni; елемент VIII групи періодичної сис-

теми Менделєєва; атомний номер 28, атомна ваґа 58,7; 
Н. – твердий метал сріблясто-білого кольору, стійкий 
до корозії; професійні отруєння та за хворювання ви-
никають при контакті з розчинами солей Н. у вироб-
ництвах, що пов’язані з очисткою металу, і при елек-
тролітичному покритті металів, а також при вдиханні 
пилу сполук Н.

НІКОЛА – МУТО – ШАРЛЕ (J. F. NI CO LAS – 
H. F. MOU TOT – H. CHAR LET) СИНДРОМ – різно-
вид спадкового бульозного епідермолізу; захворювання 
може проявлятися при народженні або до пубертатно-
го віку; після раптово виникаючого свербежу, болю та 
паління розвиваються відносно великі пухирі з гемо-
раґічним вмістом; після розриву пухиря залишається де-
фект шкіри, який поступово заживає. 

НІКОЛА – ФАВРА (J. G. M. NICO LAS – M. J. FAV-
RE) ХВОРОБА – див.: Лімфоґранульоматоз паховий.

НІКОЛАЄВА (Н. А. НИКОЛАЕВ) СИМПТОМ – 
при натискуванні в ді лянці проекції внутрішньої сон-
ної артерії спостерігається зникнення болю у вусі і йо-
го відновлення після зупинки тиснення; ознака серед-
нього отиту.

НІКОЛАЄВА (А. П. НИКОЛАЕВ) ТРІАДА – су-
купність заходів, спрямованих на лікування і профілак-
тику внут рішньоутробної гіпоксії плода: введення ма-
тері розчинів ґлюкози, коразолу та інгаляція кисню.

НІКОЛАУ (S. G. NICOLAU) СИНДРОМ – усклад-
нення після внутрішньоартеріального введення лікар-
ських препаратів з кристалічною структурою (де по-пе-
ніцилін); на місці ін’єкції раптово розвивається ішемія, 
болючі синюшні нерівномірні плями з утворенням пухи-
рів та некрозу; в окремих випадках ви ни кає в’ялий па-
раліч кінцівки, в артерію якої був уведений препарат.

НІКОЛЬСЬКОГО (П. В. НИКОЛЬСКИЙ) СИМ-
ПТОМ – ознака пухирчатки: при відтягуванні пінце-

том стінки пухиря відбувається відшарування епідермі-
су за межами пухиря (І ступінь); якщо потерти шкіру 
між двома пухирями, виникає ерозія (ІІ ступінь); якщо 
потерти шкіру на місці, де немає висипів, з’являється 
ерозія (ІІІ ступінь).

НІКОТИН (лат. nicotiana – тютюн) – С10Н14N2; алка-
лоїд, що міститься в листі та насінні тютюну. Сильна 
отрута, гальмує діяльність нервової системи, за вира-
женістю дії наближається до синильної кислоти.

НІКОТИНАМІД – С5Н4NCONH2; водорозчин-
ний антипеларґічний вітамін. В орґанізмі поширений 
пере важно у вигляді динуклеотидів – коферментів де-
гідроґеназ. Розрізняють нікотинамід-аде нін-динуклео-
тид (НАД) і продукти його фосфорилювання (НАДФ). 
Не до стача Н. порушує перебіг окислювальних процесів 
в орґанізмі, спричиняє піґментацію шкіри, проноси, не-
доумкуватість. Добова норма людини в Н. становить 
20 мг і задовольняється продуктами харчування.

НІКОТИНАМІДАДЕНІНДИНУКЛЕОТИДНІ 
КОФЕРМЕНТИ – група коферментів, які є проміжни-
ми переносниками водню в багатьох окисно-віднов-
них реакціях, що відбуваються в клітинах; є компо-
нентами ферментів – анаеробних дегідроґеназ. До Н. 
к. належать нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД) і ні-
котинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ). Н. к. бе-
руть участь у реакціях біолоґічного окислення і тому 
існують в окисленому – НАД+ – НАДФ+, а також у від-
новленому стані – НАД-Н2 і НАДФ-Н2. Перехід НАД+ 
у відновлену форму супроводиться зміною електрон-
них характеристик коферменту. НАД- і НАДФ-вмісні 
дегідроґенази активують атоми водню метаболітів, що 
окислюються, і переносять їх за допомогою своїх кофер-
ментів на метаболіти, які поновлюються, або на кофер-
менти флавінових ферментів, що є першим етапом ди-
хання. Відомо більше 50 дегідроґеназ, що міс тять НАД 
і НАДФ.

НІКОТИНІЗМ – хронічне отруєння нікотином; про-
являється гіперсалівацією, запамороченням, головним 
болем, погіршенням зору, анорексією, тремором, под-
разливістю. 

НІКОТИНОВА КИСЛОТА – С5Н5NCOOH, піри-
дин – 3-карбонова кислота; провітамін нікотинаміду; на-
лежить до групи водорозчинних вітамінів (вітамін РР, 
вітамін В3); бере участь у переносі електронів від суб-
стратів, які окислюються в процесі клітинного дихання; 
забезпечує нормальний ріст; застосовується для ліку-
вання стенокардії, гіперхолестеринемії, пелаґри, неври-
ту слухового нерва, хвороби Меньєра, виразкової хво-
роби шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічних ен-
тероколітів, алерґічних дерматозів, отруєння бензолом, 
свинцем, талієм та ін.

НІКОТИНОВИЙ – такий, що стосується нікотину, 
має ефект нікотину.

НІКОТИНОЛІТИЧНИЙ – такий, що нейтралізує 
чи послаблює дію нікотину.

НІКТ- (нікто-; грец. nyx, nyktos – ніч, темнота) – 
частина складних слів, яка означає належність до ночі, 
темноти.

 НІҐАРТА – БРАУНА ХВОРОБА – НІКТ-
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НІКТАЛҐІЯ – нічні болі; болі, що виникають тіль-
ки вночі під час сну.

НІКТАЛОПІЯ – денна сліпота, нічний зір; здатність 
бачити при слабкому освіт ленні; ослаблення зору вдень 
внаслідок підвищеної чутливості сітківки або райдуж-
ної оболонки; хворі краще бачать у напівтемряві або при 
слабкому нічному освітленні.

НІКТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь темноти (ніч-
ної темноти).

НІКТУРІЯ – переважне виділення сечі в нічний час; 
патолоґічний, неспецифічний симптом, який може бути 
ознакою початкової стадії захворювання нирок зі змен-
шенням їх концентраційної здатності; часто буває про-
явом серцевої і нир кової недостатності без ознак ура-
ження сечової системи.

НІЛА – РАСКА (J. G. NEEL – M. L. RUSK) СИН-
ДРОМ – різновид спадкової полідактилії ніг; спостері-
гається подвоєння ІІ плеснової кістки з утворенням ек-
зостозів; укорочення V плеснової кістки, неправильне 
розміщення ІІ, ІІІ і ІV пальців, hallux valgus; інколи – 
камптодактилія V пальця ноги.

НІЛАНДЕРА (C. W. G. NYLANDER) ПРОБА – 
якісна проба на наявність ґлюкози в сечі, яка ґрунтуєть-
ся на відновлюючих властивостях альдегідної групи 
ґлюкози; як окислювач застосовують будь-яку сполуку, 
яка легко відновлюється і дає при відновленні забарв-
лений продукт реакції.

НІЛЬСЕНА (H. NIELSEN) ВРОДЖЕНА ДИСТ-
РОФІЯ – поєднання множинних спадкових (успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) аномалій; ха-
рактеризується поєднанням множинних аномалій роз-
витку хребта, обмеження рухливості його шийної час-
тини з високим стоянням лопаток та бочкоподібною 
груд ною кліткою; спостерігаються розлади росту та 
закостеніння; двобічні шийні літальні перетинки (пте-
риґії); літальні перетинки суглобів; лімфанґіектатич-
ний набряк поверхні кистей рук та ступень; син-, кли-
но- або камптодак ти лія; птоз повік, косоокість, параліч 
ли цьового нерва; дискранія (гіпертелоризм, високе під-
небіння), гіпоплазія нижньої щелепи; гіпереластична 
шкіра; суглоби перерозтягнені, їх згинанню заважають 
птериґії; аномалії вушних хрящів.

НІЛЬСЕНА (J. M. NIELSEN) СИНДРОМ – не-
достатність надниркових залоз, яка розвивається після 
надмірного фізичного навантаження; спостерігається 
фізичне виснаження, виражена слабкість, фасцикуляр-
ні посмикування мускулатури, психомоторний неспокій, 
ейфорія. 

НІМАНА – ПІКА (A. NIEMANN – L. PICK) ХВО-
РОБА – спадковий (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) фосфатид-тезаурисмоз; зумовлений пору-
шенням обміну складних ліпідів з накопиченням сфінґо-
мієліну в ц. н. с., пе чінці, кістковому мозку, селезінці, 
лім фатичних вузлах, периферійній крові; проявляється 
в ранньому дитячому віці; спостерігається збільшення 
печінки, селезінки, лімфатичних вузлів; асцит; шкіра 
коричнювато-жовтуватого кольору; проґресуюче схуд-
нення; порушення зору та слуху, незначна м’язова риґід-

ність; оліґофренія; інколи – “монголоїдний” вигляд; ле-
тальний результат – у перші роки життя.

НІМОТА – відсутність усного мовлення.
НІМФА – фаза розвитку в життєвому циклі кліщів 

та комах з неповним перетворенням.
НІМФОМАНІЯ – патолоґічно підвищений статевий 

потяг у жінок, який проявляється нестримним прагнен-
ням до статевої близькості з різними партнерами.

НІРХОФА – ХЮБНЕРА (H. NIER HOFF – O. HÜB-
NER) СИНДРОМ – різновид спадкового енхондрально-
го метаепіфізарного дизостозу; характеризується пору-
шеннями розвитку метаепіфізарних частин трубчастих 
кісток, хребців, ребер; у новонародженого з нормальною 
довжиною тіла спостерігається мікромелія; у перші дні 
життя – напади виражених судом; летальний результат 
у перші тижні життя.

НІС (NASUS) – непарний орґан, що є початковим 
відділом дихальних шляхів та нюхового аналізатора; 
розрізняють зовнішній Н. і порожнину Н. (внутріш-
ній Н.); зовнішній Н. являє собою утворення лицьово-
го черепа, що виступає у вигляді неправильної трибіч-
ної піраміди; порожнина Н. відкривається назовні пе-
редніми носовими отворами – ніздрями; перегородка 
Н. ділить його порожину на дві не завжди симетрич-
ні половини, кожна з яких задніми отворами – хоана-
ми – сполучається з носоглоткою; у порожнині Н. виді-
ляють загальний носовий хід, обмежений медіальною 
стінкою, скле пін ням і носовими раковинами, а також 
переддвер’я; у верхній носовий хід від криваються кли-
ноподібна пазуха, задні комірки ґратчастої кістки і кли-
ноподібно-піднебінний отвір; у середній носовий хід 
відкриваються передні і середні комірки ґратчастої кіс-
тки, гайморова па зуха, ґратчаста лійка, що сполучається 
з комірками ґратчастої кістки і лобною пазухою; у ниж-
ній носовий хід відкриваються носослізний канал і різ-
цевий канал; порожнина Н. виконує дихальну, нюхову, 
захисну і резонаторну функції.

“НІС ВИННИЙ” – див.: Ринофіма.
НІС ГОРБИСТИЙ – див.: Ринофіма.
НІС ГУЛЯСТИЙ – див.: Ринофіма.
“НІС ДОГА” – аномалія розвитку носа, яка характе-

ризується розділенням обох ніздрів борозною.
НІС СІДЛОПОДІБНИЙ – деформація зовнішнього 

носа, яка характеризується наявністю западини в серед-
ній частині спинки.

НІССЛЯ – АЛЬЦГЕЙМЕРА (F.NISSL – A. ALZ-
HEI MER) ФОРМА НЕЙРОСИФІЛІСУ – форма ней-
росифілісу, яка характеризується ураженням дрібних су-
дин кори головного мозку; клінічно проявляється посту-
пово наростаючим слабоумством.

НІСТАҐМ – мимовільне ритмічне тремтіння одно-
часно обох очей.

Н. АСОЦІЙОВАНИЙ – Н., при якому рухи обох 
очей спрямовані в один бік.

Н. БІНОКУЛЯРНИЙ – Н., при якому рухаються 
обидва очних яблука.

Н. ВЕРТИКАЛЬНИЙ – Н., при якому рухи здійс-
нюються знизу вгору і зверху вниз.

 НІКТАЛҐІЯ – НІСТАҐМ ВЕРТИКАЛЬНИЙ
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НІСТАҐМ ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – Н., що виникає 
при подразненні рецепторів вестибулярного апарату; 
анатомічними структурами, за допомогою яких здійсню-
ється Н. в. є нейроепітелій ампул півколових каналів, 
переддверний вузол, переддверна частина переддвер-
но-завиткового нерва, вестибулярні ядра на дні ІV шлу-
ночка, перехрещені (для горизонтального Н.) і неперех-
рещені (для вертикального Н.) вестибулоокорухові шля-
хи, що йдуть у висхідному напрямі на дні ІV шлуночка 
до ядер окорухівного і відвідного нер вів; Н. в. поділя-
ють на спонтанний, який завжди є ознакою патолоґічно-
го процесу на будь-якій ділянці рефлекторної дуги, що 
здійснює вестибулярний Н., і штучно спричинений, або 
експериментальний, Н., що виявляється за допомогою 
калоричної проби або обертання.

Н. ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ – Н., при якому рухи здій-
снюються справа наліво і зліва направо.

Н. ГОРИЗОНТАЛЬНО-РОТАТОРНИЙ – Н., при 
якому спострігаються одночасно горизонтальні рухи оч-
них яблук і їх обертання навкого саґітальної осі.

Н. ДИСОЦІЙОВАНИЙ – Н., при якому рухи право-
го і лівого очних яблук спрямовані в різні боки.

Н. ДІАГОНАЛЬНИЙ – Н., при якому рухи здійсню-
ються одночасно зверху вниз і з одного боку в інший.

Н. ЗОРОВИЙ – див.: Н. оптокінетичний.
Н. КЛОНІЧНИЙ – Н. з вираженими швидкою і 

повільною фазами.
Н. КОЛИВАЛЬНИЙ – Н., що виникає при пору-

шенні центрального зору в ранньому віці, розсіяному 
склерозі, кивальному спазмі (гойдання головою і кри-
вошия) у ранньому дитинстві; характеризується швид-
кими, з однаковою амплітудою коливальними рухами, 
які підсилюються при погляді.

Н. КОНВЕРҐУЮЧИЙ – Н., який розвивається при 
синдромі Паріно, пухлині епіфіза, ураженні верхнього 
покриття середнього мозку; спостерігається повільне 
відведення очних яблук з наступним швидким приве-
денням.

Н. ЛАБІРИНТНИЙ – вестибулярний Н., зумовле-
ний подразненням рецепторів вестибулярного аналіза-
тора.

Н. МОНОКУЛЯРНИЙ – Н., при якому рухається 
тільки одне око.

Н. МАЯТНИКОПОДІБНИЙ – див.: Н. коливаль-
ний. 

Н. ОПТИЧНИЙ – Н., зумовлений за хворюванням 
або аномалією розвитку зорового аналізатора.

Н. ОПТОКІНЕТИЧНИЙ – Н., який появляєть-
ся при подразненні зорового аналізатора; викликаєть-
ся штучно, обертанням перед очима досліджуваного 
спеціального барабана; рефлекторний шлях Н. о.: зо-
рове подразнення від сіт ківки йде через зорові шляхи 
до потиличної ділянки мозку, звідки починається оп-
томоторний шлях, який пере хрещується у верхніх від-
ділах стовбура мозку на рівні задньої черепної ямки і 
закінчується у вестибулярних ядрах, а подразнення че-
рез систему вестибуло око рухових зв’язків йде до око-
рухових ядер.

Н. ПОЗИЦІЇ – Н., який виникає тільки при певній 
позиції голови.

Н. ПУЛЬСУЮЧИЙ – див.: Н. ретракторний.
Н. РЕТРАКТОРНИЙ – Н., при якому рухи відбува-

ються у передньо-задньому напрямі; ознака ураження 
середнього мозку.

Н. РОТАТОРНИЙ – Н., при якому здійснюються 
обертальні рухи очних яблук навколо саґітальної осі.

Н. СТОВБУРОВИЙ – Н., який появляється при роз-
сіяному склерозі, інсульті в покритті мосту, аномалії 
Арнольда – Кіарі, пухлині краніоцервікального з’єд-
нання, лікарській інтоксикації; спосте рігається грубий 
Н., що залежить від напряму погляду, горизонтальний 
або вертикальний; непостійне системне запаморочення; 
Н. відсутній при заплющених очах; інші ознаки уражен-
ня стов бура.

Н. УНДУЛЮЮЧИЙ – див.: Н. коливальний.
Н. ФІКСАЦІЙНИЙ – Н., який виникає при тривалій 

фіксації погляду на предметі, розміщеному близько до 
ока.

НІСТАҐМ ВРОДЖЕНИЙ СПАДКОВИЙ – спад-
кове (успадковується частіше за рецесивним, зчепленим 
зі статтю типом) захворювання, яке характеризується 
постійним маятникоподібним горизонтальним ністаґ-
мом.

НІСТАҐМ МИМОВІЛЬНИЙ – рухи очей, що на-
гадують ністаґм; виникають при довільному скороченні 
окорухових м’язів.

НІСТАҐМ-МІОКЛОНІЯ – див.: Ленобля – Обіно 
синдром.

НІСТАҐМОҐРАФІЯ – дослідження ністаґму, яке 
ґрунтується на ґрафічній реєстрації рухів ока.

НІСТАҐМОСКОПІЯ – дослідження ністаґму, яке 
ґрунтується на спостереженні за рухами очних яблук за 
допомогою оптичних приладів.

НІТРАТИ – солі і ефіри азотної кислоти.
НІТРИЛИ – органічні похідні ціаністої кислоти; Н. 

є високотоксичними сполуками.
НІТРИТИ – солі і ефіри азотистої кислоти; токсич-

на дія на орґанізм Н. зумовлена їх впливом на судино-
руховий і дихальний центр ц. н. с.

НІТРОҐЛІЦЕРИН – антианґінальний лікарський 
препарат; Н. знижує тонус судин, підсилює скорот-
ливість міокарду, має пригнічуючу дію на центральний 
компонент симпатичного тонусу.

НІТРОҐЛІЦЕРИНОВА ПРОБА – діаґностичні 
прийоми, які ґрунтуються на здатності нітроґліцерину 
розширювати вінцеві судини.

НІТРОПРУСИДНА РЕАКЦІЯ – хімічна реакція, 
яка застосовується для виявлення кетонових тіл у сечі 
і сироватці крові; ґрунтується на утворенні комплекс-
них сполук червоно-коричневого кольору при взаємодії 
в лужному середовищі нітрозогрупи нітропрусиду на-
трію, головним чином, з ацетооцтовою кислотою або 
ацетоном.

НІТРОСПОЛУКИ – орґанічні речовини, що мають 
у своєму складі нітрогрупу (NO2), яка зв’язана з атомом 
вуглецю або азоту.

 НІСТАҐМ ВЕСТИБУЛЯРНИЙ – НІТРОСПОЛУКИ
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НІТРОФУРАНИ – хімічні сполуки, що мають у 
своїй структурі 5-нітрофуранову групу; Н. мають ши-
рокий антимікробний спектр і активні щодо ґрампози-
тивних і ґрамнеґативних бактерій, а також трипаносом, 
лептоспор, кокцидій, трихомонад, лямблій, збудників 
пситакозу, пахового лімфоґранульоматозу та ін.

НІФАБЛЕПСІЯ – сліпота, яка спричинюється со-
нячними променями, відбитими від снігу; снігова слі-
пота.

НІФЕРҐЕЛЬТА (K. NIEVERGELT) СИНДРОМ – 
спадкові (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) аномалії скелета; спостерігаються дисплазія лік-
тьового суглоба з радіоульнарним син остозом, вивих 
або підвивих головки променевої кістки та ліктьової 
кістки, дисплазія гомілок, Х-подібні ноги, по довження 
малогомілкової кістки, синостоз передплеснових кісток, 
деформація великих пальців ступень.

НІЧНІ БОЯЗНІ – стани вираженої боязні та рухово-
го неспокою, які спостерігаються інколи в дітей під час 
нічного сну; частіше Н. б. пов’язані з психоґенно-не-
вротичними розладами, інколи є проявом неврозоподіб-
них розладів при соматичних захворюваннях, орґаніч-
них ураженнях головного мозку, шизофренії, скроневій 
епілепсії.

НІША – (у рентґенолоґії) рентґенівська тінь на місці 
виразкування внутрішньої поверхні стінки порожнистого 
орґана піс ля його заповнення контрастною речовиною.

НІШАМЕНА (S. B. NICHAMIN) ХВОРОБА – див.: 
Еритроцитоз спадково-сімейний.

НОАКА (M. NOACK) СИНДРОМ – різновид спад-
кових (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
акроцефалосиндактилій; спостерігається акроцефалія, 
полісиндактилія, значне потовщення кінчиків великих 
пальців рук та ніг, дисплазія обличчя.

НОБЛЯ (T. B. NOBLE) ОПЕРАЦІЯ – див.: Енте ро-
плікація.

НОВОҐАЛЕНОВІ ПРЕПАРАТИ – лікарські засо-
би, які отримують шляхом витягнення діючих речовин 
із лікарської сировини рослинного походження і макси-
мально очищені від баластних речовин.

НОВОКАЇН – місцевоанестезуючий розчин; засто-
совують для проведення всіх видів місцевої анестезії.

НОВОКАЇНОВА БЛОКАДА – метод неспецифіч-
ної патоґенетичної терапії, який ґрунтується на здат-
ності введеного в тканини розчину новокаїну знімати 
сильне подразнення, що виникає в зоні патолоґічного 
вогнища.

НОВОНАРОДЖЕНИЙ – дитина з моменту народ-
ження, першого вдиху і перерізу пуповини до чотири-
тижневого віку.

НОГА – див.: Кінцівка нижня вільна.
НОГИ О-ПОДІБНІ – деформація ніг, яка характе-

ризується значним збільшенням відстані між колінни-
ми суглобами.

НОГИ Х-ПОДІБНІ – деформація ніг, яка характе-
ризується утворенням відкритого донизу кута між ося-
ми гомілок.

НОДАЛЬНИЙ – такий, що стосується вузла.

НОДОЗНИЙ – такий, що має багато вузлів; вузлу-
ватий.

НОДУЛЯРНИЙ – такий, що стосується вузла, або 
характеризується вузлами; вузловий, вузлуватий.

НОЖІ ХІРУРҐІЧНІ – ріжучі медичні інструменти, 
призначені для розрізання тканин тіла людини.

НОЗО- (грец. nosos – хвороба) – частина складних 
слів, яка означає належність до хвороби.

НОЗОАРЕАЛ – сукупність територій земної кулі, 
на яких є або були в минулому вогнища певного захво-
рювання.

НОЗОАРЕАЛ ПОТЕНЦІЙНИЙ – сукупність тери-
торій земної кулі, на яких існують передумови для по-
ширення певної інфекційної або інвазивної хвороби.

НОЗОҐЕОҐРАФІЧНА КАРТА – ґеоґрафічна карта, 
на якій позначені особливості поширення на земній кулі 
певних захворювань або їх груп.

НОЗОҐЕОҐРАФІЯ – розділ медичної ґеоґрафії, що 
вивчає ґеоґрафічне поширення хвороб людини.

НОЗОҐРАФІЯ – опис захворювання.
НОЗОКОМІАЛЬНИЙ – такий, що стосується лі-

карні або іншого стаціонарного лікувального закладу.
НОЗОКОМІАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ – див.: Внутрішньо-

лікарняні інфекції.
НОЗОКОМПЛЕКС – сукупність факторів орґаніз-

му та факторів оточуючого середовища, що зумовлю-
ють розвиток певного захворювання або його ґеоґра-
фічне поширення.

НОЗОЛОҐІЧНА ОДИНИЦЯ – див.: Нозолоґічна 
форма.

НОЗОЛОҐІЧНА ФОРМА – одиниця номенклатури 
та класифікації хвороб; певне захворювання, виділення 
якого ґрунтується на встановленні етіолоґічних факторів 
виникнення і патоґенезу та (або) характерної клініко-
морфолоґічної картини.

НОЗОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується класифі-
кації хвороб.

НОЗОЛОҐІЧНИЙ ПРОФІЛЬ – структура захво-
рюваності (або причин смертності) населення даної те-
риторії за певний час.

НОЗОЛОҐІЯ – розділ теоретичної медицини, що 
включає вчення про хвороби, їхню класифікацію і но-
менклатуру, діаґноз, етіолоґію, патоґенез, загальні при-
нципи лікування та профілактику за хворювань.

НОЗОЛОҐІЯ ЕКОЛОҐІЧНА – вивчення захворю-
вань, які виникають під впливом конкретного етіолоґіч-
ного фактора (хімічного, фізичного), мають свої патоґе-
нез, морфоґенез, клініку та результати. 

НОЗОМАНІЯ – див.: Котара марення іпохондрич-
не.

НОЗОМОРФОЗ – див.: Патоморфоз.
НОЗОФІЛІЯ – надцінна ідея про наявність того чи 

іншого захворювання та уявлення про способи лікуван-
ня та самолікування.

НОЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь за хворіти або за-
разитися тяжкою невиліковною хворобою.

НОЙКА (M. D. D. NOICA) РЕФЛЕКС – при пер-
кусії в ділянці зовнішньої щиколотки великогомілкової 
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кістки спостерігається підошовне згинання ступ  ні; па-
толоґічний рефлекс, який виникає при ураженні піра-
мідного шляху.

НОКАРДІОЗ – інфекційне захворювання людини, 
яке спричинюється проактиноміцетами – нокардіями, 
які належать до класу Actinomycetes, родини Actino-
my  cetaceae, роду Nocardia; найчастіший збудник Н. – 
Nocardia asteroides; при Н. уражуються, головним чи-
ном, легені: утворюються інфільтрати в легеневій тка-
нині, схильні до злиття і абсцедування; процес, звичай-
но, набуває септико-піє мічного характеру з утворенням 
вогнищ ураження в різних тканинах і орґанах; проґноз 
при ґенералізації процесу несприятливий.

НОКЕРМАНА (P. F. NOCKERMANN) СИНД-
РОМ – поєднання спадкових аномалій; хвороба про-
являється у віці 2–4 років розвитком долонного та пі-
дошовного кератозу; утворенням бородавчастих по-
товщень на тильних поверхнях кистей, ліктів та колін; 
внаслідок тривалої механічної дії або після поранення 
схожі елементи можуть розвиватися і на інших частинах 
тіла; до кінця перших 10 років життя поступово вини-
кають кругові неболючі борозни на середині V, а потім 
ІІ, ІІІ і ІV пальців та біля основи великих пальців рук та 
ніг; аномалії внутрішнього вуха призводять до приглу-
хуватості та глухонімоти.

НОКСА – все, що викликає шкідливі для орґанізму 
наслідки; шкідливий фактор взагалі.

НОМА – волоґа ґанґрена, яка, розвивається на щоці 
(інколи на статевих орґанах у дівчат та ін.) у виснаже-
них дітей у віці 2–15 років, головним чином, після ін-
фекційних захворювань, частіше після кору; починаєть-
ся некротичною виразкою на слизовій оболонці порож-
нини рота, яка поступово поширюється.

НОМЕНКЛАТУРА – система найменувань, сукуп-
ність термінів, що вживаються в тій або іншій науці або 
дисципліні.

НОМЕНКЛАТУРА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ХВО-
РОБ – перелік найменувань хвороб і групування їх за 
певною ознакою, прийняті медичною наукою на дано-
му етапі її розвитку. 

НОМОТРОПНИЙ – такий, що виникає чи відбу-
вається в певному місці, стосується звичайного або нор-
мального місця.

НОННЕ (M. NONNE) КОМПРЕСІЙНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Блока синдром.

НОННЕ – МІЛРОЯ (M. NONNE – W. F. MILROY) 
СИНДРОМ – хронічний спадковий (успадкування за 
аутосомно-домінантним типом) набряк; спостерігаєть-
ся блідого або синюшного кольору неболючий набряк 
гомілок, який поєднується з низьким зростом, інфанти-
лізмом, гіпоґеніталізмом, розумовою та фізичною від-
сталістю (не у всіх випадках), ожирінням, акромікрією; 
Х-по дібними ногами, торакальним кіфозом, м’язовою 
слабкістю; часто в ділянках набряків розвиваються тро-
фічні виразки та приєднується вторинна інфекція.

НОННЕ – МІЛРОЯ – МЕЙЖА (M. NONNE – 
W. F. MIL ROY – H. MEIGE) СИНДРОМ – див.: Нон-
не – Мілроя синдром.

НОНСЕНС СИНДРОМ – див.: Ґанзера синдром.
НОНСЕНС-КОДОН – група азотистих основ у мо-

лекулах ДНК і РНК, що кодує початок і кінець кодова-
ного поліпептидного ланцюга.

НОНСЕНС-МУТАЦІЯ – див.: Безглузда мутація.
НОНУЛОЗАМІНОВА КИСЛОТА – див.: Нейра-

мінова кислота.
НООСФЕРА – оболонка Землі, в якій проявляється 

вплив людини на структуру і хімію біосфери; частина 
космосу, що змінюється під впливом людини.

НООТРОПНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що пок-
ращують психічні процеси.

НОРАДРЕНАЛІН – фізіолоґічно активна речови-
на, медіатор і гормон симпатоадреналової, або адре-
нерґічної, системи; належить до біоґенних амінів; Н. 
синтезується в мозковій речовині надниркових залоз, 
а також у скупченнях позанаднирникової хромафінної 
тканини, у симпатичних нервових закінченнях та в го-
ловному мозку; Н. є медіатором постґанґліонарних сим-
патичних нервових імпульсів і адренерґічних процесів 
у ц. н. с.

НОРЕПІНЕФРИН – див.: Норадреналін.
НОРИЦЯ(І) – патолоґічні ходи, вистелені ґрануля-

ційною тканиною або епітелієм, які сполучають пато-
лоґічне вогнище в м’яких тканинах або кістках, порож-
нистий орґан або порожнину орґанізму з оточуючим се-
редовищем або між собою.

Н. АЛЬВЕОЛЯРНА – бронхоплевральна Н., за до-
помогою якої просвіт легеневих альвеол, бронхіол або 
найдрібніших галузок сеґментарних бронхів сполу-
чається з плевральною порожниною.

Н. АОРТОПУЛЬМОНАЛЬНА – вроджена Н., що 
сполучає аорту і легеневий стовбур.

Н. АРТЕРІОВЕНОЗНА – Н., за допомогою якої 
просвіт артерії сполучається з просвітом супутньої ве-
ни.

Н. АСЦИТИЧНА – Н., яка сполучає черевну порож-
нину з зовнішнім середовищем і через яку виділяється 
асцитична рідина.

Н. БРАНХІОҐЕННІ – див.: Н. шиї бокові.
Н. БРОНХІАЛЬНА – зовнішня Н., яка починається 

від просвіту бронха, йде через грудну стінку і відкри-
вається на поверхні шкіри або в глибині рани.

Н. БРОНХОЛЕГЕНЕВА – Н., яка сполучає просвіт 
бронха з патолоґічною порожниною легені.

Н. БРОНХОПЕЧІНКОВА – Н., яка сполучає про-
світ бронха з патолоґічною порожниною в паренхімі 
печінки або з внутрішньопечінковими жовчними про-
токами.

Н. БРОНХОПЛЕВРАЛЬНА – Н., яка сполучає про-
світ бронха з плевральною порожниною.

Н. БРОНХОПЛЕВРОТОРАКАЛЬНА – Н., яка 
спо лучає просвіт бронха з плевральною порожниною, 
а потім через грудну стінку – з зовнішнім середови-
щем.

Н. БРОНХОСТРАВОХІДНА – Н., яка сполучає 
просвіт бронха з просвітом стравоходу.

Н. БРОНХОТОРАКАЛЬНА – див.: Н. бронхіальна.
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НОРИЦЯ БРОНХОШЛУНКОВА – Н., яка сполу-
чає просвіт бронха з просвітом шлунка.

Н. ВНУТРІШНІ – Н., які сполучають між собою 
просвіти порожнистих орґанів або порожнин тіла і не 
відкриваються на поверхні тіла.

Н. ВРОДЖЕНІ – Н., які є наслідком вад розвитку – 
повного або часткового незарощення ембріональних 
проток і щілин; вони вистелені епітелієм.

Н. ГНІЙНА – Н., яка сполучає вогнище гнійного за-
палення з будь-якою порожниною або зовнішнім сере-
довищем. 

Н. ГУБОПОДІБНА – зовнішня Н. порожнистого 
орґана, слизова оболонка якого безпосередньо перехо-
дить у шкіру, що оточує отвір Н.

Н. ҐАСТРОДУОДЕНАЛЬНА – Н., яка сполучає 
просвіт шлунка з просвітом дванадцятипалої кишки.

Н. ҐРАНУЛЮЮЧА – див.: Н. несформована.
Н. ДЕРМОЇДНА – вроджена зовнішня Н. дермоїд-

ної кісти.
Н. ДУОДЕНАЛЬНА – Н., яка сполучає просвіт два-

надцятипалої кишки з зовнішнім середовищем.
Н. ЕПІТЕЛІЗОВАНА – Н., стінки якої утворені руб-

цевою тканиною і ви стелені епітелієм.
Н. ЖОВЧНА – Н., яка сполучає прос віт жовчних 

шляхів із зовнішнім середовищем.
Н. ЗАДНЬОГО ПРОХОДУ – зовнішня Н., один 

із отворів якої відкривається на слизовій оболонці 
заднього проходу, а інший відкривається на шкірі бі-
ля нього.

Н. ЗОВНІШНІ – Н., які сполучають порожнину тіла 
(у тому числі і патолоґіч ну) або просвіт порожнистого 
орґана з зовнішнім середовищем.

Н. КАЛОВА – Н., яка сполучає просвіт товстої киш-
ки з зовнішнім середовищем і через яку виділяються 
калові маси.

Н. КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНА – Н., яка сполу-
чає внутрішню сонну артерію з яремною веною.

Н. КИШКОВА КАНАЛОПОДІБНА – див.: Н. киш-
кова трубчаста.

Н. КИШКОВА НЕПОВНА – Н. кишкова, через яку 
виділяється лише частина кишечного вмісту, а інша йо-
го частина переміщується в дистальні відділи кишеч-
ника.

Н. КИШКОВА ПОВНА – Н. киш кова, через яку 
виділяється ввесь вміст проксимальної частини кишеч-
ника.

Н. КИШКОВА ТРУБЧАСТА – Н. кишкова, стінки 
якої не вистелені слизовою оболонкою.

Н. КИШКОВІ – Н., які сполучають просвіт кишки 
з зовнішнім середовищем.

Н. КИШКОВО-ПРОМЕЖИННА – див.: Н. ректо-
перитонеальна.

Н. КОРОНАРНО-СЕРЦЕВА – Н., яка сполучає 
просвіт вінцевої артерії з будь-якою порожниною сер-
ця.

Н. КОРОНАРНО-ШЛУНОЧКОВА – Н., яка спо-
лучає просвіт вінцевої артерії з порожниною шлуноч-
ка серця.

Н. ЛІҐАТУРНА – гнійна Н., яка виникає після хі-
рурґічного втручання внаслідок виникнення абсцесу в 
тканинах, що оточують нитку шовного матеріалу.

Н. ЛІКВОРНА – Н. підпавутинного простору, через 
яку витікає цереброспінальна рідина.

Н. МАТКОВО-МІХУРОВА – Н., яка сполучає по-
рожнину матки з порожниною сечового міхура.

Н. МАТКОВО-ПІХВОВА – див.: Н. шийково-піх-
вова.

Н. МАТКОВО-РЕКТАЛЬНА – Н., яка сполучає по-
рож нину матки з просвітом прямої кишки.

Н. МІЖОРҐАННІ – внутрішні Н., які сполучають 
просвіти двох або більше порожнистих орґанів.

Н. МІХУРОВО-МАТКОВО-ПІХВОВА – Н., яка 
сполучає між собою порожнини сечового міхура, мат-
ки та піхви.

Н. МІХУРОВО-ПІХВОВА – Н., яка сполучає про-
світ піхви з сечовим міхуром.

Н. МІХУРОВО-ПІХВОВО-РЕКТАЛЬНА – Н., яка 
сполучає між собою просвіти сечового міхура, піхви та 
прямої кишки.

Н. МІХУРОВО-ПРЯМОКИШКОВА – Н., яка спо-
лучає між собою просвіт сечового міхура та просвіт 
прямої кишки.

Н. МІХУРОВО-ШИЙКОВА – Н., яка сполучає про-
світ сечового міхура з каналом шийки матки.

Н. НЕСФОРМОВАНА – зовнішня Н., стінки якої 
утворені ґрануляційною тканиною і не вистелені епі-
телієм.

Н. НАБУТА – Н., яка виникла внаслідок захворю-
вання, пошкодження або сформована штучно.

Н. ПАНКРЕАТИЧНА – зовнішня Н. підшлункової 
залози.

Н. ПАРАМЕТРІОМІХУРОВА – Н., яка сполучає 
абсцес параметрію з порожниною сечового міхура.

Н. ПАРАРЕКТАЛЬНА – Н., яка сполучає парарек-
тальний абсцес з просвітом прямої кишки і (або) з зов-
нішнім середовищем.

Н. ПЕРЕХІДНА – кишкова Н., слизова оболонка 
якої не по всьому обводі зрощена з шкірою.

Н. ПЕЧІНКОВА – див.: Н. жовчна.
Н. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА – Н., яка ускладнює пе-

ребіг післяопераційного періоду.
Н. ПІХВОВІ – Н., які сполучають піхву з порожни-

ною будь-якого сусід нього орґана.
Н. ПЛЕВРАЛЬНА – зовнішня гнійна Н. плевраль-

ної порожнини.
Н. ПРОМЕЖИННО-ПІХВОВА – піхвова Н., яка 

відкривається на шкірі промежини.
Н. ПРЯМОКИШКОВО-ПІХВОВА – Н., яка сполу-

чає просвіт прямої кишки та просвіт піхви.
Н. ПУПКОВІ – вроджені Н., які виникають внаслі-

док незарощення ембріонального пупково-кишкового 
ходу або незарощення сечової протоки; при пов ному 
незарощенні пупково-кишкового ходу утворюється 
кишкова Н., між клубовою кишкою і пупком, при не-
зарощенні тільки зовнішнього кінця ходу – пупкова 
(слизова) Н., а при незарощенні тільки внутрішнього 
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кишки хо ду – дивертикул клубової кістки; при повно-
му незарощенні сечової протоки утворюється Н. між 
сечовим міхуром та пупком, облітерація тільки його 
внутрішнього кінця призводить до формування пуп-
кової (слизової) Н., а облітерація тільки зовнішньо-
го його кінця – до виникнення дивертикула сечового 
міхура.

НОРИЦЯ РЕКТОВЕСТИБУЛЯРНА – Н., яка спо-
лучає порожнину прямої кишки з переддвер’ям піхви.

Н. РЕКТОПАРАРЕКТАЛЬНА – параректальна Н., 
яка відкривається в просвіт прямої кишки.

Н. РЕКТОПЕРИНЕАЛЬНА – зовнішня Н. прямої 
кишки, яка відкривається на шкірі промежини.

Н. РЕКТОУРЕТРАЛЬНА – див.: Н. уретроректаль-
на.

Н. САЛЬПІНҐОМІХУРОВА – Н., яка сполучає про-
світ маткової труби з порожниною сечового міхура. 

Н. СЕЧОВОДНО-ПІХВОВА - див.: Н. уретероваґі-
нальна.

Н. СЕЧОМІХУРОВА НАДЛОБКОВА – штучна 
зовнішня Н. сечового міхура, яка відкривається на шкірі 
передньої стінки черева в надлобковій ділянці.

Н. СЕЧОСТАТЕВІ – Н., які сполучають будь-яку ді-
лянку сечових шляхів з порожниною (просвітом) будь-
якого порожнистого орґана.

Н. СЛИННА – Н., яка сполучає патолоґічну порож-
нину слинної залози або просвіт її проток з порожниною 
рота або (через отвір у шкірі) з зовнішнім середовищем.

Н. СТРАВОХІДНА – Н., яка сполучає просвіт стра-
воходу з зовнішнім середовищем; виникає частіше в ді-
лянці шийної частини стравоходу.

Н. СТРАВОХІДНО-ТРАХЕАЛЬНА – Н., яка спо-
лучає просвіт стравоходу з просвітом трахеї.

Н. ТРАВМАТИЧНА – Н., яка утворилася внаслідок 
травматичного пошкодження на місці рани.

Н. ТРАХЕАЛЬНІ – зовнішні Н. трахеї.
Н. ТРАХЕО-СТРАВОХІДНА – див.: Н. стравохід-

но-трахеальна. 
Н. УРЕТЕРОВАҐІНАЛЬНА – Н., яка сполучає про-

світ сечоводу з порожниною піхви.
Н. УРЕТРАЛЬНІ – зовнішні Н. сечовипускального 

каналу, які відкриваються на шкірі.
Н. УРЕТРОВАҐІНАЛЬНА – Н., яка сполучає сечо-

випускальний канал з порожниною піхви.
Н. УРЕТРОПЕРИНЕАЛЬНА – зовнішня уретраль-

на Н., яка відкривається на шкірі промежини.
Н. УРЕТРОПРОСТАТОРЕКТАЛЬНА – уретрорек-

тальна Н., яка проходить через тканину передміхуро вої 
залози.

Н. УРЕТРОРЕКТАЛЬНА – Н., яка сполучає сечо-
випускальний канал з просвітом прямої кишки.

Н. ЧЕРЕВНОСТІНКОВО-МАТКОВА – Н., яка спо-
лучає порожнину матки через передню черевну стінку 
з зов нішнім середовищем.

Н. ШИЇ БОКОВІ – вроджені Н., які розвивають-
ся при порушенні облітерації проток вилочкової зало-
зи, із збережених залишків ембріональних жаберних 
щі лин або внаслідок розкриття бранхіоґенної кісти, 

що нагноїлася; вони розміщені на боковій поверхні 
шиї допереду від гру днинно-ключично-соскоподібно-
го м’яза.

Н. ШИЇ СЕРЕДНІ – вроджені Н., які частіше по-
в’язані з аномаліями розвитку щитоподібної залози і 
є результатом порушення зворотного розвитку щито-
подібно-язикової протоки; у випадках повного незаро-
щення утворюються (точно на серединній лінії на рівні 
під’язикової кістки) серединні Н., при частковій обліте-
рації – серединні кісти, які, нагноюючись, розкривають-
ся і також утворюють Н.

Н. ШИЙКОВО-ПІХВОВА – Н., яка сполучає про-
світ каналу шийки матки з порожниною піхви в ділян-
ці її скле піння.

Н. ШЛУНКОВА – Н., яка сполучає просвіт шлунка 
з зовнішнім середовищем.

Н. ШЛУНКОВО-КИШКОВІ – Н., які сполучають 
просвіт шлунка з просвітом будь-якого відділу кишеч-
нику.

Н. ШЛУНКОВО-ПЛЕВРАЛЬНА – Н., яка сполучає 
порожнину шлунка з плевральною порожниною.

Н. ШТУЧНІ – Н., які утворюються оперативним 
шляхом з метою відновлення прохідності порожнисто-
го орґана, від ведення в потрібному напрямку його вміс-
ту або секрету, а також для забезпечення через нього 
живлення орґанізму.

НОРІМБЕРСЬКОГО (J. K. NORYM BERSKI) МЕ-
ТОД – хімічний метод кількісного визначення корти-
костероїдів та їх метаболітів (17-кетоґенних стеро їдів) 
у сечі.

НОРМ- (нормо-; лат. norma – норма) – частина 
складних слів, яка означає відповідність нормі.

НОРМА – 1) загальновизнане, узаконене правило, 
міра, закон, взірець, звичайний стан; 2) середня кіль-
кість, розмір чогось.

НОРМАЛЬНИЙ – відповідний до норми, правиль-
ний, природний.

НОРМАНА – ВУДА (R. M. NOR MAN – N. WOOD) 
СИНДРОМ – різновид спадкової амавротичної ідіотії: 
виражена мікроцефалія з тяжкими ушкодженнями моз-
ку; позаклітинне відкладання холестерину; ліпоїдна 
деґенерація сітківки; амавротична ідіотія; летальній кі-
нець, звичайно, настає в перші місяці життя.

НОРМАНА – ВУДА (R. M. NOR MAN – N. WOOD) 
ФОРМА АМАВРОТИЧНОЇ ІДІОТІЇ – див.: Норма-
на – Вуда синдром.

НОРМАТИВИ ГІҐІЄНІЧНІ – кількісні показники 
факторів оточуючого середовища, які характеризують 
безпечні рівні їх впливу на стан здоров’я та гіґієнічні 
умови життя населення. Залежно від нормуючого факто-
ра оточуючого середовища Н. г. поділяють на гранично 
допустимі концентрації, допустимі залишкові концент-
рації та гранично допустимі рівні.

НОРМАЦИДНІСТЬ – нормальна кислотність.
НОРМЕРҐІЯ – стан реактивності орґанізму, про-

яви якої відповідають характеру та силі дії фактора, що 
спричинив реакцію.

НОРМОБЛАСТИ – див.: Еритробласти.
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НОРМОВОЛЕМІЯ – нормальний об’єм крові в 
орґанізмі.

НОРМОКАПНІЯ – нормальне напруження двооки-
су вуглецю в крові.

НОРМОСПЕРМІЯ – вміст в еякуляті спермато-
зоїдів, який характерний для здорового чоловіка зріло-
го віку (50–150 млн. в 1 мл, із них рухомих – не менше 
70 %).

НОРМОЦИТ – зрілий еритроцит; має форму под-
війноувігнутого диска, діаметром 7–8 мкм, без ядра, з 
оксифільною цитоплазмою без включень.

НОРРІ (G. NORRIE) ХВОРОБА – див.: Норрі – 
Варбурґа синдром.

НОРРІ – ВАРБУРҐА (G. NORRIE – WARBURG) 
СИНДРОМ – вроджена (успадкування за рецесивним, 
зчепленим з Х-хромосомою, типом) псевдоґліома сітків-
ки; спостерігається пухлина сіт ківки, сліпота, з часом 
розвивається двобічна глухота; значна затримка розу-
мового розвитку (оліґофренія).

НОРУ – див.: Дракункульоз.
НОСИЛКИ – пристрої, пристосовані для перене-

сення хворих та поранених вручну або для перевезення 
на різних видах санітарного або спеціально обладнаного 
транспорту в лежачій або напівсидячій позі.

НОСІЙ ЗБУДНИКА ІНФЕКЦІЇ – людина або тва-
рина, в орґанізмі якої паразитують патоґенні мікро-
орґанізми, але клінічні прояви захворювання не прояв-
ляються.

НОСІЙСТВО ЗБУДНИКІВ ІНФЕК ЦІЇ – форма ін-
фекційного процесу, при якій паразитування збудників 
в орґанізмі хазяїна протікає без зовнішньо виражених 
клінічних проявів; розрізняють Н.: реконвалесцентами 
(реконвалесцентне Н.), імунними людьми (імунне Н.), 
здоровими особами (здорове Н.); за збудником, що виді-
ляється, розрізняють: бактеріоносійство, вірусоносійс-
тво, рикетсіоносійство та ін.; за тривалістю виділення 
збудника розрізняють гостре і хронічне Н.; за вірулен-
тністю (токсикоґенністю) збудників, що виділяються, – 
Н. вірулентних (токсиґенних) збудників і Н. авірулент-
них (нетоксиґенних) збудників.

НОСІЙСТВО ОТРУТИ – взаємодія орґанізму 
з отрутою, яка характеризується наявністю отрути в 
орґанізмі або тканинах у кількості, що виявляються 
методами хімічного аналізу, але без клінічних проявів 
отруєння.

НОСОВА ДІЛЯНКА – див.: Ділянка носа.
НОСОВА КРОВОТЕЧА – виділення крові із зов-

нішніх отворів носа або через носоглотку.
НОСОВА ПОРОЖНИНА (CAVUM NASI) – по-

рожнина в передній частині лицьового черепа, яка роз-
ділена перегородкою на дві половини, що відкривають-
ся попереду ніздрями і сполучаються через хоани з но-
соглоткою.

НОСОВА РАКОВИНА ВЕРХНЯ (CONCHA NA-
SALIS SUPERIOR) – тонка вигнута пластинка ґратчастої 
кістки, яка відходить від верхньозаднього відділу медіаль-
ної стінки її лабіринту; розміщена в порожнині носа над 
задньою половиною середньої носової раковини.

НОСОВА РАКОВИНА НИЖНЯ (CONCHA NA-
SALIS INFERIOR) – парна кістка лицьового черепа, 
яка розміщена в носовій порожнині і відділяє середній 
носовий хід від нижнього.

НОСОВА РАКОВИНА СЕРЕДНЯ (CONCHA NA-
SALIS MEDIA) – тонка вигнута пластинка ґратчастої 
кістки, що відходить від нижнього відділу медіальної 
стінки лабіринту; розміщена в порожнині носа між вер-
хньою і нижньою носовими раковинами.

НОСОВА ЧАСТИНА ГЛОТКИ – див.: Носоглотка.
НОСОВИЙ ІНДЕКС – антропометричний показ-

ник форми носа, який виражається відношенням (у %) 
ширини носа до його висоти.

НОСОВИЙ ХІД – частина порожнини носа, роз-
міщена між носовими раковинами.

НОСОВИХ ГРЕБІНЦІВ СИМПТОМ – при паль-
пації в дитини виявляється горбистість у місці з’єднання 
кісткової і хрящової частин носа; ознака вродженого си-
філісу.

НОСОВІЙЧАСТОГО НЕРВА СИНДРОМ – див.: 
Чарліна синдром.

НОСОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – див.: Чарліна 
синдром.

НОСОГЛОТКА (PARS NASALIS) – верхня частина 
глотки, розміщена позаду порожнини носа, з якою вона 
сполучається за допомогою хоан.

НОСОГЛОТКОВИЙ ХІД (MEATUS NASOPHA-
RYNGEUS) – задня частина порожнини носа, розміще-
на позаду задніх кінців середньої і нижньої носових ра-
ковин.

НОСОГУБНА БОРОЗНА – шкірна складка, яка 
відділяє верхню губу від щоки.

НОСОПІДБОРІДНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі мо-
лоточком по спинці носа спостерігається скорочення 
м’язів підборіддя; рефлекс орального автоматизму.

НОСОСЛІЗНА ПРОТОКА (DUCTUS NASOLA-
CRIMALIS) – трубчасте продовження слізного мішка, по 
якому відбувається відтік слізної рідини; розміщена в но-
сослізному каналі; відкривається в нижній носовий хід. 

НОСОСЛІЗНИЙ КАНАЛ (CANALIS NASOLA-
CRIMALIS) – кістковий канал, утворений слізною бо-
розною на носовій поверхні верхньої щелепи, слізною 
борозною слізної кістки та слізним відрост ком нижньої 
носової раковини; сполучає очну ямку з нижнім носо-
вим ходом; міс це проходження носослізної протоки.

НОСТАЛЬҐІЯ – реактивний стан, зумовлений три-
валим відривом від батьків щини; проявляється, голов-
ним чином, депресивним синдромом.

НОСТОМАНІЯ – нав’язливий або імпульсивний 
потяг повернутися на батьківщину.

НОСТОПАТІЯ – див.: Ностоманія.
НОТНАҐЕЛЯ (C. W. H. NOTH NA GEL) СИМП-

ТОМ – бідність міміки при емоційних реакціях; ознака 
пухлини зорового горба.

НОТНАҐЕЛЯ (K. W. H. NOTH  NA GEL) МІМІЧ-
НИЙ ПАРАЛІЧ – див.: Нотнаґеля параліч.

НОТНАҐЕЛЯ (K. W. H. NOT HNA GEL) ПАРА-
ЛІЧ – симптомокомплекс, що спостерігається при ура-
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женні підкір кових ядер; спостерігається нерівно мір ність 
носогубних складок та відвисання одного кута рота, що 
виявляються при афективних мімічних рухах і відсутні 
при довільних рухах.

НОТНАҐЕЛЯ (C. W. H. NOTHNA GEL) СИНД-
РОМ – пединкулярний альтернуючий синдром; вклю-
чає тріаду симптомів: мозочкова атаксія, параліч око-
рухового нерва, розлади слуху (одно бічна або двобіч-
на глухота центрального походження); інколи можуть 
спосте рі гатися гіперкінези, парез або параліч кінцівок, 
центральний параліч лицьового і під’язикового нервів; 
зумовлений ураженням або стисненням покриття і пок-
ришки середнього мозку, частіше виникає при пухлинах 
шишкоподібного тіла.

НОУБЛА (G. H. NOBLE) СИМПТОМ – при піх-
вовому дослідженні, починаючи з ІІІ місяця вагітності, 
пальпуються заповнені піхвові склепіння; ознака вагіт-
ності.

НОЦЕБО – від’ємний плацебо-ефект; характеризуєть-
ся підсиленням існуючих симптомів хвороби і (або) по-
явою нової симптоматики. Найбільш часто Н. проявляєть-
ся в’ялістю, сонливістю, головним болем, безсонням, за-
памороченнями, шлунково-кишковими розладами.

НУБЕКУЛА – 1) легке сірувате помут ніння рогів-
ки; 2) хмаринка помутніння в нижній частині посудини 
в сечі, залишеній на кілька годин; складається із слизу, 
що походить із сечового міхура.

НУДОТА – неприємне відчуття позивів до блюван-
ня; Н. поєднується зі змінами фізіолоґічної активності, 
включаючи гіпокінезію шлунка та збільшений парасим-
патичний тонус, що передує блюванню або супровод-
жує його.

Н. МОЗКОВА – Н., яка виникає при будь-яких 
орґанічних захворюваннях головного мозку, у тому числі 
при підвищенні внутрішньочерепного тиску, при запаль-
них захворюванннях мозкових оболонок, енцефалітах, ін-
сультах, атеросклеротичному ураженні ін тракраніальних, 
сонних та хребетних артерій, при динаміч них розладах 
мозкового кровообігу.

Н. ОБМІННА – Н., яка виникає при гіпоавітамі-
нозах, деяких ендокринних захворюваннях; при цьому 
певна роль належить порушенням інтермедіального ме-
таболізму, вторинним ураженням шлунково-кишкового 
тракту з виникненням передумов для рефлекторної Н.

Н. ПСИХОҐЕННА – варіант рефлекторної Н., яка 
виникає при неприємних і спричинюючих відразу зоро-
вих та нюхо вих відчуттях і навіть при згадці про них.

Н. РЕФЛЕКТОРНА – Н., яка виникає як відповідь 
на подразнення рецепторів різних орґанів; аферентні ім-
пульси передаються в довгастий мозок через блукаючий 
нерв, значно меншою мі рою – через діафраґмальний, 
спінальні і симпатичні нерви.

Н. РУХОВА – Н., яка виникає внаслі док подразнен-
ня вестибулярного апа рату.

Н. ТОКСИЧНА – Н., виникнення якої пов’язане з 
дією хімічних речовин екзо- і ендоґенного походження; 
Н. т. розвивається при різних інфекційних екзоґенних 
інтоксикаціях, при лікарській терапії, а також при за-

хворюваннях та патолоґіч них станах, які супроводжу-
ються накопиченням в орґанізмі токсичних речовин; у 
більшості випадків циркулюючі в крові речовини діють 
на спеціальну хеморецепторну пускову зону, яка локалі-
зується в ділянці дна ІV шлуночка, подразнення якої 
призводить до збудження блювотного центра; ряд ток-
сичних речовин, подразнюючи рецептори слизової обо-
лонки, викликають рефлекторну Н.

НУКА (A. NUCK) КАНАЛ – непостійне парне слі-
пе випинання очеревини в напрямі великих соромітних 
губ.

НУКА (A. NUCK) КІСТА – обмежене скупчення 
серозної рідини в ділянці каналу Нука.

НУКЛЕАЗИ – ферменти, що розщеплюють нуклеї-
нові кислоти та їхні похідні. Н. поділяють на три ос-
новні групи: 1) фос   фодіестерази (полінуклеотидази), які 
розщеплюють нуклеїнові кислоти з утворенням моно-
нуклеотидів, 2) фосфо моноестерази (нуклеотидази), що 
гідролі тично розщеплюють мононуклеотиди з утворен-
ням нуклеозидів (похідні ну клео тидів) і фосфорної кис-
лоти, та 3) нуклео зидази, які сприяють розпаду нуклео-
зидів (на пуринову або піримідинову основу і вуглевод) 
та їхньому синтезу.

НУКЛЕАРНИЙ – такий, що стосується ядра; ядер-
ний.

НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ – високомолекулярні 
орґанічні речовини, які складаються з великої кількості 
зв’язаних між собою мононуклеотидів. До складу Н. к. 
входять пуринові (аденін і ґуанін) та піримідинові (ци-
тозин і урацил або цитозин і тимін) основи, вуглево-
ди – пентози (рибоза і дезоксирибоза) та фосфорна кис-
лота. Розрізняють два типи Н. к. рибонуклеїнову кис-
лоту (РНК) та дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК). 
Кіль кість нуклеотидів в Н. к. може бути різ ною (від 80 
до 30 тисяч і більше), залежно від цього вони мають 
неоднакову молекулярну масу: вищу – препарати ДНК 
(до 10 млн.), нижчу – препарати РНК (від 20 тисяч до 
2 млн.). ДНК міститься переважно в ядрах клітин, го-
ловним чином, у хромосомах, невелика кількість – у 
мітохондріях; РНК – в ядерцях, цито плазмі і мітохонд-
ріях. Найважливішою біолоґічною функцією Н. к. є їхня 
участь у процесах біосинтезу білка, які лежать в основі 
механізмів нормального росту і розвитку та передачі і 
відтворення спадкових ознак.

НУКЛЕО- (лат. nucleus – ядро) – частина складних 
слів, яка означає належність до ядра.

НУКЛЕОГІСТОНИ – нуклеопротеїди, білковим 
компонентом яких є гістони, а небілковим – дезоксири-
бонуклеїнова кислота.

НУКЛЕОҐРАФІЯ – див.: Дискоґрафія.
НУКЛЕОЗИДАЗИ – ферменти, що належать до гру-

пи фосфорилаз; каталізують розщеплення нуклеозидів 
на азотис ту сполуку – пуринову або піримідинову осно-
ву і вуглевод – рибозу чи дезоксирибозу.

НУКЛЕОЗИДИ – природні орґанічні сполуки, до 
складу яких входять молекула пуринової або піримі-
динової основи і молекула вуглеводу рибози чи дез-
оксирибози. Н. утворюються в орґанізмах при гідролі-
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тичному розщепленні нуклеїнових кислот і мононук-
леотидів. До Н. належать: аденозин, ґуанозин, інозин, 
уридин та ін.

НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗИ – див.: Нукле о зи-
дази.

НУКЛЕОЇД – скупчення ядерної речовини бак-
теріальної клітини.

НУКЛЕОЇД ВІРУСНИЙ – основа ві ріона, яка скла-
дається із нуклеїнової кислоти, асоційованої з вірусни-
ми білками.

НУКЛЕОМЕМБРАНА – див.: Каріо лема.
НУКЛЕОПЛАЗМА – див.: Каріо      п лаз ма.
НУКЛЕОПРОТЕЇДИ – складні білки, які склада-

ються з простих білків і нуклеїнових кислот. Залежно 
від типу нуклеїнової кислоти, яка входить до складу Н., 
розрізняють дезоксирибонуклеопротеїди, які містять 
дезоксирибонуклеїнову кислоту, і рибонуклеопротеїди, 
складовою частиною яких є рибонуклеїнова кислота. 
Дезоксирибонуклеопротеїди зосереджені переважно в 
хромосомах клітинних ядер і мітохондріях, рибонукле-
опротеїди – у цитоплазмі й орґаноїдах.

НУКЛЕОПРОТЕЇНИ – див.: Нуклео протеїди. 
НУКЛЕОТИДАЗИ – ферменти, які каталізують 

розщеплення фосфомоноефір них зв’язків у мононук-
леотидах з утворенням нуклеозидів і неорґанічного фос-
фату; біолоґічна роль Н. пов’язана з їх участю в клітин-
ному метаболізмі нуклеїнових кислот.

НУКЛЕОТИДИ – див.: Мононуклео тиди.
НУКЛЕОТИДИЛТРАНСФЕРАЗИ – ферменти, що 

належать до трансфераз; каталізують міжмолекулярне 
перенесення мононуклеотидів. Відіграють виключно 
важливу роль у процесах обміну речовин (у біосинтезі 
коферментів, ди- і полісахаридів, фосфоліпідів і нуклеї-
нових кислот ДНК і РНК).

НУЛІСОМІК – диплоїдний орґанізм, у каріотипі 
якого відсутня одна або кілька пар гомолоґічних хро-
мосом.

НУНАНА (J. A. NOONAN) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) аномалій; фенотип синдрому Тернера; 
спостерігається стеноз клапанів легеневого стовбура, 
низький зріст, гіпертелоризм, птоз повік, відстовбурчені 
вуха, епікантус, крипторхізм, діастаз прямих м’язів че-
рева, розумова від сталість, андротропізм. 

НУТРІЄНТИ – див.: Харчові речовини.
НУТРІЦІОЛОҐІЯ – наука про харчування людини 

та тварин.
НУТРОЩЕВИЙ – див.: Вісцеральний
НУТРОЩІ – внутрішні орґани людини чи твари-

ни.
НЮХ – процес сприйняття запаху.
НЮХОВА БОРОЗНА (SULCUS OLFACTORIUS) – 

вузьке заглиблення на латеральній стінці порожнини но-
са, розміщене між валиком носа і верхньою стінкою по-
рожнини.

НЮХОВА БУЛАВА – пухироподібне розширення 
периферійного відростка нюхової клітини, що виступає 
над поверх нею епітелію.

НЮХОВА НИТКА (FILUM OLFAC TORIUM) – 
пучок аксоноподібних відростків нюхових клітин, який 
проходить через отвір ґратчастої кістки у нюхову ци-
булину.

НЮХОВА СМУЖКА (STRIA OLFAC TORIA) – 
пучок нервових волокон на нижній поверхні півкулі ве-
ликого мозку, що виходить із нюхового тракту.

НЮХОВА ЦИБУЛИНА (BULBUS OLFACTO RI-
US) – відділ головного мозку, що складається з 6 ос-
новних ша рів: шар волокон нюхового нерва, клубочко-
вий, зовнішній синаптичний, або сіткоподібний, шар 
мітральних нейроцитів, внутрішній зернистий шар; міт-
ральні нейроцити є основними нюховими нейронами 
другого порядку; видалення Н. ц. приз водить до повної 
втрати нюху.

НЮХОВИЙ АНАЛІЗАТОР – морфо фізіолоґічна си-
с тема, що забезпечує сприйняття різних пахучих речо-
вин, аналіз та обробку виникаючих при цьому аферен-
тних збуджень; периферійна частина Н. а. представле-
на рецепторними клітинами, розміщеними у нюховому 
епітелії слизової оболонки порожнини носа, і нюховим 
нервом, утвореним їх аксонами; волокна нюхового не-
рва закін чуються у нюховій цибулині, де вони утворю-
ють спеціалізовані синаптичні кон такти – клубочки, в 
яких відбувається передача сенсорної інформації на вто-
ринні нейрони.

НЮХОВИЙ КЛУБОЧОК – сукупність кінцевих 
розгалужень нюхових ниток і дендритів мітральних ней-
роцитів у нюховій цибулині.

НЮХОВИЙ МОЗОК (RHINEN CE PHALON) – час-
тина півкулі великого мозку, що входить до складу йо-
го нижньої і медіальної поверхонь; топоґрафіч но поді-
ляється на периферійний і центральний відділи; пери-
ферійний відділ включає нюхову цибулину, нюховий 
тракт, нюховий трикутник і передню продірявлену ре-
човину; до складу центрального відділу Н. м. входять: 
склепінчаста звивина, гіпокамп, зубчаста звивина, сірий 
покрив, стрічкова звивина і внут рішньокрайова звивина; 
структури Н. м. забезпечують функцію нюху, є поліфунк-
ціональними утвореннями і входять до складу лімбіч-
ної системи.

НЮХОВИЙ ТРАКТ (TRACTUS OL FACTO RI-
US) – частина нюхового мозку у вигляді тонкого тяжа, 
розміщеного на нижній поверхні лобної частки півкулі 
великого мозку між нюховою цибулиною та нюховим 
трикутником.

НЮХОВИЙ ТРИКУТНИК (TRIGO NUM OLFAC-
TO RIUM) – частина нюхового мозку, що являє собою 
розширення нюхового тракту у його задньому відділі.

НЮХОВІ ШЛЯХИ – сукупність нервових клітин та 
волокон, по яких проводяться імпульси від рецепторів 
слизової оболонки порожнини носа до підкір ко вих і кір-
кових нюхових центрів.

НЮХОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при ураженні периферійної 
частини нюхового аналізатора; характеризується одно-
бічною гіпо- або аносмією при збереженні тактильного 
і смакового сприйняття.

 НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗИ – НЮХОВОГО НЕРВА СИНДРОМ
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ОоОо
О-АҐЛЮТИНАЦІЯ – склеювання бактерій, що ви-

никає внаслідок взаємодії соматичного О-антиґену бак-
терій з відповідними О-антиґенами сироватки крові.

О-АНТИҐЕН – комплексна сполука, яка складається 
з ліпополісахариду і білка; входить до складу клітинної 
стінки ґрамнеґативних бактерій.

ОБАЛА (A. OBAL) СИНДРОМ – тяжкі розла-
ди зору після тривалого голодування: погіршення зо-
ру, бле фарит, кон’юнк ти віт, кератит; великі центральні 
ско томи; спостерігаються також аліментарний набряк, 
дистрофія нігтів і волосся, полі неврит, припухання при-
вушних залоз; андротропізм.

ОБВАПНУВАННЯ – див.: Кальциноз.
ОБВАПНУВАННЯ ДИСКРАЗИЧНЕ – див.: Каль-

циноз метастатичний.
ОБВАПНУВАННЯ ДИСТРОФІЧНЕ – див.: Пет-

ри  фікація.
ОБВАПНУВАННЯ МОЗКОВИХ СУДИН СПАД-

КОВЕ – див.: Фара хвороба.
ОБВАПНУВАННЯ ПЛОДА – від кладання солей 

каль цію в тканинах плода після його внутрішньоутроб-
ної смерті.

ОБВІТРЕНІСТЬ – спричинена надмірною дією віт -
ру потрісканість шкіри.

ОБВИВАННЯ ПУПОВИНИ – обкручування пупо-
виною частин плода (шиї, кінцівок, тулуба).

ОБВОЛІКАЮЧІ ЗАСОБИ – хімічно індиферентні 
речовини, які утворюють з водою колоїдні розчини або 
зависи і застосовуються для захисту чутливих нерво-
вих закінчень шкіри та слизових оболонок від дії под-
разнювальних аґен тів механічного, термічного і хі міч-
ного характеру.

ОБГОРІЛОГО ДЕРЕВА СИМПТОМ – при ар-
теріоґрафії нирки виявляються звуження і зламаність 
галузок ниркової артерії та відсутність тіней дрібних 
галузок; ознака нефросклерозу.

ОБГОРТАННЯ – лікувальна процедура, яка харак-
теризується обгортанням оголеного хворого, що лежить 
на кушетці, простирадлом та шерстяною ковдрою.

О. ВОЛОГЕ – О., при якому простирадло змочують 
водою кімнатної температури.

О. ГАРЯЧЕ – вологе О., при якому простирадло змо-
чують гарячою водою.

О. ЛЬОДЯНЕ – О., при якому на частини тіла за-
мість простирадла поміщають мішок із волохатої тка-
нини, що містить подрібнений лід.

О. СУХЕ – О., при якому застосовують сухе про-
стирадло.

О. ХОЛОДНЕ – вологе О., при якому простирадло 
змочують холодною водою.

ОБДУКЦІЯ – див.: Аутопсія.
ОБЕРМАЙЄРА (F. OBERMAYER) ПРОБА – ме-

тод якісного хімічного виявлення індикану в сечі, що 
ґрунтується на перетворенні “тваринного” індикану в 
індоксил після гідролізу ефірного зв’язку в його молеку-
лі сильною мінеральною кислотою та наступного окис-
лення хлорним залізом до червоного індиґо або синьо-
го індиґо.

ОБЕРСТА  – ЛЕНА  – ХАУССА  (OBERSTE – 
LEHN – H. HAUSS) ПІҐМЕНТНА ДЕРМАТОПА-
ТІЯ – див.: Дерматопатія піґментна ретикулярна.

ОБ’ЄКТ – матеріальний предмет пізнання і прак-
тичного впливу з боку людини; будь-який предмет дум-
ки, дослідження тощо.

ОБ’ЄКТИВ – сукупність лінз чи дзеркал або разом 
лінз і дзеркал для створення зображення предмета.

ОБ’ЄКТИВНИЙ – 1) безсторонній, неупереджений; 
2) такий, що існує поза свідомістю і незалежно від неї.

ОБ’ЄКТИВНИЙ СИМПТОМ – симптом, що вияв-
ляється при об’єктивному обстеженні хворого.

ОБ’ЄМ – міра кількості або місткості речовини.
ОБ’ЄМ АКОМОДАЦІЇ – збільшення заломної си-

ли оптичної системи ока при максимальному напружен-
ні акомодації в порівнянні з мінімальною, виражене в 
діоптріях.

ОБ’ЄМ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ЕРИТРОЦИТІВ – су-
марний об’єм еритроцитів, що знаходяться у функціону-
ючих кровоносних судинах; гемодинамічний показник.

ОБ’ЄМ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ КРОВІ – сумарний 
об’єм крові, що міститься у функціонуючих кровонос-
них судинах; гемодинамічний показник.

ОБ’ЄМ ЦИРКУЛЮЮЧОЇ ПЛАЗМИ – сумарний 
об’єм плазми, що міститься у функціонуючих кровонос-
них судинах; гемодинамічний показник.

“ОБЛАТКИ” ФЕНОМЕН – див.: Поспєлова фено-
мен (3).

ОБЛІПИХА КРУШИНОПОДІБНА (HIPPO PHAE 
RHAMNVIDES L.) – колючий, розгалужений кущ або 
невелике розлоге дерево заввишки до 5–6 м. Кора гілок 
темно-сіра з буруватим відтінком, молоді гілки мають 
сріблястий відтінок. Гілки дугоподібно зігнуті. Лист-
ки чергові, лінійні, цілокраї, звужені в дуже короткий 
черешок; зверху зелені, знизу сріблясті, восени набува-
ють золотавого відтінку. Цвіте одночасно з розпускан-
ням листків у квітні-травні. Квітки в невеликих ко л ос-
ках, дуже дрібні, зібрані в пазухах листків або колючок 
у короткі кити ці. Плоди дозрівають у серпні – вересні. 
Плід – сферична або овальна оранжева, м’ясиста, соко-
вита ягода, майже без плодоніжки. Дія: ранозагоюваль-
на, протимікробна, протизапальна, знеболююча.

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ – олія із плодів крушинопо-
дібної обліпихи; застосову ється для лікування опіків, 
тро фічних уражень шкіри та слизових оболонок.

ОБЛИСІННЯ – див.: Алопеція.
ОБЛИЧЧЯ (FACIES) – передній відділ голови лю-

дини; форма і розміри О., а також окремих його орґанів 
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досить різноманітні, що залежить від расових, стате-
вих, вікових, а також від індивідуальних особливостей; 
у ділянці О. роз міщені орґани зору, початкові відділи 
повітроносних шляхів, травного тракту, орґани слуху; 
лицьова частина черепа людини складається з парних 
кісток – носових, слізних, виличних, верхньощелепних, 
нижніх носових раковин, піднебінних і непарних – ниж-
ньої щелепи і кістки-лемеша.

ОБЛИЧЧЯ ГЕТЧИНСОНА – див.: Гетчинсона об-
личчя.

ОБЛИЧЧЯ ГІППОКРАТА – див.: Гіппократа об-
личчя.

ОБЛИЧЧЯ КОРВІЗАРА – див.: Корвізара облич-
чя.

О. МАСКОПОДІБНЕ – О. з відсут ністю міміки та 
зі згладженими складками; ознака паркінсонізму і де-
яких пси хічних захворювань.

О. МІКСЕДЕМАТОЗНЕ – О., яке характеризується 
малорухомістю, одутлістю, відсутністю зовнішніх поло-
вин брів; ознака мікседеми.

О. МІОПАТИЧНЕ – О., яке характеризується мало-
рухомістю, напіввідкритим ротом, відсутністю складок 
на лобі, очима, що заплющуються не повністю; ознака 
проґресуючої міопатії.

О. НЕФРИТИЧНЕ – О., яке характеризується одут-
лістю, блідо-сірим кольором шкіри, набряклими повіка-
ми, роздутими надбрівними дугами; ознака нефритич-
ного синдрому.

О. ПТАШИНЕ – О., яке характеризується скошеним 
і западаючим назад підборіддям; спостерігається при 
недорозвитку нижньої щелепи та анкілозах скронево-
нижньощелепного суглоба.

О. РИБ’ЯЧЕ – О., яке характеризується різко звуже-
ним ротовим отвором. 

О. СЕРЦЕВЕ – див.: Корвізара об личчя.
О. СКЛЕРОДЕРМІЧНЕ – О., яке характеризується 

ущільненою шкірою, що обмежує міміку; ознака сис-
темної склеродермії.

О. СФІНКСА – див.: О. міопатичне.
ОБЛИЧЧЯ ПЛОДУ СИНДРОМ – див.: Робінова 

синдром.
ОБЛІҐАТНИЙ – обов’язковий, безумовний.
ОБЛІҐАТНИЙ СИМПТОМ – прояв хвороби, зумо-

влений її природою і спостерігається при ній завжди.
ОБЛІТЕРАЦІЯ – закриття просвіту порожнистого 

чи трубчастого орґану внаслідок розростання сполуч-
ної тканини.

ОБЛІТЕРУЮЧІ УРАЖЕННЯ СУДИН КІНЦІ-
ВОК – захворювання кровоносних і лімфатичних су-
дин кінцівок, які характеризуються звуженням їх про-
світу аж до повної облітерації та проявляються різними 
ступенями порушення крово- та лімфообігу в кін ців  ці; 
розрізняють три групи уражень: облітеруючі ура ження 
артерій кінцівок, облітеруючі ураження вен кінцівок, об-
літеруючі ураження лімфатичних судин кінцівок.

ОБМАЦУВАННЯ – див.: Пальпація.
ОБМІН ЕНЕРҐІЇ (в орґанізмі) – сукупність окис-

лювально-відновних перетворень орґанічних речовин 

(які виникають у процесі обміну) у клітинах, що спри-
чинюють трансформацію їхньої потенціальної енерґії 
в енерґію макроерґіч них зв’язків аденозинфосфорних 
кислот. О. е. складається з двох нерозривних і взаємо-
зумовлених, але і протилежних процесів – асиміляції 
речовин, що надходять із зовнішнього середовища, та 
дисиміляції складових елементів орґанізму, що постій-
но відновлюється.

ОБМІН ОСНОВНИЙ – показник інтенсивності 
енерґетичного обміну, що визначається при повному 
фізичному та психічному спокої досліджуваного, у ле-
жачому стані, в умовах теплового комфорту, не менше 
ніж через 14 годин після прийому їжі.

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРҐІЇ – сукупність про-
цесів перетворення речовин та енерґії, що відбуваються 
в орґанізмі, і обмін речовинами та енерґією між орґаніз-
мом і оточуючим середовищем.

ОБМІННЕ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ – заміщення 
певної кількості крові хворого такою ж кількістю крові 
донора.

ОБМОРОЖЕНИЙ ВОВЧАК – різновид саркоїдозу 
шкіри; у дермі виявляються обмежені інфільтрати, які 
складаються переважно із епітеліоїдних клітин, фібро -
бластів та незначної кількості багатоядерних клітин типу 
Пирогова – Ланґ ханса; капіляри сосочкового шару різко 
розширені; клінічно проявляється болючими, щільни-
ми, фіолетово-червоного кольору, холодними вузлами та 
бляшками з гладенькою напруженою подуш  коподібною 
поверхнею, які переважно спо сте рі га ють ся на шкірі 
повік, щік, носа, вушних раковин, кис тей та ступень.

ОБМОРОЖЕНИЙ ВОВЧАК БЕНЬЄ – ТЕННЕС-
СОНА (E. BESNIER – H. TENNESSON) – див.: Обмо-
ро же ний вовчак.

ОБМОРОЖЕННЯ – ураження шкіри, яке спосте-
рігається при дії холоду та вологи; розвивається внаслі-
док розладу периферійного кровообігу, що виникає в 
результаті рефлекторного спазму артеріол, пасивної гі-
перемії та підвищення судинної проникливості при три-
валій дії на певні ділянки шкіри вологи та низьких тем-
ператур (на відміну від відмороження температура ви-
ще 0°). 

ОБНУБІЛЯЦІЯ – легкий ступінь оглушення, при 
якому утруднене привертання уваги хворого, а психічні 
реакції уповільнені.

ОБОДОВО-КИШКОВЕ УДАВЛЮВАННЯ (IM-
PRESSIO COLICA) – за глиблення на нижній поверхні 
правої част ки печінки; місце прилягання правого виги-
ну ободової кишки.

ОБОЛОНКА ВІРУСА – оболонка, яка оточує нук-
леїнову кислоту віріону або нуклеокапсид; являє собою 
білкову структуру, до складу якої можуть входити також 
ліпіди та вуглеводи.

ОБОЛОНКА КЛІТИНИ – ліпопротеїд на мембра-
на, яка відмежовує цитоплазму клітини від оточуючого 
середовища.

ОБПРИСКУВАННЯ (у дезінфекції) – обробка зара-
жених поверхонь шляхом нанесення на них розпилених 
рідких дезінфікуючих засобів або інсектицидів.
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ОБРАЗЦОВА (В. П. ОБРАЗЦОВ) БІСИСТОЛІЯ – 
див.: Бісистолія.

ОБРАЗЦОВА (В. П. ОБРАЗЦОВ) ПЕРКУСІЯ – 
спосіб безпосередньої перкусії, який полягає в тому, 
що ударяючий вказівний палець зісковзує з латеральної 
поверхні середнього пальця.

ОБРАЗЦОВА (В. П. ОБРАЗЦОВ) СИМПТОМ (1) – 
при піднятій правій нозі спостерігається підсилення 
болю під час пальпації в ілеоцекальній ділянці; ознака 
хронічного апендициту.

ОБРАЗЦОВА (В. П. ОБРАЗЦОВ) СИМПТОМ (2) – 
при пальпації сліпої кишки чути шум плескоту; ознака 
хро нічного коліту.

ОБРАЗЦОВА – СТРАЖЕСКО (В. П. ОБРАЗЦОВ – 
М. Д. СТРАЖЕСКО) ПАЛЬПАЦІЯ – глибока ковзна 
пальпація орґанів черева, при якій орґан, що пальпуєть-
ся, притискується до задньої черевної стінки.

ОБРИНСЬКОГО (W. OBRINSKY) СИНДРОМ – 
спадкова аплазія м’язів передньої черевної стінки: част-
кова або повна аплазія м’язів черева; збільшений живіт; 
через тонку черевну стінку пальпуються всі орґани че-
ревної порожнини; щілиноподібний пупок; збільшення 
і розширення сечового міхура внаслідок звуження йо-
го шийки; гідроуретер і гідронефроз; крипторхізм; мо-
жуть спостерігатися деформація грудної клітки, хребта 
і ступень, інколи – оліґофренія; успадкування аутосом-
но-домінантне.

ОБРІЗУВАННЯ КРАЙНЬОЇ ПЛОТІ – хірурґічне 
колове вирізування крайньої плоті.

ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ – заходи, 
спрямовані на знезаражування покривів тіла в ділянці 
операційного поля.

ОБРОБКА РУК – заходи, спрямовані на досягнення 
стерильності рук хірурґа та інших учасників операції, 
що забезпечують профілактику контактного інфікуван-
ня операційної рани.

ОБСЕРВАТОР – див.: Обсерваційний пункт.
ОБСЕРВАЦІЙНИЙ ПУНКТ – протиепідемічна ус-

танова, призначена для тимчасового медичного спо сте-
реження за здоровими людьми, які мали контакт з хво-
рими карантинними хворобами або з такими, що виїж-
джали за межі карантинної зони.

ОБСЕРВАЦІЯ – медичне спостереження в умовах 
ізоляції за здоровими людьми, які перебували у вогнищі 
карантинної хвороби, або виїжджають за її межі.

ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНИЙ РОЗЛАД – 
див.: Невроз обсесивно-компульсивний.

ОБСЕСІЯ – насильні нав’язливі ідеї, уявлення, дум-
ки, дії.

ОБСІМЕНІННЯ – див.: Дисемінація.
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО – дослідження, що ці-

леспрямовано проводяться для виявлення індивідуаль-
них особли востей хворого, встановлення діаґнозу хворо-
би, визначення раціонального лікування, спостере ження 
за перебігом за хворювання, визначення проґнозу.

ОБСТИПАЦІЯ – див.: Запори.
ОБСТРУКЦІЯ – перешкода, закриття, утруднення, 

закупорка, утруднення прохідності, непрохідність.

ОБСТРУКЦІЯ СЕЧОВА – наявність перешкоди по 
ходу сечових шляхів, що призводить до утруднення від-
току сечі.

ОБСТРУКЦІЯ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ – див.: Об-
струкція сечова.

ОБТУРАТОРИ – протези, призначені для закриття 
дефектів твердого і м’якого піднебіння.

ОБТУРАЦІЙНИЙ – такий, що перекриває, закри-
ває.

ОБТУРАЦІЯ – закупорка, закриття. 
ОБУХІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ СИМПТОМ – при рек-

тальному дослідженні спостерігається розширена і пус-
та ампула прямої кишки; ознака завороту сиґмоподіб-
ної кишки.

ОВ- (ові-, ово-; лат. ovum – яйце) – частина складних 
слів, яка означає належність до яйця, яйцеклітини.

ОВАЛОЦИТИ – еритроцити овальної форми.
ОВАЛОЦИТОЗ – збільшення кількості еритроци тів 

овальної форми (овалоци тів) у крові.
ОВАЛЬБУМІН – альбумін яєчного білка.
ОВАЛЬНА ЯМКА (FOSSA OVALIS) – заглиблен-

ня в міжпередсердній перегородці з боку правого пе-
редсердя, яке залишається на місці закриття овально-
го отвору.

ОВАЛЬНИЙ ОТВІР – 1) (foramen ovale) – отвір у 
міжпередсердній перегородці серця, який з’єднує праве 
і ліве передсердя в період внутрішньоутробного розвит-
ку і закривається після народження; 2) (foramen ovale) – 
отвір біля задньо го краю великого крила клиноподібної 
кістки, що з’єднує середню черепну ямку і підскроневу 
ямку; через цей отвір проходить нижньощелепна галуз-
ка трійчастого нерва.

ОВАРІАЛҐІЯ – напади болей у яєчнику, чутливих 
до пальпації; невралґія яєчника, оваріальна невралґія.

ОВАРІАЛЬНА МЕТРОПАТІЯ – див.: Дисфунк цій-
ні маткові кровотечі.

ОВАРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується яєчника 
або належить йому; яєчниковий. 

ОВАРІАЛЬНІ ГОРМОНИ – гормони жіночих ста-
тевих залоз – яєчників. До них належать проґестерон, 
фолікулін.

ОВАРІЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення одного 
або обох яєчників.

ОВАРІОТОМІЯ – хірурґічне розрізання яєчни-
ка.

ОВАРІПРИВНИЙ – такий, що пов’язаний із втра-
тою яєчника, зумовлений втратою яєчників, їх опера-
тивним видаленням.

ОВЕС ПОСІВНИЙ (AVENA SATIVA L.) – одно-
річна трав’яниста рослина з волотистим суцвіттям та 
лінійними плоскими листками. Стебло голе, гладень-
ке, заввишки 60–100 см. Колоски дво-три квіткові. Зер-
нинки плівчасті. Дія: солома має жарознижуючу, пото-
гінну, протиспазматичну і пом’якшувальну дію; зерно – 
загальнозміцнюючу дію на орґанізм.

ОВІНА – гостре вірусне захворювання, збудник яко-
го ґенетично близький до збудника натуральної віспи 
людини.
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ОВІЦИДИ – речовини, здатні убивати яйця пара-
зитичних черв’яків (гельмінтів) та комах в оточуючому 
середовищі.

ОВО- – див.: Ов-.
ОВОҐЕНЕЗ – процес розвитку яйцеклі тини в лю-

дини і тварин. Розрізняють три періоди О. У період роз-
множення відбувається збільшення кількості первин-
них яйцеклітин – овоґоніїв внаслідок їх по ділу. У пе-
ріод рос ту поділ овоґоніїв припиняється. Деякі з них за-
глиблюються в тканину яєчника, вкриваються оболонка-
ми, утворю ючи фолікули. У фолікулах яйце клітини ок-
руг лю ються, збільшуються в розмірах, нагромаджуючи 
поживні ре човини та піґмент, вкриваються оболонкою, 
перетворюючись на овоцити. Третій період О. – дозрі-
вання статевих клітин. Характерними для цього періоду 
є два послідовні поділи жіночої статевої клітини, в ре-
зультаті яких утворюється одна велика зріла яйцекліти-
на і три маленькі клітини. Під час одного з поділів число 
хромосом у статевих клітинах зменшується удвічі, тому 
зріла яйцеклітина містить половинне число хромосом. 

ОВОҐОНІЇ – клітини статевого епітелію яєчника, 
які є попередниками яйцеклітин.

ОВОЛЕМА – оболонка яйцеклітини.
ОВОМАСКУЛІНОМА – оваріальні пухлини, що 

викликають маскулінізацію.
ОВОМАСКУЛОМА – див.: Овомаскулінома.
ОВОМУКОЇД – мукопротеїд, який є в складі яєчно-

го білка; інгібітор трипсину.
ОВОПЛАЗМА – цитоплазма яйцеклітини.
ОВОЦИТ – незріла жіноча статева клітина у періоді 

росту.
ОВОЧІ – частини трав’янистих рослин, які викорис-

товуються як харчові продукти або як сировина для хар-
чової та інших видів промисловості; залежно від час-
тин, що використовуються в харчуванні, О. поділяють 
на листові, плодові, корене плоди, луковичні, бобові.

ОВРЕНА (P. A. OWREN) КРИЗА – див.: Оврена 
синдром.

ОВРЕНА (P. A. OWREN) СИНДРОМ – інфекцій-
но-алерґічний апластичний стан кісткового мозку; спос-
терігається переважно в дітей, підлітків та в молодому 
віці, частіше – за наявності попередньої анемії різно-
го ґенезу; характеризується змінами в крові: виражена 
анемія, сфероцитоз, лейкопенія, тромбоцитопенія, про-
ґресуюче зменшення числа ретикулоцитів; у сироватці 
різко зменшений вміст заліза; кістковий мозок: змен-
шення числа або повне зникнення еритробластів, меґа-
каріоцитоз, мієлобластоз, промієлоцитоз; клінічно про-
являється гострим початком, високою температурою, го-
ловним болем, блюванням, катаром дихальних шляхів, 
збільшенням селезінки; часто – анафілактоїдною пур-
пурою; проґноз сприятливий.

ОВРЕНА (P. A. OWREN) ХВОРОБА – спадковий 
гемораґічний діатез, зумовлений затримкою І фази зсі-
дання крові в результаті відсутності фактора Оврена 
(V фактора); спостерігаються хронічні крововиливи в 
шкіру і слизові оболонки; час зсідання крові та час кро-
вотечі подовжені; кількість тромбоцитів і час ретракції 

зсідка нормальні; успадко вується за аутосомно-домінан-
тним типом з неповною експресивністю патолоґічного 
ґена або за аутосомно-рецесивним типом.

ОВУЛЯТОРНИЙ ПІК – збільшення вмісту в крові 
естроґенів, а також лютеїні зуючого і фолікулостимулю-
ючого гормонів, що безпосередньо передує овуляції.

ОВУЛЯЦІЯ – фізіолоґічний процес, що характери-
зується виходом готової до за плідення яйцеклітини з 
яєчника. Яйце клітини розвиваються в яєчниках у фолі-
кулах, які при дозріванні розриваються. Після цього яй-
цеклітина потрапляє в порожнину тіла або лійку мат-
кових труб, а потім до яйцепроводу, де може відбутися 
запліднення. На місці фолікула, який лопнув, утворю-
ється жовте тіло.

О-ГЕМАҐЛЮТИНАЦІЯ – склеювання еритро-
цитів, сенсибілізованих О-антиґеном бактерій, О-анти-
ґенами сироватки крові.

ОГІРОЧНИК ЛІКАРСЬКИЙ (BORA GO OFFICI-
NA LIS L.) – однорічна медоносна рослина з родини 
широколистих. Стебло з розчепіреними гілками, вкри-
те цупкими волосками. Нижні лист ки яйцеподібно-дов-
гасті, звужені в черешок; верхні – довгасті, обіймають 
стебло. Квітки голубі, пониклі, на довгих квітко ніжках. 
Цвіте в червні. Дія: сечо гінна та солерозчинна.

ОГЛУШЕННЯ – потьмарення свідомості, яке про-
являється утрудненням сприйняття зовнішніх впливів 
внаслідок підвищення порогу збудливості аналізаторів, 
звуженням усвідомлення оточуючого світу внаслідок 
уповільнення мислення та послаблення аналізу і синте-
зу, пасивністю і малорухомістю мислення в результаті 
пониження вольової активності, послабленням запам’я-
товування поточних подій з наступною амне зією.

ОГЛУШЕННЯ ЕФІРНЕ – потьмарення свідомос ті, 
що виникає при інгаляції парів ефіру.

ОГЛЯД ХВОРОГО – метод діаґностичного дослід-
ження хворого, який ґрунтується на зоровому сприй-
нятті лікаря.

ОГОП (О – ОЖИРІННЯ, Г – ГІПЕРТЕРМІЯ, 
О – ОЛІҐОМЕНОРЕЯ, П – ПАРОТИТ) СИНДРОМ – 
різновид діенцефальозів; характеризується ожи  рінням, 
інтермітуючою гіпертермією, оліґоме нореєю, рециди-
вуючим болючим збільшенням привушної залози; часто 
спостерігається порушення сну, депресія; підвищений 
вміст фосфору та калію. 

ОҐІЛВІ (Н. OGILVIE) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс несправжньої закупорки товстої кишки в резуль-
таті розладів симпатичної іннервації: збільшений живіт, 
розширена товста кишка, запори, схуднення.

ОҐУЧІ (С. OGUCHI) СИНДРОМ – спадкова геме-
ралопія: різко знижена адаптаційна здатність очей до 
темноти, у темноті спостерігається майже повна сліпо-
та; на очному дні – блідо-сірі або жовтуваті плями; по 
периферії сітківки – судини з темним відтінком; пози-
тивний симптом Мізуо; успадкування за аутосомно-ре-
цесивним типом.

ОДДІ (R. ODDI) СФІНКТЕР – м’язові волокна в 
стінці печінково-підшлункової ампули у великому со-
сочку дванадцятипалої кишки.
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ОДДИТ – запалення сфінктера загальної жовчної 
протоки – кільцеподібного м’яза, що охоплює загальну 
жовчну протоку перед виходом її в порожнину дванад-
цятипалої кишки.

ОДЕНЬЄ – ЛІАНА (ODIENET – LIAN) СИМП-
ТОМ – над ділянкою ехінококової кісти спостерігаєть-
ся перкуторний звук, що нагадує луну; ознака ехіноко-
кової кісти.

ОДИНАКУЗИС – підвищена чутливість орґана слу-
ху, за якою шум та звук ви кликають відчуття болю.

ОДИНИЦЯ АНТИТОКСИНУ МІЖ НАРОДНА – 
одиниця активності антитоксичної сироватки, що від-
повідає її мінімальній кількості, яка здатна нейтралізу-
вати стандартний токсин у кіль кості, вираженій у міні-
мальних дозах, що спричинюють визначений ефект у 
певної тварини.

ОДИНИЦЯ БІЛКОВОГО АЗОТУ – одиниця вимі-
рювання активності неінфекційних алерґенів, яка від-
повідає вмісту 0,00001 мг білкового азоту в 1 мл алерґе-
ну.

ОДИНИЦЯ ҐЕНЕТИЧНОЇ КАРТИ – міра відста-
ні між двома локусами, що дорівнює довжині ділянки 
хромосоми, у межах якої ймовірність кросинґовера ста-
новить 1 %.

ОДИНИЦЯ КРОСИНҐОВЕРА – див.: Одиниця ґе-
нетичної карти.

ОДИНИЦЯ ТУБЕРКУЛІНУ МІЖНАРОДНА – 
одиниця активності туберку ліну, яка відповідає актив-
ності 0,028 мкг стандартного препарату сухого очище-
ного туберкуліну.

ОДИНИЦЯ ХРОМОСОМНОЇ КАРТИ – див.: Оди-
ниця ґенетичної карти.

ОДИНИЧНИЙ ТРАКТ (TRACTUS SOLITA RI-
US) – пучок аферентних волокон лицьового, язико-глот-
кового та блукаючого нервів, що є провідником смако-
вої чутливості; проходить у дорсальній частині довгас-
того мозку.

ОДИНОФАҐІЯ – біль при ковтанні.
ОДИНОФОБІЯ – надмірна боязнь болю.
ОДИНИЧНИЙ ПУЧОК – див.: Одиничний тракт.
ОДІОЗНИЙ – такий, що викликає неґативне став-

лення; неприємний, небажаний.
ОДНОГО-З-ПОЛОВИНОЮ СИНДРОМ – див.: 

Фішера синдром (1).
ОДОНТ- (одонто-; грец. odus, odontos – зуб) – части-

на складних слів, яка означає належність до зубів.
ОДОНТАЛҐІЯ – зубний біль; відчуття болю, що ло-

калізується в зубах.
ОДОНТЕРИЗМ – див.: Бруксизм.
ОДОНТОАМЕЛОБЛАСТОМА – пухлина, пред-

ставлена структурами амело бластоми, які поєднуються 
з відкладеннями дентину і емалі, що інколи нагадують 
зачаток зуба; властивий місцево-деструю ючий ріст.

ОДОНТОБЛАСТ – клітина пульпи зубного орґана 
та сформованого зуба, що бере участь у формуванні де-
нтину та його обмінних процесах.

ОДОНТОҐЕННИЙ – такий, що виходить із зубів 
або пов’язаний з розвитком зубів.

ОДОНТҐЕННІ ПУХЛИНИ – пухлини епітеліаль-
ної та сполучнотканинної природи, які розвиваються з 
елементів зубних тканин на різних стадіях їх розвит-
ку; О. п. поділяють на доброякісні, до яких належить 
амелобластома, кальцинуюча епітеліальна одонтоґенна 
пухлина, амелобластична фіброма, аденома тоїд на одон-
тоґенна пухлина (аде но амело бластома), кальцинуюча 
одонтоґенна кіста, дентинома, амелобластична фібро-
одонтома, одонтоамелобластома, одонтома, одонтоґен-
на фіброма, міксома (міксофіброма), цементома, мела-
нотична нейроектодермальна пухлина немовлят, та зло-
якісні – одонтоґенна карцинома та одонтоґенна саркома 
(амелобластична фібросаркома, амелобластична одон-
тосаркома).

ОДОНТОҐЛІФІКА – розділ антрополоґічної 
одонтолоґії, що вивчає варіації візерунків жувальної 
поверхні зубів.

ОДОНТОКЛАСТОМА – ґіґантоклітинна пухлина 
кістки, яка локалізується в щелепах.

ОДОНТОЛОҐІЯ – розділ стоматолоґії, що вивчає 
структуру і функцію зубів, їх захворювання та розроб-
ляє методи лікування. 

ОДОНТОЛОҐІЯ АНТРОПОЛОҐІЧНА – розділ ан-
трополоґії, що вивчає будову та еволюцію зубної систе-
ми людини і приматів.

ОДОНТОМА – доброякісна одонтоґенна пухли-
на, яка виникає внаслідок порушення розвитку зуба; 
за мікроскопічною будовою О. поділяють на прості та 
склад ні, які у свою чергу можуть бути зміша ними і скла-
довими.

О. ПРОСТА ТВЕРДА – морфолоґічний варіант О.; 
представлений тканинами одного зуба, які змішані в різ-
них сполученнях.

О. СКЛАДНА ЗМІШАНА – морфолоґічний варі ант 
О.; складається з безладно перемішаних зубних тканин 
кіль кох зубів.

О. СКЛАДНА ПОБУДОВИ – морфолоґічний варі-
ант О.; складається із численних неправильно сформо-
ваних спаяних між собою деформованих зубів.

ОДОНТОМА ЕПІТЕЛІАЛЬНА – див.: Амелоблас-
тома.

ОДОНТОМА КІСТОЗНА – кіста щелепи, стінка 
або просвіт якої містить емаль, дентин, цемент.

ОДОНТОМЕТРІЯ – сукупність методів вимірюван-
ня елементів зубної системи, що застосовуються в ан-
трополоґії.

ОДОНТОПАРОДОНТОҐРАМА – див.: Пародон-
тоґрама.

ОДОНТОРАҐІЯ – кровотеча після витягування зу-
ба.

ОДОНТОСКОПІЯ – сукупність методів опису осо б-
ливостей розвитку та будови зубної системи, що засто-
совується в антрополоґії.

ОДОРИВЕКТОР – речовина, яка має запах.
ОДОРИМЕТРІЯ – дослідження нюхового аналі-

затора шляхом визначення мінімальної концентрації 
пахучої речовини, що здатна спричинити нюхове від-
чуття.
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ОДРІ (CH. AUDRY) СИНДРОМ – симп томо-
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій; перші прояви – як правило, у 
дорослих; спостерігається стовщення і виражена склад-
частість шкіри, переважно на волосистій частині голо-
ви; інколи поєднується зі слабоумством (у цих випадках 
успадкування за аутосомно-домі нантним типом), акро-
меґалією та лейкомою рогівки ока.

ОЖЕХОВСЬКОГО (K. ORZE CHOW S KI) СИМП-
ТОМ (1) – тильна поверхня ступні і зовнішня поверхня 
го мілки холодніші на боці ішіасу; ознака ішіасу.

ОЖЕХОВСЬКОГО (K. ORZECHOW SKI) СИМ-
ПТОМ (2) – внаслідок гіпо трофії міжкісткових м’язів 
долоні при складанні рук (поза людини, що молиться) 
спостерігається нещільне прилягання пальців хворої ру-
ки до пальців здорової руки; ознака паралічу ліктьово-
го нерва.

ОЖЕХОВСЬКОГО (K. ORZECHOW SKI) СИМ-
ПТОМ (3) – хворий сидить навпроти лікаря, кладе свої 
долоні на стіл на долоні лікаря і спирається; раптове 
відняття долонь лікаря викликає нахил тулуба хворого 
вперед; здорова людина, звичайно, залишається неру-
хомою або дещо відхиляється назад; ознака ураження 
мозочка.

ОЖЕХОВСЬКОГО (K. ORZECHOW SKI) СИМ-
ПТОМ (4) – внаслідок гіпо трофії міжкісткових м’язів 
долоні хворий не може ввести свій палець у ніздрю; оз-
нака паралічу ліктьового нерва. 

ОЖИНА СИЗА (RUBUS CAESIUS L.) – кущова 
рослина з родини розових. Одно річні гілки О. с. дуго-
подібно вигнуті, вкриті дрібними колючками, паґони з 
легким нальотом. Листки довгочерешкові з 3–5 знизу 
білоповстистими великозубчастими листочками. Квітки 
бі лі. Плоди – складні чорні кісточки у верхівкових гро-
нах. Цвіте з кінця травня до осені. Росте між чаґарника-
ми, у лісах, особливо поблизу боліт, по берегах річок, на 
вологих місцях. Дія: кровоспинна, в’яжуча, потогінна, 
протизапальна, очисна.

ОЖИРІННЯ – надмірне відкладання жирової тка-
нини в орґанізмі.

О. АЛІМЕНТАРНЕ – див.: О. пер винне.
О. ВТОРИННЕ – О., розвиток якого зумовлюється 

основним захворюванням.
О. ГІПООВАРІАЛЬНЕ – О., яке розвивається в жі-

нок після видалення яєчників; характерне типове роз-
міщення підшкірної жирової тканини (на череві, стег-
нах, інколи грудях).

О. ГІПОТАЛАМІЧНЕ – див.: О. діенцефальне.
О. ГІПОТИРЕОЇДНЕ – О., яке розвивається внаслі-

док недостатності тиреоїдних гормонів при ураженнях 
щитоподібної залози; спостерігається пониження ліполі-
тичної активності жирової тканини та послаблення всіх 
обмінних процесів; проявляється симптомами гіпоти-
реозу та рівномірним надмірним відкладенням жиро-
вої тканини.

О. ДІЕНЦЕФАЛЬНЕ – О., зумовлене порушеннями 
реґуляції енерґетичного обміну при ураженні нижньо-
медіального ядра гіпоталамусу; характеризується від-

носно рівномірним відкладенням жирової тканини по 
всьому тілу.

О. КЛІМАКТЕРИЧНЕ – О., яке розвивається у 
клімактеричному періоді; за проявами близьке до гі-
пооваріального О.; як правило, поєднується з веґетатив-
но-судинними і нервово-психічними порушеннями.

О. НАДНИРКОВЕ – О., зумовлене пухлиною кори 
надниркових залоз або пухлиною різноманітної локалі-
зації, що продукує адренокортикотропний гормон; за 
клінічним перебігом О. н. близьке до гіпофізарного О.; 
типові гіпертрихоз, виражені порушення функції стате-
вих залоз, значне підвищення вмісту гормонів кори над-
ниркових залоз у крові та їх екс креції з сечею.

О. ПЕРВИННЕ – О., що розвивається при надлиш-
ку енерґії, яка надходить в орґанізм з їжею, у порівнянні 
з необ хідними енерґетичними витратами.

О. ЦЕРЕБРАЛЬНЕ – див.: О. діенцефальне.
О. БОЛЮЧЕ – див.: Деркума хвороба.
ОЖИРІННЯ-ГІПОВЕНТИЛЯЦІЇ СИНДРОМ – 

див.: Пікквікський синдром.
ОЖИРІННЯ ГІПОФІЗАРНЕ – див.: Адипозо-ґені-

тальна дистрофія.
ОЖИРІННЯ ДЕҐЕНЕРАТИВНЕ – див.: Дистрофія 

клітин та тканин жирова.
ОЖИРІННЯ ЗАГАЛЬНЕ – збільшення кількості 

нейтрального жиру у всіх жирових депо: підшкірній 
клітковині, брижі, сальнику, епікарді, кістковому моз-
ку. О. з. констатується у випадках, коли маса тіла на 15–
20% і більше перевищує його нормальну масу. Залежно 
від зовнішніх проявів виділяють: симетричний, верхній, 
середній і нижній типи ожиріння; залежно від кількості 
жирових клітин та їх розмірів розрізняють гіпертрофіч-
ний і гіперпластичний типи О. з. При гіпертрофічному 
типі діаметр жирових клітин збільшений у 2 рази, вони 
містять триґліцеридів у 8 разів більше, ніж звичайні; 
при цьому їх загальна кількість не змінюється.

ОЖИРІННЯ ІНФІЛЬТРАТИВНЕ – накопичення в 
клітинах переважно нейтральних жирів.

ОЖИРІННЯ ПЕЧІНКИ – див.: Гепатоз жировий.
ОЖИРІННЯ ПРОСТЕ – див.: Ожиріння інфільтра-

тивне.
ОЖИРІННЯ ПУБЕРТАТНЕ – див.: Диспітуїтаризм 

пубертатно-юнацький.
ОЖИРІННЯ З РОЖЕВИМИ СТРИЯМИ – див.: 

Диспітуїтаризм пубертатно-юнацький.
-ОЗ (-озис; грец. – ōsis) – частина складних слів 

(суфікс), яка означає «процес», «результат процесу», 
«хвороба», «патолоґічний стан».

ОЗЕЛЕНЕННЯ – створення в населених пунктах 
зон зелених насаджень.

ОЗЕНА – хронічне захворювання носа, яке характе-
ризується атрофією слизової оболонки носа, гнійними 
виділеннями з утворенням кірочок, з бридким запахом 
роздавленої блощиці, що супроводжується послаблен-
ням або втратою нюху.

ОЗНАКА, ЗЧЕПЛЕНА ЗІ СТАТТЮ – ознака, зу-
мовлена ґенами, які локалізуються в статевих хромо-
сомах.
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ОЗНАКА, ЯКА КОНТРОЛЮЄТЬСЯ СТАТТЮ – 
ознака, зумовлена ґенами, які є в ґенотипі обох статей, 
але проявляється по різному в осіб чоловічої і жіночої 
статі.

ОЗНАКА, ОБМЕЖЕНА СТАТТЮ – ознака, зумо-
влена ґенами, які є в ґенотипі обох статей, але прояв-
ляється тільки в осіб однієї статі.

ОЗНОБ – одна із реакцій підсиленого термоґенезу, 
яка розвивається в здорових при адаптації до холоду, та 
в хворих як складова частина гарячкової реакції; прояв-
ляється відчуттям холоду та м’язовим тремтінням, яке 
захоплює послідовно жувальні м’язи, м’язи плечового 
поясу, спини і всю скелетну мускулатуру.

ОЗОКЕРИТ – мінерал із групи нафтових бітумів; О. 
має високу теплоємність, мінімальну теплопровідність, 
уповільнену тепловіддачу, що уможливлює його вико-
ристання як теплоносія при лікуванні теплом.

ОЗОКЕРИТОЛІКУВАННЯ – вид лікування теп-
лом, при якому як тепловий аґент використовується спе-
ціально оброблений озокерит.

ОЗОН – О3; молекулярна форма алотропних модифі-
кацій кисню; має високу хімічну активність; дуже ток-
сичний; сульфгідрильна отрута.

ОЗОНАТОР – апарат для збагачування повітря озо-
ном.

ОЗОНУВАННЯ ВОДИ – метод знезаражування та 
поліпшення якості питної води шляхом обробки її озо-
ном.

ОЗОНУВАННЯ ПОВІТРЯ – метод знезаражуван-
ня та дезодорації повітря шляхом штучного збагачення 
його озоном.

ОЇДОМІКОЗ – див.: Кандидоз.
ОЙГАРХЕ – вік, в якому виникає перше сім’я ви-

лиття.
-ОЙКІЯ – див.: Еко-.
ОКЕРЛУНДА (A. O. OKERLUND) СИМПТОМ – 

при рентґенолоґічному дослідженні спостерігається 
втягнення продовження великої кривизни шлунка, що 
нагадує палець, який показує на виразку; ознака вираз-
ки дванадцятипалої кишки.

ОКЕРМАНА (P. A. OCKERMAN) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій: груба будова тіла з великим 
скелетом, високий зріст, велика голова, великі кисті і 
ступні, макроґлосія, плоский ніс, великі відстобур-
чені вуха, рідкі зуби; невиражена гепатоспленомеґалія, 
м’язова гіпотонія, часто – поперековий кіфоз (замість 
лордозу); різні аномалії скелету, розширення шлуночків 
мозку, помутніння кришталика, гіпоґаммаґлобулінемія; 
вакуолізовані лімфоцити в кістковому мозку та в пери-
ферійній крові.

ОКИС ВУГЛЕЦЮ – сполука вуглецю з киснем; ґаз 
без кольору, запаху, у звичайних умовах не реагує з во-
дою, кислотами, лугами; виникає при неповному зго-
ранні орґанічних сполук; токсична дія зумовлена висо-
кою спорідненістю О. в. до двохвалентного заліза гемоґ-
лобіну, яка майже у 300 разів перевищує спорідненість 
гемоґлобіну до кисню; О. в., витісняючи кисень із його 

сполук з гемо ґлобіном, утворює карбоксигемоґлобін, 
що порушує транспорт кисню в тканини і призводить 
до розвитку кисневої недостатності; О. в. є продуктом 
обміну речовин в орґанізмі і міститься в малих кількос-
тях у крові та тканинах.

ОКИСЛЕННЯ БІОЛОҐІЧНЕ – сукупність окислю-
вально-відновних реакцій у живих орґанізмах, що відбу-
ваються з участю ферментів оксидоредуктаз. В орґаніз-
мі реакції відбуваються переважно в напрямі окислення, 
тому що продукт кожної реакції відновлення усувається, 
підлягаючи подальшому ферментативному перетворен-
ню. Хімічна енерґія, що міститься в молекулах вугле-
водів, білків, жирів, у процесі О. б. частково послідовно 
вивільнюється у вигляді тепла, а головна її частина пе-
реходить в енерґію макроерґічних зв’язків і використо-
вується в процесі життєдіяльності орґанізму.

ОКИСЛЕННЯ МЕТОДИ – див.: Оксидиметрія.
ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИЙ ПОТЕН-

ЦІАЛ – показник окислювальної або відновної здат-
ності будь-якої хімічної окислювально-відновної за-
мкненої системи, що перебуває в стані рів новаги.

ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ – хіміч-
ні реакції, пов’язані з переносом електронів від сполуки, 
яка зазнає окислення, до сполуки, що зазнає відновлен-
ня. В орґанічних сполук окислення відбувається шля-
хом відняття атому водню (дегідроґенізація) або шля-
хом включення до складу їх молекули атомів кисню чи 
гідроксильної групи (ОН). Зворотні процеси, що від-
буваються одночасно з іншими компонентами реакцій 
окислення, будуть реакціями відновлення.

ОКИСЛЮВАНІСТЬ ВОДИ – санітарний показ-
ник якості води, який виражається кількістю кисню (у 
міліґрамах), необхідного для окислення орґанічних ре-
човин, що містяться в 1 л води.

ОКІСНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Періо стальний реф-
лекс.

ОКІСТЯ – див.: Періост.
ОКІСНІ РЕФЛЕКСИ – див.: Періо стальні рефлек-

си.
ОКЛЮЗІЙНА КРИВА – лінія, що проходить через 

точки змикання зубів.
ОКЛЮЗІЙНА ПЛОЩИНА – поверхня, яка прохо-

дить через ріжучі краї перших різців нижньої щелепи та 
дистальні щічні горби третіх молярів.

ОКЛЮЗІЙНЕ ПОЛЕ – поверхня, у межах якої від-
буваються контакти зубів при різних рухах нижньої ще-
лепи.

ОКЛЮЗІЙНИЙ ЕФЕКТ – при закритті зовнішньо-
го слухового проходу в осіб, що нормально чують, спос-
терігається покращання сприйняття звуків через кістку; 
застосовується для диференційної діаґностики уражень 
орґана слуху.

ОКЛЮЗІЙНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс 
гіпертензії, зумовлений оклюзією шляхів циркуляції це-
реброспінальної рідини; основними клінічними проява-
ми О. с. є напади сильного головного болю, який супро-
воджується блюванням, брадикардією, периферійними 
вазомоторними реакціями; під час тяжких оклюзійних 
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криз спостерігаються тонічні судоми, розлади дихання, 
дислокація мозку та порушення гемодинаміки в стов-
бурі мозку, що може призвести до смерті.

ОКЛЮЗІЙНО-ГІДРОЦЕФАЛЬНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Оклюзійний синдром.

ОКЛЮЗІЯ – закупорка, закриття, непрохідність.
ОКЛЮЗІЯ (у морфолоґії) – стійке за криття просвіту 

порожнистих утворень в орґанізмі на будь-якій ділянці, 
що приз водить до порушення їх прохідності.

ОКЛЮЗІЯ (у стоматолоґії) – змикання зубів верх-
ньої та нижньої щелеп при різних рухах останньої.

ОКЛЮЗІЯ АОРТОКЛУБОВА – див.: Леріша син-
дром.

ОКО (OCULUS) – периферійний орґан для спри-
йняття світлових подразнень; складається з власне О. 
(очного яблука) і допоміжних частин (орбіти, повік, сліз-
них орґанів і м’язів, що рухають О.).

О. АМАВРОТИЧНЕ КОТЯЧЕ – при освітленні 
зіниці в ній появляється жовтувате світіння; спостері-
гається при ретинобластомі, при наявності ексудату в 
склоподібному тілі та при деяких інших захворюван-
нях ока.

О. БИЧАЧЕ – див.: Буфтальм.
О. ВЕДУЧЕ – око, що функціонально переважає в 

акті бінокулярного зору.
О. ДОМІНУЮЧЕ – див.: Око ведуче.
О. МЕЛАНХОЛІКА – див.: Атанассіо симптом.
О. РЕДУКОВАНЕ – спрощена фізична модель ока, 

яка являє собою оптичну систему, що має тільки одну 
заломну поверхню.

О. СХЕМАТИЧНЕ – фізична модель ока, яка являє 
собою оптичну систему із середовищами, характерис-
тики яких відповідають середнім фізіолоґічним конс-
тантам реального ока.

О. ФІКСУЮЧЕ – спостерігається в осіб, які страж-
дають косоокістю; оптична вісь О. ф. спрямована на 
об’єкт, що розглядається, в той час як оптична вісь ін-
шого ока відхилена вбік.

О. ЦИКЛОПІЧНЕ – відсутність функ ціонального 
переважання одного із очей при бінокулярному зорі.

ОКОВІСЦЕРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Окосер-
цевий рефлекс.

ОКОДИХАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Зіничний ди-
хальний рефлекс.

ОКОЗУБОПАЛЬЦЕВИЙ СИНДРОМ – див.: Мей-
єр-Швікерата-Вейєрса синдром.

ОКОМІР – здатність визначати та порівнювати про-
сторові величини без спе ціальних вимірювальних при-
ладів, на око.

О’КОННОРА (O’CONNOR) СИНДРОМ – спон-
танний асептичний некроз епіфіза ліктьового відрос-
тка.

ОКОРУХОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостері гається при ураженні окорухового 
нерва; характеризується поєднанням однобіч ного птозу, 
відсутності рухів очного яблука вгору, вниз і до середи-
ни, косо окості, мідріазу, відсутності прямої і співдруж-
ньої реакції зіниці на світло.

ОКОСЕРЦЕВИЙ РЕФЛЕКС – упо вільнення пуль-
су і зниження артеріального тиску, що наступають при 
натискуванні на одне або обидва очні яблука; позитив-
ний О. р. свідчить про підвищення збудливості парасим-
патичної частини ц. н. с.; прискорення пульсу або від-
сутність реакції свідчить про порушення надсеґментар-
них реґуляторних механізмів діяльності ц. н. с.

ОКСАЛАТИ – кислі та середні солі щавлевої кис-
лоти.

ОКСАЛАТУРІЯ – див.: Оксалурія.
ОКСАЛОЗ – спадкове (успадкування за аутосомно-

рецесивним типом) захворювання, зумовлене порушен-
ням обміну ґліцину і ґліоксилової кислоти; основною 
причиною О. є первинна гіпероксалурія; відомі два типи 
первинної гіпероксалурії; гіпероксалурія І типу зумовле-
на ґенетично детермінованою недостатністю фермента 
кетоґлутарат-ґліоксилаткарболіґази, яка разом з тіамін-
пірофосфатом каталізує реакцію зв’язування ґліоксило-
вої кислоти з α-кетоґлютаровою кислотою; ґліоксило-
ва кислота, яка накопичується в орґанізмі, під впливом 
лактат-дегідроґенази перетворюється в щавлеву кисло-
ту, що призводить до підвищення секреції з сечею ок-
салату кальцію та ґліо ксилату; гіпероксалурія ІІ типу 
спостері гається при відсутності D-ґліцератдегідроґена-
зи, що забезпечує перехід ґліоксилату в ґліколат у при-
сутності піридоксаль-5-фосфату; при цьому в сечі, крім 
оксалату кальцію, у великій кількості виявляється d-ґлі-
церинова кислота; клінічно О. характеризується симп-
томами інтерстиційного нефриту, сечо кам’я ної хвороби, 
нефрокальцинозу з наступним розвитком ниркової не-
достатності та уремії.

ОКСАЛУРІЯ – збільшене виділення оксалатів з 
сечею; О. може бути первинною і вторинною (набу-
тою).

ОКСАЛУРОВА КИСЛОТА – моноуреїд щавлевої 
кислоти, що належить до уронових кислот; є проміж-
ним продуктом окислення в орґанізмі піримідинових 
основ.

ОКСИ- (оксиґено-; грец. oxys – гострий, кислий) – 
частина складних слів, яка означає належність до кис-
ню.

ОКСИБАРОТЕРАПІЯ – див.: Гіпербарична оксиґе-
нація.

ОКСИБЕНЗОЛИ – див.: Феноли.
ОКСИБРОНХОСПІРОҐРАФ – прилад для вимірю-

вання параметрів зовніш нього дихання.
ОКСИГЕМОҐЛОБІН – форма гемоґлобіну, в якій 

він з’єднаний з киснем; забезпечує перенесення кисню 
кров’ю від легень до тканин.

ОКСИГЕМОҐРАМА – крива, яка відбиває зміни 
ступеня насичення крові киснем.

ОКСИГЕМОҐРАФІЯ – дослідження насиченості 
крові киснем. 

ОКСИГЕМОМЕТРІЯ – визначення ступеня наси-
ченості крові людини киснем з метою оцінки ефектив-
ності функ ції зовнішнього дихання; О. ґрунтується на 
різниці спектрів поглинання окси гемо ґлобіну і віднов-
леного гемоґло біну.
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ОКСИҐЕНАТОРИ – пристрої, які забезпечують 
функцію екстракорпорального ґазообміну шляхом на-
сичення венозної крові киснем та видалення вуглекис-
лого ґазу.

ОКСИҐЕНАЦІЯ АПНОЙНА – метод інгаляційної 
кисневої терапії, який полягає у введенні кисню в ди-
хальні шляхи через катетер; застосовується при відсут-
ності природного дихання.

ОКСИҐЕНАЦІЯ ВНУТРІШНЬОСУДИННА – 
метод кисневої терапії, який ґрунтується на насиченні 
киснем крові при її підготовці до трансплантації або на 
введенні мікроемульсії кисню безпосередньо в судин-
не русло.

ОКСИҐЕНАЦІЯ ГІПЕРБАРИЧНА – див.: Гіперба-
рична оксиґенація.

ОКСИҐЕНАЦІЯ ЕНТЕРАЛЬНА – метод кисне-
вої терапії, який ґрунтується на введенні кисню в шлу-
нок.

ОКСИҐЕНАЦІЯ ЕНТЕРАЛЬНА БЕЗЗОНДОВА – 
форма ентеральної оксиґенації, яка полягає в проковту-
ванні кисню у вигляді піни.

ОКСИҐЕНОБАРОТЕРАПІЯ – див.: Гіпербарична 
оксиґенація.

ОКСИҐЕНОСУПРАРЕНОСКОПІЯ – рентґеноло-
ґічне дослідження наднирко вих залоз після їх контрас-
тування шля хом введення кисню в заочеревинний про-
стір.

ОКСИҐЕНОТЕРАПІЯ – див.: Киснева терапія.
ОКСИҐРАФІЯ – дослідження вмісту кисню в пев-

ному середовищі з ґрафічною реєстрацією отриманих 
результатів.

ОКСИДАЗИ – ферменти, які каталізують окислен-
ня водню орґанічних речовин молекулярним киснем з 
утворенням води (дихання) або перекису водню (флаві-
нові О.).

ОКСИДИМЕТРІЯ – титрометричний аналіз, при 
якому використовуються окислювально-відновні реак-
ції; О. ґрунтується на вимірюванні за допомогою тит-
рування об’єму розчину окислювача (або відновника) 
відомої концентрації, необхідного для повного окислен-
ня (або відновлення) досліджуваної речовини в даному 
об’ємі, на основі чого розраховують концентрацію цієї 
речовини в досліджуваному розчині.

ОКСИДОРЕДУКТАЗИ – клас ферментів, що ка-
талізують окисно-відновні реакції в орґанізмах. О. бе-
руть безпосередню участь у біолоґічному окисленні, 
яке забезпечує клітину потрібною для її життєдіяль-
ності енерґією, у реакціях фотосинтезу і в біосинтезі 
вуглеводів, ліпідів, білків та інших сполук. Молекула 
О. складається з білкової частини (апоферменту) і низь-
комолекулярного небілкового компонента (кофермен-
ту). Залежно від природи коферменту О. по діляють на 
три групи: 1) О., в яких небілковим компонентом є ні-
котинамідаденіндинуклеотид (НАД), або нікотинамід-
аденіндинуклеотидфосфат (НАДФ); 2) флавінопротеї-
нові О., коферментом яких є флавіноаденінмононуклео-
тид (ФМН) або флавінаденіндинуклеотид (ФМД); 3) ге-
мопротеїнові О., що мають коферментом гем.

ОКСИКИСЛОТИ – орґанічні кислоти, що містять 
у молекулі одночасно карбок сильну (-СООН) і гідрок-
сильну (-ОН) групи.

17-ОКСИКОРТИКОСТЕРОЇДИ – стероїдні гор-
мони, які утворюються в кір ковій речовині надниркових 
залоз, та їх метаболіти, що містяться в крові та сечі лю-
дини і тварин; основними представниками 17-о. є гор-
мони – гідрокортизон, кортизон і 17-окси-11-дезокси-
кортикостерон.

17-ОКСИКОРТИКОСТЕРОН – див.: Гідрокорти-
зон.

β-ОКСИМАСЛЯНА КИСЛОТА – мо нокарбонова 
β оксикислота ациклічного ряду, що належить до ацето-
нових тіл; є проміжним продуктом окислення жир них 
кислот в орґанізмі.

ОКСИМЕТАН – див.: Метиловий спирт.
ОКСИНЕВРОН – цереброзид, що міститься в білій 

речовині мозку.
ОКСИПРОЛІН – С5Н9NO3; амінокислота, що на ле-

жить до карбонових амінокислот. О. входить до скла ду 
тваринних і рослинних білків. В орґанізмі утворю ється 
з проліну.

ОКСИТЕНЗІОҐРАФІЯ – вимірювання парціально-
го тиску кисню в будь-якому середовищі з ґрафічною 
реєстрацією отриманих результатів.

ОКСИТЕНЗІОМЕТРІЯ – вимірювання парціаль-
ного тиску кисню в будь-якому середовищі.

ОКСИТОЦИН – гормон задньої частки гіпофізу; ут-
ворюється в клітинах нейроґлії в підгорбовій частині, а 
депонується в нейрогіпофізі; поліпептид; стимулює ско-
рочення гладких м’язів внутрішніх орґанів, переважно 
матки, і виділення молока з молочних залоз у період 
лактації, підвищує тонус м’язів кишечнику.

ОКСИФЕНІЛКЕТОНУРІЯ – див.: Фенілкетону-
рія.

ОКСИФІЛІЯ – див.: Ацидофілія.
ОКСИФОБІЯ – див.: Айхмофобія.
ОКСИЦЕФАЛІЯ – див.: Акрокефалія.
ОКСІАМІНИ – див.: Аміноспирти.
ОКСІОПІЯ – надмірна гострота зору.
ОКСОҐЛУТАРОВА КИСЛОТА – див.: α-Кетоґлу-

тарова кислота.
ОКСОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ – див.: Кетокис-

лоти.
ОКТАНА (ГАРЯЧКА) – гарячка, що повторюється 

на восьмий день.
ОКУЛ(О)- (лат. oculus – око) – частина складних 

слів, яка означає належність до ока.
ОКУЛІСТ – див.: Офтальмолоґ.
ОКУЛОАУРИКУЛОВЕРТЕБРАЛЬНА ДИС ПЛА-

ЗІЯ – див.: Ґольденгара синдром.
ОКУЛОҐЛАНДУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – див.: Ро-

манья симптом.
ОКУЛОДЕНТОДИҐІТАЛЬНА ДИСПЛАЗІЯ – 

див.: Мейєр-Швікерата – Вейєрса синдром.
ОКУЛОЕХОҐРАФІЯ – ехоґрафія ока.
ОКУЛОКАРДІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Око-

серцевий рефлекс.
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ОКУЛОМАНДИБУЛОФАЦІАЛЬНИЙ СИН Д-
РОМ – див.: Халлерманна синдром.

ОКУЛОМЕТРІЯ – вимірювання очного яблука і йо-
го окремих структур.

ОКУЛОМІОДИНАМОМЕТРІЯ – динамометрія 
зовнішніх м’язів очного яблука.

ОКУЛО-ОКУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при гіпертен-
зії в одному оці, яка зумовлена дією будь-якого факто-
ра, спостерігається підвищення тиску в інтактному оці; 
веґетативний рефлекс.

ОКУЛОПРЕСІЯ – механічне дозоване стискуван-
ня очного яблука, яке здійс нюється за допомогою спе-
ціальних пристроїв або пальпаторно; застосовується 
при вимірюванні внутрішньоочного тиску, при дослід-
женні гідродинаміки ока та при деяких офтальмолоґіч-
них операціях.

ОКУЛОСПОРИДІОЗ – форма риноспоридіозу, при 
якій патолоґічний процес локалізується на кон’юнктиві 
та в слізному мішку.

ОКУЛОСТАТИЧНИЙ ФЕНОМЕН – див.: Гуре-
вича синдром.

ОКУЛОЦЕРЕБРОРЕТИНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Лоу синдром.

ОКУЛЬТНИЙ – схований, прихований; таємний, 
таємничий, містичний.

ОКУЛЯР – система з однієї або кількох лінз для 
збільшення і розглядання зображення, утворюваного 
об’єктивом оптичного приладу.

ОКУЛЯР-МІКРОМЕТР – прилад для вимірювання 
мікроскопічних об’єктів.

ОКУЛЯРИ – найпростіший оптичний прилад, при-
значений для корекції оптичних недоліків зору, захис-
ту ока від надлишкового видимого і невидимого ви-
промінювання, вітру, пилу, снігу, меха ніч них пошкод-
жень і дії хімічно аґресивних рідин, аерозолей і інших 
середовищ.

ОКУЛЯРИ СЛУХОВІ – слуховий апарат, вмонтова-
ний в оправу окулярів.

ОКУЛЯРІВ СИМПТОМ – наявність синців навко-
ло очей; ознака перелому основи черепа.

ОКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується ока; очний.
ОКУНЕВСЬКОГО (Я. Л. ОКУНЕВ СКИЙ) СИМ-

ПТОМ – обмежена рухо мість язика аж до неможливості 
висунути язик із рота; ознака тяжкого стану хворого.

ОКУРЮВАННЯ – введення отрут у повітряне сере-
довище місць проживання членистоногих або гризунів; 
один із методів дезінсекції і дератизації.

ОКЦИПІТАЛІЗАЦІЯ АТЛАНТА – вроджене од-
нобічне або двобічне злиття латеральних мас атланта з 
потиличною кісткою.

ОКЦИПІТАЛІЗАЦІЯ І ШИЙНОГО ХРЕБЦЯ – 
див.: Окципіталізація атланта.

ОКЦИПІТАЛЬНИЙ – такий, що стосу ється поти-
лиці, потиличної кістки, розмі щений у ділянці потили-
ці; потиличний.

ОКЦИПІТОСПОНДИЛОДЕЗ – хірурґічна фікса-
ція двох-трьох верхніх шийних хребців до потиличної 
кістки.

ОКЦИПІТОТРИҐЕМІНАЛЬНИЙ СИМПТОМ – 
у ділянці точок виходу потиличного і надочного нервів 
на одному боці голови спостерігається болючість; озна-
ка гнійного епітимпаніту.

ОЛБРАЙТА (F. ALBRIGHT) НИРКОВИЙ АЦИ-
ДОЗ – див.: Олбрайта – Баттлера синдром.

ОЛБРАЙТА (F. ALBRIGHT) СИНДРОМ – комп-
лекс вроджених (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом; припускається існування форм з успад-
куванням за аутосомно-рецесивним типом) аномалій: 
поліостотична, фіброзна дисплазія з болями в кістках та 
зі спонтанними переломами; блідо-коричнева піґмента-
ція шкіри, що нагадує ґеоґрафічну карту; раннє стате-
ве дозрівання в дівчаток; часто гіпертиреоз з витрішку-
ватістю; вміст кальцію і фосфору в крові, як і функція 
паращитоподібних залоз, нормальні.

ОЛБРАЙТА (F. ALBRIGHT) ХВОРОБА – див.: Ол-
брайта синдром.

ОЛБРАЙТА – БАТТЛЕРА (F. AL BRIGHT – 
A. M. BUT  TLER) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що є варіантом синдрому Лайтвуда – Олбрайта, який 
зумовлений спадковим (успадкування за домінантним 
типом, зчепленим зі статтю) дефектом секреції водне-
вих іонів у дистальних відділах звивистих канальців 
нирки.

ОЛБРАЙТА – БАТТЛЕРА – БЛУМБЕРҐА (F. AL-
BRIGHT – A. M. BUT TLER – E. BLOOMBERG) СИН-
ДРОМ – комплекс вроджених (успадкування за домі-
нантним типом, зчепленим з Х-хромосомою) аномалій; 
перші ознаки з’являються протягом першого року жит-
тя; спостерігається рахіт, резистентний до лікування ві-
таміном D; низький зріст; гіпофосфатемія, гіперфосфа-
турія.

ОЛБРАЙТА – МАККЬЮНА – ШТЕРН БЕРҐА 
(F. AL BRIGHT – D. J. MCCU NE – W. H. STERNBERG) 
ХВОРОБА – див.: Олбрайта синдром.

ОЛБРАЙТА – ХАДОРНА (F. ALB RIGHT – W. HA-
DORN) СИНДРОМ – первинні порушення калієвого 
обміну: періодичні паралічі, зумовлені гіпокалі є мією; 
блювання, пронос; виражений остео пороз з множинни-
ми тріщинами кісток; слабкість, біль у кістках, спині; 
тривала адинамія, паралічі з парестезія ми; задишка, гі-
по- або арефлексія; під час пароксизмів – оліґурія та на-
бряки; гіпокаліємія, гіперхлоремія, нормокальціємія, гі-
пофосфатемія; зменшений лужний резерв крові; гіпер-
каліурія, гіперкальціурія.

ОЛДРИЧА (R. ALDRICH) СИНДРОМ – див.: Віс-
котта – Олдрича синдром.

ОЛДРИЧА – СТАЙНБЕРҐА – КЕМП БЕЛЛА 
(R. ALD RICH – A. G. STEIN BERG – D. C.  CAMP-
BELL) СИНДРОМ – див.: Віскотта – Олдрича синд-
ром.

ОЛДФІЛДА (М. OLDFIELD) СИНДРОМ – спад-
ковий поліпоз товстої кишки, який супроводжується об-
ширними атеромами.

ОЛЕО- (лат. oleum – рослинна олія) – частина склад-
них слів, яка означає належність до рослинних або мі-
неральних олій (олив).
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ОЛЕОҐРАНУЛЬОМА – див.: Ліпоґранульома.
ОЛЕОҐРАНУЛЬОМА НОВОНАРОДЖЕНИХ – 

див.: Адипонекроз підшкір ний новонароджених.
ОЛЕОПНЕВМОНІЯ – див.: Пневмонія ліпоїдна.
ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА – СН3(СН2)7СН=СН(СН2)

7СООН; вища жирна мононенасичена кислота, яка вхо-
дить до складу ліпідів, що беруть участь у побудові біо-
лоґічних мембран. О. к. синтезується в цитоплазмі клі-
тин печінки людини із малоніл-КоА; О. к., як і інші жир-
ні кислоти, є джерелом енерґії для живих орґанізмів.

ОЛЕОМА – див.: Ліпоґранульома.
ОЛЕОСКЛЕРОМА – див.: Ліпоґранульома.
ОЛЕОТОРАКС – введення олії (як правило, рідкого 

парафіну) в плевральну порожнину у випадках лікуван-
ня за допомогою штучного пневмотораксу; О. є методом 
лікування туберкульозу легень.

ОЛЕОФІЛЬНІСТЬ – властивість деяких речовин 
змочуватися оліями.

ОЛИВА (OLIVA) – підвищення на боковій поверхні 
довгастого мозку.

ОЛИВАРНИЙ ПЛАЩ (AMICULUM OLIVARE) – 
шар нервових волокон, що оточують оливу.

ОЛИВОМОЗОЧКОВИЙ ТРАКТ (TRACTUS 
OLIVOCEREBELLARIS) – нервовий тракт, що почи-
нається в оливних ядрах довгастого мозку, переходить 
на протилежний бік і по нижній мозочковій ніжці дося-
гає кори черв’яка та пів куль мозочка.

ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЯРНА АТРОФІЯ – за-
хворювання, яке характеризується деґенеративними змі-
нами певних структур мозку – олив, вентральних ядер 
і волокон мосту, білої речовини мозочка і його ніжок; 
в уражених від ді лах мозку виявляються демієлініза-
ція нервових волокон, деґенеративні зміни нейро нів і 
розростання нейроґлії; клі ніч но про являється мозочко-
вою атаксією; спадково-родинні форми О. а. поділяють 
на 5 основних форм.

О. А. КАРТЕРА – ЧАНДЛЕРА – БІБІНА (CAR-
TER – CHANDLER – BEBIN) – один із типів О. а., 
що успадковується за аутосомно-домінантним типом; 
проявляється в дитячому або молодому віці; характери-
зується ураженням чорної речовини, ядра окорухового 
нер ва і нефронів кори лобних часток великих півкуль 
мозку; клінічно проявляється екстрапірамідними пору-
шеннями у вигляді паркінсонічного синдрому, що суп-
роводжується офтальмоплеґією.

О. А. МЕНЦЕЛЯ (P. MENZEL) – один із типів О. 
а., який успадковується за аутосомно-домінантним ти-
пом; проявляється у віці 30–40 років; характеризується 
ураженням рухових нейронів і задніх корінців спинно-
го мозку та спинно-мозочкових шляхів; клінічно про-
являється центральними паралічами, проґресуючими 
симптомами периферійного парезу, сеґментарними роз-
ладами чутливості.

О. А. ФІКЛЕРА – ВІНКЛЕРА (A. FIC KLER – 
C. WINKLER) – один із типів О. а., що успадковується 
за аутосомно-рецесивним типом; частіше всього прояв-
ляється у віці 20–30 років; характеризується ураженням 
тільки ядер олив, мосту, грушоподібних нейроцитів; клі-

нічно проявляється симптомами мозочкової атаксії, пе-
реважно в кінцівках.

О. А. ФРОМАНА – ХАВЕНЕРА (J. FROMENT – 
W. HAVENER) – один із типів О. а., що успадковується 
за аутосомно-домінантним типом; зустрічається в дитя-
чому віці; характеризується ураженням сітківки у виг-
ляді деґенерації її ґанґліозних нейроцитів і піґментної 
час тини; клінічно проявляється проґресуючим понижен-
ням гостроти зору.

О. А. ШУТА – ХАЙМАКЕРА (J. W. SCHUT – 
W. HAYMAKER) – один із типів О. а., що успадко-
вується за аутосомно-домінантним типом; проявляється 
в юнацькому або молодому віці; характеризується ура-
женням VІІ, ІХ, Х і ХІІ пар черепних нервів та зубчас-
того ядра мозочка; клінічно проявляється паралічами 
мімічної та бульбарної мускулатури.

ОЛІВЕРА  – КАРДАРЕЛЛІ  (W. S. OLI VER – 
A. CAR DARELLI) СИМПТОМ – при обхоплюванні 
двома пальцями щитоподібного хряща і зміщенні йо-
го вґору відчувається пульсація натягнутої ґортані, яка 
передається від аневризми; ознака аневризми аорти або 
висячого серця.

ОЛІВІНОЗ – пневмоконіоз, який спричинюєть-
ся тривалим систематичним вдиханням пилу мінера-
лу олівіну (ортоси лікат маґнію і заліза); одним із ран-
ніх проявів О. є ураження верхніх дихальних шляхів у 
вигляді субатрофічного ринофаринґіту; у подальшому 
поступово розвивається симптомокомплекс нерізко ви-
раженого хронічного бронхіту та емфіземи легень, що 
супроводжується порушенням функції зовнішнього ди-
хання.

ОЛІВЦІ ЛІКАРСЬКІ – тверда лікар ська форма, що 
являє собою циліндричні палички 4–8 мм завтовшки і 
до 10 см завдовжки з загостреним або закругленим кін-
цем.

ОЛІВЦІ МЕДИЧНІ – див.: Олівці лі карські.
ОЛІҐ(О)- (грец. oligos – малий, незначний, нечис-

ленний) – частина складних слів, яка означає «малий», 
«незначний», «недостатній».

ОЛІҐАКІУРІЯ – ненормально рідкісне сечовипус-
кання.

ОЛІҐЕМІЯ – зменшення загальної кількості (маси) 
крові в орґанізмі.

ОЛІҐОАРТРИТ – поліартрит з ураженням небага-
тьох (двох-трьох) суглобів.

ОЛІҐОАСТРОЦИТОМА ЗМІШАНА – добро я кіс-
на пухлина, яка складається з пухлинних оліґоден дро-
ґліоци тів і пухлинних астроцитів, що, або роз мі щені 
в різних ділянках, або рівномірно перемішані між со-
бою.

ОЛІҐОҐЕН – ґен, що контролює розвиток однієї або 
двох взаємовиключних ознак.

ОЛІҐОГІДРАМНІОН – ненормально мала кіль-
кість навколоплодових вод (менше 0,5 літра); недостат-
ня кількість нав колоплодових вод; маловоддя.

ОЛІҐОГІПОМЕНОРЕЯ – малі строки менструацій 
та зменшення кількості виділень.

ОЛІГОҐЛІЯ – див.: Оліґодендроґлія.
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ОЛІҐОДАКТИЛІЯ – вроджене зменшення кількості 
пальців кистей та ступень.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ – пухлини, 
що належать до групи нейроепітеліальних пухлин ц. н. 
с., з пе ре важною локалізацією в лобній або скроневій 
частках і підкіркових вузлах головного мозку; станов-
лять 2–8 % всіх внутрішньочерепних пухлин, спостері-
гаються частіше в жінок у віці 30–40 років.

ОЛІҐОДЕНДРОБЛАСТ – малодиференційована 
клітина нейроґлії, яка є попередником оліґодендроґліо-
цита; розвивається із спонґіобласта.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІОБЛАСТОМА – див.: Оліґо ден-
дроґліома анапластична.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІОМА – доброякісна пухлина, 
яка переважно локалізується в лобній або скроневій час-
тках і під кіркових вузлах головного мозку; складається 
з дрібних рівномірно і густо розміщених клітин, що ма-
ють гіпер хром ні круглі ядра та світлу цитоплазму.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІОМА АНАПЛАСТИЧНА – 
злоя кісна пухлина, що переважно локалізується в лоб-
ній або скроневій частках та підкіркових вузлах голо-
вного мозку; мікроскопічно відріз няється численними 
мітозами, ядерним поліморфізмом, високою щільністю 
розміщення клітин.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Олі-
ґодендроґліома анапластична.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІОЦИТ – клітина нейроґлії, що 
оточує тіло нейрона і міс тить незначну кількість від-
ростків.

ОЛІҐОДЕНДРОҐЛІЯ – частина нейроґлії, яка міс-
тить оліґодендроґліоцити.

ОЛІҐОДЕНДРОЛІЗИС – розпад оліґодендроґліо-
цитів.

ОЛІҐОДЕНДРОЦИТОМА – див.: Оґі годендро ґліо-
ма.

ОЛІҐОДЕНТІЯ – неповна кількість зубів.
ОЛІҐОДИПСІЯ – знижена потреба орґанізму в рі-

дині.
ОЛІҐОЕПІЛЕПСІЯ – епілепсія ран нього або дитя-

чого віку, яка супроводжується затримкою чи зупинкою 
розумового розвитку.

ОЛІҐОЗИДИ – див.: Оліґосахариди.
ОЛІҐОЗООСПЕРМІЯ – недостатня кількість спер-

матозоїдів у спермі (менше 50 млн в 1 мл).
ОЛІҐОКІНЕЗІЯ – малорухливість та скутість ру хів; 

ознака акінетико-риґідного синдрому.
ОЛІҐОМАНІЯ – психоз, що характеризується неве-

ликою кількістю позитивних психічних симптомів.
ОЛІҐОМЕНОРЕЯ – менструації 1 раз у 2–3 місяці; 

малі строки менструацій (від кількох годин до 2 днів).
ОЛІҐОПНОЕ – рідкісне поверхневе дихання.
ОЛІҐОПСИХІЯ – див.: Оліґофренія (1–2).
ОЛІҐОПТІАЛІЗМ – див.: Оліґосіалія.
ОЛІҐОСАПРОБИ – див.: Оліґосапробні орґаніз-

ми.
ОЛІҐОСАПРОБНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, що 

живуть у водоймах з чистою водою, не забрудненою 
орґанічними речовинами.

ОЛІҐОСАХАРИДИ – клас полімерних вуглеводів, 
молекули яких складаються з невеликої кількості мо-
носахаридних залишків, з’єднаних О-ґлікозидними 
зв’язками.

ОЛІҐОСІАЛІЯ – недостатність слиновиділення, 
змен шення виділення слини.

ОЛІҐОСПЕРМІЯ – знижений об’єм еякуляту (мен-
ше 1 мл).

ОЛІҐОСТЕАТОЗ – зниження секреції сальних за-
лоз.

ОЛІҐОТРИХІЯ – див.: Гіпотрихоз.
ОЛІҐОТРИХОЗ – див.: Гіпотрихоз.
ОЛІҐОФАЗІЯ – збіднення словникового запасу, го-

ловним чином, за рахунок іменників; спостерігається 
при деяких психічних захворюваннях та ураженнях го-
ловного мозку, головним чином, частки домінантної пів-
кулі.

ОЛІҐОФАЛАНҐІЯ – вроджене зменшення кількості 
фаланґ пальців.

ОЛІҐОФРЕНІЯ (1) – розумова відста лість, недоум-
куватість.

ОЛІҐОФРЕНІЯ (2) – різні за етіолоґією, патоґенезом 
та клінічними проявами патолоґічні стани, які характери-
зуються наявністю вродженого або на буто го в ранньому 
дитинстві (до 3 ро ків) за гального недорозвитку психіки з 
пере ва жанням інтелектуальної недостатності.

ОЛІҐОФРЕНІЯ ҐАЛАКТОЗЕМІЧНА – див.: Ґа-
лак тоземія.

ОЛІҐОФРЕНІЯ ДИЗОСТОТИЧНА – див.: Ґарґо-
їлізм.

ОЛІҐОФРЕНІЯ ДИСКЕРАТОТИЧНА – див.: Олі-
ґофренія ксеродер мічна.

ОЛІҐОФРЕНІЯ КСЕРОДЕРМІЧНА – симптомо-
комплекс, зумовлений недостатнім надходженням ре-
тинолу і каротину в орґанізм матері під час вагітності; 
характеризується поєднанням оліґо френії та загально-
го інфантилізму з іхтіозом, судомними нападами, пони-
женням гостроти зору, підвищеним м’язовим тонусом, 
гіперрефлексією.

ОЛІҐОФРЕНІЯ ФЕНІЛПІРОВИНО ГРАДНА – 
див.: Фенілкетонурія.

ОЛІҐОФРЕНОПЕДАГОГІКА – галузь педагогіки, 
що розробляє питання теорії і практики навчання та ви-
ховання розумово відсталих дітей.

ОЛІҐОХРОМЕМІЯ – зменшення кіль кості забарв-
люючої речовини (гемоґлобіну) в еритроцитах.

ОЛІҐОЦИТЕМІЯ – зменшення загальної кількості 
формених елементів у периферійній крові; цей термін 
використовується також для позначення зменшення чис-
ла клітин у кістковому мозку.

ОЛІҐОШИЗОФРЕНІЯ – див.: Пфропф шизофре-
нія.

ОЛІҐУРІЯ – зменшення виділення сечі; патоґене-
тично розрізняють О. ренальну і екстраренальну.

О. ЕКСТРАРЕНАЛЬНА – О., яка не пов’язана з па-
толоґічними процесами в нирках.

О. ЕМОЦІЙНА – О., яка пов’язана з неґативними 
емоціями.
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ОЛІҐУРІЯ ОРТОСТАТИЧНА – О., яка спо стеріга-
єть ся під час перебування хворого у вертикальній по-
зиції.

О. РЕНАЛЬНА – О., яка розвивається внаслідок па-
толоґічних процесів у нирках.

ОЛІЇ РОСЛИННІ – жири, які витягуються із рос-
линної олійної сировини, переважно із олійних рослин.

ОЛІМПІЙСЬКА ХВОРОБА – див.: Ку-гарячка.
ОЛЛЕНДОРФ -КУРТА  (H. OLLEN DORFF-

CURTH) СИНДРОМ – різновид спадкового (успад-
кування за аутосомно-домінантним типом) acanthosis 
nigricans з доброякісним перебігом; зустрічається пе-
реважно в жінок, з ло калізацією в пахвових ямках, па-
ху та на бокових поверхнях шиї у вигляді папульозних 
скупчень; папули нерівні, буруваті, інколи поєднуються 
з телеанґіектазіями.

ОЛЛЬЄ (L. OLLIER) ХВОРОБА – див.: Дисхондро-
плазія.

ОЛЛЬЄ – КАСТА (L. OLLIER – A. KAST) ДИС-
ХОНДРОПЛАЗІЯ – див.: Маффуччі синдром.

ОЛПЕРСА (B. J. ALPERS) СИНДРОМ – дифузна 
проґресуюча деґенерація кори головного мозку в дітей; 
успадкування за аутосомно-рецесивним типом; в основі 
О. с. лежить загибель клі тин кори головного мозку, ба-
зальних ґанґліїв та мозочка; спостерігається накопичен-
ня ліпідів у мікроґлії, проліферація астроцитів; клініч-
но характеризується нападами локальних або загальних 
судом і міоклонічних гіперкінезів, порушеннями розу-
мового розвитку; інколи спостерігається хореоатетоз, 
тремор; перебіг швидко проґресуючий, з розвитком де-
менції та підвищеного м’язового тонусу; з часом роз-
вивається децеребраційна риґідність; смерть наступає 
після судомного нападу.

ОЛПОРТА (A. C. ALPORT) СИНДРОМ – ком-
плекс вроджених (успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом) аномалій; характеризується приглу-
хуватістю або глухотою, розладами функцій внутріш-
нього вуха; еритроцитурією, лейкоцитурією, альбумін-
урією, циліндр урією; часто поєднується з аномаліями 
очей (сферофакія, вроджена катаракта; ниркові симп-
томи з’являються в грудному віці, а вушні – у віці 9–10 
років; летальний результат (звичайно, в підлітковому 
віці) внаслідок ниркової недостатності.

ОЛСОНА (L. OHLSSON) СИНДРОМ– поєднання 
спадкових аномалій орґанів слуху, зору та нирок: схиль-
ність до рецидивуючих отитів; виражена коротко зо рість 
з типовим для неї очним дном; озна ки хронічної нефро-
патії – інтермітуюча мікрогематурія, протеїнурія; гіпер-
аміноацидурія – збільшений вміст ґлутамінової кислоти, 
аланіну і гістидину в сечі.

ОЛЬЄ (L. X. E. L. OLLIER) СИНДРОМ – див.: 
Дисхондроплазія.

ОЛЬЄ (L. X. E. L. OLLIER) ХВОРОБА – див.: Дис-
хондроплазія.

ОЛЬЄНІКА (OLJENICK) СИНДРОМ – окципі-
талізація І шийного хребця; проявляється проґресуючою 
мозочковою атаксією та розладами циркуляції спинно-
мозкової рідини.

ОЛЬСГАУЗЕНА (R. OLSHAUSEN) СИМПТОМ – 
пухлина, яка пальпується попереду від матки в молодих 
жінок часто є дермоїдною кістою.

ОЛЬФАКТОҐЕНІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – захво-
рювання, яке характеризується відсутністю нюху внас-
лідок ураження нюхових нервів і комплексом ендокрин-
них розладів, що зумовлюють за тримку статевого дозрі-
вання (вторинний або гіпоґонадотропний гіпоґонадизм 
з євнухоїдизмом у чоловіків); припускається спадковий 
характер О. с.

ОЛЬФАКТОМЕТРІЯ – метод вимірювання гостро-
ти нюху.

О. КІЛЬКІСНА – О., яку проводять з метою визна-
чення порогу нюху, одиниці адаптації та відновлення 
нюхової функції.

О. ЯКІСНА – О., яку проводять з метою визначення 
здатності людини сприймати і розрізняти запахи.

ОЛЬФАКТОМОТОРНА РЕАКЦІЯ – рухова реак-
ція, яка спостерігається при подразненні нюхових ре-
цепторів.

ОЛЬФАКТОРНА НЕЙРОҐЕННА (ЕСТЕЗІОНЕЙ-
РОҐЕННА) ПУХЛИНА – злоякісна пухлина, що роз-
вивається з нюхового нейроепітелію. Основна локалі-
зація – верхній носовий хід відповідної нюхової части-
ни слизової оболонки. Мікроскопічно виділяють три 
варіанти будови залежно від ступеня диференціювання 
нейробластів: естезіонейроцитому, естезіонейробласто-
му і естезіонейроепітеліому.

ОЛЬХАҐЕНА – ЛІЛЬЄСТРАНДА (B. OLHA-
GEN – A. LILJESTRAND) СИНДРОМ – ізольо ване 
збільшення упродовж кількох років або десятиліть ШОЕ 
без клінічних проявів; часто спо стерігається одна з ла-
бораторних ознак – гіперґаммаґлобулі немія, гіперфіб-
риноґенемія, гіпербеталіпопротеїнемія з гіперфібри-
ноґенемією, парапротеїнемія.

-ОМА (грец. -ōma) – частина складних слів (суфікс), 
яка означає «пухлина», «новоутвір».

ОМА (С. OHM) СИМПТОМ – зникнення при пер-
кусії притуплення над ділянкою печінки вздовж правої 
середньоключичної лінії; ознака паралічу діафраґми.

ОМАҐРА – подаґра плечового суглоба.
ОМАЛҐІЯ – біль у плечовому суглобі або в дельто-

подібному м’язі.
ОМАН ВИСОКИЙ (INULA HE LENIUM L.) – ба-

гаторічна трав’яниста рослина з родини складноцвітих. 
Стебла прямі, борознисті, волохаті, заввишки 1–1,5 м, 
вґорі гіллясті. Листки черґові: зверху – жорстковолохаті, 
знизу – сіроповстисті, м’які, нерівнозубчасті. Квітки зо-
лотаво-жовті, зібрані у великі кошики; крайні квітки – 
язичкові, а серединні – трубчасті, з зубком. Кореневи-
ще м’ясисте, всередині білувате, ззовні сіро-буре, за-
вдовжки 50 см і навіть біль ше, має численні корені, що 
відходять від нього. Цвіте з липня до вересня. Дія: про-
тимікробна, потогінна, жовчо гінна, глистогінна, відхар-
кувальна, в’яжуча.

ОМАРТРИТ – запалення плечового суглоба.
ОМБРЕДАНА (L. OMBRÉDANNE) СИНДРОМ – 

неспецифічна реакція орґанізму грудних дітей та дітей 
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перших років життя на оперативне втручання; через 6–
10 годин після операції розвивається різкий підйом тем-
ператури, блідість, потовиділення, виражена тахікардія 
та задишка, гіпотонія, апатія; можливий летальний ре-
зультат.

ОМБРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь потрапити під 
дощ.

ОМЕҐИ ФІГУРА – контур складок шкіри верхньої 
частини обличчя, що нагадує грецьку літеру ω (омеґа); 
зумовлена скороченням м’язів, що зсовують брови, 
з утворенням поздовжньої складки шкіри, над якою 
розміщені поперечні складки; спостерігається при де-
пресії.

ОМЕЛА БІЛА (VISCUM ALBUM L.) – вічнозелена 
кущова рослина з родини омелових, кулястої форми, до 
30–120 см у діаметрі. Стебла дерев’янисті, вилчасто або 
супротивно розгалужені. Листки жовті, довгастоовальні, 
шкірясті, з тупуватими кінцями. Квітки дрібні, зібрані 
по 5–6 штук у щиток, жовтувато-зелені. Плоди – куляс-
ті, несправжні ягоди, соковиті, білого кольору. Цвіте в 
березні-квітні. Паразитує на тополі, клені, березі, липі, 
в’язі, дубі, білій вербі, акації, груші, яблуні та інших 
деревах. Дія: гіпотензивна, заспокійлива, глистогінна, 
кровоспинна.

ОМЕНТ(О)- (лат. omentum – сальник) – частина 
складних слів, яка означає належність до сальника. 

ОМЕНТИТ – запалення сальника.
ОМЕНТОГЕПАТОПЕКСІЯ – хірурґіч не підшиван-

ня сальника до печінки.
ОМЕНТОГЕПАТОФРЕНОПЕКСІЯ – хірурґічна 

операція, яка застосовується при портальній гіпертензії 
з асцитом; виконується орґаноанастомоз шляхом підве-
дення сальника до верхньої поверхні печінки і фіксації 
виведеної ділянки великого сальника в підшкірній тка-
нині передньої черевної стінки.

ОМЕНТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
великого сальника після введення в черевну порожни-
ну колоїдних розчинів або зависів рентґеноконтрастних 
речовин.

ОМЕНТОДУРАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – хірурґіч-
не формування сполучення між підпавутинним просто-
ром спинного мозку і черевною порожниною, яке здійс-
нюється за рахунок переміщення частини великого саль-
ника на ніжці в підпавутинний простір з метою відве-
дення цереброспінальної рідини в черевну порожнину 
при відкритій гідроцефалії.

ОМЕНТОКАРДІОПЕКСІЯ – хірурґічне підшиван-
ня частини сальника до серця для утворення колатераль-
ного кровообігу; застосовується при часто виникаючих 
нападах стенокардії.

ОМЕНТОНЕФРОПЕКСІЯ – див.: Оменторенопек-
сія.

ОМЕНТООВАРІОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація 
яєчників до великого сальника.

ОМЕНТООРҐАНОАНАСТОМОЗ – хірурґічне під-
шивання великого сальника до будь-якого орґана.

ОМЕНТОПАНҐІСТЕРОПЕКСІЯ – хірурґічне під-
шивання великого сальника до матки.

ОМЕНТОПЕКСІЯ – див.: Оментоорґаноанасто-
моз.

ОМЕНТОРЕНОПЕКСІЯ – хірурґічна операція, яка 
виконується при портальній гіпертензії з асцитом; фор-
мується орґаноанастомоз, шляхом обгортання нижньо-
го полюсу нирки сальником і підшиванням його до кап-
сули нирки.

ОМЕОПАРАЗИТИ – утворення, які спостерігають-
ся у виділеннях людини і тварин, що за зовнішнім виг-
лядом нагадують паразитів.

ОМИЛЕННЯ – зворотна реакція складного ефіру, 
внаслідок якої утворюється спирт і карбонова кислота.

ОМИЛЕННЯ В ГІСТОЛОҐІЧНІЙ ТЕХНІЦІ – гіс-
тохімічна реакція, яка здійснюється з метою виявлення 
в гістолоґічних препаратах калійних, натрієвих і каль-
цієвих солей жирних кислот.

ОМИЛЕННЯ ТРУПА – пізні трупні зміни, які ха-
рактеризуються утворенням жировоску з тканин трупа; 
О. т. спосте рігається у вологому ґрунті або у воді за від-
сутності доступу повітря.

ОМОБЛАСТОМА – див.: Юінґа пухлина.
ОМСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – див.: Га-

ряч ка гемораґічна омська.
ОМФАЛ(О)- (грец. omphalos – пупок, пуповина) – 

частина складних слів, яка означає належність до пуп-
ка, пуповини.

ОМФАЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення пупка.
ОМФАЛІТ – запалення шкіри та під шкірної ткани-

ни в ділянці пупка (у новонароджених).
О. НЕКРОТИЧНИЙ – О., який усклад нює перебіг 

флеґмонозного О.; характеризується некрозом тканин, 
що швидко поширюється на всі шари перед ньої черев-
ної стінки; утворюється глибока рана, яка може призвес-
ти до евентерації кишечнику.

О. ПРОСТИЙ – О., який характеризується виник-
ненням у ділянці пупка довго незаживаючої ґранулюю-
чої рани з незначними серозними виділеннями; періо-
дично рана покривається кіркою.

О. ФЛЕҐМОНОЗНИЙ – О., який характеризуєть-
ся гострим гнійним запаленням навколо пупкової рани; 
проґресування процесу може призвести до флеґмони 
черевної стінки.

ОМФАЛОҐРАФІЯ – анґіоґрафічне до слідження в 
новонароджених, при якому контрастну речовину вво-
дять у пупкову вену.

ОМФАЛОМЕЗЕНТЕРІАЛЬНИЙ – такий, що од-
ночасно стосується пупка і брижі.

ОМФАЛОРАҐІЯ – кровотеча із пупка (у новонарод-
жених).

ОМФАЛОТАКСИС – вправлення пупко вого кана-
тика, який випав при пологах.

ОМФАЛОТОМІЯ – перерізування пуповини, пуп-
кового канатика.

ОМФАЛОТРИБ – інструмент, призначений для ви-
конання омфалотрипсії.

ОМФАЛОТРИПСІЯ – роздавлювання пуповини 
після народження дитини.

ОМФАЛОФЛЕБІТ – запалення вен пупка.
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ОМФАЛОФЛЕҐМОНА – флеґмона (частіше підш-
кірна) у ділянці пупка.

ОНАНІЗМ – штучне викликання статевого задово-
лення та витікання сперми, яке здійснюється штучним 
подразненням ероґенних зон (частіше всього власних 
статевих орґанів).

ОНЕЙРО- (онір-; лат. oneiros – сон, сновидіння) – 
частина складних слів, яка означає належність до сно-
видінь.

ОНЕЙРОЇД – див.: Онейроїдний синдром.
ОНЕЙРОЇДНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

що спостерігається при шизофренії, інтоксикаційних і 
орґанічних психозах; характеризується потьмаренням 
свідомості з напливом мимовільно виникаючих фантас-
тичних сноподібно-маревних уявлень у вигляді закінче-
них за змістом картин, які настають у певній послідов-
ності і утворюють одне ціле; супроводжується частко-
вим або повним відстороненням від оточуючого, роз-
ладом самосвідомості, депресивним чи маніакальним 
афектом, ознаками кататонії, збереженістю у свідомості 
змісту переживань при амнезії на оточуюче. 

ОНЕЙРОФРЕНІЯ – див.: Онейроїдний синдром.
ОНІОМАНІЯ – нав’язливий потяг робити покупки, 

не розуміючи необхідність та наслідки цього.
ОНІР- – див.: Онейро-.
ОНІРИЗМ – див.: Онейроїдний синдром.
ОНІРОДИНІЯ – розлад сну з виникненням яскра-

вих сновидінь тяжкого змісту.
ОНІХ(О)-(грец. onyx, onychos – ніготь) – частина 

складних слів, яка означає належність до нігтів.
ОНІХАТРОФІЯ – дистрофія нігтів, яка характе-

ризується укороченням, стоншенням, викривленням та 
поздовжнім розщепленням нігтьової пластинки.

ОНІХАУКСИС – гіпотрофія нігтя з втратою його 
прозорості та потемнінням нігтьової пластинки.

ОНІХІЯ – див.: Оніхоз.
ОНІХІЯ ГРИБКОВА – див.: Оніхомікоз.
ОНІХОАРТРОЗ СПАДКОВИЙ – див.: Тернера – 

Кізера синдром.
ОНІХОАРТРООСТЕОДИСПЛАЗІЯ СПАДКО-

ВА – див.: Тернера – Кізера синдром.
ОНІХОБЛАСТ – клітина нігтьової матриці.
ОНІХОГЕТЕРОТОПІЯ – вроджене розміщення 

нігтьової пластинки в незвичному місці.
ОНІХОҐРИПОЗ – див.: Оніхоґрифоз.
ОНІХОҐРИФОЗ – збільшення, потовщення та за-

гинання нігтів, що мають форму гачка або кігтів хижих 
птахів. 

ОНІХОЗ – хвороби нігтів, при яких уражається ні-
готь, нігтьове ложе або і те й інше.

ОНІХОКЛАЗІЯ – див.: Оніхорексис.
ОНІХОЛІЗ – див.: Оніхолізис.
ОНІХОЛІЗИС – відшарування нігтьової пластинки 

від нігтьового ложа.
ОНІХОМАДЕЗИС – набута відсутність нігтів (ано-

ні хія).
ОНІХОМІКОЗ – ураження нігтів, спричинені різ-

ними паразитичними грибками.

ОНІХОМІКОЗ ЕПІДЕРМОФІТНИЙ – див.: Епі-
дер  мофітія нігтів.

ОНІХО-ОСТЕОДИСПЛАЗІЯ – див.: Остео-оніхо-
дисплазія. 

ОНІХОПТОЗ – випадіння нігтів.
ОНІХОРЕКСИС – підвищена ламкість нігтьових 

пластинок.
ОНІХОСХИЗИС – горизонтальне розщеплення 

нігтів.
ОНІХОТИЛОМАНІЯ – потяг до руйнування своїх 

нігтьових пластинок будь-якими інструментами. 
ОНІХОФАҐІЯ – нав’язливе кусання нігтів; погана 

звичка дітей та дорослих нервового та нервово-психо-
патичного типу.

ОНІХОХЕЙЛОФАҐІЯ – нав’язливе обкусування 
нігтів та губ.

ОНІХОШИЗИС – оніхоз, який проявляється розша-
руванням нігтьових пластинок.

ОНКО- 1) (грец. onkōma – пухлина) – частина склад-
них слів, яка означає належність до пухлини; 2) (грец. 
onkos – маса, об’єм) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до маси, об’єму.

ОНКОВІРУСИ – див.: Онкоґенні ві руси.
ОНКОҐЕН – ґен онкоґенного віруса, який зумовлює 

його здатність спричинити злоякісну трансформацію.
ОНКОҐЕНЕЗ – процес виникнення і розвитку пух-

лини.
ОНКОҐЕНЕЗ МУЛЬТИҐЕНЕРАЦІЙНИЙ – див.: 

Онкоґенез трансґенераційний.
ОНКОҐЕНЕЗ ТРАНСҐЕНЕРАЦІЙНИЙ – виник-

нення пухлин внаслідок канцероґенного впливу на чо-
ловічу або жіночу статеву клітину чи обидві статеві клі-
тини до їх злиття, тобто до утворення зиґоти.

ОНКОҐЕНЕТИКА – розділ онколоґії, що вивчає 
роль ґенетичних факторів у розвитку пухлин.

ОНКОҐЕННІ ВІРУСИ – віруси, які спричинюють 
трансформацію нормальних клітин еукаріотів у пухлин-
ні.

ОНКОҐЕННІ РЕЧОВИНИ – речовини, що можуть 
спричинити розвиток пухлин.

ОНКОҐЕННІ ФАКТОРИ – фізичні, хімічні та біо-
лоґічні чинники, здатні спричинити виникнення пух-
лин.

ОНКОҐЕННІСТЬ – здатність будь-якого фактора 
спричиняти розвиток пухлини.

ОНКОҐРАМА – крива лінія, що відбиває зміни 
об’ємних коливань орґана або тканини.

ОНКОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація об’ємних ко-
ливань внутрішніх орґанів.

ОНКОЛОҐ – лікар-фахівець з онколоґії.
ОНКОЛОҐ-ҐІНЕКОЛОҐ – лікар-фа хівець (акушер-

ґінеколоґ), який має підготовку з діаґностики, лікування 
та про філактики пухлин жіночих статевих орґанів.

ОНКОЛОҐІЯ – розділ медицини, що вивчає при-
чини і механізми розвитку пухлин, розробляє методи їх 
діаґностики, профілактики та лікування.

ОНКОЛОҐІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – розділ 
онколоґії, що вивчає пухлини в умовах експерименту; 
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завданнями О. е. є виявлення та оцінка ролі вірусів, іоні-
зуючого випромінювання, онкоґенних речовин в етіо-
лоґії пухлин, вивчення розвитку пухлинного процесу 
та факторів, що впливають на нього.

ОНКОЛОҐ-ОТОЛАРИНҐОЛОҐ – лікар-фахівець 
(отоларинґолоґ), що має підготовку з діаґностики, ліку-
вання та профілактики пухлин вуха, носа, приносових 
пазух, глотки і гортані.

ОНКОЛОҐ-РАДІОЛОҐ – лікар-фахівець, що має 
підготовку з променевої терапії злоякісних захворю-
вань.

ОНКОЛОҐ-ХІРУРҐ – лікар-фахівець (хі рурґ), що 
має підготовку з діаґностики та хірурґічного лікуван-
ня пухлин.

ОНКОМЕТРІЯ – вимірювання змін об’єму орґана 
або тканини.

ОНКОСФЕРА – личинка деяких цестод, що має гач-
ки для закріплення в тканинах нового хазяїна.

ОНОМАТОЛАЛІЯ – нав’язливе прагнення повто-
ряти слова, імена.

ОНОМАТОМАНІЯ – нав’язливий, час то зв’язаний 
з почуттям страху, пошук слів (імен, назв, які не при-
ходять в голову та ін.); нав’язливе прагнення згадува-
ти імена.

ОНТОБІОЛОҐІЯ – галузь біолоґії, що вивчає вікові 
особливості орґанізму.

ОНТОҐЕНЕЗ – індивідуальний розвиток орґанізму 
з моменту зародження до смерті; являє собою сукуп-
ність закономірних, взаємопов’язаних морфолоґічних, 
фізіолоґічних і метаболічних перетворень в орґанізмі, 
які характеризуються певною часовою послідовністю з 
моменту його зародження до смерті.

ОНТОҐЕНЕТИКА – див.: Біолоґія розвитку.
ОНХОЦЕРКОЗ – гельмінтоз із групи філяріатозів, 

що спричинюється круглим гельмінтом Onchocerca 
volvulus; поширений у ряді країн Африки, Централь-
ної та Південної Америки; джерело інвазії – хвора на 
О. людина; основну роль у патоґенезі О. має сенсибілі-
зація орґанізму з розвитком алерґічних реакцій і трав-
матизація тканин гельмінтами; характеризується утво-
ренням сполучнотканинних вузлів у підшкірній тканині 
та ураженням очей. 

ОО- (грец. ōon – яйце) – частина складних слів, яка 
означає належність до яйця, яйцеклітини.

ООҐАМІЯ – тип статевого процесу; характеризуєть-
ся злиттям статевих клі тин – ґамет: відносно великої ма-
лорухомої жіночої статевої клітини з дрібною, рухли-
вою чоловічою статевою клітиною.

ООҐЕНЕЗ – див.: Овоґенез.
ООҐОНІЇ – див.: Овоґонії.
ООКІНЕТА – рухлива клітина малярійного плаз-

модія, що утворюється із зиґоти в порожнині кишки пе-
реносника.

ООЛЕМА – див.: Оволема.
ООПЛАЗМА – див.: Овоплазма.
ООСПОРОЗ – див.: Геміспороз.
ООТИДА – див.: Яйцеклітина.
ООФОРИТ – запалення яєчника в жі нок.

ООФОРОМА ФОЛІКУЛЯРНА – див.: Бреннера 
пухлини.

ООЦИТ – див.: Овоцит.
ОПАЛЕСЦЕНЦІЯ – розсіювання світла каламутни-

ми розчинами (здебільшого колоїдними) з утворенням 
різних його відтінків.

ОПАЛЬСЬКОГО (A. OPALSKI) СИНД РОМ (1) – 
симптомокомплекс вогни щевих пошкоджень гіпота-
ламусу: короткочасна гіпертонія, серцебиття, відчут-
тя тиску в животі, пароксизмальні розлади акомодації, 
ритмічне мерехтіння в полі зору, лабіринтні розлади 
(запаморочення), загальне нездужання; часто – боязнь 
смерті.

ОПАЛЬСЬКОГО (A. OPALSKI) СИНД РОМ (2) – 
симптомокомплекс закупорки спинномозкових галу-
зок задньої спинномозкової артерії, що зумовлює гіпо-
ксемічне ураження оливи; спостерігається зниження 
всіх видів чутливості обличчя, альтернуюча больова і 
температурна гіпестезія тіла та кінцівок; гомолатераль-
ний симптом Горнера, пірамідні парези та атаксія.

ОПЕНХОВСЬКОГО (Ф. М. ОПЕНХОВСКИЙ) 
БОЛЬОВІ ТОЧКИ – точки на поверхні тіла над ос-
тистими відрост ками грудних хребців, перкусія яких 
викликає болючість; ознака виразкової хвороби шлун-
ка.

ОПЕРАБЕЛЬНИЙ – такий, що допускає опера-
цію.

ОПЕРАТИВНА ХІРУРҐІЯ – див.: Хірурґія опера-
тивна.

ОПЕРАТИВНИЙ – такий, що стосується операції, 
випливає з неї, супроводиться операцією.

ОПЕРАТИВНИЙ ДОСТУП – забезпечує підхід до 
орґану, кровоносної судини, нервового стовбура; О. д. 
має відповідати таким вимогам: 1) виконуватися в зоні 
проекції орґана чи пучка, забезпечуючи найкоротший та 
раціональний підхід; 2) створювати достатній простір 
для хірурґічного втручання; 3) бути малотравматичним; 
4) виконуватися пошарово; 5) виконуватися вздовж ліній 
Ланґера, великих судин та нервів.

ОПЕРАТОР – людина, що виконує певні операції.
ОПЕРАЦІЙНА – спеціально обладнане приміщення 

для проведення хірурґічних операцій.
ОПЕРАЦІЙНЕ ПОЛЕ – ділянка шкіри чи слизової 

оболонки, через яку здійс нюється оперативний доступ 
і формується операційна рана.

ОПЕРАЦІЙНИЙ – такий, що стосується операції.
ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК – комплекс спеціально 

обладнаних приміщень, призначених для проведення 
хірурґічних операцій.

ОПЕРАЦІЙНИЙ МІКРОСКОП – оптичний медич-
ний прилад для дослідження і оперування різних діля-
нок тіла під збільшенням.

ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ – пристрій для надання ті-
лу хворого позиції, необхідної для проведення опера-
тивного втручання.

ОПЕРАЦІЯ (хірурґічна) – лікувальні або діаґнос-
тичні маніпуляції, що супроводжуються травмуванням 
тканин і орґанів хворого.
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ОПЕРАЦІЯ АКУШЕРСЬКА – О. на статевих орґа-
нах жінки, на плідному яйці або плоді, яка виконується 
при вагітності, пологах або в післяпологовому періоді.

О. БАГАТОМОМЕНТНА – О., при якій відновлен-
ня функції або орґану здійснюється за кілька етапів.

О. “ВЕЛИКА” – О., для виконання якої необхідні 
умови стаціонарного лікування хворого.

О. ГНІЙНА – О., яка супроводжується потраплян-
ням гною в операційну рану.

О. ҐІНЕКОЛОҐІЧНА – О., яка виконується на ста-
тевих орґанах жінки.

О. ДВОМОМЕНТНІ – О., при яких небезпека ви-
никнення ускладнень або стан хворого не дозволяють 
усунути причини хвороби за один етап.

О. ДІАҐНОСТИЧНА – О., яка виконується з метою 
уточнення діаґнозу.

О. ДРЕНУЮЧА – О., яка виконується з метою 
створення відтоку вмісту із будь-якого орґану або тка-
нини.

О. КОСМЕТИЧНА – О., яка виконується з метою 
виправлення дефектів, що спотворюють людину.

О. “МАЛА” – О., виконання якої не вимагає умов 
стаціонарного лікування хворого і може здійснюватися 
в полі клінічних умовах.

О. НЕВІДКЛАДНА – О., яка виконується при ста-
нах, заґрозливих для життя в даний момент, негайно піс-
ля огляду хворого.

О. ОДНОМОМЕНТНА – О., при якій хірурґічне 
втручання здійснюється одним способом, під час якого 
усуваються всі причини хвороби.

О. ПАЛІАТИВНА – О., яка виконується з метою по-
легшити страждання хворого або покращити функції 
ураженого орґана чи системи.

О. ПЛАНОВА – О., виконання якої може бути за-
здалегідь призначене на певний час або відстрочене без 
суттєвої шкоди для здоров’я хворого.

О. ПЛАСТИЧНА – О., яка виконується з метою від-
новлення форми і (або) функцій окремих частин тіла 
або орґанів.

О. ПОВТОРНА – О., яка виконується кілька разів з 
приводу одного й того ж захворювання.

О. ПРОБНА – О., при якій після здійснення опе-
ративного доступу встановлюється доцільність або 
неможли вість оперативного втручання.

О. РАДИКАЛЬНА – О., виконання якої дає мож-
ливість повністю вилікувати хворого.

О. РЕКОНСТРУКТИВНА – О., яка відновлює 
анатомічні взаємовідносини, форму або функцію орґа-
на.

О. ТЕРМІНОВА – О., яка повинна бути виконана 
терміново, у короткий термін після початку захворю-
вання. 

ОПЕРКУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – симп томокомп-
лекс, який спостерігається при ураженні покришкової 
частини нижньої лобної звивини великого мозку; харак-
теризується нападами жувальних або ковтальних рухів, 
облизування губ, що передує розвитку загального су-
домного нападу.

ОПЕРОН – одиниця ґенетичного матеріалу, яка 
складається із одного або кіль кох функціонально 
пов’язаних ґенів, прояв яких має загальну реґуляцію.

ОПІАТИ – лікарські засоби, що містять опій або 
опійні алкалоїди.

ОПІЙ – висушений молочний сік, який отримують 
при надрізах головок маку; містить більше 20 алка-
лоїдів – морфін, кодеїн, тебаїн, наркотин, нарцеїн, па-
паверин та ін.

ОПІКИ – пошкодження тканин орґанізму, що вини-
кають внаслідок місцевої дії високої температури, а та-
кож хімічних речовин, електричного струму або іоні-
зуючого випромінювання; за вираженістю виділяють 4 
ступені О.: І ступінь – поверх неві ураження шкіри, які 
характеризуються її почервонінням; ІІ ступінь – більш 
глибокі ураження шкіри з утворенням пухирів; ІІІА 
ступінь – частковий некроз шкіри зі збереженням кам-
біальних елементів дерми; ІІІБ ступінь – некроз шкі-
ри на всю її товщину; ІV ступінь – змертвіння шкіри та 
глибше розміщених тканин.

О. ЕЛЕКТРИЧНІ – О., які виникають при проход-
женні через тканини електричного струму значної сили 
та напруги; характеризуються значною глибиною ура-
ження.

О. ПРОМЕНЕВІ – ураження, що виникають внаслі-
док місцевої дії на шкіру іонізуючого випромінюван-
ня; перебіг О. п. характеризується 4 періодами розвит-
ку: І період – рання променева еритема – проявляється 
через кілька годин або діб після ураження і характе-
ризується розвитком еритеми; ІІ період – скритий пе-
ріод – еритема поступово зникає, зов нішні прояви ура-
ження не спостерігаються; тривалість від кількох годин 
до кількох діб; ІІІ період – період гострого запалення – 
виникає вторинна еритема, можливий розвиток пухи-
рів, ерозій, променевих виразок; тривалість від кіль-
кох тижнів до кількох місяців; ІV період – період від-
новлення.

О. СВІТЛОВІ – термічні О., які виникають внаслі-
док інтенсивного світлового випромінювання.

О. СОНЯЧНІ – О. шкіри, які виникають внаслідок 
дії сонячного випромінювання. 

О. ТЕРМІЧНІ – О., що виникають внаслідок дії 
джерел тепла (полум’я, розжарених металів, промене-
вої енерґії та ін.).

О. ХІМІЧНІ – О., що спричинюються дією будь-якої 
хімічної речовини (міцних неорґанічних кислот, лугів, 
солей деяких важких металів); за тяжкістю ураження 
тканин О. х., як і О. термічні, поділяються на 4 ступені, 
але при О. х. ІІ ступеня відсутні пухирі; опікова хворо-
ба при О. х. розвивається рідко.

ОПІКОВА ХВОРОБА – сукупність порушень діяль-
ності орґанів і систем орґанізму, які виникають при по-
ширених і глибоких опіках; у перебігу О. х. розріз няють 
чотири періоди – опікового шоку, опікової токсемії, опі-
кової септикотоксемії і реконвалесценції.

ОПІОМАНІЯ – форма наркоманії, яка характери-
зується пристрастю до вживання опію або його препа-
ратів.
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ОПІОПАЛІННЯ – вид опіоманії, при якому опій 
вводиться в дихальні шляхи у формі диму. 

ОПІОФАҐІЯ – вид опіоманії, при якому опій чи йо-
го препарати вживаються усередину у вигляді порошка, 
настоїв, пігулок.

ОПІСТІОН (OPISTHION) – середина заднього 
краю великого потиличного отвору; антрополоґічна 
точка.

ОПІСТО- (грец. opisthen – позаду, назад) – частина 
складних слів, яка означає «розміщений позаду», «від-
тягнутий назад».

ОПІСТОҐЕНІЯ – аномалія прикусу, яка характери-
зується заднім розташуванням нижньої щелепи.

ОПІСТОКРАНІОН – найвіддаленіша від глабели 
точка потиличної кістки в ме діанній площині; краніо-
метрична точка.

ОПІСТОРХІЗ (OPISTHORCHIS) – рід трематод 
родини Opisthorchidae, ряду Fasciolidae, які паразиту-
ють у жовчних протоках та протоках підшлункової за-
лози ссавців; деякі види О. (O. felineus i O. viverrini) є 
збудниками опісторхозу в людини.

ОПІСТОРХОЗ – гельмінтоз печінки, жовчного міху-
ра, збудником якого є два види трематод – Opisthorchis 
felineus i Opisthorchis viverrini; джерелами інвазії є лю-
дина та тварини, заражені О.; про міжні стадії збудни-
ка розвиваються в молюсках та рибах; зараження лю-
дини відбувається при вживанні в їжу зараженої риби; 
клінічно проявляється анґіохолітом, анґіохолецисти-
том, дискінезіями жовчних шляхів, хронічним гепати-
том та панкреатитом; в окремих хворих розвивається 
цироз печінки; часто зустрічаються легкі і стерті фор-
ми О.

ОПІСТОТОНУС – тонічна судома розгиначів хреб-
та, шиї та голови, а інколи і нижніх кінцівок; тіло ви-
гинається при цьому дугоподібно; при максимально ви-
раженому О. лежачий хворий опира ється тільки на по-
тилицю та п’ятки; спостерігається при правцеві, менін-
ґітах, отруєннях стрихніном, істерії, епілепсії.

ОПІТЦА (H. OPITZ) СИНДРОМ – прояви різ-
них порушень кровообігу в селезінці, які розвиваються 
внаслідок пухлин або їхніх метастазів, травм, запален-
ня та інших факторів, що утруднюють відтік крові по 
селезінкових венах; на по чатку захворювання, як пра-
вило, спосте рігається кровотеча із шлунково-кишково-
го тракту, крововиливи в шкіру та в слизові оболонки; 
збільшення печінки та селезінки; у крові – анемія, лей-
копенія, тромбоцитопенія.

ОПІТЦА (J. M. OPITZ) СИНДРОМ – успадкуван-
ня за аутосомно-домінантним типом; комплекс вродже-
них аномалій: гіпертелоризм, та грижа, у чоловіків – гі-
поспадія, крипторхізм та розщеплена калитка; можуть 
також спостерігатися вади серця, ларинґотрахеальні де-
фекти, облітерований відхідник, гіпоплазія легенів, де-
фекти нирок та скісні щілини ока.

ОПІТЦА – ФРІАСА (J. M. OPITZ – J. L. FRIAS) 
СИНДРОМ – див.: Опітца синдром.

ОПОЗИЦІЇ ПАТОЛОҐІЧНА РЕАКЦІЯ – виник-
нення в дітей та підлітків відхилень у поведінці, що ма-

ють характер протипоставляння поведінці оточуючих 
осіб.

ОПОНЕНТ – 1) супротивник у диспуті, дискусії; 
2) особа, яка заперечує чи спростовує думки доповіда-
ча або оцінює працю дисертанта при захисті дисертації 
на здобуття наукового ступеня.

ОПОРИ РЕАКЦІЯ – патолоґічний рефлекс, що ви-
никає при ураженні мозочка, лобної або скроневої част-
ки великого мозку, а також їхніх провідникових шляхів; 
спостерігається згинання (неґативна О. р.) або розгинан-
ня (позитивна О. р.) кінцівки відповідно при пасивному 
згинанні або розгинанні паль ців.

ОПОРКІНА (А. А. ОПОРКИН) СИМПТОМ – при 
стискуванні тазу поштовхоподібними рухами прослухо-
вується за допомогою фонендоскопа хрус кіт у ділянці 
лобкового зчленування; ознака симфізиту.

ОПОТЕРАПІЯ – див.: Орґанотерапія.
ОППЕЛЯ (В. А. ОППЕЛЬ) СИМПТОМ – у позиції 

лежачи при підйомі ступні на 40–50 см вище рівня ліж-
ка спостерігається її збліднення, при наступному опус-
канні на підлогу розвивається плямистий ціаноз; ознака 
атеросклеротичного ураження артерій нижніх кін цівок 
або облітеруючого ендарте ріїту.

ОППЕЛЯ (В. А. ОППЕЛЬ) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який спо стерігається при відсутності кро-
вотоку в маґістральній артерії та при стійкому спазмі 
колатеральних судин кінцівок; характеризується відсут-
ністю артеріального пульсу на кінцівці, що поєднуєть-
ся зі зниженою місцевою температурою та низьким ве-
нозним тиском.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) СИМПТОМ 
(1) – в’ялість рефлексу з ахіллового сухожилка на боці 
ураження; можлива ознака запалення сідничого нер ва.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) СИМПТОМ 
(2) – при проведенні подушечкою І пальця або другою 
фаланґою зігнутого ІІ пальця зверху вниз по внутріш-
ній поверхні гомілки виникає розгинання пальців ступ-
ні (особливо І пальця); ознака ураження пірамідного 
шляху.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) СИМПТОМ 
(3) – при штриховому подраз ненні губ спостерігаються 
смоктальні, жувальні та ковтальні рухи.

ОППЕНГЕЙМА (M. OPPENHEIM) ЛІПОЇДНИЙ 
АТРОФІЧНИЙ ДЕРМАТИТ – див.: Оппенгейма – Ур-
баха синдром.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) МІАТОНІЯ – 
див.: Оппенгейма хвороба.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) СИНДРОМ – 
див.: Псевдотабес гіпофізарний.

ОППЕНГЕЙМА (H. OPPENHEIM) ХВОРОБА – 
спадкові порушення розвитку рухових клітин передніх 
рогів спинного мозку з м’язовою слабкістю; хвороба 
часто починається внутрішньо утробно; спостерігаєть-
ся симетрична атонія або гіпотонія м’язів тулуба і кін-
цівок (переважно нижніх); м’язи м’які, пасивні рухи в 
суглобах надмірно вільні, характерна “поза жаби” з від-
веденими стегнами і ротованими назовні ступнями; час-
то спостерігається ослаблення сухожилкових та періос-
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тальних рефлексів, помірна атрофія м’язів; зниження 
креатининової толерантності; виражений андротропізм; 
розлади, звичайно, не проґресують.

ОППЕНГЕЙМА – УРБАХА (M. OP PENHEIM – 
E. URBACH) СИНДРОМ – ґенералізований атро-
фічний дерматоз з ліподистрофією у хворих діабетом: 
з’являються окремі або множинні папули, які поступово 
перетворюються в різко обмежені бляшки з жовтуватим 
центром і червоною або синювато-фіолетовою облямів-
кою; з часом центр бляшок атрофується, у цьому місці 
спостері гаються телеанґіектазії.

ОППОЛЬЦЕРА (J. OPPOLZER) СИМПТОМ – 
при зміні розташування тіла змінюється локалізація сер-
цевого поштовху; ознака ексудативноґно перикардиту.

ОПРЕСІЯ – 1) відчуття стиснення в грудях; задуха, 
що спричинюється серцевим та легеневим захворюван-
ням; 2) пригніченість, нудьга, знемога.

ОПРІСНЕННЯ ВОДИ – обробка високомінералі-
зованої води з метою зниження або повного видалення 
розчинених у ній солей.

ОПРОМІНЕННЯ ІОНІЗУЮЧИМ ВИПРОМІНЮ-
ВАННЯМ – дія іонізуючого випромінювання на біолоґіч-
ні об’єкти; розрізняють зовнішнє і внут рішнє О. і. в.

ОПСІ –(осо-; грец. opse, opsi – пізно) – частина 
складних слів, яка означає «пізній», «такий, що затри-
мується».

ОПСІУРІЯ – уповільнене виділення рідини з сечею.
ОПСО- – див.: Опсі-.
ОПСОКЛОНУС – гіперкінез очних яблук, найбільш 

виражений на початку фіксації погляду; проявляється 
поєднаними швидкими, нерегулярними, нерівномірни-
ми за амплітудою рухами, як правило, у горизонтальній 
площині; ознака ураження середнього мозку.

ОПСОКЛОНУСУ–МІОКЛОНУСУ СИНДРОМ – 
поєднання рухів очей (opsoclonus) і тулуба (myoklonus); 
може зустрічатися при вірусних хворобах, травмах, ток-
сикозах внаслідок прийому лікарських препаратів, пух-
линах та гіперосмотичній некетозній комі; у деяких жі-
нок з дрібноклітинним раком легені або молочної зало-
зи, по’язаний з автоантитілом (анти-Ri).

ОПСОМЕНОРЕЯ – збільшення тривалості менс-
труального циклу понад 35 днів.

ОПСОНІНИ – фактори сироватки крові, які зумо-
влюють прилипання мікроорґанізмів, клітин, що загину-
ли, або їхніх фраґментів, індиферентних частинок до по-
верхні фаґоцитів, підвищують швид кість і ефективність 
фаґоцитарної реакції; О. складаються із термолабільних 
і термостабільних факторів сироватки крові.

ОПСОНІЧНИЙ ІНДЕКС – відношення фаґоцитар-
ного показника імунної сироватки до фаґоцитарного по-
казника нормальної сироватки; показник активності оп-
сонінів імунної сироватки.

ОПСООЛІҐОМЕНОРЕЯ – скорочення менструацій 
(до 1–2 днів), розді лених три валими проміжками (біль-
ше 35 днів).

ОПТИКО- (опто-; грец. opticos – такий, що нале-
жить до зору) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до зору.

ОПТИКО-ГЕМІПЛЕҐІЧНИЙ СИНДРОМ – екстра-
церебральний альтернуючий синдром; проявляється пору-
шенням функції зорового нерва і спастичною геміплеґією 
на протилежному боці; синдром патоґмонічний для сте-
нозу внутріш ньої сонної артерії та її галузок.

ОПТИКОЕНЦЕФАЛІТ – форма первинного го-
строго розсіяного енцефаломієліту, яка характеризуєть-
ся переважним ураженням головного мозку та зорових 
нервів.

ОПТИКОЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ – форма первин-
ного розсіяного енцефаломієліту, яка характеризується 
поєднаним ураженням головного і спинного мозку та 
зорових нервів. 

ОПТИКОМІЄЛІТ – див.: Девіка синдром.
ОПТИКО-ПІРАМІДНИЙ СИНДРОМ – див.: Оп-

тико-геміплеґічний синд ром.
ОПТИМАЛЬНИЙ – найкращий з можливих варіан-

тів чогось, найбільш відповідний даному завданню, да-
ним умовам.

ОПТИМІЗАЦІЯ – процес надання будь-чому най-
вигідніших характеристик, співвідношень.

ОПТИМІЗМ – світосприймання, пройняте жит-
тєрадісністю, бадьорістю, вірою в краще майбутнє.

ОПТИМІСТ – людина, налаштована оптимістично, 
пройнята оптимізмом.

ОПТИМУМ – 1) сукупність найсприятливіших 
умов для будь-чого; 2) най сприятливіші умови для жит-
тєдіяльності орґанізму або перебігу фізіолоґічного про-
цесу чи біохімічної реакції.

ОПТИМУМ НОЗОАРЕАЛУ – ділянка нозоареалу, 
яка характеризується най більш сприятливими умовами 
існування та відтворення збудника даного інфек ційного 
чи інвазивного захворювання.

ОПТИЧНИЙ – такий, що стосується ока, зору, оп-
тики; очний, зоровий, світловий.

ОПТИЧНА ВІСЬ КРИШТАЛИКА – умовна пря-
ма, яка проходить через цент ри кривизни передньої та 
задньої поверхонь кришталика.

ОПТИЧНА ВІСЬ ОКА – умовна пряма, яка про-
ходить через центри кривизни поверхонь рогівки та 
кришталика.

ОПТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – методи 
дослідження, які ґрунтуються на застосуванні законів 
оптики.

ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ – прилади, будова яких ґрун-
тується на законах поширення світла або на використан-
ні властивостей світла.

ОПТО- – див.: Оптико-.
ОПТОҐРАМА – зображення об’єкта, що світиться, 

яке спостерігається на сітківці протягом деякого часу 
після дії цього об’єкта на адаптоване до темноти око.

ОПТОКІНЕТИЧНА ПРОБА – дослідження функ-
ції вестибулярного аналізатора, що ґрунтується на вив-
ченні характеру ністаґму, який виникає при фіксації пог-
ляду на предметах, що неперервно зміщуються.

ОПТОМЕТРІЯ – розділ офтальмолоґії, що розроб-
ляє методи визначення аномалій рефракції ока та їх ко-
рекції за допомогою оптичних засобів.
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ОПТОМОТОРНИЙ ФУЗІЙНИЙ РЕФЛЕКС – 
рефлекс, що забезпечує можливість бінокулярного зору; 
виникає при одночасному подразненні функціонально 
різних точок сітківки правого і лівого ока; проявляється 
у вигляді син хронних рухів очних яблук, що приводить 
до проектування зображення об’єк та-подразника на ко-
респондуючі точки сітківки.

ОПТОТИПИ – однотипні знаки різної величини, які 
використовуються для ви значення гостроти зору.

ОПТОХІАЗМАЛЬНИЙ АРАХНОЇДИТ – дифуз-
ний, підгострий або хро нічний запальний процес па-
вутинної і судинної оболонок головного мозку та край-
ніх зон мозкової речовини з най більшими морфолоґіч-
ними змінами в базальних цистернах мозку, зоровому 
перехресті та зорових нервах; провідними в клініці 
захворювання є прояви ураження зорового перехрес-
тя та зорових нер вів; гостра стадія характеризується 
швид ким (протягом 2–3 тижнів) зниженням гостроти 
зору майже одночасно на обидва ока, у полі зору ви-
никають абсолютні центральні скотоми, порушується 
сприй няття кольорових об’єктів, концентрично зву-
жуються периферійні межі поля зору на білий колір, 
спостерігаються прояви низхідного невриту зорових 
нер вів; хронічна стадія характеризується проґресую-
чою постневритичною або первинною атрофією зо-
рового нерва.

ОПУЩЕННЯ МАТКИ – матка розташована нижче 
спінальної площини, але не виходить із статевої щілини 
навіть при натужуванні.

ОПУЩЕННЯ МИҐДАЛИКІВ МОЗОЧКА СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, що виникає при опущен-
ні миґдаликів мозочка та їх защемленні у великому 
потиличному отворі зі стисненням довгастого мозку, 
переважно при пухлинах задньої черепної ямки; ха-
рактеризується поєднанням різких головних болей у 
потиличній ділянці і вимушеної позиції голови з по-
рушенням функцій серцево-судинної та дихальної сис-
тем.

ОПУЩЕНОЇ ГОЛОВИ СИМПТОМ – див.: Зог-
рабяна симптом.

ОРАЛЬНА ФАЗА – позначення фази формуван-
ня лібідо у віці до 1 року, яке використовується психо-
аналітиками; характеризується прагненням хапати гу-
бами різні предмети.

ОРАЛЬНИЙ – такий, що міститься в порожнині ро-
та, спрямований до ротового отвору; ротовий.

ОРАЛЬНОГО АВТОМАТИЗМУ РЕФЛЕКС – при 
подразненні деяких ділянок тіла, головним чином, об-
личчя, спосте рігається витягування губ або поява смок-
тальних рухів; протягом першого року життя О. а. р. 
є фізіолоґічним, пізніше – проявом псевдобульбарного 
паралічу.

ОРБЕЛІ – ГІНЕЦИНСЬКОГО (Л. А. ОРБЕЛИ – 
А. Г. ГИНЕЦИН С КИЙ) ФЕНОМЕН – підвищення 
працездатності утомленого скелетного м’яза під впли-
вом стимуляції симпатичних нервів, що йдуть до нього.

ОРБІВІРУСИ (ORBIVIRUS) – рід вірусів родини 
реовірусів.

ОРБІКУЛЯРНИЙ – такий, що має форму кола; цир-
кулярний, круговий; коловий.

ОРБІКУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – при спробі змикан-
ня повік, які утримуються силою, спостерігається зву-
ження зіниці; фізіолоґічний рефлекс.

ОРБІТ(О)- (анат. orbita – очна ямка) – частина склад-
них слів, яка означає належність до очної ямки, орбіти.

ОРБІТА – див.: Очна ямка.
ОРБІТАЛЬНИЙ – такий, що стосується очної ям-

ки; очноямковий.
ОРБІТАЛЬНИЙ ЦЕЛЮЛІТ – запалення тканин 

очної ямки, спричинене поширенням інфекції з при-
даткових носових пазух, зубів та інших будь-яких дже-
рел інфекції в орґанізмі, а також потраплянням мікробів 
ззовні при травмі орбіти.

ОРБІТАЛЬНОЇ ВЕРХНЬОЇ ЩІЛИНИ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який характеризується поєд-
наним однобічним ураженням окорухового, блокового, 
відвідного нервів і І галузки трійчастого нерва, що про-
ходять через верхню орбітальну щілину з порожнини 
черепа в порожнину орбіти; проявляється повним (ін-
коли частковим) паралічем м’язів очного яблука (птоз 
верхньої повіки, повна офтальмоплеґія, розширення зі-
ниці і відсутність реакції її на світло), болями і знижен-
ням чутливості в ділянці іннервації І галузки трійчас-
того нерва.

ОРБІТИ ВЕРШИНИ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який виникає при патолоґічних процесах, котрі 
поширюються з ділянки верхньої орбітальної щілини 
у вершину орбіти і спричинюють компресію зорового 
нерва або порушення венозного відтоку з орбітальних 
вен; характеризується поєднанням синдрому орбіталь-
ної верхньої щілини з симптомами ураження зорового 
нерва. 

ОРБІТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до слідження ор-
біти після введення контраст ної речовини в епісклераль-
ний простір.

ОРБІТОТОМІЯ – хірурґічний розтин ретробуль-
барного простору.

ОРБІТОТОНОМЕТРІЯ – визначення зміщення ока 
в глибину орбіти при дозованому тиску на його перед-
ню поверхню.

ОРҐАЗМ (грец. orgao – палати пристрастю) – ви-
щий ступінь сексуального відчуття при зляганні, куль-
мінаційна фаза статевого акту; у чоловіків під час О. 
відбувається еякуляція, а в жінок – виділення секрету 
бартолінійових залоз; за фізіолоґічними механізмами 
О. має рефлекторний характер; у його реалізації беруть 
участь рецепторні ероґенні зони, спинномозкові центри 
ерекції та еякуляції, підкіркові структури, особливо лім-
бічні, які відповідають за сексуально-еротичні відчуття, 
гіпоталамічні, що визначають інтенсивність статевого 
потягу і збудження, та кіркові, які відіграють важливу 
роль у формуванні психоемоційних відчуттів; яскравість 
О. у значній мірі визначають гормональні, психолоґіч-
ні (інтенсивність почуття до партнера), соціокультур-
ні чинники, які здатні гальмувати еротичні почуття; у 
чоловіків О. буває практично завжди і пов’язаний із 
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сім’явипорскуванням; його вираженість значною мірою 
залежить від суто механічного процесу – проходжен-
ня еякуляту сім’явипорскувальними протоками; у жі-
нок О. більшою мірою залежить від психоемоційного 
переживання, хоча в його виникненні теж певну роль 
відіграє суто фізичний вплив на ероґенні зони; якість 
орґастичних відчуттів у чоловіка і жінки різна; у чо-
ловіка вони постійні і прості; у жінок О. буває не при 
кожному статевому акті, зате він емоційно забарвлений, 
супроводжується веґетативними змінами, як правило, 
множинний.

ОРҐАЗМІЧНА ПЛАТФОРМА – нижня третина 
піхви, яка звужується під час статевого акту.

ОРҐАЗМУ РОЗЛАДИ – постійне або таке, що епі-
зодично повторюється, настання еякуляції до, під час 
або відразу після введення статевого члена в піхву.

ОРҐАН- (орґано-; грец. organon – орґан) – части-
на складних слів, яка означає належність до орґана чи 
орґанізму.

ОРҐАНЕЛИ – частини одноклітинних орґанізмів, 
які виконують різноманітні життєві функції; є продук-
тами диференціювання цитоплазми; розрізняють такі 
О.: скелетні й опорні, рухові, чутливі, на паду і захисту, 
екскреції та секреції.

ОРҐАН(И) – частина орґанізму, яка виконує одну 
або кілька специфічних функцій.

О. АКЦЕСОРНІ – див.: О. додаткові.
О. ВІДЧУТТІВ – морфофункціональні утворення, 

які забезпечують сприй  няття різних подразників, що 
діють на орґанізм людини та тварин.

О. ВНУТРІШНІ – О., розміщені в порожнинах тіла.
О. ГЕМОПОЕТИЧНИЙ – див.: О. кровотворний.
О. ГОМОҐЕНЕТИЧНІ – див.: О. гомолоґічні.
О. ГОМОДИНАМІЧНІ – гомолоґічні О. одного і 

того ж орґанізму.
О. ГОМОЛОҐІЧНІ – О. тварин (або рослин), які 

схожі за планом будови і розвиваються зі схожих зачат-
ків.

О. ДЕФІНІТИВНІ – О., що входять до складу тіла 
сформованого орґанізму.

О. ДИХАЛЬНІ – див.: Дихальний апарат.
О. ДОДАТКОВІ – скупчення тканини певного О., 

яке утворюється поза ним та одночасно з ним.
О. ЕНДОКРИННИЙ – О., який здійснює синтез і 

виділення в кров гормонів.
О. ЗАОЧЕРЕВИННІ – О., розміщені в заочеревин-

ному просторі; до О. з. належать нирки, сечоводи, над-
ниркові за лози та підшлункова залоза.

О. ЗОРУ – О., що являє собою периферійну частину 
зорового аналізатора; складається з очного яблука, зоро-
вого нерва та допоміжних О. ока.

О. КРОВОТВОРЕННЯ – див.: О. кровотворний.
О. КРОВОТВОРНИЙ – О., в якому розвиваються 

клітини крові.
О. НЮХУ – частина слизової оболонки порожнини 

носа, що містить нюхові рецепторні клітини.
О. ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ – О., основну частину 

якого складає парен хіма.

О. ПРОВІЗОРНИЙ – О. зародка, що тимчасово ви-
конує життєво важливу функцію.

О. РЕПРОДУКТИВНІ – див.: О. статеві.
О. РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНІ – див.: О. заочере-

винні.
О. РОЗМНОЖЕННЯ – див.: О. статеві.
О. РУДИМЕНТАРНИЙ – О., що втратив у процесі 

філоґенезу свою функ цію, але зберігається упродовж 
всього життя орґанізму.

О. РУХУ – спеціальні утворення, що забезпечу-
ють активне переміщення всього тіла та його частин у 
просторі та під тримку пози; до орґанів руху належать 
кістки – пасивна частина опорно-рухового апарату та 
м’язи – активна частина.

О. СМАКУ – периферійна частина смакового аналі-
затора, яка являє собою сукупність смакових цибулин 
язи ка та нервових волокон, що відходять від них.

О. СТАТЕВІ – О. статевої системи.
О. СТАТЕВІ ВНУТРІШНІ – статеві О., які роз-

міщені в порожнині малого тазу (у чоловіків також у 
калитці).

О. СТАТЕВІ ЖІНОЧІ – статеві О., що забезпечу-
ють дозрівання яйцеклітин, розвиток зародка та народ-
ження плода.

О. СТАТЕВІ ЗОВНІШНІ – статеві О., які видимі 
при зовнішньому огляді.

О. СТАТЕВІ ЧОЛОВІЧІ – статеві О., що забезпечу-
ють розвиток і виведення із орґанізму сперматозоїдів.

ОРҐАНІЗАЦІЯ – (у патолоґії) процес обмеження 
та заміщення ґрануляційною тканиною ділянок некро-
зу, ексудату, гематоми, тромбів, чужорідних тіл та пара-
зитів; процес О. починається з гострого ексудативного 
запалення в оточуючих тканинах; з часом розвивається 
фаґоцитарна реакція, відбувається розмноження клітин 
мезенхіми й ексудативне запалення змінюється продук-
тивним; ґрануляційна тканина, що виникла, заміщуєть-
ся зрілою сполучною тканиною, внаслідок чого утво-
рюється рубець.

ОРҐАНІЗМ – 1) тіло людини, тварини чи рослини, 
сукупність його орґанів; 2) будь-яка жива істота.

ОРҐАНІЗМИ ДОЯДЕРНІ – див.: Прокаріоти.
ОРҐАНІЧНА ХІМІЯ – розділ хімії, що вивчає 

орґанічні сполуки, тобто сполуки вуглецю з іншими еле-
ментами, а також закони перетворення цих речовин.

ОРҐАНІЧНИЙ – 1) властивий або по дібний орґаніз-
мові; такий, що характеризується життєвими процеса-
ми; живий; 2) належний до тваринного чи рослинно-
го світу або такий, що утворився внаслідок розкладу 
орґанізмів.

ОРҐАНІЧНИЙ СВІТ – сукупність усіх живих 
орґанізмів.

ОРҐАНІЧНІ КИСЛОТИ – орґанічні сполуки, що 
мають властивості кислот. Найбільшу групу О. к. ста-
новлять карбонові кислоти, що мають загальну формулу 
R-COOH, де R – радикал, а СООН – карбоксильна група 
(карбоксил). За кількістю карбоксильних груп розрізня-
ють О. к. одноосновні, або жирні кислоти, дво- та бага-
тоосновні кислоти. До некарбонових О. к. належать алі-
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фатичні, гомо- і гетероциклічні сполуки – аскорбінова 
кислота, сечова кислота тощо.

ОРҐАНІЧНІ ПСИХОЗИ – різні за етіолоґією захво-
рювання, які розвиваються внаслідок патоморфолоґіч-
них змін головного мозку; проявляються в одних випад-
ках неґативними розладами – слабоумством, психопато-
подібним і психоорґанічним синдромами, в інших – гост-
рими і хронічними психозами.

ОРҐАНІЧНІ СПОЛУКИ – сполуки, що містять вуг-
лець; виняток становлять окиси вуглецю (СО і СО2), а 
також вугільна кислота (Н2СО3) та її солі, які належать 
до неорґанічних сполук.

ОРҐАННИЙ – такий, що стосується орґана.
ОРҐАНО- – див.: Орґан-.
ОРҐАНОҐЕНЕЗ – виникнення і роз виток орґанів у 

процесі розвитку орґанізму.
ОРҐАНОҐРАФІЯ – галузь біолоґії, що вивчає і опи-

сує орґани тварин та рослин.
ОРҐАНОЇДИ – постійні складові елементи клітини 

людини, тварин і рослин, що виконують певні функції в 
життєдіяльності клітин.

ОРҐАНОЇДИ СПЕЦІАЛЬНІ – цито плазматичні 
структури, що виконують специфічну функцію лише 
певного типу клітин.

ОРҐАНОЛЕПТИЧНИЙ МЕТОД – дослідження та 
оцінка якості об’єктів оточуючого середовища за допо-
могою орґанів відчуття.

ОРҐАНОЛЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОС ТІ – власти-
вості об’єктів, що безпосередньо сприймаються орґа-
нами від чуттів.

ОРҐАНОМЕТРІЯ – кількісна оцінка розмірів, маси, 
консистенції, кольору та інших параметрів орґанів.

ОРҐАНОПАТОЛОҐІЯ – вчення про захворю-
вання та інші порушення функ цій орґанів або систем 
орґанів.

ОРҐАНОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація зміщеного 
внутрішнього орґана в його нормальному анатомічно-
му розташуванні.

ОРҐАНОПЛАСТИКА – хірурґічне утворення втра-
чених орґанів.

ОРҐАНОСКОПІЯ – див.: Перитонео скопія.
ОРҐАНОТЕРАПІЯ – лікування препаратами, виго-

товленими з орґанів тварин, а також шляхом імплантації 
живих тканин та орґанів.

ОРҐАНОТРОПНІСТЬ – властивість будь-якого 
фактора вибірково впливати на певний орґан.

ОРҐАСТИЧНА МАНЖЕТКА – див.: Орґазмічна 
платформа.

ОРДИНАРНИЙ – звичайний.
ОРДИНАТОР – 1) лікар-куратор у лікувально-про-

філактичному закладі; 2) лі кар, який підвищує свою 
кваліфікацію в ординатурі.

ОРДИНАТУРА – форма підвищення кваліфікації лі-
карів у вузах та науково-дослідних установах.

ОРІЄНТУВАЛЬНА РЕАКЦІЯ – сукупність сен-
сорних та рухових реакцій орґанізму, спрямованих на 
краще сприймання змін зовнішнього або внутріш нього 
середовища. 

ОРІЄНТУВАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, що 
виникають при раптовій зміні оточуючого середови-
ща і супроводжуються активацією аналізаторів та мобі-
лізацією енерґетичних ресурсів.

ОРІЄНТУВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬ КІ РЕАКЦІЇ – 
див.: Орієнтувальні рефлекси.

ОРІЄНТУВАННЯ (у психіатрії) – психічна функ-
ція, яка забезпечує усвідомлення власної особи та об-
ставин.

О. АЛОПСИХІЧНЕ – О., що стосується усвідом-
лення оточуючих обставин.

О. АУТОПСИХІЧНЕ – О., що сто су  ється усвідом-
лення стану власної особи.

О. СОМАТОПСИХІЧНЕ – О., що стосується ус-
відомлення стану власного орґанізму та процесів, які в 
ньому відбуваються.

О. ТОПОЛОҐІЧНЕ – вид алопсихічного О., що сто-
сується усвідомлення просторових параметрів обста-
вин.

О. ХРОНОЛОҐІЧНЕ – вид алопси хічного О., що 
стосується часових параметрів обставин.

ОРІЄНТУВАННЯ ПОДВІЙНЕ – психопатолоґічні 
зміни, які характеризуються порушенням орієнтуван-
ня, при якому у хворого одночасно є правильні і хибні 
уявлення.

ОРІЄНТУВАННЯ В ПРОСТОРІ – здатність лю-
дини визначати свою позицію і характер переміщення 
в просторі стосовно лінії горизонту, вектора сили ваги 
та оточуючих предметів.

ОРЛЕАНСЬКОГО (К. А. ОРЛЕАНСКИЙ) ХВО-
РОБА – різновид верхівково-шийного гнійного мастої-
диту, який проявляється проривом гною із соскоподіб-
ного відростка через зовнішню його стінку з наступною 
інфільтрацією тканин у ділянці верхівки відростка та 
місця прикріплення до нього груднинно-ключично-со-
скоподібного м’яза.

ОРМОНДА (J. ORMOND) ХВОРОБА – проґре-
суюча закупорка одного або обох сечоводів внаслідок 
проліферації та склерозу оточуючої тканини; спостері-
гається затримка сечі в сечоводах, у ниркових мисках; 
біль у поперековій ділянці, астенія, підвищення темпе-
ратури, пронос, пієлоектазія; набряк, ознаки ниркової 
недостатності, анурія.

ОРНІТИН – амінокислота, яка є проміжним продук-
том біосинтезу сечовини; О. є замінним у харчуванні, не 
входить до складу білків.

ОРНІТИНЕМІЯ – порушення обміну орнітину 
внаслідок дефекту ферменту орнітин-кетокислота-амі-
нотрансферази; клінічно проявляється спіральною ат-
рофією судинної оболонки ока і сіт ківки.

ОРНІТИНОВИЙ ЦИКЛ – процес нейтралізації і 
зв’язування аміаку з утворенням сечовини.

ОРНІТОЗ – інфекційне захворювання, що спричи-
нюється хламідіями (Chlamydia psittaci), які передають-
ся людині від птахів аероґенним шляхом; інкубаційний 
період триває один–три тижні; специфічні тканинні змі-
ни при О. зумовлені паразитуванням збудника в макро-
фаґах, лімфоїдній тканині, епітелії бронхів та бронхіол, 
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що призводить до некрозу цих клітин, а неспецифіч-
ні – токсико-алерґіч ними, що проявляються гіперемією, 
стазом, крововиливами, а також дистрофією міокарду, 
печінки, ґліальних клітин нер вової системи; при О. у 
людини, як правило, уражаються легені: розвивається 
картина вогнищевої, а потім і зливної пневмонії; спос-
терігаються явища загальної інтоксикації.

ОРНІТОЛОҐІЯ – галузь зоолоґічної науки, що вив-
чає походження, історію розвитку, таксономічний роз-
поділ класу птахів, їхню будову, фізіолоґічні функції, 
особливості життя (поширення на Землі, міґрації, роз-
множення, харчування, поведінку тощо), зв’язки з нав-
колишнім середовищем, роль у житті і господарській 
діяльності людини.

ОРОҐРАФІЧНІ ФАКТОРИ – елементи неорґаніч-
ного середовища (рельєф, висота над рівнем моря то-
що), які є компонентами еколоґічних умов існування 
орґанізму.

ОРОТАЦИДУРІЯ – вроджене (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) захворювання, яке харак-
теризується зниженням активності ферментів – ороти-
дилпірофосфорилази і оротидилдекарбоксилази, що 
трансформують оротову кислоту в оротидилову а потім 
в уридилову, які необхідні для синтезу нуклеїнових кис-
лот; порушення синтезу нуклеїнових кислот призводить 
до порушення еритропоезу і розвитку меґалобластної 
анемії; спостерігається також затримка розумового та 
фізичного розвитку.

ОРОТОВА КИСЛОТА – С5Н4N2O4; попередник пі-
римідинових основ, які використовуються в орґанізмі 
для синтезу нуклеотидів та нуклеїнових кислот; засто-
совується для лікування вродженої оротацидурії з меґа-
лобластичною анемією, спадкової ґалактоземії, токсич-
них гепатитів, хронічних гепатитів, цирозів, ішемічної 
хвороби серця.

ОРОЯ ГАРЯЧКА – див.: Бартонельоз.
ОРТ- (орто-; грец. orthos – прямий, вертикальний; 

правильний) – частина складних слів, яка означає «пря-
мий», «вертикальний», «правильний», «такий, що від-
повідає нормі».

ОРТНЕРА (N. ORTNER) РЕФЛЕКС – при нахилі 
голови назад у позиції стоячи спостерігається уповіль-
нення пульсу на 4–8 ударів за 1 хвилину; фізіолоґіч ний 
рефлекс.

ОРТНЕРА (N. ORTNER) СИМПТОМ (1) – 
хриплість (при однобічному паралічі) або афонія (при 
двобічному паралічі) внаслідок стискування поворот-
ного нерва збільшеним лівим передсердям; ознака різ-
кого ускладнення стенозу лівого атріовентрикулярного 
отвору серця.

ОРТНЕРА (N. ORTNER) СИМПТОМ (2) – посту-
кування краєм долоні по правій реберній дузі викли-
кає біль; ознака захворювання печінки і жовчови відних 
шляхів.

ОРТНЕРА (N. ORTNER) CИНДРОМ (1) – див.: 
Анґіна абдомінальна.

ОРТНЕРА (N. ORTNER) СИНДРОМ (2) – параліч 
гортані, який супроводжується хворобою серця, внаслі-

док стиснення поворотного нерва між аортою та розши-
реною легеневою артерією.

ОРТО- – див.: Орт-.
ОРТОҐЕНІЯ – прикус, при якому верхні і нижні пе-

редні зуби розміщені в одній фронтальній площині. 
ОРТОҐНАТИЗМ – тип профілю обличчя людини, 

коли верхня щелепа не висту пає або незначно виступає 
вперед за загальну фронтальну площину обличчя.

ОРТОҐНАТІЯ – прикус, що характеризується зми-
канням, при якому верхні передні і бокові зуби перекри-
вають від повідні нижні зуби.

ОРТОДАКТИЛІЯ – вроджене зрощення фаланґ 
пальця.

ОРТОДІАҐРАФІЯ – визначення позиції та розмірів 
внутрішніх орґанів при рент ґенівському дослідженні 
шляхом малювання їх контурів.

ОРТОДОНТИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ – ме-
тоди лікування, які застосовуються для виправлення зу-
бощелепних аномалій за допомогою ортодонтичних апа-
ратів і міотерапії.

ОРТОДОНТІЯ – розділ стоматолоґії, що вивчає де-
формацію зубних рядів і щелепно-лицьового скелета, її 
профілактику і лікування.

ОРТОКЕРАТИНІЗАЦІЯ – природне зроговіння клі-
тин епідермісу.

ОРТОКЕРАТОЗ – див.: Ортокератинізація.
ОРТОМІКСОВІРУСИ – родина Orthomyxoviridae 

РНК-вмісних пневмотропних вірусів, які включають 
віруси грипу А, В і С; всі О., що належать до одного 
роду, мають загальні, специфічні для даного роду ан-
тиґени, якими є білки нуклеопротеїду та білок М, але 
різні поверхневі ґлікопротеїди – гемаґлютинін і нейра-
мінідаза.

ОРТОПЕДИЧНИЙ – такий, що стосується орто-
педії.

ОРТОПЕДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – інстру-
ментарій, призначений для виконання різних оператив-
них втручань при захворюваннях або травмах опорно-
рухового апарату лю дини.

ОРТОПЕДИЧНІ АПАРАТИ – протезно-ортопедич-
ні пристрої, призначені для фіксації сеґментів кінцівок 
і тулуба в певній позиції.

ОРТОПЕДІЯ – галузь медицини, що займається 
вивченням, лікуванням і про філактикою стійких дефор-
мацій орґанів руху і опору.

ОРТОПНОЕ – вищий ступінь задишки, при якій 
хворий отримує достатню кіль кість кисню тільки в си-
дячій або напівсидячій позиції; це порушення спричи-
нюється збільшенням венозного повороту крові при не-
достатності лівого шлуночка серця, який не здатний за-
безпечити підвищене навантаження; менше значення 
має зростання зусиль при диханні в положенні лежачи 
на спині; інколи О. спостерігається при інших серцево-
судинних захворюваннях. 

ОРТОПОКСВІРУСИ (ORTHO POX VIRUS) – рід 
вірусів родини покс вірусів, підродини хордопоксвірусів; 
деякі з О. є патоґенними для людини (вірус натураль-
ної віспи).
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ОРТОПСИХІАТРІЯ – розділ психіатрії, що вивчає 
межові стани та розробляє методи їх діаґностики, ліку-
вання і профілактики. 

ОРТОПТИКА – система вправ для відновлення бі-
нокулярного зору при лікуванні поєднаної косоокості.

ОРТОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Ортодіаґрафія.
ОРТОРЕНТҐЕНОМЕТРІЯ – визначення розмірів 

орґана шляхом вимірювання за допомогою ортодіаґра-
фа його рентґенівської тіні.

ОРТОСИФОН (ORTHOSIPHON STAMINEUS 
L.) – волохата рослина, з довгими синіми квітками та 
яйцеподібно-ланцетоподібними пилчастими листками. 
Дія: сечогінна, холеретична.

ОРТОСКОП – модифікація амбліо скопа.
ОРТОСКОПІЯ – див.: Ларинґоскопія.
ОРТОСТАТИЧНИЙ – такий, що стосується стоячої 

позиції тіла або пов’язаний з нею.
ОРТОСТАТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомоком-

плекс, що проявляється запамороченням і серцебиттям, 
інколи непритомністю; розвивається після швидкого пе-
реходу із горизонтальної позиції в вертикальну або при 
тривалому стоянні.

ОРТОСТАТИЧНІ ЗМІНИ КРОВО ОБІГУ – ґраві-
таційний перерозподіл крові при зміні позиції тіла з 
горизонтальної на вертикальну та пов’язані з цим ре-
акції серцево-судинної системи, спрямовані на збе-
реження в цій позиції адекватного кровопостачання 
орґанізму.

ОРТОСТАТИЧНІ ПРОБИ – тести функ ціональної 
діаґностики, які ґрунтуються на вимірюванні динаміки 
різних параметрів кровообігу, що виникають під впли-
вом ортостатичного навантаження – при зміні позиції 
тіла досліджуваного від горизонтальної до вертикальної 
або в процесі перебування у вертикальній позиції.

ОРТОТОНУС – вимушена позиція тіла з випрямле-
ним хребтом, розігнутими та приведеними кінцівками.

ОРТОФОРІЯ – ідеальна м’язова рівновага обох 
очей.

ОРТОХРОМАЗІЯ – відповідність ко льору даної гіс-
толоґічної структури кольору застосованого барвника.

ОРХ- (орхі-; орхідо-; грец. orchis, orchidion – яєч-
ко) – частина складних слів, яка означає належність до 
яєчка.

ОРХІ- – див.: Орх-.
ОРХІАЛҐІЯ – біль в яєчку, тестикулярна не-

вралґія.
ОРХІДОПЕКСІЯ – див.: Орхіпексія.
ОРХІЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення яєчка. 
ОРХІЕПІДИДИМІТ – запалення яєчка та його при-

датка.
ОРХІПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація яєчка до сусід-

ніх тканин за допомогою швів.
ОРХІТ – запалення яєчка в людини і тварин.
ОРХІТ ПАРОТИЧНИЙ – ускладнення епідеміч-

ного паротиту, яке характеризується розвитком гостро-
го орхіту.

ОРХІФУНІКУЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
яєчка разом із сім’яним канатиком.

ОРШАНСЬКОГО (И. Г. ОРШАНСКИЙ) СИМП-
ТОМ – на боці геміплеґії спостерігається велике пасив-
не перерозгинання ноги в колінному суглобі.

ОСАДОВІ ПРОБИ – реакції, які застосовуються 
для виявлення якісних і кількісних змін у білках сиро-
ватки крові при різних патолоґічних станах.

ОСВІТЛЕНІСТЬ – величина світлового потоку, що 
падає на одиницю поверхні.

ОСВІТЛЕННЯ – застосування світлової енерґії сон-
ця та штучних джерел для забезпечення зорового спри-
йняття оточуючого світу.

ОСҐУДА – ШЛАТТЕРА (R. B. OS GOOD – C. 
SCHLATTER) СИНДРОМ – спадковий (успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) спонтанний 
асептичний некроз горбистості великогомілкової кіст-
ки; частіше хворіють підлітки; клінічно проявляється 
сильним болем у ділянці горбистості великогоміл кової 
кістки при натискуванні та після навантаження; пере-
біг хронічний.

ОСҐУДА – ШЛАТТЕРА (R. B. OS GOOD – C. 
SCHLATTER) ХВОРОБА – див.: Осґуда – Шлаттера 
синдром.

ОСЕЇН – колаґен, який входить до складу осеїно-
вих волокон.

ОСЕОМУКОЇД – основна речовина кісткової тка-
нини.

ОСИКА (POPULUS TREMULA L.) – дерево з ро-
дини вербових, різновид тополі або осокора. Має гладку 
сіру кору. Лис тки довгочерешкові, яйцеподібно округлі, 
виїмчастозубчасті, зверху блідо-зелені, знизу сіро-зе-
лені. Цвіте О. в берез ні–травні. Дія: виражена потогінна, 
жарознижуюча, протизапальна, знеболююча, сечогінна, 
пом’якшувальна, в’яжуча.

ОСИПОВА (В. П. ОСИПОВ) СИМПТОМ – озна-
ка ендоґенних депресій: сухість губ, слизової оболонки 
порожнини рота та язика з утворенням тріщин на губах 
і опуханням язика.

ОСИФІКАТИ – вогнища патолоґічного закостенін-
ня, що виникають поза межами кісток скелета.

ОСИФІКАЦІЯ – 1) утворення кісткової тканини; 
2) закостеніння; перетворення в кісткову тканину.

ОСИФІКУЮЧИЙ – такий, що спричинює закос-
теніння.

ОСІАНДЕРА (F. OSIANDER) СИМПТОМ – пуль-
сація піхви; ознака ранньої вагітності.

ОСКОМА – підвищена чутливість здорових зубів до 
механічних, хімічних та температурних подразників, яка 
виникає після дії на них слабкими розчинами неорґаніч-
них і орґанічних кислот.

ОСЛЕРА (W. OSLER) ВУЗЛИКИ – див.: Ослера 
симптом.

ОСЛЕРА (W. OSLER) СИМПТОМ – дрібні болю-
чі еритематозні припухання на кінчиках пальців; ознака 
мікроемболії у хворих септичним ендокардитом.

ОСЛЕРА (W. OSLER) СИНДРОМ – спадкова гемо-
раґічна телеанґіектазія, яка характеризується множин-
ними аневризматичними розширеннями дрібних судин 
(переважно венул, капілярів) у шкірі, слизових оболон-
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ках, внутрішніх орґанах (шлунково-кишковий тракт, ле-
гені, головний мозок, печінка, нирки, селезінка); захво-
рювання успадковується за аутосомно-домінантним ти-
пом, але в 20 % випадків родинний анамнез від сутній; 
при цьому спостерігається мутація ґенів, що кодують 
синтез компонентів рецепторного комп лексу, трансфор-
муючого фактор росту та колаґен V типу і реґулюючо-
го процеси розвитку кровоносних судин та репарацію 
сполучних тканин; клінічно часто спостерігаються кро-
вотечі із носа, кровохаркання, блювання кров’ю, гема-
турія; постгемораґічна анемія, гепатомеґалія з наступ-
ним цирозом печінки.

ОСЛЕРА (W. OSLER) ХВОРОБА – див.: Ослера 
синдром.

ОСЛЕРА – РАНДЮ (W. OSLER – H. J. RENDU) 
ХВОРОБА – див.: Ослера синдром.

ОСЛІПЛЕНІСТЬ – зворотне пониження чутливості 
зорового аналізатора при дії сильного блиску.

ОСМГІДРОЗ – ненормально різкий запах поту; 
смердючий піт; розрізняють апокринний (аксілярний) 
О., при якому джерелом запаху є піт пахвових залоз, і 
екринний О., що спостерігається при гі пергідрозі в ді-
лянці підошов та великих складок в огрядних людей.

ОСМО- (грец. ōsmos – тиск, поштовх, проштовху-
вання) – частина складних слів, яка означає належність 
до осмотичного тиску.

ОСМОМЕТРІЯ – вимірювання величини осмотич-
ного тиску.

ОСМОРЕҐУЛЯЦІЯ – фізіолоґічні процеси в 
орґанізмі, які забезпечують реґуляцію осмотичного тис-
ку внутрішнього середовища. Здійснюється надходжен-
ням в орґанізм і виділенням з нього води та солей і роз-
поділом води в орґанізмі.

ОСМОРЕЦЕПТОРИ – специфічні структури, роз-
міщені в різних тканинах та орґанах, які є чутливими 
до змін осмотичного тиску у внутрішньому середови-
щі орґанізму.

ОСМОТЕРАПІЯ – лікування венозним вливанням 
гіпертонічних розчинів, як правило, 20–40 % розчинів 
ґлюкози; внаслі док цього підвищується осмотичний 
тиск кров’яної плазми, що спричинює перехід води з 
тканин у кров.

ОСМОТИЧНИЙ – такий, що належить до осмосу.
ОСМОТИЧНИЙ ТИСК – тиск розчину на напів-

проникну перетинку, яка відокремлює його від розчин-
ника або від розчину з меншою концентрацією. О. т. 
в орґанізмі – один із найважливіших факторів, який 
впливає на розподіл у тканинах води і розчинних ре-
човин.

ОСМОЦЕПТОРИ – див.: Осморецептори.
ОСНА – ШКОЛЬНИКОВА (А. И. ОС НА – Л. Г. 

ШКОЛЬНИКОВ) СИМПТОМ – ознака ураження 
міжхребцевого диску при остеохондрозі: різкий біль 
при пальпації через черевну стінку.

ОСНОВА ЧЕРЕПА (BASIS CRANII) – нижня час-
тина мозкового черепа, яка складається із лобної, ґра-
тчастої, клиноподібної, скроневих та потиличної кіс-
ток.

ОСНОВА ЧЕРЕПА ВНУТРІШНЯ (BASIS CRANII 
INTERNA) – внутрішня поверхня основи черепа, обер-
нена до мозку.

ОСНОВА ЧЕРЕПА ЗОВНІШНЯ (BASIS CRANII 
EXTERNA) – нижня поверхня основи черепа.

ОСНОВНИЙ – такий, що стосується основи; вказує 
на зв’язок з основою чи розміщений в ділянці основи.

ОСНОВНИЙ ОБМІН – мінімальна кількість енер-
ґії, необхідна для підтримки життя орґанізму в стані 
повного спокою; О. о. відбиває інтенсивність метаболіч-
них процесів в орґанізмі, спрямованих на підтримку 
життєво важливих функцій.

ОСНОВНОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – див.: Базиляр-
ної артерії синдром.

ОСОБИНА – окремий тваринний або рослинний 
орґанізм з певною будовою і здатністю виконувати най-
головніші жит тєві функції. О. властиві всі ознаки виду, 
до якого вона належить, а також свої власні морфолоґіч-
ні та фізіолоґічні особливості, що відрізняють її від О. 
того самого виду.

ОСОБИСТА ГІҐІЄНА – сукупність гіґієнічних пра-
вил поведінки людини, які сприяють збереженню і по-
довженню строку активного життя.

ОСОБИСТЕ ЗРУШЕННЯ – патолоґічні зміни скла-
ду особи, які характеризуються появою нових властиво-
стей особи, змінами енерґетичних і (або) адаптаційних 
можливостей; виникає внаслідок субклінічного психопа-
толоґічного процесу або стертого нападу психозу.

ОСОБИСТІСТЬ – конкретний індивід, реальна лю-
дина, продукт і суб’єкт історії, що має свідомість, сві-
тогляд і посідає певний соціальний статус.

О. АКЦЕНТУЙОВАНІ – О. з окремими дисгар-
монійними рисами характеру, які не досягають ступеня 
психічного захворювання.

О. АНТИСОЦІАЛЬНІ – О., що характеризуються 
поведінкою, яка порушує прийняті в суспільстві норми; 
вони імпульсивні, безвідповідальні, аморальні, діють за 
першим спонуканням, не вміють контролювати свої ба-
жання; не здатні створювати міцні тривалі доброзичливі 
взаємини; протидія та опір ви кликають у них аґресію та 
ворожість, навіть шалену лють; часто страждають ал-
коголізмом, зловживають наркотиками та лікарськими 
препаратами; характерні сексуальні девіації; тривалість 
життя знижена, але в тих, хто дожив до 40 років у по-
дальшому може спостерігатися відносна стабілізація.

О. ГАЛЬМУЮЧІ – О., надзвичайно чутливі до си-
туацій несприйняття та відмови; вони стороняться спіл-
кування до тих пір, поки не будуть упевнені в прихиль-
ному прийомі; разом з тим у них виражена потреба бути 
любимими і визнаними.

О. ГІСТРІОНІЧНІ – див.: О. істеричні.
О. ЗАЛЕЖНІ – О., які перекладають більшу час-

тину турбот по влаштуванню свого життєвого шляху 
на плечі інших людей, так що справи та прагнення цих 
людей замінюють таким особистостям їхні власні; їм 
не вистачає впевненості в собі та ініціативності, і вони 
дуже страждають, залишившись без опіки на більш чи 
менш тривалий період.
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ОСОБИСТОСТІ ІСТЕРИЧНІ – О., що виділя-
ються своєю еґоцентричністю; їхня поведінка характе-
ризується театральністю, вони постійно прагнуть при-
вертати увагу і жадають визнання; О. і. емоційно не-
зрілі, їхня поведінка вкрай непослідовна, ос кільки виз-
начається не реальною ситуацією, а прагненням пока-
зати себе в кращому світлі, здаватися кращими, ніж во-
ни є насправді; стосунки з оточуючими визначаються 
крайньою потребою подобатися, бути об’єктом любові 
та уподобання; ця потреба в її дитячій, без сексуально-
го забарвлення формі, є рушійною силою “сексуально 
спокусливої” поведінки; подібна легковажність може 
призводити до конфліктів, які О. і. намагаються вирі-
шити за допомогою маніпулятивної поведінки, у тому 
числі суїцидальним шантажем і штучним використан-
ням співчуття та співучасті оточуючих; істеричний тип 
особистості частіше зустрічається в жінок.

О. КОМПУЛЬСИВНІ – О., які характеризуються 
сумлінністю та цілеспрямованістю, але вони часто не 
здатні радіти своїм успіхам, тому що шанолюбство пос-
тійно тягне їх до все більших досягнень; вони відпові-
дальні, орґанізовані, педантичні; обережні, передбач-
ливі, не почнуть діяти, не зваживши всі “за” і “проти”, 
тому їм тяжко прийняти рішення; часто страждають від 
відчуття ізо льованості; їм тяжке неформальне спілку-
вання; тягар відповідальності вони сприймають дуже 
серйозно, часто страждаючи при цьому від тривоги та 
неспокою.

О. МЕЖОВІ – О., які характеризуються лабільністю 
в різних сферах, включаючи настрій, поведінку, стосун-
ки з оточуючими; спостерігаються часті зміни настрою, 
імпульсивність, неадекватний і неконтрольований гнів, 
труднощі самоідентифікації; О. м. – люди крайнощів, 
для яких увесь світ забарвлений або в білі, або в чор-
ні тони.

О. НАРЦИСИЧНІ – О., що характеризуються пере-
більшеним відчуттям власного значення і захопленням 
фантазіями на тему своїх безмежних успіхів; вони вкрай 
болюче реаґують на невдачі та поразки, не терплять кри-
тики, високо ставлять свою думку і прагнуть викорис-
тати оточуючих зі своєю метою; по стійний пошук ува-
ги межує в них з екс гібіціонізмом; вони не визнають 
середини; їхнє ставлення до оточуючих коливається від 
однієї крайності до іншої – від ідеалізації до повного 
несприйняття; стан деяких О. н. ускладнюється схиль-
ністю до численних соматичних скарг.

О. ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНІ – див.: О. 
компульсивні.

О. ПАРАНОЇДНІ – О., які характеризуються про-
екцією своїх власних кон фліктності та ворожості на ін-
ших; такі особи надзвичайно сенситивні стосовно ін-
ших; вони схильні знаходити прояви ворожості та по-
ганого ставлення до них у самих необразливих, щирих 
і навіть щиросердних вчинках інших; підо зрілість часто 
призводить до розвитку аґресивності, яка виражається 
почуттями та вчинками; параноїдні риси часто зустріча-
ються в осіб, що тяжко страждають від почуття власної 
неповноцінності, зумовленої наявністю помітних фізич-

них недоліків та вад; розвитку параноїдних рис сприяє 
також функціональна недостатність орґанів відчуття.

О. ПАСИВНО-АҐРЕСИВНІ – О., які відчувають 
себе безпорадними, залежними, прагнуть усе відкла-
дати на потім; прояви пасивності розглядаються як ви-
раз прихованого прагнення викликати увагу та сим-
патію, уникнути відповідальності або ж проконтро-
лювати чи покарати інших; часто спостерігається не з-
грабність, похмурість, як правило, замасковані зовніш-
ньою покірністю; часто пообіцявши щось, такі особи 
можуть знехту вати своїми обов’язками, виправдовую-
чись нещирими скаргами, удаваними причинами; за та-
кою поведінкою, як правило, приховується заперечува-
на ними потреба бути залежним та почуття ворожості; 
вони погано пристосовуються, тому що їхня поведінка 
відштовхує оточуючих.

О. ЦИКЛОТИМІЧНІ – О., що переживають то пе-
ріоди захоплення та підйому, то періоди пригніченості 
і песимізму, що тривають по кілька тижнів і більше; ці 
періоди регулярні, передбачувані і, або не мають явно-
го зв’язку з зовнішніми обставинами, або виникають як 
відповідь на певні події.

О. ШИЗОЇДНІ – О., що являють собою одинокі, не-
людимі, емоційно холодні, сухі, пихаті та зарозумілі ін-
троверти; вони захоплені своїми думками та почуттями, 
їх страхає близьке спілкування з іншими; шизоїди по-
тайливі, мрій ливі, вони надають переваґу теоретичним 
спекуляціям над практичними справами.

О. ШИЗОТИПОВІ – О., що за особливостями мис-
лення, сприйняття, спіл кування, поведінкою схожі з хво-
рими на шизофренію; але ступінь вираженості цих особ-
ливостей у О. ш. не досягає рівня, який дозволяє діаґ-
ностувати шизо френію.

ОСОКА ПІСКОВА (CAREX ARE NARIA) – ба-
гаторічна трав’яниста рослина з родини осокових, за-
ввишки 15–100 см. Листки лінійні, піхвоподібні, час то 
гострі по краях. Росте на болотистих луках, по берегах 
річок і озер, а також у лісах, степах, пустелях. Дія: зне бо-
лююча, потогінна, сечогінна, легка послаблююча.

ОСОКІР – див.: Тополя чорна.
ОСТАННЬОГО СЛОВА СИМПТОМ – при розлу-

ченні зі співрозмовником психічно хворий, який до цьо-
го не брав участі в розмові, раптово вимовляє будь-яке 
слово; ознака шизофренії.

ОСТ- (остео-; грец. osteon – кістка) – частина склад-
них слів, яка означає належність до кістки, кісткової тка-
нини.

ОСТЕЇТ ОСИФІКУЮЧИЙ ХРОНІЧНИЙ – див.: 
Трахеобронхопатія остео хонд ропластична.

ОСТЕН-САКЕНА (Э. Ю ОСТЕН-САКЕН) КОН-
ТРАКТУРА – вроджена контрактура променево-
зап’ясткового суглоба.

ОСТЕО- – див.: Ост-.
ОСТЕОАРТРИТ – одночасне запалення суглоба та 

суглобових кінців кісток.
ОСТЕОАРТРОЗ ДЕФОРМУЮЧИЙ ЕНДЕМІЧ-

НИЙ – див.: Кашина – Бека хвороба.
ОСТЕОАРТРОЗИ – див.: Артрози.
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ОСТЕОАРТРОЗИ ДЕФОРМУЮЧІ – див.: Артро-
зи.

ОСТЕОАРТРОПАТІЯ – захворювання суглоба, в 
основі якого лежать переважно первинні дистрофічні 
або некротичні процеси.

ОСТЕОАРТРОПАТОЛОҐІЯ – розділ медицини, 
що вивчає патолоґічні зміни в кістках і суглобах.

ОСТЕОБЛАСТОКЛАСТОМА – див.: Ґіґантоклі-
тинна пухлина кістки.

ОСТЕОБЛАСТОМА – пухлина, яка мікроскопіч-
но не має принципових від мінностей від остеоми осте-
оїдної; представлена елементами незрілої тонко- і гру-
боволокнистої кістки, масами остеоїду, тонкостінними 
судинами, клітинами типу остеобластів, остеокластів і 
фібро бластів; можуть зустрічатися фігури мітозу; вог-
нище ураження має неправильну форму і в більшості 
випадків досягає розмірами 6–8 см і більше; частіше О. 
зустрічається в осіб молодого віку (10–30 років); локалі-
зується в різних відділах скелета.

ОСТЕОБЛАСТОМА АҐРЕСИВНА – остеоїдпро-
дукуюча пухлина з загальною будовою остеобластоми, 
в якій всі остео бласти або їх частина мають ознаки ци-
толоґічної атипії; частково втрачається орґанізований 
трабекулярний характер будови типової остеобластоми, 
особливо в ділянках, багатих атиповими остео бластами, 
що мають “епітеліоїдний” вигляд з великим пухирко-
подібним ядром та чіткими нуклеолами; мітотична ак-
тивність низька, без атипових фігур поділу; вік хворих 
коливається від 6 до 80 років; ураження локалізується 
в різних відділах скелету; клінічно пухлина протікає 
більш аґресивно, ніж звичайна остеобластома; у поло-
вині випадків після оперативного втручання наступає 
рецидив; метастази не виявляються.

ОСТЕОБЛАСТОМА ДОБРОЯКІСНА – див.: Ос-
теобластома.

ОСТЕОБЛАСТОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Остео-
бластома аґресивна.

ОСТЕОБЛАСТОМА ХОНДРОМАТОЗНА – див.: 
Хондробластома.

ОСТЕОҐЕНЕЗ – процес утворення кіст кової ткани-
ни; утворення кістки.

ОСТЕОҐЕНЕЗ НЕДОСКОНАЛИЙ – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом, інколи за 
аутосомно-рецесивним типом) захворювання, зумовле-
не аномаліями остеоґенезу; проявляється підвищеною 
ламкістю кісток, деформаціями скелета на місці зажив-
лення переломів, інколи отосклерозом і голубим кольо-
ром склер.

О. НЕДОСКОНАЛИЙ ВРОДЖЕНИЙ – форма О. 
н., яка проявляється виникненням у внутрішньоутроб-
ному періоді множинних переломів і деформацій ске-
лету.

О. НЕДОСКОНАЛИЙ ЛОБШТЕЙНА – див.: Лоб-
штейна синдром.

О. НЕДОСКОНАЛИЙ ПІЗНІЙ – див.: Лобштей-
на синдром.

О. НЕДОСКОНАЛИЙ УПОВІЛЬНЕНИЙ – див.: 
Лобштейна синдром.

ОСТЕОҐЕННА НЕФРОПАТІЯ – за хворювання 
нирок дистрофічного характеру, зумовлене надмірним 
виведенням із орґанізму фосфатно-кальцієвих солей, що 
надходять у кров з уражених кісток; характеризується 
відкладенням вапнистих сполук (фосфорно-кальцієвих 
метастазів) у прямих канальцях нирок; крім того, солі 
кальцію виявляються і внутрішньоклітинно в нефротелії 
проксимального відділу нефрону, частіше – в апікаль-
них відділах у вигляді мікротілець та кристалів.

ОСТЕОҐЕННА САРКОМА – див.: Остеосаркома.
ОСТЕОДЕНТИН – тканина, яка утворюється в 

пульпі зуба при запаленні; за своєю будовою схожа з 
кістковою тканиною.

ОСТЕОДИСПЛАЗІЯ – вада розвитку кісткової тка-
нини, зумовлена зупинкою, уповільненням або ненор-
мальністю остеоґенезу на певній стадії ембріонального 
або постнатального розвитку; проявляється аномаліями 
розвитку кістково-суглобового апарату.

ОСТЕОДИСПЛАЗІЯ МЕЛНІКА – НІДЛЗА (J. C. 
MELNICK – C. F. NE EDLES) – див.: Мелніка – Нідл-
за синдром.

ОСТЕОДИСПЛАЗІЯ ФІБРОЗНА – див.: Фіброз-
на остеодисплазія.

ОСТЕОДИСТРОФІЯ – патолоґічний процес, який 
характеризується функціональними і структурними змі-
нами окремих ділянок скелету; виникає внаслідок пору-
шень трофіки кісткової тканини при недостатньому над-
ходженні або засво єнні живильних речовин.

О. АЛІМЕНТАРНА – О., яка виникає при пору-
шенні живлення – голодуванні, відсутності вітамінів, 
недостат ньому або надмірному їх введенні в орґанізм; 
характеризується вираженим остеопорозом хребта, а в 
дітей – і кін цівок.

О. АНҐІОНЕВРОТИЧНА – О., яка розвивається 
при порушеннях судинної та нервової трофіки кістки; 
характеризується остеопорозом; при виражених трофіч-
них порушеннях у кістковій тканині часто з’являються 
великі вогнища деструкції кісток, аж до розсмоктуван-
ня цілих сеґментів.

О. ЕНДОКРИННА – О., яка виникає при ендокрин-
них порушеннях.

О. ЖОВЧНА – див.: О. печінкова.
О. КИШКОВА – О., яка спостерігається при хроніч-

них захворюваннях тонкої кишки; характеризується ос-
теопорозом, множинними самовільними переломами 
трубчастих кісток і ребер, деформацією стегнових кіс-
ток і кісток тазу.

О. ЛЕГЕНЕВА – див.: Марі - Бамберґера синдром.
О. НЕФРОҐЕННА – див.: Остеопатія нефроґенна.
О. ПАНКРЕАТИЧНА – О., яка ус кладнює пере-

біг хронічного панкреатиту або раку підшлункової за-
лози.

О. ПЕЧІНКОВА – О., яка розвивається при захво-
рюваннях печінки та жовчних шляхів; характеризується 
постійно наростаючим остеопорозом.

О. ПІОҐЕННА – О., яка ускладнює перебіг тяжких 
форм піодермії.

О. СИСТЕМНА – О. всієї кісткової тканини.
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ОСТЕОДИСТРОФІЯ ТОКСИЧНА – О., яка ви-
никає при тривалій дії токсичних речовин (фторис тих 
сполук, препаратів миш’яку, ртуті, свинцю, надмірно-
го введення заліза); характеризується остеопорозом та 
остео фіброзом.

О. УРЕМІЧНА – див.: Остеопатія нефроґенна.
О. ШЛУНКОВА – О., яка розви вається при пони-

женій кислотності шлункового соку в літньому та ста-
речому віці.

ОСТЕОДИСТРОФІЯ ДЕФОРМУЮЧА – див.: 
Педжета хвороба.

ОСТЕОДИСТРОФІЯ ПАРАТИРЕОЇД НА – захво-
рювання, зумовлене первинним гіперпаратиреоїдизмом 
(звичайно пухлина); хронічна гіперпродукція паратгор-
мону активізує остеокласти, що призводить до остеопо-
розу, утворення кістом у кістках та до спонтанних пе-
реломів; хвороба починається, як правило, у віці 20–40 
років нехарактерними симп томами (болі в кістках, блю-
вання, полі урія, полідипсія); поступово розвиваються 
обмеження рухомості, спонтанні переломи; спостері-
гається декальциноз кісток, аж до ґранулярної атрофії; 
у метафізарних частинах утво рюються кісти, в епіфізах 
довгих кісток – інфільт рати ґіґантських клі тин; пороз 
хребців, кіфоз, псевдоартрози.

ОСТЕОДИСТРОФІЯ ФІБРОЗНА ҐЕНЕРАЛІЗО-
ВАНА – див.: Остеодистрофія паратиреоїдна.

ОСТЕОЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення частини 
кістки або цілої кістки.

ОСТЕОЇД – кісткова тканина на стадії розвитку, що 
передує мінералізації її міжклітинної речовини.

ОСТЕОЇД КОРТИКАЛЬНИЙ – див.: Остеома ос-
теоїдна.

ОСТЕОЇДНА ТКАНИНА – див.: Остеоїд.
ОСТЕОЇДНИЙ – такий, що схожий на кістку; кіс-

ткоподібний.
ОСТЕОЇД-ОСТЕОМА – див.: Остеома остеоїдна.
ОСТЕОЇД-САРКОМА – див.: Остеосаркома.
ОСТЕОЇД-ХОНДРОМА – див.: Остеохондрома.
ОСТЕОКЛАЗІЯ – 1) штучний перелом викривленої 

кістки для коригування вроджених або набутих дефор-
мацій; 2) резорбція обвапнованого хряща та міжклітин-
ної речовини кісткової тканини остеокластами в процесі 
розвитку та перебудови кістки.

ОСТЕОКЛАЗІЯ З МАКРОКРАНІЄЮ РОДИН-
НА – див.: Беквіна – Айґера синд ром.

ОСТЕОКЛАСТ – клітина кісткової тканини, яка ха-
рактеризується багатоядерністю, здатністю резорбувати 
обвапнований хрящ та міжклітинну речовину кісткової 
тканини в процесі розвитку та перебудови кістки. 

ОСТЕОКЛАСТОМА – див.: Ґіґанто клітинна пух-
лина кістки.

ОСТЕОКЛАСТОМА ХОНДРОМАТОЗНА – див.: 
Хондробластома.

ОСТЕОЛІЗ – руйнування ( розм’якшення і розсмок-
тування) кісткової тканини.

ОСТЕОЛІЗ ТРАВМАТИЧНИЙ МАСИВНИЙ – ве-
ликий остеоліз у ділянці перелому кістки.

ОСТЕОЛОҐІЯ – розділ анатомії, який вивчає фор-
му і структуру кісток у взаємозв’язку з їхньою функ-
цією.

ОСТЕОМА – доброякісний кістковий новоутвір; 
переважною локалізацією О. є кістки черепа, особливо 
його придаткових пазух; частіше О. виявляється в по-
рожнині фронтального синуса, рідкісні ше – у ділянці 
склепіння черепа або на нижній щелепі; мікроскопічно 
О. поділяють на компактні та губчасті.

О. ГУБЧАСТА – гістолоґічний варіант О.; скла-
дається з сітки кісткових балок, розміщених безладно; 
міжбалкові простори заповнені клітинно-волокнистою 
тканиною; О. г. не має чіткої межі з оточуючою кістко-
вою тканиною нормальної кістки.

О. КОМПАКТНА – гістолоґічний варіант О.; скла-
дається майже цілком із кісткової маси тонковолокнис-
тої або пластинчастої будови з дуже вузькими судинни-
ми каналами.

О. ЛЕГЕНЬ – див.: Пневмонія остеопластична.
О. ЛЕГЕНЬ ГАЛУЗИСТА – див.: Пневмонія осте-

опластична.
О. М’ЯЗОВА – див.: Міозит осифікуючий.
О. ОСТЕОЇДНА – доброякіс на пухлина остеоґенної 

природи, яка, як правило, локалізується в кортикально-
му шарі переважно довгих трубчастих кіс ток; найчасті-
шою локалізацією є діафіз великогомілкової і стегнової 
кістки; мік ро скопічно виділено кілька клітинно-тканин-
них зон; центральні відділи містять велику кількість клі-
тин у вигляді скупчень молодих остеобластів і тонкостін-
них судин; поблизу центра пухлини – маси остеоїду; пе-
риферійні ділянки скла даються із зрілих кісткових ба-
лок; потім спостерігається зона остеосклерозу з щіль-
ним розміщенням кісткової речовини та зниженою кіль-
кістю клітинних елементів.

О. ФІБРОЗНА – див.: Фіброзна остеодисплазія.
О. ХОНДРАЛЬНА – див.: Хондродисплазія екзо стоз-

на.
ОСТЕОМАЛЯЦІЯ – системне захворювання, яке 

характеризується порушенням мінерального обміну зі 
збідненням орґанізму солями кальцію, фосфору, під-
вищенням активності лужної фосфатази та порушен-
ням утворення активних метаболітів вітаміну D; про-
являється переважним ураженням кісткової тканини у 
вигляді перебудови скелету, розм’якшення та деформації 
кісток; розрізняють чотири форми О.: дитячу і юнацьку 
форму, непуерперальну (у дорослих), пуерперальну (О. 
у вагітних) і старечу.

ОСТЕОМАЛЯЦІЯ ВАГІТНИХ – форма раннього 
токсикозу вагітних, зумовлена порушенням фосфорно-
кальцієвого обміну, декальцинацією та розм’якшенням 
кісток скелета; у вираженій формі остеомаляція вагіт-
них зустріча ється рідкісно.

ОСТЕОМАЛЯЦІЯ КИШКОВА – див.: Остеодист-
рофія кишкова.

ОСТЕОМАЛЯЦІЯ ПЕЧІНКОВА – див.: Остео-
дистрофія печінкова.

ОСТЕОМЕДУЛОҐРАФІЯ – див.: Медулоґрафія.
ОСТЕОМЕТРІЯ – вимірювання кісток.
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ОСТЕОМІЄЛІТ – інфекційний запальний процес у 
кістковому мозку, який поширюється на кістку і окістя.

О. ВОГНЕПАЛЬНИЙ – гнійно-запальне усклад-
нення вогнепальних переломів кісток; виникає після 
недостатньої хірурґічної обробки рани; клінічна карти-
на в перші тижні захворювання зумовлена нагноєнням 
м’яких тканин; лише в подальшому в запальний процес 
контакт но втягуються ранові поверхні кістки.

О. ВТОРИННИЙ – див.: О. хронічний.
ОСТЕОМІЄЛІТ ҐАРРЕ – див.: Ґарре остеомієліт.
О. ГЕМАТОҐЕННИЙ ГОСТРИЙ – клінічна форма 

О., який виникає внаслідок проникання збудників гній-
ної ін фекції по кровоносному руслу, з розвитком вог-
нища гнійного запалення частіше в довгих трубчастих 
кістках; за клі нічним перебігом розрізняють три форми 
О. г. г.: місцеву (легку), септико-піємічну (тяжку), ток-
сичну (адинамічну).

О. ГЕМАТОҐЕННИЙ ХРОНІЧНИЙ – О., який 
розвивається після О. гематоґенного гострого; характери-
зується проривом гною через м’які тканини, обмежен-
ням запального процесу в кістці, наявністю секвестрів 
та гнійних нориць.

О. ЕПІФІЗАРНИЙ – див.: Епіфізит.
О. ЛЕПРОЗНИЙ – О., який розвивається при шкір-

ній та змішаній формах лепри; характеризується ура-
женням дріб них кісток кінцівок.

О. ОДОНТОҐЕННИЙ – О., що розвивається внаслі-
док поширення збудників гнійної інфекції з вогнища за-
палення, яке локалізується в тканинах зуба або пародон-
та; уражаються щелепи.

О. ПЕРВИННО-ХРОНІЧНИЙ – О., який прояв-
ляється поступовим розвитком та в’ялим перебігом; ха-
рактеризується переважанням гіперпластичних та скле-
ротичних процесів.

О. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ – О., який виник 
внаслідок травматичного пошкодження.

О. РЕВМАТИЧНИЙ – О., який ускладнює пере-
біг ревматизму; уражаються дрібні кістки та хребці; 
характеризу ється утворенням ґранульом та деструкцією 
кісткової тканини.

О. СИФІЛІТИЧНИЙ – О., який ускладнює пере-
біг третинного сифілісу; характеризується розвитком 
періоститу, остеоперіоститу, остеохондриту, утворен-
ням ґум, кісткових секвестрів та виразкуванням м’яких 
тканин.

О. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ – див.: Ґарре остеомієліт.
О. ТРАВМАТИЧНИЙ ГОСТРИЙ – інфекційний 

запальний процес у кістці, який ускладнює відкриті пе-
реломи невогнепального походження; характеризуєть-
ся поширенням гнійного запалення на всі відділи кіс-
тки без утворення ізольованого первинного вогнища в 
кістковому мозку.

О. ФІБРОЗНИЙ – варіант первинно-хронічного О., 
який характеризується поступовим розростанням спо-
лучної тканини з облітерацією кістковомозкового ка-
налу.

О. ФЛЕҐМОНОЗНИЙ – О., який характеризуєть-
ся поширенням гнійного запального процесу по кіст-

ковомозковій порожнині з некрозом кісткового мозку; 
спостерігається при вогнепальному або гострому гема-
тоґенному О.

О. ХРОНІЧНИЙ – О., який розвивається при пере-
ході будь-якої форми гострого О. в хронічну стадію; у 
клініч ному перебігу О. х. умовно розрізняють три фази: 
фазу остаточного переходу гострого процесу в хроніч-
ний, фазу ре місії (стихання) і фазу рецидиву (за гост-
рення) запалення.

ОСТЕОМІЄЛОҐРАФІЯ – див.: Медулоґрафія.
ОСТЕОМІЄЛОДИСПЛАЗІЯ – див.: Остеомієло-

фіброз.
ОСТЕОМІЄЛОПОЕТИЧНА ДИС ПЛАЗІЯ – див.: 

Хейка – Асмана синдром.
ОСТЕОМІЄЛОРЕТИКУЛЬОЗ – див.: Хейка – Ас-

мана синдром.
ОСТЕОМІЄЛОСКЛЕРОЗ – див.: Остеомієлофіб-

роз.
ОСТЕОМІЄЛОФІБРОЗ – неопластичне мієлопро-

ліферативне захворювання, яке супроводжується ран-
нім реактивним розростанням сполучної тканини в кіс-
тковому мозку і (або) новоутворенням кістки; виділя-
ють такі клініко-морфоло ґічні форми захворювання: О. 
з мієлоїдною метаплазією селезінки, О. без міє лоїдної 
метаплазії селезінки, частіше всього з вираженою тром-
боцитемією; гострий злоякісний мієлофіброз без міє-
лоїдної метаплазії селезінки, з апластичноподібною кар-
тиною крові та ран нім переходом у гострий лейкоз або 
аплазію кровотворення; клітинно-проліферативні фор-
ми захворювання (сублейкемічний мієлоз без мієлофіб-
розу, мієлоїд на метаплазія селезінки без мієлофіброзу, 
мієлоїдна спленомеґалія без мієло фіброзу); характери-
зується спленомеґалією, гепатомеґалією, гіперплазією 
кіст кового мозку та лімфатичних вузлів, ущільненням і 
склерозом трубчастих і губчастих кісток.

ОСТЕОМІКОЗ – мікоз кістки.
ОСТЕОН – основна структурна одиниця кістки, що 

складається з Гаверсового каналу і системи кісткових 
пластинок, що оточують його.

ОСТЕОНЕКРОЗ – змертвіння кістки; некроз кіст-
ки у всій її масі.

ОСТЕОНЕФРОПАТІЯ – різні за етіолоґією захво-
рювання, які характеризуються поєднанням ураження 
кісток і нирок.

ОСТЕО-ОНІХОДИСПЛАЗІЯ – рід кісне родин-
не ураження мезенхімної тканини, яке характеризуєть-
ся змінами кісток, суглобів, нирок та нігтів на пальцях 
рук; хвороба успадковується за аутосомно-домінантним 
типом, зчепленим з локусом груп крові АВ0; спостері-
гається гіпоплазія або відсутність надколінка, підви-
вих головок променевих кісток у ліктьових суглобах, 
двобічні додаткові відростки клубової кістки; нігті на 
пальцях рук відсутні або недорозвинуті, з втиснення-
ми та виступами; можлива гетерохромія райдужної обо-
лонки; у нирках при гістолоґічному дослідженні спос-
терігаються локальні потовщення сті нок капілярів, ін-
коли – вогнищеві відкладання IgM i C3 в клубочках; при 
ультраструктурному дослідженні в нирках виявляють-
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ся ділянки розрідження базальної мембрани клубочків 
з внутрішньомембранними відкладаннями, що мають 
вигляд і періодичність колаґену.

ОСТЕОПАТІЯ – 1) будь-яке захворювання кісток; 
2) патолоґічні взаємовідносини між кістковим мозком 
і кістковою тканиною; 3) вчення, яке стверджує, що 
майже всі захворювання виникають внаслідок скелет-
них аномалій, особливо хребта, і можуть бути усунені 
шляхом механічної дії на кістки, спеціально – на хре-
бет.

О. АЛІМЕНТАРНА – див.: Остеодистрофія алімен-
тарна.

О. АЦИДОТИЧНА ПСЕВДОРАХІТИЧНА – див.: 
Фанконі – Альбертіні – Цельвеґера синдром.

О. ВРОДЖЕНА ПЛЯ МИСТА МНОЖИННА – 
див.: Остеопойкілія.

О. ВРОДЖЕНА РОЗСІЯНА СКЛЕРОЗУЮЧА – 
див.: Остеопойкілія.

О. ГІПЕРТРОФІЧНА ЛЕГЕНЕВА – див.: Марі – 
Бамберґера синдром.

О. ДИСЕМІНОВАНА КОНДЕНСУЮЧА – див.: 
Остеопойкілія.

О. ЖОВЧНА – див.: Остео дистрофія печінкова.
О. КИШКОВА – див.: Остеодистрофія кишкова.
О. НАДКОЛІНКА – див.: Бюдінґера – Левена син-

дром.
О. НЕФРОҐЕННА – дифузне ураження скелету 

при нирковій недостатності і тубулопатіях, що виникає 
внаслідок розладів кальцій-фосфорного обміну. Виді-
лені два типи внутрішньокісткових змін: остеосклеро-
тичний і остеомалятичний. Остеосклеротичний тип ха-
рактеризується посиленою остео кластичною резобцією 
правильно сфор мованої пластинчастої кістки і вираже-
ним новоутворенням кісткової субстанції, що складаєть-
ся спочатку із незрілої волокнистої кістки. З часом во-
локниста речовина підлягає посиленому обвапнуванню 
з формуванням остеоґенних структур, які характерні для 
пластинчастої кістки. Остеомалятичний тип характери-
зується тим, що на фоні активної резорбції кісткової ре-
човини відбувається новоутворення необвапнованої ос-
теоїдної тканини.

О. ПЕЧІНКОВА – див.: Остеодистрофія печінко-
ва.

О. ПІОҐЕННА – див.: Остеодистрофія піоґенна.
О. РОДИННА НЕЙРОЕНДОКРИННА – див.: 

Сальвіолі синдром.
О. СМУГАСТА – вроджене порушення розвитку 

кісток; характеризується наявністю поздовжніх вузьких 
смужок компактної речовини (переважно в метафізах), 
що виявляється при рент ґенолоґічному дослідженні.

О. ШЛУНКОВА – див.: Остеодистрофія шлунко-
ва.

ОСТЕОПЕРІОСТИТ – запальний процес у кістці з 
переважним запаленням окістя.

ОСТЕОПЕТРОЗ – потовщення шару компактної ре-
човини кістки, що призводить до її потовщення.

ОСТЕОПЕТРОЗ ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Альберс – 
Шенберґа синдром.

ОСТЕОПЕТРОЗ З НИРКОВИМ КАНАЛЬЦЕ-
ВИМ АЦИДОЗОМ – захворювання, яке клінічно про-
являється в дітей слабкістю, низьким зростом і фізич-
ним недорозвитком; при рентґенолоґічному досліджен-
ні виявляється підвищена щільність кісток; характер-
ні нирковий канальцевий ацидоз і зниження активності 
карбоанґідрази еритроцитів.

ОСТЕОПЕТРОЗ З РАННІМИ ПРОЯВАМИ – 
аутосомно-рецесивна злоякіс на форма остеопетро-
зу, яка проявляється в дітей раннього віку; надмірний 
ріст кісток поєднується з дисфункцією кісткового моз-
ку; захворювання проявляється також фізичним не-
дорозвитком, спонтанною появою синців, патолоґіч-
ною кровоточивістю і анемією; з часом розвиваються 
гепатоспленомеґалія, паралічі зорового, окорухового 
і лицьового нер вів; хворі, звичайно, помирають уп-
родовж першого року життя від анемії, інфекції або 
кровотечі.

ОСТЕОПЛАСТИКА – хірурґічна пересадка кістко-
вої тканини з метою усунення кісткових дефектів, від-
новлення цілісності або зміни форми кістки, прискорен-
ня загоювання при переломах тощо.

ОСТЕОПОЙКІЛІЯ – вроджене системне захворю-
вання скелета з утворенням у багатьох кістках гомоґен-
них вогнищ склерозу, які складаються з густо розміще-
них кісткових перетинок пластинчастої будови, що скон-
центровані на певних ділянках і без різких меж перехо-
дять у правильно орієнтовані кісткові структури. О. – 
рідкісне захворювання; виявляється в будь-якому віці, 
дещо частіше у чоловіків. Проґноз у всіх випадках спри-
ятливий.

ОСТЕОПОЙКІЛОЗ – див.: Остеопойкілія.
ОСТЕОПОРОЗ – ґенералізоване проґресуюче змен-

шення маси кісткової тканини в одиниці об’єму, що при-
зводить до підвищеної крихкості скелету; у кістковій 
тканині, що залишилася морфолоґічно не зміненою, 
співвідношення мінеральних та орґанічних компонен-
тів залишається нормальним; головні клі нічні прояви 
О. – переломи; виділяють три типи первинного О.: ідіо-
патичний О., остеопороз І типу і остеопороз ІІ типу; 
ідіопатичний О. зустрічається в дітей та в молодих осіб 
з нормальною функцією ґонад; остеопороз І типу (пост-
менопаузний О.) розвивається у віці 51–75 років, у 6 ра-
зів частіше в жінок, ніж у чоловіків; для цього типу ха-
рактерна більша втрата губчастої тканини в порівнян-
ні з компактною; в основному зустрічаються переломи 
тіл хребців та дистального від ділу променевої кістки; 
остеопороз ІІ типу (інволю ційний, або сенільний) зуст-
річається, головним чином, в осіб, старших 70 років, у 
жінок вдвоє частіше, ніж у чоловіків; уражає як трабе-
кулярну, так і кортикальну кісткову тканину; часто при-
зводить до переломів шийки стегнової кістки, а також 
тіл хребців, проксимальних відділів плечової та велико-
гомілкової кістки і тазу.

О. ВРОДЖЕНИЙ – див.: Остеоґенез недосконалий 
вроджений.

О. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ – див.: Зудека атро-
фія.
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ОСТЕОПОРОЗ ФЕТАЛЬНИЙ – див.: Остеоґенез 
недосконалий вроджений.

ОСТЕОПСАТИРОЗ – ламкість кісток; інколи зуст-
річається у вигляді вродженого захворювання.

ОСТЕОПСАТИРОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Остео-
ґенез недосконалий вроджений.

ОСТЕОПСАТИРОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Ос-
теоґенез недосконалий.

ОСТЕОСАРКОМА – найчастіша зло якісна пухлина 
кісток. Характеризується прямим неопластичним пере-
творенням сполучної тканини в кісткову у вигляді ати-
пових кісткових структур або остоїда. О. частіше роз-
вивається в чоловіків; пік захворюваності збігається з 
пубертантним прискоренням росту скелету в юнацько-
му віці або безпосередньо настає після нього. Типовою 
локалізацією О. є зона колінного суглоба – дистальний 
метафіз стегнової кістки і проксимальний метафіз вели-
когомілкової кістки. Головним симптомом є біль. Клі-
тинний склад О. частіше всього незвичайно різноманіт-
ний. Інколи клітини мають схожість з остеобластами, 
фібро бластами; в інших новоутвореннях або в різних 
ділянках однієї й тієї ж пухлини вони набувають різко-
го поліморфізму.

О. ЦЕНТРАЛЬНА – клініко-морфолоґічний тип ос-
теосаркоми, яка розвивається всередині кістки, часті-
ше всього в губчастій частині метафізів довгих кісток 
кінцівок.

О. НИЗЬКОГО СТУПЕНЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ – 
варіант цент ральної остеосаркоми з низьким ступенем 
гістолоґічної анаплазії в поєднанні з відносно низь-
кою швидкістю біолоґічного росту та метастазування; 
розрізняють кілька гістолоґічних варіантів пухлини: 
а) подібний до фіброзної дисплазії, б) подібний до не-
осифікованої фіброми, в) подібний до остеобластоми, 
г) по дібний до хондроміксоїдної фіброми; гістолоґічний 
діаґноз ґрунтується на таких ознаках: слабо виражена 
анаплазія клітин з деяким підвищенням мітотичної ак-
тивності, наявність прямого атипового остеоґенезу на 
фоні досить “зрілих” кісткових структур з афункціо-
нальною архітектонікою; може уражатися будь-який 
відділ скелету; спостерігається стій ке метастазування 
при проведенні зберігаючих операцій упродовж бага-
тьох років; метастатична активність низька (не пере-
вищує 10 %).

О. ПЕРИФЕРІЙНА – частіше всього локалізуєть-
ся субперіостально в зоні діафіза великогомілкової або 
стегнової кістки; мікроскопічно, як правило, зустрі-
чається комбінація хрящового, кісткового, остеоїдного 
і фіброзного компонентів.

О. ПЕРІОСТАЛЬНА – поверхнева остеосарко-
ма низького або помірного ступеня злоякісності з до-
сить характерною рентґенолоґічною картиною; біль-
ша частина пухлини представлена атиповим гіаліно-
вим хрящем – у вигляді часток, розділених сполучно-
тканинними прошарками та кістковими спікулами; у 
всіх випадках виявляються ознаки прямого неоплас-
тичного остеоґенезу на рівні остеоїда або атипових кіс-
ткових балок; рентґенолоґічно спо стерігається наяв-

ність характерної ознаки у вигляді радіальних спікул, 
спрямованих від основи до поверхні пухлини та роз-
діляючих тканину останньої на частки; розрізняються 
дистальний та проксимальний остеофіти (трикутники 
Кодмана), що утворюються внаслідок реактивного кіст-
коутворення при відшаруванні окістя на периферії пух-
лини; вік хворих від 9 до 70 років; найчастіше О. п. ло-
калізується в діафізі, протяжність її може досягати 25 
см: біля 15 % хворих помирають від віддалених мета-
стазів, у середньому через 6 років після моменту вста-
новлення діаґнозу.

О. ЮКСТАКОР ТИКАЛЬНА – злоякісна пухлина 
остео ґенної природи, для якої характерні розвиток від 
зовнішньої поверхні кістки і високий ступінь структур-
ного диференціювання. У ряді випадків О. ю. руйнує 
кортикальний шар і досягає губчастого шару метафізу 
або проникає в кістковомозковий канал. Найтиповішою 
локалізацією є ділянка задньонижніх відділів стегнової 
і проксимальних відділів плечової кістки. Інколи може 
локалізуватися у великогомілковій кістці та деяких ін-
ших відділах скелету. О. ю. харак теризується тривалим 
перебігом (10–12 і більше років) до встановлення діаґ-
нозу.

ОСТЕОСИНТЕЗ – оперативне з’єднання уламків 
кістки. Розрізняють два основ них види О. – заглибний 
(введення фіксатора кістки безпосередньо в зону пере-
лому) і зовнішній (позавогнищевий) – за допомогою 
спиць, проведених в уламки через шкіру і фіксованих 
у спеціальному апараті. Заглибний О. залежно від роз-
міщення фіксатора стосовно кістки бу ває внутрішньо-
кістковим (інтрамедулярним), накістковим і черезкіст-
ковим.

ОСТЕОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Остеосканування.
ОСТЕОСКАНУВАННЯ – радіоізотопне скануван-

ня кісток.
ОСТЕОСКЛЕРОЗ – підвищення щіль ності кістко-

вих структур внаслідок надмірного утворення кісткової 
тканини. Залежно від обсягу ураження виділяють місце-
вий або обмежений, поширений і ґенералізований О. У 
кістці спостерігається порушення розподілу на компакт-
ну і губчасту речовину; вона стає однорідною (“слоно-
вою”), масивною, тяжкою, але зберігає анатомічну фор-
му. У компактній речовині кістки внаслідок відкладен-
ня новоутвореної кісткової речовини на стінках судин-
них каналів виникає їхнє звуження; у губчастій речовині 
збільшується товщина кісткових пластинок за рахунок 
апозиційного накладення кісткової речовини на попе-
редньо іс нуючих або формування нових кісткових плас-
тинок, зменшуються міжбалкові простори.

ОСТЕОСКЛЕРОЗ СИСТЕМНИЙ СПАДКОВИЙ 
З МІОПАТІЄЮ – див.: Дисплазія діафізарна проґре-
суюча.

ОСТЕОТОМІЯ – ортопедична операція розтину 
кістки; О. може бути закритою і відкритою. Залежно 
від мети операції всі О. умовно поділяють на кориґую-
чі і О. для створення опори. За формою розтину кістки 
застосовують лінійну (поперечну або косу) і фігурну О. 
(кутову, вікончасту, жолобкову, східчасту).
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ОСТЕОФІБРОЗ – розростання фіброзної остеоґен-
ної тканини в кістковомозкових порожнинах.

ОСТЕОФІБРОЛІПОМА – багатокомпонентна ме-
зенхімома, тканеві структури якої аналогічні таким, що 
складають зрілі фіброму і ліпому; кістковий компонент 
у вигляді зрілих обвапнованих балок і остеоїдної тка-
нини.

ОСТЕОФІБРОМА – 1) багатокомпонентна мезехі-
мома, тканеві структури якої аналогічні тканинам, що 
утворюють фіброму; спостерігаються зрілі обвапновані 
балки та остеоїдна тканина; 2) див.: Фіброзна остеодис-
плазія.

ОСТЕОФІТИ – обмежені патолоґічні кісткові на-
рости, зумовлені продуктивною осифікуючою реакцією. 
Локалізуються частіше в ділянці стегнової, великогоміл-
кової, плечової, п’яткової кісток; часто розвивається в 
ділянці ампутаційної культі кінцівки. О. можуть бути 
поодинокими і множинними, різної форми і, як правило, 
невеликих розмірів. Перебіг О. хронічний; досягнувши 
певної величини, вони, як правило, зупиняють свій ріст 
і залишаються без змін.

ОСТЕОФІТОЗ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – див.: Бам-
берґа – Марі періостоз.

ОСТЕОХОНДРИТ – запалення субхонд рального 
відділу епіфізів довгих кісток і апофізів коротких кіс-
ток скелету. Зміни при О. заключаються у формуванні в 
субхондральній зоні губчастої речовини запального вог-
нища, у ділянці якого спостерігається часткове або пов-
не розсмоктування кісткових пластинок, що поступово 
може призвести до деструкції кістки.

ОСТЕОХОНДРИТ ВЕҐНЕРА – див.: Веґнера ос-
теохондрит.

О. ГОЛОВКИ СТЕГНА – див.: Пертеса синдром.
О. СІДНИЧО-ЛОБКОВИЙ – див.: Ван Нека син-

дром.
О. РОЗСІКАЮЧИЙ – див.: Кеніґа хвороба.
О. ЮНАЦЬКИЙ – див.: Остеохондроз юнацький.
ОСТЕОХОНДРОДИСПЛАЗІЯ – див.: Ґарґоїлізм.
ОСТЕОХОНДРОДИСТРОФІЯ ДЕФОРМУЮЧА – 

див.: Моркіо хвороба.
ОСТЕОХОНДРОЗ – захворювання, в основі яко-

го лежать дистрофічні зміни суглобового хряща і під-
лягаючої кісткової тканини. Терміном “О” частіше 
позначають деґенеративно-дистрофічні захворюван-
ня міжхребцевих дисків. У розвитку О. розрізняють 
кілька періодів. У першому періоді утворюються трі-
щини у внутрішніх шарах кільця і в драглис тому яд-
рі. Останнє проникає в тріщини, що утворилися, і под-
разнює нервові закінчення в периферичних шарах фіб-
розного кільця. Для цього періоду характерні рефлек-
торно-больові синдроми. Другий період пов’язаний з 
подальшим руйнуванням фіброзного кільця і погір-
шенням фіксації хребців між собою. Потім наступає 
період (третій) розриву фіброзного кільця; драглисте 
ядро витискується за межі фіброзного кільця, і утво-
рюється грижа диска. Четвертий (заключний) період 
характеризується поширенням деґенеративного проце-
су на жовті зв’язки, міжостисті зв’язки та інші утворен-

ня. Продовжується процес сплощенням і рубцюванням 
міжхребцевого диска, що може призвести до його фіб-
розу. Проґресує деформуючий артроз у міжхребцевих 
і півмісяцевих суглобах. При неускладненому перебігу 
О. фіброз диска може означати досить стійку ре місію 
в розвитку захворювання. Рефлекторні прояви О. най-
частіше проявляються такими синдромами: 1) вертеб-
ральні синдроми; 2) синдроми контрактури м’язів, що 
починаються на хребті і прикріплюються до інших кіс-
ток; 3) синдроми контрактури м’язів плечового поясу, 
тазу або кінцівок.

О. АПОФІЗУ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ – див.: Хаґ-
лунда хвороба.

О. ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ДЕФОРМУ-
ЮЧИЙ – див.: Бланта хвороба.

О. ДИСОЦІЮ ЮЧИЙ – див.: Кеніґа хвороба. 
О. РОЗСІКАЮЧИЙ – див.: Кеніґа хвороба.
О. ХРЕБТА – захворювання хребта, яке характе-

ризується дистрофією та стоншенням міжхребцевих 
дис ків, розростанням остеофітів тіл хреб  ців, артрозом 
міжхребетних суглобів, грижами диска.

О. ЮВЕНІЛЬНИЙ – див.: Остеохондроз юнаць-
кий.

О. ЮНАЦЬКИЙ – хвороби, які характеризують-
ся асептичним некрозом кістки, або порушенням нор-
мального процесу закостеніння, чи поєднанням цих про-
цесів; проявляються в період росту скелета.

ОСТЕОХОНДРОЛІЗ – відділення кусочків сугло-
бового хряща з утворенням вільних тіл у суглобі в до-
рослих; розвивається внаслідок порушення процесів за-
костеніння епіфізів.

ОСТЕОХОНДРОМА – складається з кісткового ви-
росту, покритого шаром хряща (хрящова “шапочка”); як 
правило, локалізується в ділянці метафізів довгих труб-
частих кісток, особливо в нижньому відділі стегнової, 
верхньому відділі великогомілкової та верхньому відділі 
плечової кісток; ураження може бути множинним.

ОСТЕОХОНДРОМАТОЗ МНОЖИННИЙ СПАД-
КОВИЙ – див.: Хондродисплазія екзостозна.

ОСТЕОХОНДРОМАТОЗ СИНОВІАЛЬНИЙ – 
див.: Хондроматоз суглобів.

ОСТЕОХОНДРОПАТІЯ – захворювання кістково-
суглобового апарату, яке характеризується стадійним 
перебігом і проявляється асептичним некрозом деяких 
субхондрально розміщених, най більш навантажених ді-
лянок скелету, їх ньою компресією і фраґментацією. Ура-
жаються в основному епіфізи довгих і коротких труб-
частих кісток, тіла хребців і інші губчасті кістки. Усі О. 
умовно поді ляють на 4 групи: 1) О. епіфізів трубчастих 
кісток; 2) О. коротких губчастих кісток; 3) О. апофізів 
(апофізити); 4) розсікаючий О. (часткові клиноподібні 
некрози суглобових кінців кісток). Рентґе ноло ґічно в 
розвитку О. виділені 5 ста дій: І – стадія підхрящевого 
некрозу; ІІ – стадія компресійного перелому; ІІІ – стадія 
розсмоктування; ІV – стадія реґенерації; у кінцевій, V 
стадії відбувається або повне відновлення структури і 
форми кістки, або розвиваються ознаки деформуючо-
го артрозу.
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ОСТЕОХОНДРОПАТІЯ ГОРБИСТОСТІ ВЕЛИ-
КОГОМІЛКОВОЇ КІС ТКИ – див.: Осґуда – Шлатте-
ра синдром.

О. ПІВМІСЯЦЕВОЇ КІСТКИ – див.: Кінбека хво-
роба.

О. ПЛЕСНОВОЇ КІСТКИ – див.: Фрейберґа – Ке-
лера синдром.

О. СІДНИЧО-ЛОБКОВА – див.: ван Нека синд-
ром.

О. ЧОВНОПОДІБНОЇ КІСТКИ КИСТІ – див.: 
Прейзера хвороба.

О. ЧОВНОПОДІБНОЇ КІСТКИ СТУПНІ – див.: 
Келера хвороба І.

ОСТЕОЦИТ – зріла клітина кісткової тканини.
ОСТЕРТАҐІОЗ – гельмінтоз, що спричинюється 

Ostertagia circumcincta або Ostertagia ostertagi; належить 
до групи кишкових нематод; клінічно проявляється дис-
пептичними розладами.

ОСТИСТИЙ – такий, що стосується (належить до) 
ості; схожий на ость; який (що) має ость.

ОСТИСТИЙ  ВІДРОСТОК  (PROCES SUS 
SPINOSUS) – відросток хребця, що відходить від зад-
ньої поверхні його дуги по серединній лінії.

ОСТИСТИЙ ОТВІР (FORAMEN SPINOSUM) – 
парний отвір, розміщений біля заднього кута великого 
крила клиноподібної кістки; в О. о. проходять середня 
менінґеальна артерія та оболонкова галузка верхньоще-
лепного нерва.

ОСТИСТОГО ВІДРОСТКА СИМПТОМ – див.: 
Раздольського симптом.

ОСТИТ – запалення кістки.
О. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ КОНДЕНСУЮЧИЙ – 

див.: Остеопойкілія.
О. ДЕФОРМУЮЧИЙ – див.: Педжета хвороба.
О. МНОЖИННИЙ – див.: Морозова – Юнґлінґа ос-

тит.
О. МНОЖИННИЙ КІСТОПО ДІБНИЙ ТУБЕР-

КУЛОЇДНИЙ – див.: Морозова – Юнґлінґа остит.
О. РЕНАЛЬНИЙ – див.: Рахіт нирковий.
О. ФІБРОЗНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ – див.: Фіброзна 

остеодисплазія.
ОСТІОПОРИТ СТАФІЛОКОКОВИЙ – див.: Ве-

зикулопустульоз.
ОСТІОФОЛІКУЛІТ – фолікуліт, який характери-

зується запаленням розширеної поверхневої частини во-
лосяного фолікула.

ОСТОЗ ДЕФОРМУЮЧИЙ – див.: Педжета хво-
роба.

ОСТРУМА  –  ФУРСТА  (H.  W. OSTRUM – 
W. FURST) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який ха-
рактеризується вродженим синостозом шиї, платибазією 
та деформацією Шпренґеля.

ОСТУДНИК ГОЛИЙ (HERNIARIA GLABRA L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина. Стебла розгалужені, 
зелено-жовтого кольору, заввишки 10–30 см. Листки 
дрібні. Цвіте у червні–вересні. Квітки жовтуваті, дріб-
ні, зібрані в колосоподібні суцвіття. Плід – горішок. Дія: 
ан тиспазматична, діуретична, депуративна.

ОСУДНІСТЬ – можливість особи нести відпові-
дальність за здійснені нею дії, що кримінально кара-
ються.

ОСЦИЛО- (лат. oscillo, oscillatum – коливатися) – 
частина складних слів, яка означає належність до ко-
ливань.

ОСЦИЛОҐРАМА – запис на паперовій стрічці чи 
світлочутливому матеріалі електричних (або перетво-
рених на електричні) процесів за допомогою осцило-
ґрафа.

ОСЦИЛОҐРАФ – прилад для вимірювання і реєст-
рації залежностей між двома або кількома величинами 
коливальних процесів, що швидко змінюються. Залеж-
но від принципу дії О. поділяються на інерційні (для 
запису порівняно повільних коливальних рухів) і без-
інерційні (для дослідження коливань високої частоти), 
а за принципом дії реєструючого пристрою – електрич-
ні та неелектричні.

ОСЦИЛОҐРАФІЯ (у біолоґії і медицині) – ґрафічна 
реєстрація коливальних процесів (електричних, електро-
маґнітних, механічних або перетворених в електричні) 
у живих тканинах за допомогою самописного вимірю-
вального приладу.

ОСЦИЛОҐРАФІЯ АРТЕРІАЛЬНА – ґрафічна 
реєстрація коливальних процесів артеріальних су-
дин.

ОСЦИЛОСКОП – прилад, за допомогою якого 
можна візуально спостерігати біоелектричні коливан-
ня.

ОСЦИЛОСКОПІЯ – метод вивчення біоелектрич-
них процесів шляхом візуального спостереження за ни-
ми за допомогою осцилоскопа.

ОСЦИЛОФОНОҐРАФІЯ – дослідження кровообі-
гу, що ґрунтується на одночасній реєстрації електрокар-
діоґрами, артеріальної осцилоґрами та тиску повітря в 
манжеті.

ОСЦИЛЯТОР – технічна система, здатна коливати-
ся відносно деякого стану рівноваги.

ОСЦИЛЯЦІЯ – коливання; вібрація.
ОСЬОВИЙ СИНДРОМ – комплекс симптомів, які 

закономірно і регулярно проявляються при будь-якому 
психічному захворюванні чи групі захворювань.

ОТ- (ото-; грец. us, ōtos – вухо) – частина складних 
слів, яка означає належність до вуха, орґана слуху.

ОТА (M. T. Y. OTA) НЕВУС – клінічний різновид 
голубого невуса; зустрічається в основному в представ-
ників азіатських народів; у 60 % буває вродженим, в ін-
ших випадках з’являється на першому десятилітті жит-
тя; має вигляд піґментної плями в зоні іннервації I та II 
галузок трійчастого нерва, інколи поширюється на шкі-
ру лоба та крил носа, кон’юнктиву, склеру та на райдуж-
ну оболонку.

ОТАЛҐІЯ – різновид невралґії, що проявляється 
спонтанними болями у вусі або поблизу нього, яка не 
пов’язана з патолоґією в зовнішньому, середньому або 
внутрішньому вусі; не супроводжується вестибулярни-
ми реакціями і зниженням слуху; виділяють невротич-
ну й іррадіа ційну О.
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ОТАНА (A. L. E. HAUTANT) СИМПТОМ – у по-
зиції сидячи з заплющеними очима спостерігається від-
хилення витягнутих уперед рук у бік ураження пери-
ферійного відділу вестибулярного аналі затора; схоже 
відхилення лише однієї руки спостерігається в разі ура-
ження вестибуломозочкової системи.

ОТАН-МЕТОД – визначення прижиттєвої ішемії 
міокарду шляхом забарв лення гістолоґічного препара-
ту солями осмію.

ОТВІР АОРТИ (OSTIUM AORTAE) – отвір у стін-
ці лівого шлуночка серця, що веде в аорту.

ОТВІР ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ 
(OSTIUM VENAE CAVAE SUPERIORIS) – отвір у 
стінці правого передсердя, в який відкривається верхня 
порожниста вена.

ОТВІР ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА (OSTIUM 
TRUNCI PULMONALIS) – отвір артеріального конуса 
правого шлуночка серця, що веде в легеневий стов бур.

ОТВІР ПІХВИ (OSTIUM VAGINAE) – зовнішній 
отвір піхви. 

ОТГЕМАТОМА – обмежене накопичення крові і 
лімфи в тканинах вушної раковини.

“ОТЕЛЛО СИНДРОМ” – форма параноїдного 
психозу, яка проявляється параноєю ревнощів; харак-
теризується обмеженим маренням ревнощів тільки до 
своєї дружини; муки ревнощів стосовно подружньої 
невірності легко переходять у лють; хворі здатні пос-
тійно знаходити все нові звинувачення; вони підгляда-
ють і стежать за своєю дружиною, досліджують її ниж-
ню білизну в пошуках слідів сперми; звичайні дріб-
ниці можуть інтерпретуватися ними як знак, що по-
даний дружиною коханцеві; хворий постійно вимагає 
від дружини “зізнання в гріхах”, стверджуючи, що в 
тому випадку він пробачить її; є реальна загроза фі-
зичної аґресії. 

ОТЕМАТОМА – див.: Отгематома.
ОТИТ – запалення вуха; залежно від ло калізації ура-

ження виділяють зов нішній, середній і внутрішній О. 
О. АДГЕЗИВНИЙ – О., що характеризується утво-

ренням зрощень і спайок у барабанній порожнині та в 
завитку; характеризується різким обмеженням ру хомості 
барабанної перетинки, внаслідок злипання її з медіаль-
ною стінкою бара банної порожнини.

О. АЛЕРҐІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ – запальне захво-
рювання середнього вуха, яке розвивається на фоні 
змін реактивності орґанізму. Характерними ознака-
ми О. а. с. є слизово-водянисті або слизові, без запа-
ху виділення з вуха, набряк і синюшність барабанної 
перетинки.

О. -БЦЖ – розвиток О., пов’язаний з введенням про-
титуберкульозної вакцини БЦЖ; зустрічається в дітей 
раннього віку. Характеризується непомітним початком 
при нормальній температурі, в’ялим тривалим перебі-
гом, розростанням численних ґрануляцій у барабанній 
порожнині.

О. ЗОВНІШНІЙ – запалення зовнішнього вуха.
О. ЗОВНІШНІЙ ГЕМОРАҐІЧНИЙ – зовнішній О., 

який може розвиватися при грипі; характеризується ут-

воренням пухирів, що містять гемораґічну рідину, на 
стінках зовнішнього слухового проходу та барабанній 
перетинці.

О. ЗОВНІШНІЙ ОБМЕЖЕНИЙ – зовнішній О., 
що характеризується ураженням волосяного мішечка та 
сальної залози в перетинчасто-хрящовій частині зовніш-
нього слухового проходу.

О. ЗЛИПЛИВИЙ – див.: Отит адгезивний.
О. МУКОЗНИЙ – отит, що спричинюється пневмо-

коком серотипу ІІІ; характеризується в’ялим перебігом 
з по віль ним руйнуванням тканин та проро стан ням ґра-
нуляцій у глибину скроневої кістки.

О. СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ – О., який особ-
ливо часто зустрічається в дітей віком від 1 до 7 років. 
Розвиток секреторного отиту пов’язується з по рушен-
ням функції євстахієвої труби, гіпертрофією та гіпер-
функцією слизових залоз барабанної порожнини; важ-
ливе значення має алерґія.

О. СЕРЕДНІЙ – О., що характеризується уражен-
ням слизових оболонок порожнин середнього вуха.

О. СЕРЕДНІЙ АЛЕРҐІЧНИЙ – О., що є резуль-
татом алерґічної реакції; характеризується рецидиву-
ючим набряком слизової оболонки з її еозинофільною 
ін фільтрацією та значними слизовими виді леннями із 
зовнішнього слухового проходу.

О. СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ГОСТ РИЙ – середній 
О., що характеризується гнійним запальним ураженням 
середнього вуха; проявляється різким набряком та ін-
фільтрацією слизової оболонки барабанної порожнини 
й утворенням у ній гнійного ексудату.

О. СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ХРОНІЧНИЙ – серед-
ній О., що характеризується наявністю стійкого прори-
ву барабанної перетинки, постійним або періодичним 
витіканням гною з вуха та зниженням слуху.

О. СЕРЕДНІЙ ФУЗОСПІРИЛЬОЗНИЙ – О., який 
спричинює веретеноподібна паличка і спірохети порож-
нини рота. Спостерігається тенденція до поширення 
процесу на соскоподібний відросток. Часто утворюють-
ся нориці в завушній ділянці; характерна велика перфо-
рація барабанної перетинки, знач ні виділення з непри-
ємним запахом, а також утворення кровоточивих поліпів 
у барабанній порожнині.

ОТІАТРІЯ – розділ медицини, який займається вив-
ченням і лікуванням захворювань вуха.

ОТО- – див.: От-.
ОТОАНТРИТ – див.: Антрит.
ОТОАУДІОН – прилад для визначення слуху; попе-

редник аудіометра.
ОТОБЛЕНОРЕЯ – виділення слизово-гнійної або 

гнійної рідини з вуха при запаленні середнього вуха.
ОТОҐЕННИЙ – вушного походження; такий, що 

пов’язаний з вухом.
ОТОДИСТРОФІЯ – див.: Отосклероз.
ОТОКАЛОРИМЕТР – прилад для вливання в зов-

нішній слуховий прохід теплої або холодної води.
ОТОКОНІЯ – желатинозний шар отолітної мембра-

ни разом із включеними в нього отолітами.
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ОТОЛАРИНҐОЛОҐ – лікар – фахівець з оторино-
ларинґолоґії.

ОТОЛАРИНҐОЛОҐІЯ – див.: Оториноларинґо-
лоґія.

ОТОЛІТИ – кристали вуглекислого кальцію, які 
покривають отолітову мемб рану; питома вага дорівнює 
приблизно 3, що значно вище, ніж в оточуючої їх ен-
долімфи.

ОТОЛІТІАЗ – утворення щільних кальцієвих конк-
рементів у зовнішньому слуховому проході, як правило, 
навколо чужорідного тіла.

ОТОЛІТОВА МЕМБРАНА – тонковолокниста же-
латинозна мембрана, покрита шаром кристаликів вугле-
кислого кальцію; в О. м. заглиблені волоски волоскових 
(нейроепітеліальних рецепторних) клітин.

ОТОЛІТОВИЙ АПАРАТ – частина вестибулярного 
апарату, яка складається із плями маточки, плями мішеч-
ка і отолітів, що реаґують на прямолінійні прискорення 
та зміну сили тяжіння.

ОТОЛОҐ – лікар – фахівець з вушних захворю-
вань.

ОТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає анатомію, фізіо-
лоґію, патолоґію і лікування хвороб вуха.

ОТОМІКОЗ – захворювання вуха, яке спричи-
нюється паразитичними грибками. Збудниками О. 
в основному є плісня ві грибки родів Aspergillus, 
Penicillium, Mucorі ін., а також дріжджоподібні гриб-
ки роду Candida. Залежно від локалізації розрізняють 
грибковий зов нішній отит, грибковий середній отит і 
грибкове ураження вушних післяопераційних порож-
нин. Виникненню О. сприяють особливості анатоміч-
ної будови зовнішнього слухового проходу, екзематоз-
ні ураження і травми зовніш нього слухового проходу, 
тривала гноєтеча із вуха при хро нічному гній ному се-
редньому отиті, порушення обміну речовин, явища дис-
бактеріозу, алерґічні компоненти. Перебіг О. тривалий, 
з повільним проґресуванням процесу і періодичними 
загостреннями, зумовленими циклом розвитку гриб-
ків у вухах.

ОТОНЕВРОЛОҐІЯ – розділ оториноларинґолоґії, 
що вивчає функціональний стан нюхового, смакового, 
вестибулярного і слухового аналізаторів у нормі і при 
різних захворюваннях.

ОТООКУЛОРЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Альпорта синдром.

ОТОПІОРЕЯ – витікання гною із барабанної по-
рожнини в слуховий прохід.

ОТОПАЛАТОДІГІТАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Тейбі синдром.

ОТОПЛАСТИКА – хірурґічний метод реконструк-
ції орґана слуху, який полягає в частковому або пов-
ному відновлен ні функції зовнішнього і середнього 
вуха.

ОТОРАҐІЯ – кровотеча з вуха або з обох вух.
ОТОРЕЯ – витікання серозної, серозно-гнійної або 

гнійної рідини з вуха, головним чином, при запален-
ні середнього вуха після перфорації барабанної пере-
тинки.

ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОҐІЧНИЙ ІНСТРУМЕН-
ТАРІЙ – спеціальні ін струменти для діаґностичних і 
оперативних втручань на вухах, носі та його придатко-
вих пазухах, у глотці й гортані.

ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОҐІЯ – розділ клінічної ме-
дицини, що вивчає фізіолоґію і патолоґію вуха, носа, 
глотки, гортані, трахеї і суміжних з ними ділянок.

ОТОРИНОЛАРИНҐОЛОҐІЯ ВІЙСЬ КОВА – роз-
діл оториноларинґолоґії та військової медицини, що вив-
чає дію на ЛОР-орґани фізичних і нервово-психічних 
навантажень, зумовлених специфікою діяльності різних 
родів військ, здійснює пошук захисних засобів і способів 
проти травмуючого їх впливу, розробляє методи етапно-
го лікування і військово-лікарської експертизи бойових 
уражень вуха, носа та гортані, розробляє найбільш ра-
ціональні методи і засоби підвищення стійкості ЛОР-
орґанів для максимального скорочення термінів адапта-
ції до військових умов, забезпечує медичний контроль за 
станом здоров’я особового складу; розробляє і здійснює 
спрямовані лікувально-профілактичні заходи.

ОТОРИНОЛАРИНҐОНЕВРОЛОҐІЯ – див.: Ото-
невролоґія.

ОТОСАЛЬПІНҐОСКОП – інструмент для огляду 
устя слухової труби.

ОТОСКЛЕРОЗ – вогнищеве ураження кісткового 
лабіринту внутрішнього вуха, яке характеризується про-
ґресуючим зниженням слуху і відчуттям шуму у вухах. 
Залежно від активності процесу виділяють активні і 
спокійні отосклеротичні вогнища. Активне отосклеро-
тичне вогнище – це ділянка незрілої кістки з активни-
ми остеопластичними і резорбтивними процесами, ви-
раженим кровонаповненням судин кістково-мозкових 
просторів, як правило, спонґіозної будови. Спокійне ото-
скле ротичне вогнище являє собою ділянку перебудова-
ної, але більш зрілої кістки з формуванням пластинчас-
тих кісткових структур і зменшенням кровопостачання 
за рахунок запустіння судин, як правило, компактної, 
склеротичної будови.

ОТОСКЛЕРОМА – склеромне ураження з утворен-
ням склеромної ґрануляційної тканини в слизовій обо-
лонці барабанної порожнини і в шкірі зовнішнього слу-
хового проходу.

ОТОСКОП – прилад для огляду і до слідження зов-
нішнього слухового проходу, барабанної перетинки, а за 
можливості – середнього вуха.

ОТОСКОПІЯ – метод огляду зовніш нього слухово-
го проходу, барабанної перетинки, а при її руйнуванні – 
лабіринтної стінки барабанної порожнини і утворень, 
розташованих у ній.

ОТОСПОНҐІОЗ – див.: Отосклероз.
ОТОТОПІКА – здатність людини і тварин визнача-

ти на слух місце джерела звуку.
ОТОФОН – прилад для підсилення слуху в людей, 

які недочувають; слухова трубка.
ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ – середовище про-

живання та виробничої діяльності людини; фактори О. 
с. поділяються на природні та штучні; до найважливі-
ших природних факторів О. с., що мають вплив на лю-



717 ОТРУЄННЯ – ОТРУЄННЯ АТРОПІНОМ

дину, належать: ґазовий склад, барометричний тиск, 
температура, вологість, рухливість та іонізація повітря; 
макро- і мікроелементний склад води та продуктів хар-
чування; зоо- і фітопланктон води; мікроорґанізми во-
ди та ґрунту; космічна та сонячна радіація; природне 
радіо активне випромінювання та ін; штучні фактори 
О. с. виникають у процесі виробничої діяльності лю-
дини – забруднення повітря, води, ґрунту та продуктів 
харчування шкідливими хімічними і біолоґічними ре-
човинами, шум, вібрація, прискорення, електромаґніт-
ні поля і т. ін.

ОТРУЄННЯ – патолоґічні процеси, які розвивають-
ся в людей і тварин внаслідок екзоґенного потрапляння 
в орґанізм хімічних речовин, здатних спричинити пору-
шення різних фізіолоґічних функцій і створити загрозу 
для життя; за перебігом О. поділяють на гострі, підго-
стрі та хронічні.

О. β-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ – О. проявляєть-
ся артеріальною гіпотензією, брадикардією, судомами, 
серцевою аритмією.

О. АЗОТНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. кислота-
ми та лугами.

О. АЗОТУ ЗАКИСОМ – див.: О. хлороформом. 
О. АКОНІТИНОМ – аконітин міститься у росли-

нах – голубий жовтець, борець, переважно в їхніх буль-
бах; ці рослини поширені на Кавказі та в Середній Азії; 
серед алкалоїдів аконіти є найсильнішою отрутою; 
смертельна доза – 0,003-0,005 г.; О. а. найчастіше є не-
щасним випадком; бульби аконіту іноді помилково вжи-
вають у їжу замість хріну або селери; О. супроводжуєть-
ся болем у шлунку, нудотою, блюванням, утрудненням 
мовлення, послабленням зору та слуху, мимовільними 
сечовипусканням і дефекацією, розладнанням дихан-
ня, паралічем; смерть розвивається найчастіше внаслі-
док асфіксії.

О. АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ – див.: О. спир-
том етиловим. 

О. АЛЬДРИНОМ – див.: О. ДДТ.
О. АЛЬФАПРОДИНОМ – див.: О. наркотичними 

засобами.
О. АМІАКОМ (ҐАЗОМ) – О. проявляється подраз-

ненням очей та дихальних шляхів; кашлем, ядухою, бо-
лями в череві.

О. АМІАЧНОЮ РТУТТЮ – див.: О. ртуттю.
О. АМІЛНІТРИТОМ – див.: О. ні тритами.
О. АМІНАЗИНОМ – див.: О. фено тіазинами.
О. АМІНОФІЛІНОМ (КОФЕЇНОМ, ТЕОФІЛІ-

НОМ) – О. проявляється безсонням, неспокоєм, ано-
рексією, блюванням, зневоднюванням, судомами; при 
підвищеній чутливості можливий судинний колапс; до-
рослі чутливіші, ніж діти.

О. АМІТРИПТИЛІНОМ – див.: О. трициклічними 
антидепресантами.

О. АМОБАРБІТАЛОМ – див.: О. барбітуратами.
О. АМОНІЮ ГІДРОКСИДОМ – див.: О. кислота-

ми та лугами.
О. АМОНІЮ КАРБОНАТОМ – див.: О. кислота-

ми та лугами.

О. АМОНІЮ ФТОРИДОМ – див.: О. фторидами.
О. АМФЕТАМІНАМИ (АМФЕТАМІНУ СУЛЬ-

ФАТ, АМФЕТАМІНУ ФОСФАТ, ДЕКСТРОАМФЕ-
ТАМІН, МЕТАМФЕТАМІН, ФЕНАМФЕТАМІН) – 
О. проявляється психомоторним збудженням, балакучіс-
тю, ейфорією, інсомнією, подразливістю, підсиленням 
рефлексів, анорексією, сухістю в роті; аритміями, анґі-
нозними болями, блокадами серця; психотичним синд-
ромом, нездатністю концентрувати увагу або спокійно 
сидіти.

О. АМФЕТАМІНУ СУЛЬФАТОМ – див.: О. ам-
фетамінами.

О. АМФЕТАМІНУ ФОСФАТОМ – див.: О. амфе-
тамінами. 

О. АНАПРИЛІНОМ – див.: О. пропранололом.
О. АНІЛІНОВИМИ ЧОРНИЛАМИ – див.: О. аце-

танілідом.
О. АНІЛІНОВОЮ ОЛІЄЮ – див.: О. ацетанілі-

дом.
О. АНІЛІНОМ – див.: О. ацетанілідом.
О. АНТИГІСТАМІННИМИ ЗАСОБАМИ – О. про-

являється збудженням або депресією, сонливістю, не-
спокоєм, дезорієнтацією, галюцинаціями, тахікардією, 
серцевою аритмією, гіпертермією, делірієм, судомами.

О. АНТИДЕПРЕСАНТАМИ – див.: О. варфари-
ном.

О. АНТИСЕПТИЧНИМИ ЗАСО БАМИ – див.: О. 
резорцином; О. фенолами.

О. АНТИФРИЗОМ – див.: О. спиртом метиловим; 
О. етиленґліколем.

О. АНТИХОЛІНЕРҐІЧНИМИ ЗАСОБАМИ – див.: 
О. беладонни алкалоїдами.

О. АСПІРИНОМ ТА ІНШИМИ САЛІЦИЛАТА-
МИ – О. при прийомі всередину менше 200–300 мг/
кг аспірину не розвивається; більшому ризику підля-
гають діти, які впродовж певного часу були хворими, 
мали підвищену температуру або лікувались аспіри-
ном; найтоксичніша форма саліцилатів – метилсалі-
цилат; ранніми симптомами О. саліцилатами є нудота 
та блювання, потім розвивається гіперпное, гіперре-
активність, гіпертермія і навіть судоми; ця симптома-
тика швидко змінюється пригніченням із сонливістю, 
порушенням дихання та колапсом; гіперпное викликає 
вимивання СО2 з повітрям, що видихається, і внаслі-
док цього зниження концентрації вугільної кислоти в 
плазмі; це, особливо в дорослих, призводить до збіль-
шення рН плазми (респіраторний алкалоз), на що нир-
ки реаґують виділенням великої кількості основ у фор-
мі бікарбонатів; з бікарбо на тами втрачаються також 
Na, K і велика кількість орґанічних кислот; у дітей 
мо лодшого віку, навпаки, швидко розвива ється мета-
болічний ацидоз (зниження рН плазми) внаслідок по-
рушення обміну ґлюкози саліцилатами; токсичні ефек-
ти саліцилатів та втрата буферних основ порушують 
метаболічні процеси, внаслі док чого розвивається ке-
тоз.

О. АТРОПІНОМ – О. найчастіше є нещасним ви-
падком, коли насіння та ягоди беладонни, блекоти чор-
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ної, дурману звичайного споживають помилково, вва-
жаючи їх за їстівні; 5-6 ягід звичайної беладонни спри-
чинюють смерть у дітей, 40-50 ягід – у дорослих; іноді 
спостерігаються випадки самогубства від вживання 
препарату, що містить атропін; вбивства – надзвичай-
но рідкісне явище; смертельна доза атропіну – 0,1 г; 
О. проявля ється сухістю шкіри та слизових оболонок, 
розширенням зіниць, почервонінням шкіри, гіпертер-
мією, тахікардією, неспокоєм, комою, дихальною не-
достатністю, судомами; смерть, як правило, настає про-
тягом першої доби внаслідок паралічу дихального цен-
тру; атропін у трупі зберігається тривалий час, тому 
при токсиколоґічному дослідженні внутрішніх орґанів, 
його можна виявити навіть через багато місяців після 
смерті.

ОТРУЄННЯ АЦЕТАМІНОФЕНОМ (ПАРАЦЕ-
ТАМОЛ) – О., при якому метаболізм ацетамінофену в 
орґанізмі йде таким шляхом: за допомогою цитохром-
Р-450-залежної ферментної системи продукується по-
тенційно токсичний метаболіт ацетамінофену, який у 
подальшому зв’язується ґлутатіоном у печінці; при ви-
раженому передозуванні надмірні кількості метаболіту 
виснажують запаси ґлутатіону, внаслідок чого розви-
вається некроз печінки; О. проявляється спочатку часто 
безсимптомно; можливі помірна нудота, блювання, знач-
не потовиділення, блідість, ознаки гепатотоксичної дії, 
оліґурія; з часом (через 24–48 годин) виникають нудота, 
стійке блювання, біль у правому підребер’ї, жовтяниця, 
порушення зсідання крові, гіпоґлікемія, енцефалопатія, 
печінкова недостатність; можливі ниркова недостатність 
і міокардіопатія.

О. АЦЕТАНІЛІДОМ [АНІЛІНОВЕ ЧОРНИЛО, 
АНІЛІНОВА ОЛІЯ, ХЛОРАНІЛІН, ФЕНАЦЕТИН 
(АЦЕТОФЕНЕТИДИН)] – О. проявляється ціанозом 
внаслідок утворення метгемоґлобіну і сульфогемоґлобі-
ну, задишкою, слабкістю, запамороченням, анґінозни-
ми болями, висипами на шкірі та кропив’янкою, блю-
ванням, маренням, депресією, дихальною та серцевою 
недостатністю.

О. АЦЕТИЛЕНОМ (ҐАЗ) – див.: О. вуглецю мо-
нооксидом.

О. АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЮ КИСЛОТОЮ – 
див.: О. аспірином та іншими саліцилатами.

О. АЦЕТОНІТРИЛОМ (РІДИНА ДЛЯ ПРИКРІП-
ЛЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ НІГТІВ) – О. має клініч-
ну картину О. ціанідами внаслідок того, що в орґанізмі 
ацетонітрил перетворюється в ціанід.

О. АЦЕТОНОМ (КЕТОНИ, КЛЕЇ ДЛЯ АВІАМО-
ДЕЛЮВАННЯ, РІДИНА ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЛАКУ) – О. 
при вдиханні парів ацетону проявляється подраз ненням 
бронхів, гіперемією та набряком легенів, послабленням 
дихання, задишкою, симптомами сп’яніння, сопором, 
кетозом; при потраплянні ацетону всередину спостері-
гається така ж клінічна картина, як при вдиханні парів, 
за винятком прямої дії на легені.

О. БАРБІТУРАТАМИ (АМОБАР БІТАЛ, МЕПРО-
БАМАТ, ПЕТНОБАРБІТАЛ, ФЕНОБАРБІТАЛ, СЕ-
КОБАРБІТАЛ) – О. проявляється головним болем, 

сплутаністю свідомості, птозом, психомоторним збуд-
женням, делірієм, зникненням рогівкового рефлексу, ди-
хальною недостатністю, комою.

О. БАРІЮ СПОЛУКАМИ (БАРІЮ АЦЕТАТ, 
БАРІЮ ГІДРОКСИД, БАРІЮ КАРБОНАТ, БАРІЮ 
НІТРАТ, БАРІЮ СІЛЬФІД, БАРІЮ ХЛОРИД) – О. 
проявляється блюванням, болями в череві, проносом, 
тремором, судомами, артеріальною гіпертензією, зупин-
кою серця.

О. БЕЛАДОННИ АЛКАЛОЇДАМИ (АТРОПІН, 
ГІОСЦІАМІН, СКОПОЛАМІН, СТРАМОНІЙ) – 
див.: О. атропіном.

О. БЕНЗИНОМ – див.: О нафтою, про дуктами пе-
реґонки. 

О. БЕНЗОДІАЗЕПІНАМИ (ВАЛІУМ, ДАЛМАН, 
ЛІБРІУМ) – О. проявляється седативним ефектом аж 
до коми, особливо в поєднанні з алкоголем.

О. БЕНЗОЛОМ (КЛЕЇ ДЛЯ АВІАМОДЕЛЮ-
ВАННЯ, КСИЛОЛ, ТОЛУОЛ, ВУГЛЕВОДНІ БЕН-
ЗОЛЬНОГО РЯДУ) – О. проявляється запаморочен-
ням, слабкістю, головним болем, ейфорією, нудотою, 
блюванням, шлуночковою аритмією, паралічем, судо-
мами; при хронічному О. виникає апластична анемія, 
лейкоз.

О. БІСГІДРОКСИКУМАРИНОМ – див.: О. вар-
фарином.

О. БЛІДОЮ ПОГАНКОЮ – див.: Бліда поганка.
О. БЛЮВОТНИМ КАМЕНЕМ – див.: О. миш’яком 

і сурмою.
О. БОЛОТНИМ ҐАЗОМ – див.: О. вуглецю моно-

оксидом.
О. БОРАТАМИ (БОРНА КИСЛОТА) – О. прояв-

ляється нудотою, блюванням, проносом, гемораґічним 
ґастро ентеритом, загальною слабкістю, сонливістю, 
пригніченням ц. н. с., судомами, яскраво-червоним ви-
сипом, шоком.

О. БОРНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. боратами.
О. БРОМІДАМИ – О. проявляється нудотою, блю-

ванням, шкірним висипом (типу акне), невиразним мо-
вленням, атаксією, сплутаністю свідомості, психотич-
ною поведінкою.

О. БУЛАНОМ – див.: О. ДДТ.
О. ВАЛІУМОМ – див.: О. бензодіазепінами.
О. ВАПНОМ ХЛОРНИМ – див.: О. хлором.
О. ВАРФАРИНОМ (БІСГІДРОКСИКУМАРИН, 

ДИКУМАРОЛ, ЕТИЛ БІСКУМАЦЕТАТ, СУПЕР-
ВАРФАРИНИ) – одноразовий прийом усередину не 
являє небезпеки; численні високі дози викликають по-
рушення зсідання крові; як правило, навіть “супер”-пре-
парати не викликають серйозних нас лідків.

О. ВЕРАПАМІЛОМ – О. проявляється нудотою, 
блюванням, сплутаністю свідомості, брадикардією, ар-
теріальною гіпотензією.

О. ВИХЛОПНИМИ ҐАЗАМИ – див.: О. вуглецю 
монооксидом.

О. ВІДБІЛЮВАЧЕМ ХЛОРНИМ – див.: О. гіпохло-
ритами.

О. ВІСКІ – див.: О. спиртом етиловим.
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ОТРУЄННЯ ВІСМУТУ СПОЛУКАМИ – О. прояв-
ляється виразковим стоматитом, анорексією, головним бо-
лем, шкірним висипом, ураженням ниркових канальців.

О. ВУГІЛЬНИМ АНҐІДРИДОМ – див.: О. вуглецю 
діоксидом.

О. ВУГЛЕВОДНЯМИ – див.: О. наф тою, продук-
тами перегонки.

О. ВУГЛЕВОДНЯМИ БЕНЗОЛЬНОГО РЯДУ – 
див.: О. бензолом.

О. ВУГЛЕКИСЛИМ ҐАЗОМ – див.: О. вуглецю 
діоксидом.

О. ВУГЛЕЦЕМ ЧОТИРИХЛОРИСТИМ (ТЕТ-
РАХЛОРМЕТАН) – О. проявляється нудотою, блюван-
ням, болями в череві, головним болем, сплутаністю сві-
домості, порушенням зору, пригніченням діяльності ц. н. 
с.; фібриляцією шлуночків, нефропатією, гепатопатією.

О. ВУГЛЕЦЮ ДИСУЛЬФІДОМ – див.: О. сірко-
воднем.

О. ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДОМ (ВУ ГІЛЬНИЙ АН-
ГІДРИД, ВУГЛЕКИСЛИЙ ҐАЗ) – О. проявляється за-
дишкою, шумом у вухах, серцебиттям.

О .  ВУГЛЕЦЮ  МОНООКСИДОМ  (АЦЕ-
ТИЛЕН, БОЛОТНИЙ ҐАЗ, ВИ ХЛОПНІ ҐАЗИ, 
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ ҐАЗ, КАРБОНІЛ ЗАЛІЗА, 
СВІТИЛЬНИЙ ҐАЗ, ЧАДНИЙ ҐАЗ) – токсичність вуг-
лецю монооксиду залежить від тривалості дії, концен-
трації в повітрі, що вдихається, інтенсивності дихання 
та кровообігу; прояви О. відповідають вмісту карбокси-
гемоґлобіну в крові; спостерігається головний біль, за-
паморочення, задишка, сплутаність сві домості, розши-
рення зіниць, судоми, кома.

О. ГАЗОЛІНОМ – див.: О. нафтою, продуктами пе-
реґонки.

О. ГАСОМ – див.: О. нафтою, продуктами перегон-
ки.

О. ГВАЯКОЛОМ – див.: О. фенолом.
О. ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТОМ – див.: 

О. фосфорорґанічними сполуками.
О. ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛОМ (ГЕКСАХЛОР-

ЦИКЛОГЕКСАН, ЛІН ДАН) – О. проявляється под-
разливістю, психомоторним збудженням, спазмами 
м’язів, клонічними і тонічними судомами, дихальною 
недостатністю.

О. ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАНОМ – див.: 
О. гексахлорбензолом.

О. ГЕПТАХЛОРОМ – див.: О. ДДТ.
О. ГЕРБІЦИДАМИ – див.: О. миш’яком і сурмою; 

О. динітро-о-крезолом.
О. ГЕРОЇНОМ – див.: О. наркотичними засобами.
О. ГІБРИДАМИ ЛЕТКИМИ – див.: О. сірковод-

нем.
О. ГІОСЦІАМІНОМ – див.: О. беладонни алкалої-

дами.
О. ГІПОХЛОРИТАМИ (ВІДБІЛЮВАЧ ХЛОР-

НИЙ) – О. проявляється, як правило, помірною болю-
чістю та запаленням слизової оболонки рота та шлун-
ково-кишкового тракту; кашлем, задишкою, блюванням, 
пухирями на шкірі.

О. Н2-ГІСТАМІНОБЛОКАТОРАМИ – О. прояв-
ляється незначними порушеннями діяльності шлунко-
во-кишкового тракту; можливі зміни фармакокінетики 
та фармакодинаміки інших лі карських засобів.

О. ГОРІЛКОЮ – див.: О. спиртом етиловим.
О. ҐЛУТЕМІДОМ – О. проявляється сонливістю, 

пониженням або відсутністю рефлексів, розширенням 
зіниць, артеріальною гіпотензією, пригніченням дихан-
ня, комою.

О. ДАЛМАНОМ – див.: О. бензодіазепінами.
О. ДДТ (4,4ґ-ДИХЛОРДИФЕНІЛ ТРИХЛОР-

МЕТИЛМЕТАН) [АЛЬДРИН, БУЛАН, ГЕПТАХЛОР, 
ДИЛАН, ДИЛЬДРИН, ЕНДРИН, МЕТОКСИ ХЛОР, 
ПРОЛАН, ТОКСАФЕН, ХЛОРДАН, ХЛОРОРҐАНІЧ-
НІ ІНСЕКТИЦИДИ] – О. проявляється блюванням (од-
разу після О. або пізніше); парестезіями, загальним не-
здужанням, великорозмашистим тремором, судомами, 
набряком легень, фібриляцією шлуночків, дихальною 
недостатністю.

О. ДЕЗОДОРАНТАМИ – див.: О. нафталіном; О. 
парадихлорбензолом.

О. ДЕКСТРОАМФЕТАМІНОМ – див.: О. амфе-
тамінами.

О. ДЕМЕТОНОМ – див.: О. фосфор орґанічними 
сполуками.

О. ДИКУМАРОЛОМ – див.: О. варфарином.
О. ДИЛАНОМ – див.: О. ДДТ.
О. ДИЛЬДРІНОМ – див.: О. ДДТ. 
О. ДИНІТРОБЕНЗОЛОМ – див.: О. нітробензо-

лом.
О. ДИНІТРО-О-КРЕЗОЛОМ (ГЕРБІЦИДИ, ПЕС-

ТИЦИДИ) – препарати динітро-о-крезолу здатні всмок-
туватися через шкіру; О. проявляється стомлюваністю, 
спрагою, почервонінням обличчя, нудотою, блюванням, 
болями в череві, гіперпірексією, тахікардією, втратою 
свідомості, задишкою, зупинкою дихання.

О. ДИПТЕРЕКСОМ (ТРИХЛОРФОН, ХЛОРО-
ФОС) – див.: О. фосфор орґанічними сполуками.

О. ДИФЕНОКСИЛАТОМ З АТРОПІНОМ – О. 
проявляється сонливістю, апатією, ністаґмом, точкови-
ми зіницями, тахікардією, комою, пригніченням дихан-
ня; симптоми О. можуть проявлятися з затримкою до 
12 годин.

О. ДІАЗИНОНОМ – див.: О. фосфор орґанічними 
сполуками.

О. ДІЕТИЛАМІДОМ ЛІЗЕРҐІНОВОЇ КИСЛО-
ТИ – див.: О. лізерґінової кислоти діетиламідом.

О. ДІЕТИЛЕНҐЛІКОЛЕМ – див.: О. етиленґліко-
лем.

О. ДІУРЕТИКАМИ РТУТНИМИ – див.: О. ртут-
тю.

О. ДОКСЕПІНОМ – див.: О. трициклічними анти-
депресантами.

О. ДОНОВАНА РОЗЧИНОМ – див.: О. миш’яком 
і сурмою.

О. ЕТАНОЛОМ – див.: О. спиртом етиловим.
О. ЕТИЛБІСКУМАЦЕТАТОМ – див.: О. варфа-

рином.
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ОТРУЄННЯ ЕТИЛЕНҐЛІКОЛЕМ (АНТИФРИ-
ЗИ, ДІЕТИЛЕНҐЛІКОЛЬ) – О. проявляється при пот-
раплянні в очі іридоциклітом; при потраплянні всереди-
ну – ознаками сп’яніння при відсутності запаху із рота, 
нудотою, блюванням, спазмами м’язів кистей та сту-
пень, болями в попереку; кристалами оксалатів у сечі; 
оліґурією, що переходить в анурію та гостру ниркову 
недостатність; порушенням дихання, судомами, комою; 
електроліти крові – дефіцит аніонів.

О. ЕТИЛОВИМ СПИРТОМ – див.: О. спиртом 
етиловим.

О. ЕФІРОМ – див.: О. хлороформом.
О. ЗАЛІЗОВМІСНИМИ ВІТАМІНАМИ – див.: 

О. залізом.
О. ЗАЛІЗОМ [ЗАЛІЗОВМІСНІ ВІТАМІНИ, КАР-

БОНІЛ ЗАЛІЗА, СОЛІ ДВОВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА 
(ҐЛЮКОНАТ ЗАЛІЗА, СУЛЬФАТ ЗАЛІЗА), СОЛІ 
ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА] – елементарне залізо має 
токсичну дію на шлунково-кишковий тракт, серцево-су-
динну і центральну нервову систему; доза елементарно-
го заліза менша 20 мг/кг нетоксична, 20–60 мг/кг – може 
викликати легку і середньотоксичну дію, доза 200–250 
мг/кг може стати смертельною; виділяють 4 стадії О. 
залізом; на І стадії, яка розвивається впродовж перших 
6 годин, можуть з’явитися збудливість, блювання, бурх-
ливий пронос, біль у животі, судоми, загальмованість 
та кома; ІІ стадія – період несправжнього благополуч-
чя – починається з 10–14 годин після отруєння і триває 
до 24 годин; у ІІІ стадії (12–48 годин після отруєння) 
можливий розвиток шоку, зниження кровопостачання 
тканин та гіпоґлікемія; рівень сироваткового заліза може 
бути нормальним; спостерігаються також ознаки ура-
ження печінки, гарячка, лейкоцитоз, гемораґії, інверсія 
зубців Т на електрокардіоґрамі, дезорієнтація, неспокій, 
загальмованість, судоми, кома, шок, ацидоз; можлива 
смерть; ІV стадія О. розвивається через 2–5 тижнів і ха-
рактеризується пізніми ускладненнями: обструкцією ан-
трального або пілоричного відділу шлунка чи кишечни-
ку, цирозом печінки, ураженням ц. н. с.

О. ІЗОНІАЗИДОМ – О. проявляється психомотор-
ним збудженням, судомними нападами, парестезіями, 
перифе рій ним невритом, комою.

О. ІЗОПРОПІЛОВИМ СПИРТОМ – див.: О. спир-
том ізопропіловим.

О. ІМІПРАМІНОМ – див.: О. трициклічними ан-
тидепресантами.

О. ІНСЕКТИЦИДАМИ – див.: О. фторидами; О. 
ДДТ; О. парадихлорбензолом; О. фосфорорґанічними 
сполуками.

О. ЙОДОМ – О. проявляється пекучим болем у роті, 
глотці, стравоході; набряком гортані; блюванням, боля-
ми в череві, проносом; шоком, невритом; слизові обо-
лонки набувають коричневого кольору.

О. ЙОДОФОРМОМ – О. проявляється дерматитом; 
блюванням; пригніченням ц. н. с., збудженням; комою, 
утрудненим диханням.

О. КАДМІЄМ – О. проявляється сильними спазмами 
в череві, блюванням, проносом; сухістю в горлі, кашлем, 

задишкою, головним болем; шоком, комою; спостері-
гається коричневий колір сечі, ниркова недостатність.

О. КАЛІЮ БІХРОМАТОМ – див.: О. хромовою 
кислотою.

О. КАЛІЮ ГІДРОКСИДОМ – див.: О. кислотами 
та лугами.

О. КАЛІЮ КАРБОНАТОМ – див.: О. кислотами 
та лугами.

О. КАЛІЮ НІТРАТОМ – див.: О. кислотами та лу-
гами.

О. КАЛІЮ НІТРИТОМ – див.: О. нітритами.
О. КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТОМ – О. проявляєть-

ся темно-коричневим ко льором та опіками слизової 
оболонки рота, набряком глотки; гіпотензією; нефро-
патією.

О. КАЛІЮ ХРОМАТОМ – див.: О. хромовою кис-
лотою.

О. КАЛІЮ ЦІАНІДОМ – див.: О. ціанідами.
О. КАЛОМЕЛЛЮ (ХЛОРИД РТУТІ) – див.: 

О. ртуттю.
О. КАМФОРОЮ (КАМФОРНА ОЛІЯ) – О. про-

являється запахом камфори при диханні, головним бо-
лем, сплутаністю свідомості, делірієм, галюцинаціями, 
судомами, комою. 

О. КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИМ ҐАЗОМ – див.: О. вуг-
лецю монооксидом.

О. КАНАЛІЗАЦІЙНИМ ҐАЗОМ – див.: О. сірко-
воднем.

О. КАНТАРИДАМИ (КАНТАРИДИН, ШПАНСЬ-
КІ МУШКИ) – О. проявляється подразненням шкіри 
та слизових оболонок з утворенням пухирів, нудотою, 
блюванням, проносом з кров’ю; пекучим болем у спині 
та уретрі; пригніченням дихання, судомами, комою; ме-
нораґіями.

О. КАРБОЛОВОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. фе-
нолами.

О. КАРБОНАТАМИ (АМОНІЮ, КАЛІЮ, НА-
ТРІЮ) – див.: О. кислотами та лугами.

О. КАРБОНІЛОМ ЗАЛІЗА – див.: О. вуглецю мо-
нооксидом.

О. КЕТОНОМ – див.: О. ацетоном. 
О. КИСЛОТАМИ ТА ЛУГАМИ [КИСЛОТИ: 

АЗОТНА, ОЦТОВА, СІРЧАНА, СОЛЯНА, ФОС-
ФОРНА; ЛУГИ: АМОНІЮ ГІДРОКСИД (НАША-
ТИРНИЙ СПИРТ), ПОБУТОВІ МИЮЧІ ЗАСОБИ, 
КАЛІЮ ГІДРО КСИД (ПОТАШ); КАРБОНАТ НАТ-
РІЮ, КАЛІЮ АБО АМОНІЮ, НАТ РІЮ ГІДРОК-
СИД (КАУСТИЧНА СОДА)] – О. проявляється: при 
вдиханні парів, потраплянні на шкіру, в очі або всере-
дину – опіками, локальними болями; як правило, луги 
пошкоджують шлунково-кишковий тракт сильніше, ніж 
кислоти; при тяжкому отруєнні виникає слинотеча і ст-
ридор; пацієнти, які пережили гострий період, можуть у 
подальшому померти від вторинної інфекції; через тиж-
день після О. або пізніше може виникнути перфорація 
стравоходу або шлунка; перфорація в середостіння від-
бувається гостро, супроводжується сильним болем у ді-
лянці грудей; навіть при сприятливому перебігу через 
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кілька тижнів після О. може утворитися стриктура; при-
чиною смерті може стати циркуляторний шок, асфіксія 
внаслідок наб ряку глотки, перфорація стравоходу, на-
бряк легень.

ОТРУЄННЯ КІНСЬКИМИ БОБАМИ – див.: 
Фавізм.

О. КЛЕЄМ ДЛЯ АВІАМОДЕЛЮВАННЯ – див .: 
О. ацетоном.

О. КЛОНІДИНОМ – О. проявляється седативним 
ефектом; періодичними апное; артеріальною гіпотен-
зією.

О. КОДЕЇНОМ – див.: О. наркотичними засобами.
О. КОКАЇНОМ – О. проявляється збудженням, 

потім депресією; нудотою, блюванням; втратою само-
контролю, неспокоєм, галюцинаціями; значним пото-
виділенням; проґресуючим пригніченням дихання аж 
до дихальної недостатності; судомами, ціанозом; сер-
цево-судинною недостатністю.

О. КОФЕЇНОМ – див.: О. амінофіліном. 
О. КРЕЗОЛАМИ – див.: О. фенолами.
О. КСИЛОЛОМ – див.: О. бензолом.
О. ЛІБРІУМОМ – див.: О. бензодіазепінами.
О. ЛІГРОЇНОМ – див.: О. нафтою, продуктами пе-

реґонки.
О. ЛІЗЕРҐІНОВОЇ КИСЛОТИ ДІЕТИЛАМІ-

ДОМ – О. проявляється сплутаністю свідомості, галю-
цинаціями, психомоторним збудженням, комою; спо-
стерігаються ремінесценції за типом повернення до 
минулого.

О. ЛІНДАНОМ – див.: О. гексахлорбензолом.
О. ЛІТІЮ СОЛЯМИ – С. проявляється нудотою, 

блюванням, проносом; тремором, сонливістю; нирко-
вою недостатністю; нецукровим діабетом.

О. ЛУЖНИМИ СУЛЬФІДАМИ – див.: О. сірко-
воднем.

О. МАЗУТОМ – див.: О. нафтою, продуктами пе-
регонки.

О. МАЛАТІОНОМ (КАРБОФОС) – див.: О. фос-
форорґанічними сполуками.

О. МАРҐАНЦЕВОКИСЛИМ КА ЛІЄМ – див.: 
О. калію перманґанатом.

О. МАСТИЛАМИ – див.: О. нафтою, продуктами 
перегонки.

О. МЕПЕРИДИНОМ – див.: О. наркотичними за-
собами.

О. МЕПРОБАМАТОМ – див.: О. барбітуратами.
О. МЕРТІОЛАТОМ – див.: О. ртуттю.
О. МЕТАДОНОМ – див.: О. наркотичними засоба-

ми.
О. МЕТАЛЬДЕГІДОМ – О. проявляється нудо-

тою, блюванням, відрижкою; болями в череві; м’язовою 
риґідністю; тахіпное; судомами; комою.

О. МЕТАМФЕТАМІНОМ – див.: О. амфетаміна-
ми.

О. МЕТАНОЛОМ – див.: О. спиртом метиловим.
О. МЕТИЛОВИМ СПИРТОМ – див.: О. спиртом 

метиловим.
О. МЕТОКСИХЛОРОМ – див.: О. ДДТ.

О. МИШ’ЯКОМ І СУРМОЮ (СПОЛУКИ 
МИШ’ЯКУ: ҐЕРБІЦИДИ, ДОНОВАНА РОЗЧИН, 
ПАРИЗЬКА ЗЕЛЕНЬ, ПЕСТИЦИДИ, ФАУЛЕРІВ 
РОЗЧИН; СПОЛУКИ СУРМИ: БЛЮВОТНИЙ КА-
МІНЬ, СТИБОФЕН) – О. проявляється спазмом горла, 
порушенням ковтання, печінням та болями у шлунково-
кишковому тракті, блюванням, проносом; зневоднюван-
ням, набряком легень, нирковою недостатністю, печін-
ковою недостатністю.

О. МІДІ СОЛЯМИ ( АЦЕТАТ МІДІ, ОКСИД 
МІДІ, СУЛЬФАТ МІДІ, ХЛОРИД МІДІ) – О. прояв-
ляється печінням та металічним присмаком у роті, блю-
ванням, проносом, болями в череві, шоком, жовтяни-
цею, судомами, анурією.

О. МОРФІНОМ – див.: О. наркотичними засоба-
ми.

О. МУХОМОРАМИ – див.: Мухомор.
О. НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ (АЛЬФА-

ПРОДИН, ГЕРОЇН, КОДЕЇН, МЕПЕРИДИН, МЕ-
ТАДОН, МОР ФІН, ОПІАТИ, ПРОПОКСИФЕН) – 
О. проявляється точковими зіницями, сонливістю, по-
верхневим диханням, спастичністю м’язів.

О. НАТРІЮ ГІДРОКСИДОМ – див.: О. кислота-
ми та лугами.

О. НАТРІЮ КАРБОНАТОМ – див.: О. кислотами 
та лугами.

О. НАТРІЮ ФТОРИДОМ – див.: О. фторидами.
О. НАТРІЮ ЦІАНІДОМ – див.: О. ціанідами.
О. НАФТАЛІНОМ (АНТИМІЛЬ, ДЕЗОДОРУЮ-

ЧІ РЕЧОВИНИ, РЕПЕЛЕНТИ) – О. при потраплянні 
нафталіну на шкіру або в очі проявляється дерматитом, 
виразками на рогівці; при вдиханні парів – головним 
болем, сплутаністю свідомості, блюванням, задишкою; 
при потраплянні усередину – спазмами в чере ві, нудо-
тою, блюванням, головним болем, сплутаністю свідо-
мості, дизурією, внут ріш ньосудинним гемолізом, судо-
мами.

О. НАФТОЛАМИ – див.: О. фено лами.
О. НАФТОЮ, ПРОДУКТАМИ ПЕРЕҐОНКИ (АС-

ФАЛЬТ, БЕНЗИН, ҐАЗОЛІН, ДЬОГОТЬ, ГАС, КЛЕЇ 
ДЛЯ АВІАМОДЕЛЮВАННЯ, ЛІГРОЇН, МАЗУТ, 
ПЕТРОЛЕЙНИЙ ЕФІР, МАСТІАЛ, УАЙТ-СПІРІТ) – 
симптоми О. в основному пов’язані з ураженням ди-
хальної системи, шлункового-кишкового тракту і ц. н. 
с.; спочатку потерпілий (навіть внаслідок дії дуже не-
значної дози вуглеводнів) відчуває легку задуху і каш-
ляє; потім розвивається ціаноз, утруднене дихання, блю-
вання та безперервний кашель; у дітей старшого віку 
можуть виникнути відчуття печіння в ділянці шлунка та 
блювання; симптоми з боку ц. н. с. включають загальмо-
ваність, кому і судоми; ці прояви, як правило, залежать 
від дози отруюючих речовин і стають особливо вираже-
ними при О. найбільш леткими рідинами і герметизую-
чими складами на основі мінеральних олій; смертель-
на доза вуглеводнів при їхньому потраплянні в шлунок 
становить 350 мл, а при потраплянні в дихальні шляхи – 
2,5 мл; у тяжких випадках розвивається дилатація серця, 
мерехтлива аритмія та фібриляція шлуночків; якщо хво-
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рий помирає від пневмоніту, то, звичайно, це відбуваєть-
ся протягом перших 24 годин; завершення неускладненї 
пневмонії, як правило, відбувається впродовж 1 тижня, 
але у випадку, коли вона спричинена герметизуючими 
складами на основі мі неральних олій, цей процес роз-
тягується до 5–6 тижнів.

ОТРУЄННЯ НЕОСТИҐМІНОМ – див.: О. холіно-
міметиками та інгібіторами холінестерази.

О. НЕРВОВОПАРАЛІТИЧНИМИ ҐАЗАМИ – 
див.: О. фосфорорґанічними сполуками.

О. НІКОТИНОМ – див.: О тютюном.
О. НІТРИТАМИ (АМІЛНІТРИТ, БУТИЛНІТРИТ, 

НІТРИТ КАЛІЮ, НІТРИТ НАТРІЮ, НІТРОҐЛІЦЕ-
РИН) – О. проявляється метгемоґло бінемією, ціанозом, 
гіпоксією, розладами шлунково-кишкового тракту, блю-
ванням, головним болем, запамороченням, артеріальною 
гіпотензією, дихальною недостатністю, комою.

О. НІТРОБЕНЗОЛОМ [СИНТЕТИЧНА ОЛІЯ 
ҐІРКОГО  МИҐДАЛЮ  (МІРБАНОВА  ОЛІЯ), 
ДИНІТРОБЕНЗОЛ] – О. проявляється запахом ґірко-
го миґдалю з рота (схожий на запах при отруєнні ціані-
дами), сонливістю, головним болем, блюванням, атак-
сією, ністаґмом, коричневим кольором сечі, судом ними 
рухами, делірієм, ціанозом, комою, зупинкою дихан-
ня.

О. НІТРОҐЛІЦЕРИНОМ – див.: О. нітритами.
О. НІТРОПРУСИДОМ – див.: О. ціанідами.
О. НОРТРИПТИЛІНОМ – див.: О. трициклічними 

антидепресантами.
О. ОКСАЛАТАМИ – див.: О. щавлевою кислотою.
О. ОКТАМЕТИЛПІРОФОСФАМІДОМ – див.: 

О. фосфорорґанічними сполуками.
О. ОЛІЄЮ ГІРКОГО МИҐДАЛЮ – див.: О. ціані-

дами. 
О. ОПІАТАМИ – див.: О. наркотичними засобами.
О. ОЦТОВОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. кислота-

ми і лугами.
О. ПАРАДИХЛОРБЕНЗОЛОМ (ДЕЗОДОРАНТИ, 

ІНСЕКТИЦИДИ, РЕПЕЛЕНТИ) – О. проявляється 
болями в череві, нудотою, блюванням, проносом, судо-
мами, тетанією.

О. ПАРАКВАТОМ (ГЕРБІЦИД) – О. проявляється 
відразу болями в череві та блюванням; упродовж 24 го-
дин розвивається дихальна недостатність.

О. ПАРАЛЬДЕГІДОМ – О. проявляється запахом 
паральдегіду з рота, потьмаренням свідомості, звужен-
ням зіниць, пригніченням дихання, комою.

О. ПАРАМИ РТУТІ – див.: О. ртуттю.
О. ПАРАТІОНОМ (ТІОФОС) – див.: О. фосфо-

рорґанічними сполуками.
О. ПАРАЦЕТАМОЛОМ – див.: О. ацетамінофе-

ном.
О. ПАРИЗЬКОЮ ЗЕЛЕННЮ – див.: О. миш’яком 

і сурмою.
О. ПЕНТОБАРБІТАЛОМ – див.: О. барбітурата-

ми.
О. ПЕРМАНГАНАТОМ КАЛІЮ – див.: О. калію 

перманганатом.

О. ПЕСТИЦИДАМИ – див.: О. барію сполука-
ми; О. варфарином; О. ДДТ; О. динітро-о-крезолом; 
О. миш’яком і сурмою; О. парадихлорбензолом; О. пи-
ретрумом; О. талія солями; О. фосфором; О. фосфо-
рорґанічними сполуками; О. фторидами.

О. ПЕТРОЛЕЙНИМ ЕФІРОМ – див.: О. нафтою, 
продуктами перегонки.

О. ПІЛОКАРПІНОМ – див.: О. холіноміметиками 
та інгібіторами холінестерази.

О. ПРОЛАНОМ – див.: О. ДДТ. 
О. ПРОМАЗИНОМ – див.: О. фено тіазинами.
О. ПРОПОКСИФЕНОМ – див.: О. наркотичними 

засобами.
О. ПРОПРАНОЛОЛОМ – О. проявляється сплу-

таністю свідомості та судом ними нападами.
О. ПРОСТИҐМІНОМ – див.: О. холіноміметиками 

та інгібіторами холі нестерази.
О. ПРОТИПУХЛИННИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

(ВІНКРИСТИН, МЕРКАПТОПУРИН, МЕТОТРЕК-
САТ) – О. проявляється пригніченням кровотворення, 
нудотою, блюванням.

О. ПРОТРИПТИЛІНОМ – див.: О. трициклічними 
антидепресантами.

О. ПРОХЛОРПЕРАЗИНОМ – див.: О. фенотіази-
нами.

О. РАНІТИДИНОМ – див.: О. циметидином. 
О. РЕЗОРЦИНОМ – О. проявляється блюванням, 

запамороченням, шумом у вухах, тремором, делірієм, 
судомами, пригніченням дихання, комою.

О. РЕПЕЛЕНТАМИ – див.: О. нафталіном; О. па-
радихлорбензолом.

О. РІДИНОЮ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЛА КУ – див.: О. аце-
тоном.

О. РІДИНОЮ ДЛЯ ПРИКРІПЛЕННЯ КОСМЕ-
ТИЧНИХ НІГТІВ – див.: О. ацетонітрилом.

О. РОДЕНТИЦИДАМИ – див.: О. фторидами.
О. РТУТІ ХЛОРИДОМ – див.: О. ртуттю.
О. РТУТНИМИ ДІУРЕТИКАМИ – див.: О. ртут-

тю.
О. РТУТТЮ [АМІАЧНА РТУТЬ, УСІ СПОЛУКИ 

РТУТІ, КАЛОМЕЛЬ (ХЛОРИД РТУТІ), МЕРТІО-
ЛАТ, ПАРИ РТУТІ, РТУТНІ ДІУРЕТИ  КИ, СУЛЕ-
МА (ДВОХЛОРИСТА РТУТЬ)] – гостре О. р. прояв-
ляється тяжким ґастроентеритом, печінням та болями в 
порожнині рота, слинотечею, болями в череві, блюван-
ням, колітом, нефропатією, анурією, уремією; алкідні 
та фенільні сполуки ртуті спричинюють опі ки шкіри; 
хронічне О. р. проявляється ґінґівітом, психічними та 
невролоґічними розладами; О. парами ртуті – тяжкою 
пневмонією.

О. САЛІЦИЛАТАМИ – див.: О. ас пірином та інши-
ми саліцилатами.

О. СВИНЦЕМ – див.: Плюмбізм.
О. СВІТИЛЬНИМ ҐАЗОМ – див.: О. вуглецю мо-

нооксидом.
О. СЕКОБАРБІТАЛОМ – див.: О. барбітуратами.
О. СИНІЛЬНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. ціані-

дами.
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ОТРУЄННЯ СИНТЕТИЧНОЮ ОЛІЄЮ ГІРКО-
ГО МИҐДАЛЮ (МІРБАНОВА ОЛІЯ) – див.: О. нітро-
бензолом.

О. СИРОПОМ ДИКОЇ ВИШНІ – див.: О. ціаніда-
ми.

О. СИСТОКСОМ – див.: О. фосфор орґанічними 
сполуками.

О. СІРКИ ДІОКСИДОМ – див.: О. сірчаним анґід-
ридом.

О. СІРКОВОДНЕМ (КАНАЛІЗА ЦІЙНИЙ ҐАЗ, 
ЛЕТКІ ГІБРИДИ, ФОСФІН, ЛУЖНІ СУЛЬФІДИ) – 
О. проявляється “ґазовим ураженням очей” (підгострий 
кератокон’юнктивіт), різзю в очах, сльозотечею, каш-
лем, задишкою, набряком легень, опіками шкіри, ери-
темою, болями; профузною слинотечею, нудотою, блю-
ванням, проносом; сплутаністю свідомості, запаморо-
ченням, раптовим колапсом, втратою свідомості.

О. СІРКОВУГЛЕЦЕМ (ДИСУЛЬ ФІД ВУГ-
ЛЕЦЮ) – О. проявляється часниковим запахом із ро-
та, подразливістю, слабкістю, маніакально-депресив-
ним синд ромом, сопором, делірієм, розширенням зіни-
ць, сліпотою, паркінсонізмом, судомами, комою, паралі-
чем, дихальною недостатністю.

О. СІРЧАНИМ АНГІДРИДОМ (СМОГ) – О. про-
являється подразненням дихальних шляхів, чханням, 
кашлем, задишкою, набряком легень.

О. СІРЧАНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. кислота-
ми і лугами.

О. СКИПІДАРОМ (ЛАКИ, РОЗЧИННИКИ 
ФАРБ) – О. проявляється запахом скипідару з рота; пе-
чінням та болями в ротовій порожнині та череві; каш-
лем, ядухою, дихальною недостатністю; нефропатією.

О. СМОГОМ – див.: О. сірчаним ангідридом.
О. СМОРЖАМИ – див.: Сморжі.
О. СКОПОЛАМІНОМ (ГІОСЦИНОМ) – див.: О. 

беладонни алкалоїдами.
О. СЛЬОЗОТОЧИВИМ ҐАЗОМ – див.: О. хло-

ром.
О. СНОДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ – див.: О. барбіту-

ратами.
О. СОЛЯМИ ДВОВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА (ҐЛЮ-

КОНАТ ЗАЛІЗА, СУЛЬФАТ ЗАЛІЗА) – див.: О. залі-
зом.

О. СОЛЯМИ ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА – див.: 
О. залізом.

О. СОЛЯНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. кислота-
ми і лугами.

О. СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ (АЛКОГОЛЬНІ НА-
ПОЇ: ГОРІЛКА, ВІСКІ, БРЕНДІ, РОМ ТА ІН.) – О. 
проявляється емоційною лабільністю, порушенням ко-
ординації рухів, почервонінням обличчя; нудотою та 
блюванням; сопором, комою, пригніченням дихання; 
вважається, що смертельна доза етанолу для дорослої 
людини дорівнює 7-8 г/кг маси тіла; дуже чутливими 
до алкоголю є діти, вже 10–12 г етилового спирту мо-
жуть бути для них смертельними; при гострому отруєн-
ні С. е. спостерігається характерна клінічна картина: в I 
стадії – стадії збудження (легке сп’яніння) вміст алкого-

лю в крові орієнтовно становить 0,5-1,5 г/л; людина стає 
веселою, рухливою, галасливою, може з’явитися бажан-
ня полаятись, побитися, обличчя червоніє, очі блищать, 
пульс прискорюється, мова стає безладною; у II стадії – 
стадії пригнічення (середня ступінь сп’яніння) концен-
трація алкоголю в крові орієнтовно дорівнює 1,5-2,5 г/
л; при цьому обличчя блідне, спостерігаються нудота, 
блювання, порушується координація рухів, хода стає 
невпевненою, хиткою, пульс слабшає, помітно пору-
шується відчуття орієнтації в навколишньому середо-
вищі, людина відчуває сонливість, що переходить у гли-
бокий сон; у III стадії (тяжке сп’яніння) концентрація 
алкоголю в крові дорівнює 2,5-3 г/л; паралітичний сон 
переходить у кому, обличчя стає ціанотичним, дихан-
ня поверхневим, артеріальний тиск знижується, реф-
лекси не визначаються, спостерігаються мимовільне се-
човипускання та дефекація; смерть, як правило, настає 
внаслідок паралічу дихального центру при концентрації 
алкоголю в крові понад 3–6 г/л.

О. СПИРТОМ ІЗОПРОПІЛОВИМ (ЗОВНІШНІ 
РЕЧОВИНИ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ) – О. проявляєть-
ся запамороченням, порушенням координації ру хів; со-
пором, комою; ґастроентеритом; артеріальною гіпотен-
зією; пошкодження сітківки відсутні.

О. СПИРТОМ МЕТИЛОВИМ (МЕТАНОЛ, АН-
ТИФРИЗИ, ЛАКИ, РОЗЧИННИКИ ФАРБ, ТВЕРДЕ 
ТОПЛИВО) – метиловий спирт дуже токсичний; ле-
тальна доза для дорослих 60–250 мл, для дітей – 8–10 
мл (2 чайні ложки); латентний період – 12–18 годин; 
О. проявляється головним болем, слабкістю, спазмами 
м’язів ніг, запамороченням, судомами, порушенням зо-
ру, пригніченням дихання.

О. СРІБЛА СОЛЯМИ (НІТРАТ СРІБЛА; БРОМІД, 
ЙОДИТ, ОКСИД І ХЛОРИД СРІБЛА, ЯК ПРАВИ-
ЛО, НЕТОКСИЧНІ) – О. проявляється осугою на губах 
(спочатку білого, потім коричневого, чорного кольору); 
ґастроентеритом, запамороченням, судомами, шоком.

О. СТИБОФЕНОМ – див.: О. миш’я ком і сурмою.
О. СТРАМОНІЄМ – див.: О. беладонни алкалоїда-

ми.
О. СТРИХНІНОМ – О. проявляється неспокоєм; 

підвищеною гостротою слуху, зору та ін.; спостеріга-
ються судомні реакції навіть на незначні подразники, 
між судомами – повне розслаблення м’язів; значне пото-
виділення; зупинка дихання.; напади щоразу довшають, 
а проміжки між ними коротшають; смерть, як правило, 
настає під час 5-6 нападу і має характер асфіксії; свідо-
мість, звичайно, зберігається до моменту настання смер-
ті; смертельна доза стрихніну – 0,03-0,05 г.; О. с. у біль-
шості випадків є самогубством, інколи – вбивством.

О. СУЛЕМОЮ (ДВОХЛОРИСТА РТУТЬ) – див.: 
О. ртуттю.

О. СУПЕРВАРФАРИНАМИ – див.: О. варфари-
ном.

О. ТАЛІЮ СОЛЯМИ – О. проявляється гострими 
болями в череві (кольки), блюванням та проносом (інко-
ли з домішкою крові); стоматитом, значним слиновиді-
ленням; тремором, болями в ногах, парестезіями, полі-
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невритом, паралічем очних і мімічних м’язів; делірієм, 
судомами, дихальною недостатністю; через 3 дні після 
О. – випадіння волосся.

ОТРУЄННЯ ТЕОФІЛІНОМ – див.: О. аміно-
філіном.

О. ТЕТРАЕТИЛПІРОФОСФАТОМ – див.: О. фос-
форорґанічними сполуками.

О. ТЕТРАЕТИЛСВИНЦЕМ – О. виникає при вди-
ханні парів, потраплянні на шкіру, прийомі всередину; 
спостеріга ють ся ознаки токсичної дії на ц. н. с.: інсом-
нія, психомоторне збудження, атаксія, марення, маніа-
кальний синдром, судоми.

О. ТИРОКСИНОМ – прояви О. в більшості випад-
ків відсутні; у деяких випадках виникає підвищена под-
разливість з розвитком упродовж 5–7 днів тиреотоксич-
ного кризу.

О. ТОКСАФЕНОМ – див.: О. ДДТ.
О. ТОЛУОЛОМ (МЕТИЛБЕНЗОЛОМ) – див.: О. 

бензолом. 
О. ТРИФТАЗИНОМ – див.: О. фенотіазинами.
О. ТРИХЛОРМЕТАНОМ – див.: О. хлороформом.
О. ТРИЦИКЛІЧНИМИ АНТИДЕПРЕСАНТАМИ 

(АМІТРИПТИЛІН, ДЕЗИПРАМІН, ДОКСЕПІН, ІМІ-
ПРАМІН, НОРТРИПТИЛІН, ПРОТРИПТИЛІН) – 
О. проявляється антихолінерґічною дією; спостеріга-
ються ознаки ураження ц. н. с.: сонливість, сопор, кома, 
атаксія, психомоторне збуджен ня, підсилення рефлек-
сів, риґідність м’я зів, судоми; серцево-судинні розла-
ди: тахікардія та інші аритмії, блокада галузок пучків 
Гіса, атріовентрикулярна бло када, застійна серцева не-
достатність; можливі пригнічення дихання, артеріальна 
гіпетензія, блювання, гіпертермія, розширення зіниць, 
значне потовиділення.

О. ТЮТЮНОМ – О. проявляється збудженням, 
сплутаністю свідомості, су домними посмикуваннями 
м’язів, слабкістю, спазмами в череві, клонічними судо-
мами, депресією, тахіпное, тахікардією, колапсом, ко-
мою, центральним паралічем, дихальною недостатніс-
тю.

О. УАЙТ-СПІРИТОМ – див.: О. наф тою, продук-
тами перегонки.

О. ФАУЛЕРОВИМ  РОЗЧИНОМ  – див.: О. 
миш’яком і сурмою.

О. ФЕНАЦЕТИНОМ – див.: О. ацетанілідом.
О. ФЕНІЛПРОПАНОЛАМІНОМ – О. проявляєть-

ся нервовістю, подразли вістю, артеріальною гіпертен-
зією та ін шими симпатоміметичними ефектами.

О. ФЕНМЕТРАЗИНОМ – див.: О. амфетамінами.
О. ФЕНОБАРБІТАЛОМ – див.: О. барбітуратами.
О. ФЕНОЛАМИ (ГВАЯКОЛ, КАРБОЛОВА КИС-

ЛОТА, КРЕЗОЛИ, НАФТОЛИ) – О. проявляється міс-
цевою припікаючою дією; спостерігаються опі ки слизо-
вих оболонок, слабкість, шок, набряк легень; у дітей – 
судоми; бура, швидко темніюча на повітрі сеча; серце-
во-легенева недостатність.

О. ФЕНОТІАЗИНАМИ (ПРОМАЗИН, ПРОХЛОР-
ПЕРАЗИН, ТРИ ФТОРПЕРАЗИН, ХЛОРПРОМАЗИН 
ТА ІН.) – О. проявляється екстрапіра мідними симптома-

ми (атаксія; м’язовий спазм, особливо м’язів кистей та 
ступень, спастична кривошия), які, звичайно, пов’язані 
з індивідуальною чутливістю; при ви соких дозах вини-
кає сухість у роті, сон ливість, кома, гіпотермія, пригні-
чення дихання; лейкопенія, жовтяниця, пору шення зсі-
дання крові, шкірні ви сипи.

О. ФЕНЦИКЛІНОМ – О. проявляється дезорієнта-
цією, втратою свідомості, артеріальною гіпертензією.

О. ФІЗОСТИҐМІНОМ – див.: О. холіноміметиками 
та інгібіторами холін естерази.

О. ФОРМАЛЬДЕГІДОМ (ФОРМАЛІН, З МОЖ-
ЛИВОЮ ДОМІШКОЮ МЕТИЛОВОГО СПИРТУ) – 
О. при вдиханні парів формальдегіду проявляється под-
разненням очей, слизових оболонок носа та дихальних 
шляхів, спазмами та набряком гортані, утрудненням ков-
тання, бронхітом, пневмонією; при потраплянні на шкі-
ру – подразненням, коаґуляційним некрозом, дермати-
том, реакцією гіперчутливості; при потраплянні всере-
дину – болями в порожнині рота та шлунка, нудотою, 
блюванням з кров’ю, шоком, гематурією, анурією, ко-
мою, дихальною недостатністю.

О. ФОСФІНОМ – див.: О. сірководнем.
О. ФОСФОРОМ (ЖОВТИМ АБО БІЛИМ; ЧЕР-

ВОНИЙ ФОСФОР НЕ ВСМОКТУЄТЬСЯ І НЕ 
ТОКСИЧНИЙ) – перебіг О. має 3 стадії розвитку сим-
птоматики: 1) присмак часнику, часниковий запах із ро-
та, місцеве подразнення, опіки шкіри та глотки, нудота, 
блювання, пронос; 2) “світлий проміжок” від 8 год. до 
кількох днів; 3) нудота, блюван ня, пронос, збільшення 
печінки, жовтяни ця; крововиливи, нефропатія, судоми, 
кома; токсичність підвищується під впли вом алкоголю, 
жирів, рослинних олій.

О. ФОСФОРНОЮ КИСЛОТОЮ – див.: О. кис-
лотами і лугами.

О. ФОСФОРОРҐАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ 
[ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ, ДЕМЕТОН, ДІА-
ЗИНОН, ДИПТЕРЕКС (ТРИХЛОРФОН, ХЛОРО-
ФОС), МАЛАТІОН (КАРБОФОС), НЕРВОВОПА-
РАЛІТИЧНІ ҐАЗИ, ОКТАМЕТИЛПІРОФОСФА-
МІД, ПАРАТІОН (ТІОФОС), СИСТОКС, ТЕТРА-
ЕТИЛПІРОФОСФАТ, ХЛОРТІОН] – фосфорорґаніч-
ні сполуки можуть потрапляти в орґанізм через шкіру, 
дихальні шляхи або шлунково-кишковий тракт; О. про-
являється нудотою, блюванням, спазмами в череві, сли-
нотечею, підсиленням бронхільної секреції, головним 
болем, ринореєю, затуманенням зору, звуженням зіниць, 
невиразним мовленням, сплутаністю свідомості, утруд-
неним диханням, піною із рота, комою.

О. ФТОРИДАМИ ( АМОНІЮ ФТОРИД, ІНСЕК-
ТИЦИДИ, НАТРІЮ ФТОРИД, РОЗЧИННІ ФТОРИ-
ДИ, РОДЕНТИЦИДИ, ФТОРИСТОВОДНЕВА КИС-
ЛОТА) – О. при вдиханні фторидів проявляється силь-
ним подразненням очей та слизової оболонки носа, го-
ловним болем, задишкою, ядухою, набряком гортані, 
набряком легень, бронхітом, пневмонією, підшкірною 
і медіастинальною емфіземою внаслідок прориву пу-
хирців, заповнених рідиною; при потраплянні на шкіру 
і слизові оболонки виникають опіки шкіри та підлягаю-
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чих тканин; при потраплянні всередину – солоний або 
мильний присмак; при значних дозах – тремор, судоми, 
пригнічення ц. н. с., шок, ниркова недостатність.

ОТРУЄННЯ ФТОРИСТОВОДНЕВОЮ КИСЛО-
ТОЮ – див.: О. фторидами.

О. ХЛОРАЛҐІДРАТОМ (ХЛОР      А МІД) – О. прояв-
ляється сонливістю, сплутаністю свідомості, шоком, 
комою; пригніченням дихання, нефропатією, гепато-
патією.

О. ХЛОРАНІЛІНОМ – див.: О. ацетанілідом.
О. ХЛОРАТАМИ – О. проявляється нудотою, блю-

ванням, ціанозом (метгемоґлобінемія), токсичним не-
фритом, жовтяницею, шоком, судомами, пригніченням 
ц. н. с., комою.

О. ХЛОРДАНОМ – див.: О. ДДТ.
О. ХЛОРИДОМ РТУТІ – див.: О. ртуттю.
О. ХЛОРИСТОВОДНЕВОЮ (СОЛЯНОЮ) КИС-

ЛОТОЮ – див.: О. кислотами і лугами.
О. ХЛОРНИМ ВАПНОМ – див.: О. хлором.
О. ХЛОРНОЮ ВОДОЮ – див.: О. хлором.
О. ХЛОРОМ (СЛЬОЗОТОЧИВИЙ ҐАЗ, ХЛОР-

НА ВОДА, ХЛОРНЕ ВАПНО) – О. при вдиханні парів 
хлору проявляється сильним подразенням дихальних 
шляхів та очей, спазмами гортані, кашлем, ядухою, блю-
ванням; набряком легень, ціанозом; при потраплянні 
всередину – подразненням слизової оболонки порож-
нини рота та шлунково-кишкового тракту; можливе ви-
разкування та перфорація, болі в череві, тахікардія, про-
страція, колапс.

О. ХЛОРОРҐАНІЧНИМИ ІНСЕКТИЦИДАМИ – 
див.: О. ДДТ.

О. ХЛОРОФОРМОМ (АЗОТУ ЗАКИС, ЕФІР, 
ТРИХЛОРМЕТАН) – О. проявляється сонливістю, ко-
мою; при отруєнні закисом азоту – делірієм.

О. ХЛОРОФОСОМ – див.: О. фосфорорґанічними 
сполуками.

О. ХЛОРПРОМАЗИНОМ – див.: О. фенотіазина-
ми.

О. ХЛОРТІОНОМ – див.: О. фосфор орґанічними 
сполуками.

О. ХОЛІНОМІМЕТИКАМИ ТА ІНГІБІТОРАМИ 
ХОЛІНЕСТЕРАЗИ (НЕОСТИҐМІН, ПРОСТИҐМІН, 
ПІЛОКАРПІН, ФІЗОСТИҐМІН, ЕЗЕРИН) – О. про-
являється запамороченням, слабкістю, блюванням, спас-
тичними болями в череві; розширенням зіниць з наступ-
ним їх звуженням.

О. ХРОМАТАМИ – див.: О. хромовою кислотою.
О. ХРОМОВОЮ КИСЛОТОЮ (БІХРОМАТИ, 

ХРОМУ ТРИОКСИД, ХРОМАТИ) – О. проявляється 
пошкодженням тканин внаслідок сильної окисної дії; 
виразкуванням та перфорацією носової перегородки; 
тяжким ґастроентеритом, нефритом; запамороченням, 
шоком, комою.

О. ХРОМУ ТРИОКСИДОМ – див.: О. хромовою 
кислотою.

О. ЦИМЕТИДИНОМ (РАНІТИДИН) – О. прояв-
ляється легкою сухістю в роті та сонливістю; спостері-
гається зміна метаболізму інших лікарських засобів.

О. ЦІАНІДАМИ (ОЛІЯ ГІРКОГО МИҐДА-
ЛЮ, НІТРОПРУСИД, СИРОП ДИКОЇ ВИШНІ, 
СИНИЛЬНА КИСЛОТА, ЦІАНІСТИЙ КАЛІЙ, 
ЦІАНІСТИЙ НАТРІЙ) – О. виникає внаслідок блоку-
вання клітинного дихання, яке каталізується цитохро-
моксидазою, внаслідок чого розвивається тканинна гі-
поксія; клінічно О. проявляється тахікардією, головним 
болем, сонливістю, артеріальною гіпотензією, комою, 
судомами, смертю; характерний яскраво-червоний колір 
венозної крові; як правило, спостерігається летальний 
результат упродовж 1–15 хвилин.

О. ЦІАНІСТИМ КАЛІЄМ – див.: О. ціанідами.
О. ЦІАНІСТИМ НАТРІЄМ – див.: О. ціанідами. 
О. ЦІАНІСТОВОДНЕВОЮ (СИНИЛЬНОЮ) 

КИСЛОТОЮ – див.: О. ціанідами.
О. ЩАВЛЕВОЮ КИСЛОТОЮ (ЕТИЛЕНҐЛІ-

КОЛЬ, ОКСАЛАТИ) – О. проявляється пекучим бо-
лем у горлі, блюванням, сильним болем у шлунку; ар-
теріальною гіпотензією, тетанією, шо ком; опіками глот-
ки; нефропатією, оксалатурією.

ОТРУЙНИЙ – такий, що стосується отруєння або 
викликає його.

ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ – високотоксичні хіміч-
ні сполуки, наявні на озбро єнні армій і призначені для 
ураження живої сили супротивника під час військових 
дій.

ОТРУЙНІ РОСЛИНИ – рослини, що виробляють 
і накопичують отруйні речовини, які спричинюють от-
руєння в людини і тварин; розрізняють власне токсичні 
рослини, які в нормі містять отруйні речовини, токсич-
ні для людини, і неотруйні культурні рослини, що на-
бувають токсичності внаслідок зміни їхнього хімічно-
го складу при неправильному зберіганні або при зара-
женні грибками; рослинні отрути належать переважно 
до алкалоїдів, ґлікозидів, рослинних мил (сапонінів), 
орґанічних кислот (синильна, щавлева кислоти), смол 
і вуглеводнів.

ОТРУЙНІ ТВАРИНИ – тварини, в орґанізмі яких 
містяться речовини, отруйні для людини і особнів ін-
ших видів; О. т. поділяються на: 1) первинно-отруйні 
(активно-отруйні) – тварини, що мають спеціалізовані 
залози або клітини, які продукують токсин, і спеціаль-
ний апарат для введення токсину в орґанізм іншої тва-
рини; 2) вторинно-отруйні (пасивно-отруйні) – тварини, 
в окремих орґанах або тканинах яких накопичуються 
токсичні продукти метаболізму; отру єння відбувається 
при вживанні тварин цієї групи в їжу.

ОТРУЙНІСТЬ – див.: Токсичність (1).
ОТРУТА(И) – речовини, що можуть спричинити от-

руєння або смерть при потраплянні в орґанізм у малих 
кіль костях; О. поділяють за хімічним складом та за дією 
на орґанізм. Судово-медична класифікація О.: I. О. з пе-
реважно місцевою дією (корозійні): 1) неорґанічні (мі-
неральні) кислоти; 2) орґанічні кислоти; 3) їдкі луги; 
4) фенол (карболова кислота), формалін та ін. II. О. з пе-
реважно загальною дією (резорбтивні): 1) деструктивні; 
2) кров’яні; 3) нервово-функціональні. III. Пестициди 
(отрутохімікати). IV. Харчові токсини.
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ОТРУТА КАТАЛІТИЧНА – речовина, що пригні-
чує активність каталізатора.

О. МІТОТИЧНА – речовина, що пригнічує процес 
мітозу.

О. СТАТОКІНЕТИЧНА – мітотична отрута, яка 
спричинює зупинку мітозу в прометафазі.

О. ПРОМИСЛОВІ – хімічні сполуки, що зустріча-
ються на виробництві як вихідні, проміжні, побічні або 
кінцеві продукти і мають шкідливу дію на працюючих 
або їхніх нащадків у випадках невиконання при роботі 
правил техніки безпеки і гіґієни праці.

О. ТРУПНІ – сполуки, що утворюються при гнит-
ті тваринних білкових речовин; є основами, що містять 
азот; мають таку ж реакцію і фармаколоґічну дію, як і 
алкалоїди: деякі із них отруйні (напр. мускарин та ін.), 
а інші неотруйні (напр. кадаверин та ін.).

ОТРУТОНОСНИЙ – такий, що переносить отру-
ту.

ОТРУТОТВОРНИЙ – такий, що утворює отруту.
ОТТА (I. OTT) СИМПТОМ – лежачи на лівому бо-

ці, хворий не відчуває тягнучий біль; ознака апенди-
циту.

ОФІДІАЗ – див.: Офідизм.
ОФІДИЗМ – отруєння зміїною отрутою, отруєння 

після укусу змії.
ОФІЦІНАЛЬНИЙ – (про ліки) внесений до фарма-

копеї, наявний в аптеці в готовому вигляді.
ОФТАЛЬМІЯ – запальні захворювання ока.
ОФТАЛЬМІЯ ВУЗЛИКОВА – див.: Офтальмія но-

дозна.
ОФТАЛЬМІЯ МЕТАСТАТИЧНА – див.: Ендо-

фтальміт ендоґенний.
ОФТАЛЬМІЯ НОДОЗНА – запальне ураження 

очей, зумовлене прониканням волосків деяких гусениць , 
інколи – частинок рослинного походження; характери-
зується виникненням вузликів.

ОФТАЛЬМІЯ ОВЕЧА – див.: Коринебактеріоз.
ОФТАЛЬМІЯ СНІГОВА – керато кон’юнктивіт, 

який розвивається внаслідок дії на очі ультрафіолето-
вого випромінювання, відбитого від поверхні снігу або 
льоду, освітлених сонцем; харак теризу ється світлобояз-
ню, сльозотечею, блефароспазмом, гіперемією та набря-
ком кон’юнктиви, розвитком точкових ерозій у рогівці.

ОФТАЛЬМОБЛЕНОРЕЯ – гнійне запалення 
кон’юнктиви.

ОФТАЛЬМОГЕЛЬМІНТОЗ – гельмін тоз, що ха-
рактеризується прониканням збудника в тканини ока.

ОФТАЛЬМОГІПЕРТЕНЗІЯ – перевищення нор-
мативних показників офтальмотонусу.

ОФТАЛЬМОДИНАМОҐРАФІЯ – до слідження ге-
модинаміки ока, яке ґрунтується на вимірюванні тиску в 
очній артерії шляхом запису артеріального очного пуль-
су при зовнішньому тисненні на очне яблуко, що посту-
пово підвищується.

ОФТАЛЬМОДИНАМОМЕТРИ – прилади для оф-
тальмодинамометрії. За способом прикладення комп-
ресійного навантаження О. поділяють на дві групи. До 
І групи належать пружинні О. з механічним принципом 

дії; в ІІ групу входять манометричні О. з використанням 
позитивного або від’ємного тиску.

ОФТАЛЬМОДИНАМОМЕТРІЯ – метод вимірю-
вання кров’яного тиску в очноямковій артерії.

ОФТАЛЬМОЕКТОМІЯ – повне хірурґічне вида-
лення очного яблука.

ОФТАЛЬМОКОАҐУЛЯЦІЯ – коаґуляція тканин 
ока шляхом дії високої або низької температури чи при-
пікаючими речовинами.

ОФТАЛЬМОКСЕРОЗ – див.: Ксерофтальмія.
ОФТАЛЬМОЛОҐ – лікар-фахівець з очних хвороб.
ОФТАЛЬМОЛОҐІЧНА ОПТИКА – розділ опти-

ки, що розробляє оптичні пристрої, які застосовуються 
в діаґностиці та лікуванні порушень зору.

ОФТАЛЬМОЛОҐІЯ – розділ медицини, основни-
ми напрямками якого є вивчення анатомії та гістолоґії 
орґану зору, фізіолоґії зорової системи; рефракції ока, 
її розвитку і профілактики; діаґностики і лікування за-
хворювань ока та його придатків; орґанізація офтальмо-
лоґічної допомоги.

ОФТАЛЬМОМАНОМЕТР – прилад для вимірю-
вання внутрішньоочного тиску за допомогою пневма-
тичної манжети.

ОФТАЛЬМОМЕТРИ – прилади для вимірювання 
радіуса кривизни передньої поверхні і заломної сили ро-
гівки. Дія О. базується на ґеометричному взаємозв’яз ку 
між розмірами об’єкта, в якості якого служить спеціаль-
на вимірна сітка, і його зображенням, що отримується 
при від битті від передньої поверхні рогівки з урахуван-
ням від далення об’єкта і його зображення від рогівки.

ОФТАЛЬМОМЕТРІЯ – метод вимірю вання радіуса 
кривизни передньої по верхні і заломної сили рогівки.

ОФТАЛЬМОМІАЗ – міаз, при якому збудник про-
ник у тканини ока.

ОФТАЛЬМОМІКОЗИ – хвороби орґану зору за-
пального ґенезу, які спричинюються патоґенними для 
людини паразитичними грибками. При О. розвивається 
хронічне запалення, часто з утворенням в уражених тка-
нинах ґранульом, що схильні до розпаду і виразкуван-
ня. О. можуть уражати всі анатомічні утворення орґа-
ну зору. Клінічна картина характеризується повільним 
розвитком процесу, незначно вираженими зовнішніми 
ознаками запалення, тривалим перебігом, стійкістю до 
будь-яких видів антибактеріальної терапії.

ОФТАЛЬМОМІКРІЯ – див.: Мікро фтальм.
ОФТАЛЬМОМІКРОХІРУРҐІЯ – мік ро хірурґія 

ока.
ОФТАЛЬМОНЕВРАЛҐІЧНИЙ ОДНОБІЧНИЙ 

СИНДРОМ – симптомокомплекс, який характеризуєть-
ся поєднаним ураженням черепно-мозкових нервів при 
проростанні позачерепних злоякісних пухлин через 
круглий отвір у порожнину черепа, а потім в орбіту; О. 
о. с. починається з ураження ІІ галузки трій частого не-
рва; потім у процес утягуються відвідний нерв, окору-
ховий, блоковий, І галузка трійчастого нерва, зоровий 
нерв; симпатичне периваскулярне спле тення внутріш-
ньої сонної артерії, що зумовлює порушення симпатич-
ної іннервації ока на боці ураження.
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ОФТАЛЬМООНКОЛОҐІЯ – розділ офтальмолоґії 
та онколоґії, що вивчає новоутворення очного яблука, 
орбіти та зорового нерва.

ОФТАЛЬМОПАТІЯ – будь-яке захворювання орґа-
на зору.

ОФТАЛЬМОПАТІЯ ЕНДОКРИННА – патолоґічні 
процеси незапального характеру в оці, зумовлені пору-
шеннями функції ендокринної системи.

ОФТАЛЬМОПЛЕҐІЯ – параліч кіль кох або всіх 
очних м’язів, які іннервуються окоруховим, блоковим 
і відвідним нервами.

ОФТАЛЬМОПЛЕҐІЯ ЕК ЗО ФТАЛЬ МІЧНА – 
див.: Екзо фтальм злоякісний.

ОФТАЛЬМОПЛЕҐІЯ МІЖЯДЕР НА – парез або 
повний параліч рухів очей; рухи очей у горизонталь-
ному напрямі координує медіальний поздовж ній пу-
чок стовбура головного мозку; цей провідний тракт 
зв’язує ядро VI нерва з одного боку з відділами ядра 
контр латерального ІІІ нерва, що керують внутрішнім 
м’язом ока і, таким чином, забезпечують рух одного 
ока назовні, а іншого – усередину, тобто формує погляд 
убік; крім того, у медіальному поздовжньому пучку є 
зв’язки між вестибулярними ядрами і ядром ІІІ нерва; у 
випадках пошкодження цих зв’язків послаблюється при-
відна складова погляду вбік (внут рішній прямий м’яз), 
але не порушується функція відведення, тобто функція 
зовніш нього прямого м’яза; спостерігається горизон-
тальне зміщення (двоїння) зображення, коли пацієнт ди-
виться в бік, протилежний послабленому внутрішньому 
прямому м’язу та пошкодженому медіальному поздовж-
ньому пучку; часто розвивається ністаґм при повороті 
очей назовні, відхилення ока на ураженому боці дого-
ри в порівнянні з іншим оком, а також вертикальний 
ністаґм при погляді догори; при більш значному ура-
женні медіального поздовжнього пучка і центра гори-
зонтальних рухів очей, що розміщений у варолієвому 
мості, спостерігається відсутність горизонтального ру-
ху ока в бік ураження та привідної половини погляду в 
протилежний бік.

ОФТАЛЬМОПЛЕҐІЯ ХРОНІЧНА ПРОҐРЕСУ-
ЮЧА – спадкове захворювання, яке проявляється пос-
тупово проґресуючими парезами і паралічами окорухо-
вих м’язів.

ОФТАЛЬМОПЛЕТИЗМОҐРАМА – ґрафічний за-
пис коливань об’єму очного яблука, які виникають уп-
родовж серцевого циклу.

ОФТАЛЬМОПЛЕТИЗМОҐРАФ – прилад, призна-
чений для кількісної оцінки пульсового об’єму у внут-
рішньоочних су динах; принцип його дії базується на 
вимірюванні та реєстрації пульсації очного яблука під 
дією на нього навантаження.

ОФТАЛЬМОПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – метод запису 
і вимірювання коливань очного яблука, які виникають 
упродовж серцевого циклу.

ОФТАЛЬМОПРОБА – див.: Кон’юнктивальна про-
ба.

ОФТАЛЬМОРАҐІЯ – кровотеча з очного яблука.
ОФТАЛЬМОРЕКСИС – розрив очного яблука.

ОФТАЛЬМОРЕОҐРАФІЯ – вивчення гемодинаміки 
судинної оболонки ока, що ґрунтується на неперервній 
ґрафічній реєстрації змін електричного опору очного 
яблука впродовж серцевого циклу.

ОФТАЛЬМОРИНОСТОМАТОГІДРОЗ – див.: 
Крея – Леві синдром.

ОФТАЛЬМОСКОПІЯ – метод ендо скопічного до-
слідження стану внут рішніх оболонок ока.

ОФТАЛЬМОСТЕРЕОҐРАФІЯ – див.: Офтальмо-
стереофотоґраметрія.

ОФТАЛЬМОСТЕРЕОФОТОҐРАФОМЕТРІЯ – ві-
зуальне дослідження структур ока, що ґрунтується на їх 
стереоскопічному фотоґрафуванні.

ОФТАЛЬМОСФІҐМОҐРАФІЯ – див.: Офталь-
моплетизмоґрафія.

ОФТАЛЬМОТОНОҐРАФ ПНЕВМАТИЧНИЙ – 
прилад для швидкого вимірювання внутрішньоочного 
тиску і тоноґрафії при повільній зміні величини наван-
таження на очне яблуко.

ОФТАЛЬМОТОНОМЕТРІЯ – вимірювання внут-
рішньоочного тиску.

ОФТАЛЬМОТОНУС – див.: Внутрішньоочний 
тиск.

ОФТАЛЬМОТРОПІЗМ  АДЕНОГІПОФІ -
ЗАРНИЙ – див.: Екзофтальм злоякісний.

ОФТАЛЬМОХІРУРҐІЯ – розділ офтальмолоґії, 
що розробляє хірурґічні методи лікування захворювань 
ока.

ОФТАЛЬМОХРОМОСКОПІЯ – офтальмоскопія, 
яка проводиться в кольоровому світлі за допомогою від-
повідних фільтрів.

ОХЛОФОБІЯ – див.: Демофобія.
ОХОЛОДЖЕННЯ ОРҐАНІЗМУ – розлад функцій 

орґанізму в результаті дії низької температури. Розріз-
няють загальне та місцеве О. о. У процесі загального 
О. о. виділяють фази компенсації та декомпенсації тер-
мореґуляції.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – система со ціально-еконо-
мічних і медичних заходів, що мають за мету зберегти 
та підвищити рівень здоров’я кожної окремої людини і 
населення в цілому.

ОХОРОНА  ПРИРОДИ  – комплекс  заходів , 
пов’язаних з охороною і раціональним використанням 
природних багатств та вихованням у людей розумного, 
дбайли вого ставлення до природи. Основним завдан-
ням О. п. є охорона, тобто вилучення з господарського 
користування певних природних об’єктів з метою збе-
реження їх; найраціональніше використання і розвиток 
природних ресурсів, які не відтворюються, і тих, що від-
творюються. О. п. включає охорону ґрунтів, лісів, вод-
них ресурсів, повітряного простору та рослинного і тва-
ринного світу.

ОХРОДЕРМАТОЗ – див.: Каротинодермія.
ОХРОНОЗ – ураження хрящевої тканини, зв’язок, 

сухожилків, фасцій, твердої моз кової оболонки та інших 
сполучно тканинних утворень, які характеризуються їх 
патолоґічною піґментацією, больовим синдромом і ал-
каптонурією. Розрізняють ендоґенний О. (вроджений, 

 ОФТАЛЬМООНКОЛОҐІЯ – ОХРОНОЗ



728

спадко вий і алкаптонуричний) та екзоґенний, який ви-
никає в деяких випадках при отру єнні карболовою кис-
лотою, фенолом, ре зо рцином. Залежно від клінічної кар-
тини виділяють обмежену і поширену форми.

ОХРЯСТЯ – див.: Перихондр.
ОЦТОВА КИСЛОТА – СН3СООН; одноосновна 

орґанічна кислота жирного ряду; як продукт перетворен-
ня речовин утворюється в орґанізмі в результаті окис-
лення моносахаридів та жирних кислот; беручи участь 
у циклі трикарбонових кислот, О. к. окислюється до вуг-
лекислого ґазу і води або перетворюється в жирні кис-
лоти, холестерин та інші ліпіди.

ОЦТОВА ЛЬОДЯНА КИСЛОТА – безводна оцто-
ва кислота; офіцинальний препарат містить 99,5–100,5% 
оцтової кислоти за вагою; застосовується як розчинник, 
для припікання та як допоміжний фармацевтичний за-
сіб. 

ОЦТОВИЙ – такий, що подібний, утворений або 
має відношення до оцтової кислоти.

ОЦТОВИЙ АЛЬДЕГІД – див.: Ацет альдегід.
ОЧАНКА ЛІКАРСЬКА (EUPHRA SIA ROST-

KVIANA NAVNA) – однорічна трав’яниста рослина, що 
є напівпаразитом злакових, заввишки 10–15 см. Стебло 
вкрите волосками. Листки яйцеподібні, зубчасті, сидячі. 
Квітки (віночок) білі, з синіми поздовжніми жилками і 
блі до-жовтим зівом. Цвіте в липні-серпні. Дія: протиза-
пальна, в’яжуча.

ОЧЕЙ І ЯЗИКА СИМПТОМ – нездатність хворого 
одночасно тримати очі заплющеними, а язик висунутим; 
ознака гіперкінезу м’язів обличчя і язика.

ОЧЕРЕВИНА (PERITONEUM) – серозна оболон-
ка, що вистилає внутрішню поверхню черевної стін-
ки (пристінкова, або парієтальна О.) і розміщені в по-
рожнині черева орґани (вісцеральна О.). О. складаєть-
ся із морфоло  ґічно і функціонально різних ша рів, при-
стосованих до особливостей ді яль ності покритих нею 
орґанів; виконує бар’єрну функцію, має здатність ви-
робляти серозну рідину і резорбувати рідини та зависі. 
Ряд орґанів (шлунок, тонка, сліпа, поперечна ободова 
та сиґмоподібна ободова кишки, селезінка) обкутані О. 
зі всіх боків, тобто розміщені внутрішньоочеревинно 
або інтраперитонеально. Інші орґани (печінка, жовчний 
міхур, висхідна ободова та низхідна ободова кишки, 
частина дванадцятипалої кишки, підшлункової зало-
зи, прямої кишки) покриті О. з трьох боків і розміщені 
мезоперитонеально. Частина орґанів (нирки, сечово-
ди, частина дванадцятипалої кишки та підшлункової 
залози) розміщені за очеревиною, тобто ретроперито-
неально.

ОЧИСТКА ВОДИ – обробка води з метою усунення 
небажаних домішок.

ОЧИСТКА НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ – комплекс пла-
нових орґанізаційних, сані тарних, санітарно-технічних, 
господарчих заходів щодо збирання, видалення, знеза-
ражування і утилізації відходів, що нагромаджуються в 
населених місцях.

ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД – див.: Очист-
ка води.

ОЧИЩЕННЯ РАНИ БІОЛОҐІЧНЕ – див.: Очи-
щення рани вторинне.

ОЧИЩЕННЯ РАНИ ВТОРИННЕ – видалення не-
кротизованих тканин із рани в процесі гнійного запален-
ня в зовнішнє середовище.

ОЧИЩЕННЯ РАНИ ПЕРВИННЕ – видалення 
вмісту рани в зовнішнє середовище внаслідок витіс-
нення його оточуючими тканинами з явищами травма-
тичного набряку.

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – комплекс санітар-
но-технічних заходів, спрямованих на усунення мікроб-
ного та хі мічного забруднення стічних вод.

ОЧІ ЛЯЛЬКИ – див.: Відровитця симп том.
ОЧНА ДІЛЯНКА – парна ділянка лиця, яка обме-

жена надорбітальним краєм лобної кістки та нижньоор-
бітальним краєм верхньої щелепи. 

ОЧНА ПРОБА – див.: Кон’юнктивальна проба.
ОЧНА ЯМКА (ORBITA) – глибока западина в че-

репі, в якій розміщено очне яблуко з допоміжним апа-
ратом.

ОЧНЕ ДНО – внутрішня поверхня очного яблука, 
яка спостерігається при оф тальмоскопії: диск зорового 
нерва, сіт ківка з центральною артерією і центральною 
веною та судинна оболонка.

О. Д. АЛЬБІНОТИЧНЕ – внаслідок незначної кіль-
кості піґменту в епітелії сітківки і в судинній оболон-
ці О. д. має блідо-рожеве забарвлення; зустрічається в 
альбіносів.

О. Д. ПАРКЕТНЕ – внаслідок незначної кількості 
ретинального піґменту і великої кількості піґменту су-
динної оболонки (варіант норми) О. д. має нерівномір-
но-червоний колір, на якому спостерігаються утворені 
судинами смуги.

ОЧНЕ ЯБЛУКО – частина ока, що являє собою 
майже сферичне утворення діаметром приблизно 24 мм; 
розміщене в очній ямці і складається з трьох оболонок: 
фіброзної, судинної і сітківки; всере дині О. я. міститься 
водяниста волога (в передній і задній камерах), кришта-
лик та склоподібне тіло. 

ОЧНО-ВУШНА ГОРИЗОНТАЛЬ – лі нія, що 
з’єднує нижній край очної ямки з ко зелковою точкою 
або з точкою поріон.

ОЧНОГО ЯБЛУКА РЕТРАКЦІЇ СИНДРОМ – 
див.: Штіллінґа – Тюрка – Дуейна синдром.

ОЧНОЇ ЯМКИ ДНА СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який виникає внаслідок ураження дна оч-
ної ямки; спостерігаються екзофтальм, диплопія та 
анестезія в ділянках, що іннервуються трійчастим не-
рвом.

ОЧНОЯМКОВОЇ ВЕРХІВКИ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який може бути спричинений травма-
тичними, запальними процесами або новоутворами, що 
локалізуються в клиноподібній щілині та зоровому ка-
налі, чи структурах, які вони містять; спостерігається 
офтальмоплеґія з погіршенням зору, що може призвести 
до сліпоти, напухання повік, птозу, гіпер- або гіпоестезії 
верхньої повіки, однієї половини лоба, рогівки та вазо-
моторних розладів.

 ОХРЯСТЯ – ОЧНОЯМКОВОЇ ВЕРХІВКИ СИНДРОМ
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ПпПп
ПАВЛОВА (И. П. ПАВЛОВ) ВЧЕННЯ – вчен-

ня, яке ґрунтується на положеннях, що пристосування 
орґанізму до змін умов оточуючого середовища зале-
жить від утворення умовних рефлексів.

ПАВЛОВА (И. П. ПАВЛОВ) СИМПТОМ – хворий 
відповідає на питання або виконує будь-яку дію тільки 
після звернення до нього тихим голосом; ознака ката-
тонічного ступору.

ПАВЛОВА (И. П. ПАВЛОВ) ТИПИ ВИЩОЇ НЕ-
РВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – сукупність основних вродже-
них властивостей кіркових нервових процесів, на основі 
яких виділяються головні типи вищої нервової діяль-
ності: слабкий, сильний, сильний неврівноважений, 
сильний урівноважений рухливий (швидкий) і сильний 
урівноважений інертний (повільний).

PAVOR NOCTURNUS – див.: Страхи нічні.
ПАВУКОПОДІБНІ (ARACH NOI DEA) – клас 

безхребетних тварин типу членистоногих, підтипу хелі-
церових; клас П. об’єднує біля 50 тисяч видів, по ши-
рених на всіх материках, крім Антарктиди; живуть на 
суходолі, рідкісніше – у воді; багато П. шкідливі: отруй-
ні (скорпіон, каракурт, тарантул), переносники збудни-
ків інфекційних захворювань (клі щі), шкід ники сільсь-
когосподарських продуктів (комірні кліщі) та сільсько-
господарських культур (павутинні кліщі); деякі П. ко-
рисні, знищують шкідливих комах.

ПАВУТИННА ОБОЛОНКА ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
(ARACHNOI DEA /MA TER/ ENCEPHALI) – середня моз-
кова оболонка, відмежована від твердої оболонки суб-
дуральним простором, а від м’якої оболонки – субарах-
ноїдальним простором. П. о. г. м. являє собою тонкий 
шар пухкої волокнистої сполучної тканини; між нею і 
м’якою мозковою оболонкою лежить сітка перекладок, 
що складаються з ніжних пучків колаґенових і тонких 
еластичних волокон.

ПАҐЕНШТЕХЕРА  (PAGENS TE CHER) СИМ-
ПТОМ – підвивих головки плечової кістки вгору і до-
середини; ознака відриву сухожилка двоголового м’яза 
плеча.

ПАДАЛКИ (Б. Я. ПАДАЛКА) СИМП ТОМ – озна-
ка інфекційного ентериту і мезентеріального лімфадені-
ту: при перкусії спостерігається притуплення в здух-
винній ділянці справа (при черевному тифу) або зліва 
(при дезинтерії).

ПАДАЮЧОЇ КРАПЛІ СИМПТОМ – див.: Вільмса 
симптом падаючої краплі.

ПАДІННЯ НАПАД – раптове падін ня при збере-
женій свідомості, яке супроводжується астенією і ади-

намією; виникає внаслідок різкого зниження пост ураль-
ного тонусу при порушенні кровообігу в ділянці рети-
кулярної формації стовбура головного мозку.

ПАЗІНІ (A. PASINI) БІЛОПАПУЛЬОЗНИЙ 
ВРОДЖЕНИЙ БУЛЬОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ – див.: 
Пазіні синдром.

ПАЗІНІ (A. PASINI) СИНДРОМ – різновид бульоз-
ного епідермолізу: на ділянках шкіри, уражених себо-
реєю, появляються блідо-червоні згруповані папули; ін-
ші симптоми, як при бульозному епідермолізисі; синд-
ром має спадковий характер; розвивається під час на-
стання статевої зрілості у хворих себореєю.

ПАЗІНІ – П’ЄРІНІ (A. PASINI – L. PIERINI) АТ-
РОФОДЕРМІЯ – див.: Пазіні – П’єріні синдром.

ПАЗІНІ – П’ЄРІНІ (A. PASINI – L. PIERINI) ОБ-
МЕЖЕНА АТРОФОСКЛЕРОДЕРМІЯ – див.: Пазіні – 
П’єріні синдром.

ПАЗІНІ – П’ЄРІНІ (A. PASINI – L. PIERINI) СИН-
ДРОМ – прояви ідіопатичної проґресуючої атрофії шкі-
ри; як правило, хворіють діти у віці 10–20 ро ків; спос-
терігається ґінекотропізм.

ПАЙЛА (E. PYLE) СИНДРОМ – спадкова дисп-
лазія метафізів: дисплазія довгих кісток, особливо в дис-
тальному кінці стегнової кістки, де утворюється стов-
щення; тіла поперекових хребців подов жені; своєрідні 
риси обличчя з запалою, широкою і плоскою спинкою 
носа, з гі пер телоризмом; широкі щелепні дуги, брахі-
цефалія, проґнатія; рот постійно напіввідкритий. Мо-
же спостерігатися також ослаблення слуху внаслідок 
погір шення звукопровідності (вестибулярна функція 
нормальна); атрофія зорового нерва; двобічний параліч 
лицьового нерва; понижена пневматизація придаткових 
пазух носа і соскоподібного відрост ка; ламкість кісток. 
Розвиток зубів, зріст, інтелект, хімічний склад крові нор-
мальні. Успадкування аутосомно-рецесивне.

ПАЙЛА (E. PYLE) ХВОРОБА – див.: Пайла син-
дром.

ПАЙНСА (В. PINES) СИМПТОМ – збліднення і 
зниження температури шкіри в ділянці серця; можлива 
ознака інфаркту міокарда.

ПАЙРА (E. PAYR) МЕМБРАНА – листок очереви-
ни, що переходить на селезін ковий кут ободової кишки.

ПАЙРА (E. PAYR) СИМПТОМ (1) – якщо хворий 
нахиляється в здоровий бік, у місці перелому попереч-
них відростків хребців біль посилюється.

ПАЙРА (E. PAYR) СИМПТОМ (2) – біль при на-
тискуванні на колінний суглоб, якщо хворий сидить з 
перехрещеними ногами; ознака пошкодження менісків 
колінного суглоба.

ПАЙРА (E. PAYR) СИМПТОМ (3) – біль при на-
тискуванні на внутрішню поверхню ступні; можлива оз-
нака загрози післяопераційного тромбозу.

ПАЙРА (E. PAYR) СИНДРОМ – непрохідність 
ободової кишки на рівні селезінкового кута, зумовлена 
переги нанням у цьому місці надмірно довгої кишки.

ПАКЕТ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬ-
НИЙ – стерильна пов’язка, поміщена в захисну обо-
лонку; застосовується для надання медичної до помоги 
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з метою зупинки зовнішньої кровотечі, запобігання вто-
ринного інфі ку вання і дії несприятливих факторів зов-
нішнього середовища.

ПАЛАДІЙ – Pd; хімічний елемент VIII групи періо-
дичної системи Менделєєва; атомний номер 46; срібляс-
то-білий і ковкий метал; у медицині в основному засто-
совується в стоматолоґії.

ПАЛАТ- – див.: Палато-.
ПАЛАТА МЕДИЧНА, ЛІКАРНЯНА – приміщення 

в складі стаціонару лікувально-профілактичної устано-
ви, обладнане для розміщення і постійного перебування 
хворих. П. м. поділяються на палати загального профі-
лю і спеціалізовані.

ПАЛАТКА КИСНЕВА – пристрій для кисневої 
терапії в умовах постільного режиму; складається з 
повітронепроникного тенту, холодильника-конденсато-
ра і кисневого редуктора, що дозує подачу кисню.

ПАЛАТКА МОЗОЧКА (TENTORIUM CEREBEL-
LI) – частина твердої мозкової оболонки, яка утворює 
склепіння над задньою черепною ямкою та мозочком і 
відділяє останній від потиличних часток півкуль вели-
кого мозку, проникаючи в поперечну щілину великого 
мозку (fi ssura transversa cerebri).

ПАЛАТО- (палат-; лат. palatum – піднебіння) – части-
на складних слів, яка означає належність до піднебіння. 

ПАЛАТОДИНІЯ – біль у ділянці піднебіння.
ПАЛАТОЛАЛІЯ – порушення дії мовленнєвого апа-

рату (артикуляції), зумовлене розщепленням м’якого 
піднебіння.

ПАЛАТОПЛАСТИКА – хірурґічна пластика дефек-
тів твердого піднебіння.

ПАЛАТОСХИЗИС – вроджене незарощення тканин 
піднебіння, внаслідок чого по середній лінії утворюєть-
ся широке спо  лучення між ротовою і носовою по рож -
нинами; клінічно проявляється порушеннями смоктан-
ня, ковтання і мовлення.

ПАЛЕО- (грец. palaios – старовинний) – части-
на складних слів, яка означає «старовинний», «викоп-
ний».

ПАЛЕОАНТРОПИ – представники другого після 
мавполюдей ступеня в еволюції людини.

ПАЛЕОАНТРОПОЛОҐІЯ – розділ антрополоґії, 
що вивчає викопні рештки людини, її походження і роз-
селення; результати палеоантрополоґічних досліджень 
дають можливість вивчити причину появи захворювань і 
їхню еволюцію, частоту і поширеність хвороб, які влас-
тиві прадавнім людям.

ПАЛЕОБІОЛОҐІЯ – наука про орґаніч ний світ ми-
нулого і життєві особливості його представників. У ши-
рокому розу мінні П. – те саме, що й палеонтолоґія.

ПАЛЕОБОТАНІКА – наука про рослинний світ ми-
нулого.

ПАЛЕОГІСТОЛОҐІЯ – розділ гістолоґії, який 
вивчає історичну послідов ність змін тканинної будови 
орґанізмів, що вимерли.

ПАЛЕОЕКОЛОҐІЯ – розділ палеонтолоґії, що вив-
чає викопні орґанізми у зв’яз ку з умовами, в яких вони 
жили.

ПАЛЕОЗООЛОҐІЯ – наука про тваринний світ ми-
нулоґо.

ПАЛЕОНЕВРОЛОҐІЯ – 1) розділ палеонтолоґії і 
невролоґії, що вивчає еволюцію ц. н. с.; 2) розділ па-
леоантрополоґії, що вивчає будову та функції головного 
мозку викопних форм людини та інших вищих ссавців.

ПАЛЕОНТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає викоп-
ні орґанізми в їхньому історичному розвитку та 
взаємозв’язку з навколишнім середовищем.

ПАЛЕОПАТОЛОҐІЯ – розділ палеонтолоґії, що 
вивчає хвороби викопних тварин і рослин. 

ПАЛЕОРЕНТҐЕНОЛОҐІЯ – вивчення хвороб дав-
ніх людей за допомогою рент ґенолоґічного дослідження 
давніх орґанізмів та їхніх решток.

ПАЛЕСТЕЗІЯ – виникнення слухового відчуття 
при дії вібрації.

ПАЛЕЦЬ – дистальний відділ кисті і ступні; паль-
ці кисті (Digiti manus): великий палець кисті; перший 
палець (Pollex; Digitus primus); вказівний палець; дру-
гий палець (Index; Digitus secundus); середній палець; 
третій палець (Digitus medius; Digitus tertius); перстене-
вий палець; четвертий палець (Digitus anularis; Digitus 
quartus); мізинець; п’ятий палець (Digitus minimus; 
Digitus quintus); пальці ступні: великий палець ступні; 
перший палець (Hallux; Digitus primus); другий палець 
(Digitus secundus); третій палець (Digitus tertius); чет-
вертий палець (Digitus quartus); мізинець; п’ятий палець 
(Digitus minimus; Digitus quintus).

ПАЛЕЦЬ ВЕЛИКИЙ СТУПНІ РИҐІД НИЙ – за-
хворювання, яке виникає  внаслідок остеоартрозу пер-
шого плеснофаланґового суглоба; частіше він зумо-
влений аномальним розміщенням першої плеснової 
кістки внаслідок надмірної еверсії (пронації) ступні в 
підтаранному суглобі, латерального відхилення вели-
кого пальця, підошовного згинання першої плеснової 
кістки, збільшення її довжини або медіального відхи-
лення; спочатку проявляється невеликою припух лістю 
суглоба в результаті потовщення його капсули; суглоб 
болючий, взуття погіршує стан; у подальшому біль мо-
же посилюватися, утворюються екзостози, що призво-
дить до обмеження рухомості суглоба; рух відбуваєть-
ся, головним чином, у міжфаланґовому суглобі велико-
го пальця, і навколо нього утворюється виражена шкір-
на складка.

ПАЛЕЦЬ КУРКОПОДІБНИЙ – ускладнення, яке 
виникає при відриві сухожилка довгого розгинача паль-
ця від основи нігтьової фаланґи; розвивається зги нальна 
контрактура в дистальному міжфаланґовому суглобі 
пальця.

ПАЛИЧКА АЦИДОФІЛЬНА (LAC TO BACILLUS 
ACIDOPHILUS) – бактерія роду Lactobacillus, родини 
Lacto bacillaceae; спричинює молочнокисле бродіння; 
добре приживається в товстій кишці людини, застосо-
вується для виготовлення молочнокислих продуктів.

ПАЛИЧКА БОЛГАРСЬКА (LACTO BACILLUS 
BULGARICUS) – бактерія роду Lactobacillus, родини 
Lactobacte riaceae; факультативний анаероб; довга тон-
ка ґрампозитивна паличка; у суміші з молочнокисли-
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ми стрептококами використовується для виготовлення 
болгар ського (мечніковського) кислого молока.

ПАЛИЧКА БОТУЛІЗМУ (CLOSTRI DI UM BOTU-
LINUS) – бактерія роду Clostridium, родини Bacillaceae; 
анаероб, являє собою ґрампозитивну рухливу паличку із 
заокругленими кінцями, утворює овальні спори і дуже 
сильний екзотоксин (смертельна доза для людини біля 
0,3 мкг); виділяють 7 антиґенних типів П. б.: А, B, C, D, 
E, F, G; усі типи схожі за морфолоґічними та культураль-
ними властивостями, але анатоксин проти будь-якого ти-
пу не захищає від дії інших типів; збудник ботулізму.

ПАЛИЧКА ДИФТЕРІЙНА (CORY NEBAC TE -
RIUM DIPHTHERIAE) – бактерія роду Corynebacte-
rium; поліморф на, нерухома, дещо вигнута паличка, що 
містить метахроматичні зерна волютину; П. д. є аеро-
бом або факультативним анаеробом; за характером рос-
ту та деякими біохімічними властивостями розрізняють 
3 типи П. д.: gravis, manas, intermedius; продукує екзо-
токсин, який зумовлює основні прояви дифтерії; збуд-
ник дифтерії.

ПАЛИЧКА КИШКОВА (ESHE RI CHIA COLI) – 
бактерія роду Esherichia, родини Enterobacteriaceae; ае-
роб або факультативний анаероб; ґрамнеґативна рухлива 
неспороутворююча паличка; живе в кишечнику; умовно 
патоґенна для людини.

ПАЛИЧКА КОКЛЮШУ (BORDE TEL LA PER-
TUS SIS) – бактерії роду Bordetella; фаультативний ае-
роб; коротка паличка із закругленими кінцями, ґрамнеґа-
тивна, нерухома; неоднорідна в антиґенному аспекті; 
збудник коклюшу.

ПАЛИЧКА ЛЕПРИ (MYCOBAC TERIUM LEP-
RAE) – бактерія роду Mycobacterium, родини Mycobacte-
ria ceae; ґрампозитивна паличка із закругленими кінця-
ми та колбоподібними здуттями, інколи гіллястої фор-
ми; у тканинах розміщується у вигляді скупчень; збуд-
ник лепри.

ПАЛИЧКА ПАРАКОКЛЮШУ (BOR DETELLA 
PARAPERTUSSIS) – бактерія роду Bordetella; являє со-
бою коротку овальну ґрамнеґативну нерухому паличку; 
виділяється з дихальних шляхів людини  при  коклю-
шеподібних  захворюваннях.

ПАЛИЧКА ПРАВЦЕВА (CLOSTRI DIUM TE-
TANI) – бактерія роду Clos tri dium, родини Bacillaceae; 
анаероб, ґрампозитивна тонка рухлива паличка; утво-
рює спори, які розміщені на кінці і надають П. п. вид 
барабанної палички; виділяє екзотоксин; спори зберіга-
ються в природі упродовж багатьох років; збудник прав-
ця в людини і тварин.

ПАЛИЧКА ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗУ (YER-
SINIA PSEUDOTUBER CULOSIS) – бактерія роду 
Yersinia, родини Enterobacteriaceae; аероб або факульта-
тивний анаероб; являє собою полі морфну дрібну ґрам-
неґативну рухливу паличку еліпсоподібної або коко-
подібної форми; без капсули, спори не утворює; за со-
матичним антиґеном поділяється на 5 серотипів; захво-
рювання людини частіше зумовлені І і ІІІ серотипами; 
збудник псевдотуберкульозу в людини і у багатьох видів 
теплокровних тварин.

ПАЛИЧКА САПУ (PSEUDOMONAS MALLTI) – 
бактерія роду Pseudomonas, родини Pseudomonadaceae; 
ґрамнеґативна паличка із закругленими або дещо заго-
стреними кінцями; спори не утворює; у зовнішньому 
середовищі зберігається 1–1,5 місяця; збудник сапу в 
людини і тварин.

ПАЛИЧКА СИНЬОГНІЙНА (PSEU DOMONAS 
AERUGINOSA) – бактерія роду Pseudomonas; факуль-
тативний анаероб; ґрамнеґативна рухлива паличка, яка 
розміщується одиночно або короткими ланцюжками, 
має 1–3 полярні джгутики; збудник ранової інфекції, 
інших запальних процесів різної локалізації.

ПАЛИЧКА СІННА (BACILLUS SUBTILIS) – бак-
терія роду Bacillus, родини Bacillaceae; аероб або фа-
культативний анаероб; ґрампозитивна рухлива паличка; 
утворює спори еліпсоподібної форми; умовно патоґен-
на для людини.

ПАЛИЧКА ТУЛЯРЕМІЙНА (FRAN CISELLA 
TULARENSIS) – бактерія роду Francisella; аероб, ґрам-
неґативна нерухома паличкоподібна або кокоподіб на 
бактерія; спор не утворює; збудник туляремії в люди-
ни та гризунів.

ПАЛИЧКА ЧЕРЕВНОТИФОЗНА (SALMONEL-
LA TYPHI) – бактерія роду Salmonella родини 
Enterobacteriaceae; ґрамнеґативна рухлива паличка; має 
такі антиґени: О-антиґен – соматичний термостабіль-
ний, Н-антиґен – джгутиковий, Vi-антиґен – «антиґен 
вірулентності», який розміщений у поверхневих ша-
рах мікробів і зумовлює вірулентність мікроорґаніз-
му; за допомогою стандартних фаґів типуються різні 
фаґотипи П. ч. (ві домі 72 фаґотипи); збудник черевно-
го тифу.

ПАЛИЧКА ЧУМИ (YERSINIA PESTIS) – бактерія 
роду Yersinia, родини Enterobacteriaceae; аероб або фа-
культативний анаероб; ґрамнеґативна, нерухома паличка 
еліпсоподібної форми; поза орґанізмом нестійка; збуд-
ник чуми в людини і тварин.

ПАЛІ- (палін-; грец. palin – знову) – частина склад-
них слів, яка означає поворотність, повторність дії.

ПАЛІАТИВ – 1) засіб, що тимчасово полегшує хво-
робу, але не ліквідує її; 2) малодійовий захід, напівза-
хід.

ПАЛІАТИВНИЙ – такий, що тимчасово полегшує 
перебіг захворювання, але не ліквідує його.

ПАЛІҐРАФІЯ – розлад письма, яке характеризуєть-
ся численним повторенням слів або коротких фраз.

ПАЛІДАРНИЙ СИНДРОМ – див.: Аміо статичний 
синдром.

ПАЛІДОНІҐРАЛЬНИЙ  СИНДРОМ  – див.: 
Аміостатичний синдром.

ПАЛІДОТОМІЯ – стереотаксична операція, яка по-
лягає в деструкції блідої кулі; застосовується як метод 
лікування екстрапірамідних уражень.

ПАЛІДОЧЕРВОНОЯДЕРНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS 
PALLIDORU BRALIS) – низхідний пучок нервових во-
локон, який у складі сочевицеподібної петлі і централь-
ного покришкового шляху йде від блідої кулі до черво-
ного ядра.
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ПАЛІКІНЕЗІЯ – руховий розлад, який характери-
зується численним повторенням одного й того ж руху 
або жесту.

ПАЛІЛАЛІЯ – розлад мовлення, яке характери-
зується численним повторенням окремих фраз, слів або 
складів.

ПАЛІЛАЛІЯ ЕПІЛЕПТИЧНА – див.: Епілептич-
ний напад палілалічний.

ПАЛІМНЕЗІЯ – відновлення в пам’яті хворого 
подій, забутих у період амнезії.

ПАЛІМПСЕСТ АЛКОГОЛЬНИЙ – розлад пам’яті 
у вигляді втрати згадок про окремі події, що були напе-
редодні, коли хворий був у стані сп’яніння, при мож-
ливості відновити загальний хід подій; ознака початку 
розвитку хронічного алкоголізму.

ПАЛІН- – див.: Палі-.
ПАЛІНҐЕНЕЗ – поява в зародка ознак, які властиві 

дорослим особинам віддалених предків.
ПАЛІНДРОМНИЙ РЕВМАТИЗМ – форма гостро-

го запалення суглобів і навколосуглобових тканин, для 
якої характерні раптові короткі і зворотні атаки; запа-
лення має неспецифічний характер. Уражається один 
суглоб, загальний стан хворого не страждає; етіолоґія і 
патоґенез невідомі. Проґноз, як правило, сприятливий.

ПАЛІНЕРҐІЯ – психічний розлад, який характе-
ризується численним безглуздим повторенням хворим 
будь-якої дії.

«ПАЛІННЯ ЛЮЛЬКИ» СИМПТОМ – у такт ди-
хання у хворого, що перебуває в коматозному стані, на 
боці, протилежному вогнищу ураження головного мозку 
при інсульті, спостерігається пасивне роздування щік.

«ПАЛІННЯ НІГ» СИНДРОМ – див.: Ґопалана син-
дром.

ПАЛІНОЛОҐІЯ – розділ ботаніки, який вивчає пи-
лок і спори рослин.

ПАЛІНОПСІЯ – порушення зорового сприйняття у 
вигляді збереження або повторного виникнення зорово-
го образу предмета після його зникнення з поля зору.

ПАЛІПРАКСІЯ – див.: Палінерґія.
ПАЛІФРАЗІЯ – хворобливе повторення (часто ба-

гаторазово) однієї і тієї самої фрази.
ПАЛЬМАРНИЙ – такий, що стосується або нале-

жить долоні.
ПАЛЬМІТИНОВА КИСЛОТА – С15Н31СООН; 

вища жирна насичена кислота; входить до складу при-
родних лі пі дів – основних компонентів біолоґічних мем-
бран; П. к. – замінна жирна кислота; у ссавців синтез П. 
к. відбувається в пе чінці з малоніл-КоА.

ПАЛЬМОМЕНТАЛЬНИЙ СИМПТОМ – див.: 
Марінеску – Радовича симп том.

ПАЛЬМОСПАЗМ – судомні посмикування, клоніч-
ні скорочення.

ПАЛЬ – НОТНАҐЕЛЯ (PAL – NOTH NAGEL) 
СИНДРОМ – короткочасне ґенералізоване звуження су-
дин із значним підйомом артеріального тиску у хворих 
гіпертонічною хворобою або спинною сухоткою.

ПАЛЬПАТОРНИЙ – такий, що стосується пальпа-
ції.

ПАЛЬПАЦІЯ – дослідження обмацуванням; один 
з основних клінічних методів для вивчення фізичних 
властивостей тканин і орґанів, топоґрафічних співвід-
ношень між ними, їхньої чутливості і виявлення деяких 
функціональних явищ в орґанізмі.

ПАЛЬПЕБРАЛЬНИЙ – такий, що стосується (на-
лежить до) повіки або повік.

ПАЛЬПІТАЦІЯ – пульсація, тріпотіння, мерехтін-
ня; посилене биття серця.

ПАЛЬТАУФА (R. PALTAUF) КАРЛИКОВІСТЬ – 
див.: Пальтауфа синдром.

ПАЛЬТАУФА (R. PALTAUF) СИНДРОМ – конс-
титуційний тип дітей: малорозвинена дитина з в’ялими 
м’язами, не здоровим кольором обличчя, збільшени-
ми лімфатичними вузлами, надмірним лім фоцитозом, 
схильністю до ваґотонії; можлива раптова смерть.

ПАЛЬТАУФА – ШТЕРНБЕРҐА (R. PAL TAUF – 
K. STERNBERG) ХВОРОБА – див.: Лімфоґранульо-
матоз.

ПАЛЬЦЕПОДІБНИЙ – такий, що має пальці або 
схожі на пальці відростки чи галузки.

ПАЛЬЦІ БАРАБАННІ – пальці, які спостерігають-
ся при хронічних захворюваннях серця та легень; харак-
теризуються деформацією у вигляді колбоподібного по-
товщення кінцевих фаланґ.

ПАЛЬЦІ ГІППОКРАТА – див.: Пальці барабанні.
ПАЛЬЦІ КЛАЦАЮЧІ – див.: Тендоваґініт стено-

зуючий.
ПАЛЬЦІ МОЛОТКОПОДІБНІ – деформація ступ-

ні, яка характеризується згинальною контрактурою в 
перших міжфаланґових суглобах і розгинальною кон-
трактурою у плеснофаланґових суглобах.

ПАЛЬЦІ РЕСОРНІ – див.: Тендоваґініт стенозу-
ючий.

ПАЛЬЦЬОВА ТОЧКА – найбільш виступаюча точ-
ка м’якуша нігтьової фаланґи ІІІ пальця кисті; антропо-
метрична точка.

ПАЛЬЦЬОВИЙ – 1) такий, що стосується пальців 
або належить пальцям, схожий на пальці; 2) виконуєть-
ся за допомогою пальців.

ПАЛЬЦЬОВІ ВІЗЕРУНКИ – візерунки, утворені 
гребінцями шкіри кінцевих фаланґ пальців руки.

ПАЛЬЦЬОНОСОВА ПРОБА – хворому із заплю-
щеними очима пропонують доторкнутися вказівним 
пальцем кінчика носа; промахування і (або) інтенційне 
тремтіння може свідчити про атаксію.

ПАМОРОЧНИЙ СТАН – утрата ясності свідомості з 
повною відстороненістю від оточуючого або з його урив-
частим та викривленим сприйняттям при збереженості 
звичних автоматичних дій; П. с. зустрічається частіше 
всього при епілепсії та травматичних ураженнях головно-
го мозку; інколи – при соматичних психозах і реактивних 
психозах; за особливостями клінічних проявів виділяють 
просту форму і П. с. з продуктивними розладами; проста 
форма П. с. розвивається раптово; сприйняття оточуючо-
го при цьому повністю переривається; спонтанне мовлен-
ня відсутнє або обмежене стереотипним повторенням ок-
ремих вигуків, слів, коротких фраз; рухи хворих збіднені, 



733 ПАМПІНІФОРМНИЙ – ПАНҐЕНЕЗИС

аж до розвитку короткочасних ступорозних станів, або 
виникають епізоди хаотичного збудження; інколи зберіга-
ються послідовні зовнішні цілеспрямовані дії; відновлен-
ня ясності свідомості відбувається, звичайно, поступово 
і може проходити через період ступідності – перехідно-
го збіднення психіч ної діяльності, внаслідок чого хворі 
справляють враження слабоумних; проста форма П. с. 
триває, звичайно, кілька хвилин або годин і супровод-
жується наступною повною амнезією; П. с. з продуктив-
ними розладами виникає відносно поступово; напад суп-
роводжується появою галюцинацій, марення і афек тивних 
розладів; сприйняття хворими оточуючого викривляється; 
словесне спілкування з ними в тій або іншій мірі збері-
гається; перебіг П. с. з продуктивними розладами може 
бути неперервним і альтернуючим (спонтанне зникнен-
ня на короткий час багатьох і навіть усіх симптомів з їх-
нім наступним повторним виникненням); тривалість цієї 
форми П. с. коливається від кількох годин до 1–2 тиж нів; 
зникнення хворобливих розладів відбувається раптово.

ПАМПІНІФОРМНИЙ – лозоподібний, лозовий; 
звивистий, як виноградні вусики.

ПАМ’ЯТЬ – одна з найважливіших функцій ц. н. с., 
завдяки якій сприймається вплив ззовні, закріплюється, 
зберігається і відтворюється отримана інформація. У 
складних процесах зберігання та відтворення інформа-
ції беруть участь численні нейро-анатомічні структури. 
Нервові шляхи, що мають відношення до П., локалізу-
ються в лімбічній системі, яка охоплює ділянку від гі-
покампу, миґдаликоподібних ядер, медіальної частини 
скроневих часток склепіння та мамілярних тіл до перед-
ніх і дорсомедіальних ядер таламуса, поясної звивини, 
перегородки і орбітальної поверхні лобних часток. Най-
більш важлививими структурами є гіпокамп, мамілота-
ламічний тракт та дорсомедіальні ядра таламуса.

П. АСОЦІАТИВНА – П., при якій елементи 
запам’ятовуваного пов’язані між собою асоціативно: за 
схожістю або контрастом, за суміжністю.

П. БЕЗПОСЕРЕДНЯ – див.: П. меха нічна.
П. ДОВГОТРИВАЛА – П., яка характеризується 

тривалими термінами збереження інформації; порів-
нюють з тривалістю життя орґанізму.

П. ДОВІЛЬНА – П., при якій фік су ється увага на 
процесі запам’ятовування.

П. ЕМОЦІЙНА – П. на певні емоції, переживання, 
відчуття.

П. ЗОРОВА – П., яка характеризується легким 
запам’ятовуванням зорових образів.

П. ІКОНІЧНА – див.: П. образна.
П. КОРОТКОЧАСНА – П., яка характеризується 

нетривалим збереженням інформації (до кількох десят-
ків хвилин).

П. ЛОҐІЧНА – П., яка характеризується тим, 
що елементи запам’ятовуваного пов’язані лоґічним 
зв’язком.

П. ЛОҐІЧНО-ЗМІСТОВНА – див.: П. лоґічна.
П .  МЕХАНІЧНА  – П . ,  при  якій  елементи 

запам’ятовуваного не пов’язані між собою будь-яким 
зв’язком.

П. МИМОВІЛЬНА – П., при якій не фіксується 
уваґа на процесі запам’ятовування.

П. ОБРАЗНА – П. на певні образи.
П. ОПЕРАТИВНА – див.: П. коротко часна.
П. РУХОВА – П. на послідовність рухів і коорди-

націю.
П. СЛОВЕСНА – П., яка характеризується легким 

запам’ятовуванням слів.
П. СЛУХОВА – П., яка характеризується легким 

запам’ятовуванням звуків.
ПАМ’ЯТЬ ІМУНОЛОҐІЧНА – здат ність орґаніз-

му відповідати інтенсивною імунолоґічною реакцією 
на повторний контакт з антиґеном.

ПАН- (панто-; грец. pan, pantos – все) – частина 
складних слів, яка означає «такий, що все охоплює».

ПАНАЛҐІЯ – загальний біль; біль у всьому тілі.
ПАНАОРТИТ – запалення всіх шарів стінки аор-

ти.
ПАНАРИЦІЙ – запалення тканин пальця, яке вини-

кає внаслідок його пошкоджень та інфікування; розріз-
няють такі види П.: шкірний, навколонігтьовий, підніг-
тьовий, підшкірний, кістковий, суглобовий, сухожилко-
вий, пандактиліт.

ПАНАРТЕРІЇТ – запалення всіх шарів стінки ар-
терії.

ПАНАРТЕРІЇТ МНОЖИННИЙ ОБЛІТЕРУЮ-
ЧИЙ  – див .: Такаясу  хвороба .

ПАНАРТЕРІЇТ НОДОЗНИЙ – див.: Періартеріїт 
вузликовий. 

ПАНАРТРИТ – 1) запалення всіх тканин суглоба 
(кісток, хрящів, синовіальної оболонки, зв’язок; 2) за-
палення всіх суглобів тіла.

ПАНАЦЕЯ – 1) універсальні ліки; 2) гаданий уні-
версальний засіб проти будь-якого лиха, на всі випадки; 
3) у давньо грецькій міфолоґії – богиня-зцілителька.

ПАНБРОНХІТ – запалення всіх оболонок бронха.
ПАНВАСКУЛІТ – запалення всіх оболонок крово-

носної судини.
ПАНҐІПОПІТУЇТАРИЗМ – див.: Апітуїтаризм.
ПАНГАМЕТИН – див.: Пангамова кислота.
ПАНГАМОВА КИСЛОТА – С10Н19О8N; вітамін 

В15; активує окислювальний обмін в орґанізмі; є джере-
лом вільних метильних груп; має ліпотропний вплив на 
печінку та детоксикуючі властивості; застосовується для 
лікування хронічних гепатитів, початкових стадій циро-
зу печінки, пневмослерозу, емфіземи легень, атероск-
лерозу, хронічного алкоголізму, сверблячих дерматозів, 
інтоксикацій кортикостероїдами та сульфаніламідними 
препаратами.

ПАНГЕМОЦИТОПЕНІЯ – див.: Панцитопенія.
ПАНГІДРОЗ – потіння всього тіла.
ПАНГІПЕРЕМІЯ – гіперемія всього тіла.
ПАНГІПОПІТУЇТАРИЗМ – див.: Апітуїтаризм.
ПАНГІСТЕРЕКТОМІЯ – хірурґічна екстирпація 

матки разом з придатками.
ПАНҐЕНЕЗ – див.: Панґенезис.
ПАНҐЕНЕЗИС – гіпотеза для пояснення, головним 

чином, спадковості (Ч.Дар він); за П., кожна тканина чи 
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орґан виділяє своєрідні часточки – «моделі» – т. з. панґе-
ни, або гемули, які надходять до яйцеклітини чи сперма-
тозоїда і т. ч. переходять в орґанізм нащадка, визнача-
ючи напрям його розвитку і забезпечуючи відтворення 
копій тих орґанів, з яких самі походять.

ПАНДАКТИЛІТ – проґресуюче запалення всіх 
тканин пальця, у т. ч. зв’язок, сухожилків, кісток і суг-
лобів.

ПАНДЕМІЧНИЙ – такий, що стосується пан-
демії.

ПАНДЕМІЯ – найвищий ступінь поширення інфек-
ційного захворювання, що охоплює більшість населен-
ня країни, поширюється на території кількох країн, кон-
тинентів.

ПАНЕНЦЕФАЛІТ – запалення білої і сірої тканини 
головного мозку; виділяють ендемічний (епідемічний) 
і неендемічний П.

П. КРАСНУШНИЙ ХРОНІЧНИЙ ПРОҐРЕСУЮ-
ЧИЙ – див.: Енцефаліт новонароджених Вірхова. 

П. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ ПІДГОСТРИЙ – тяжке 
проґресуюче захворювання вірусної етіолоґії. Збудни-
ком є параміксовірус, який не відріз ня ється за своїми 
антиґенними властивостями від вірусу кору. Переваж-
но хворіють діти старші 5 років та підлітки чоло вічої 
статі. В основі патоґенезу хвороби лежить персистенція 
вірусу в нейронах і ґліальних клітинах головного моз-
ку і гіперерґічна аутоімунна реакція ц. н. с. Захворю-
вання, звичайно, протікає в кілька стадій. На початковій 
стадії спостерігаються розлади читання, письма, рахун-
ку і мовлення; в другій стадії – екстрапірамідні гіперкі-
нези, міоклонія, тремтіння, хореоатетоїдні рухи, послаб-
лення зору, слуху, пітливість; у третій ста дії розвиваєть-
ся скутість м’язів кін цівок. Проґноз несприятливий: хво-
роба закінчується летально впродовж кількох місяців.

П. СКЛЕРОЗУЮЧИЙ ПІДГОСТРИЙ ВАН 
БОҐАРТА (L. VAN BOGAERT) – див.: Паненцефаліт 
склерозуючий підгострий.

ПАНЗООТІЯ – вищий ступінь інтенсивності епізоо-
тичного процесу; поширення інфекційної хвороби серед 
тварин на території країни, континенту.

ПАНІКУЛІТ – асептичне неспецифічне запалення 
підшкірної жирової тканини різного ґенезу; зумовлений 
порушенням перекисного окислення ліпідів.

ПАНІКУЛІТ АРТИФІЦІАЛЬНИЙ – панікуліт, 
який розвивається на місці ін’єкції масляних лікарських 
препаратів або інсуліну.

ПАНІКУЛІТ ГАРЯЧКОВИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ 
БЕЗ НАГНОЄННЯ – див.: Пфейфера – Вебера – Кріс-
чена синдром.

ПАНІКУЛІТ МІҐРУЮЧИЙ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: 
Віланова – Піньола синдром.

ПАНІКУЛІТ СПОНТАННИЙ РОТМАНА – МА-
КАЯ – див.: Ротмана – Макая синдром.

ПАНКАРДИТ – запальний процес, який поши-
рюється на всі оболонки серця (перикард, міокард, ен-
докард).

ПАНКОЛІТ – запалення всіх оболонок товстої киш-
ки.

ПАНКОУСТА (H. K. PANCOAST) ПУХЛИНА – 
верхівковий субплевральний рак легень, який проростає 
в структури грудної клітки, розміщені в ділянці верхньої 
грудної апертури.

ПАНКОУСТА (H. K. PANCOAST) РАК – див.: 
Панкоуста пухлина.

ПАНКОУСТА (H. K. PANCOAST) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що розвивається при периферій-
ному раку верхньої частки легені; спостерігається 
брахіалґія, синдром Горнера, при рентґенолоґічному 
дослідженні – затемнення верхівки легені і руйнуван-
ня кісток, звичайно – верхніх ребер, а інколи і грудних 
хребців.

ПАНКОУСТА – ТОБІАСА (H. K. PAN COAST – 
J. M. TOBIAS) СИНДРОМ – див.: Панкоуста синд-
ром.

ПАНКРЕАТ- – див.: Панкрео-.
ПАНКРЕАТЕКТОМІЯ – повне або часткове 

хірурґічне видалення підшлункової залози.
ПАНКРЕАТИКО-БІЛІАРНИЙ СИНДРОМ – див.: 

Бара – Піка синдром.
ПАНКРЕАТИН – ферментний препарат із підшлун-

кових залоз худоби.
ПАНКРЕАТИТ – запалення підшлункової залози. 

Виділяють гострий і хронічний П. Залежно від струк-
турних особливостей розрізняють такі форми гострого 
П.: 1) набряковий П.; 2) жировий панкрео некроз; 3) ге-
мораґічний панкреонекроз; 4) гнійний П. Виділяються 
три фази захво рювання: 1) фаза ензимної токсемії; 2) фа-
за тимчасової ремісії; 3) фаза секвестрації.

ПАНКРЕАТИЧНА ТОЧКА ДЕЖАРДЕНА – див.: 
Дежардена панкреатична точка.

ПАНКРЕАТИЧНИЙ – такий, що стосується під-
шлункової залози.

ПАНКРЕАТИЧНИЙ СІК – секрет під шлункової за-
лози; містить ферменти, що в процесі травлення каталі-
зують розщеплення білків, жирів і вуглеводів.

ПАНКРЕАТО- – див.: Панкрео-.
ПАНКРЕАТОҐРАФІЯ – рентґеноло ґічне досліджен-

ня підшлункової за лози в умовах її штучного контрасту-
вання.

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ – 
хірурґічне видалення дванадцятипалої кишки і части-
ни підшлункової залози; методики П. р. розрізняються 
залежно від способу обробки культі під шлункової зало-
зи, методів формування анастомозів і порядку анастомо-
зування культі підшлункової залози, жовчних шляхів і 
культі шлунка з порожньою кишкою.

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНИЙ – такий, що сто-
сується підшлункової залози і дванадцятипалої киш-
ки.

ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМІЯ – хірурґічна 
операція повного видалення підшлункової залози ра-
зом з дванадцятипалою кишкою.

ПАНКРЕАТОДУОДЕНЕКТОМІЯ ЧАСТКОВА – 
див.: Панкреатодуоденальна резекція.

ПАНКРЕАТОЄЮНАЛЬНИЙ – такий, що стосуєть-
ся підшлункової залози і порожньої кишки.
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ПАНКРЕАТОЛІТОТОМІЯ – хірурґічне видалення 
конкрементів із підшлункової залози.

ПАНКРЕАТОНЕКРЕКТОМІЯ – оперативне ви-
далення некротично змінених ділянок підшлункової за-
лози.

ПАНКРЕАТОСЕКВЕСТРЕКТОМІЯ – хірурґічне 
видалення секвестрів підшлункової залози.

ПАНКРЕАТОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Панкреато-
сканування.

ПАНКРЕАТОСКАНУВАННЯ – ра  діоізотопне 
сканування  підшлункової  залози .

ПАНКРЕАТОТОМІЯ – хірурґічне розрізання тка-
нини підшлункової за лози.

ПАНКРЕАТОХОЛАНҐІОҐРАФІЯ – метод рен-
тґенолоґічного дослідження підшлункової  залози  і 
жовчних  шляхів  після  введення  через  великий 
сосочок дванадцятипалої кишки контрастної ре-
човини .

ПАНКРЕАТОХОЛАНҐІОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ 
РЕТРОҐРАДНА – див.: Панкреатохоланґіоґрафія.

ПАНКРЕО- (панкреат-, панкреато-; грец. pancreas, 
pankreatos – підшлункова залоза) – частина складних 
слів, яка означає належність до підшлункової залози.

ПАНКРЕОЗИМІН – див.: Холецистокінін.
ПАНКРЕОЛІТІАЗ – процес утворення конкремен-

тів у протоках підшлункової залози.
ПАНКРЕОНЕКРОЗ – некроз підшлункової зало-

зи.
ПАНКРЕОНЕКРОЗ ПІСЛЯОПЕРА ЦІЙНИЙ – 

некроз підшлункової залози, що ускладнив оператив-
не втручання.

ПАНКРЕОСКЛЕРОЗ – розростання сполучної тка-
нини в підшлунковій залозі.

ПАНКРЕОФІБРОЗ – див.: Муковісцидоз.
ПАНМІЄЛОЗ – стан кровотворення, який характе-

ризується гіперплазією всіх паростків кісткового моз-
ку.

ПАНМІЄЛОЗ ГОСТРИЙ – гострий лейкоз, який 
характеризується швидко проґресуючою проліферацією 
компонентів усіх трьох паростків кровотворення при 
більш вираженій проліферації клітин меґакаріоцитар-
ного ряду.

ПАНМІЄЛОПАРЕЗ – стан кровотворення, який ха-
рактеризується значним, як правило, зворотним пригні-
ченням мієлопоезу.

ПАНМІЄЛОФТИЗ – стан кровотворення, який ха-
рактеризується різким пригніченням мієлопоезу з за-
міщенням кровотворної тканини жировою тканиною.

ПАНМІКСІЯ – виключно вільне схрещування осо-
бин у межах популяції, причому всі комбінації схрещу-
вання мають однакову ймовірність.

ПАННЕРА (H. J. PANNER) ХВОРОБА – спадковий 
асептичний некроз епіфіза головки плечової кістки; ус-
падкування аутосомно-домінантне; хворіють переважно 
діти молодшого шкільного віку.

ПАНОСТИТ – див.: Остеомієліт.
ПАНОТИТ – одночасне запалення зовнішнього, се-

реднього і внутрішнього вуха.

ПАНОФТАЛЬМІТ – гостре гнійне запалення всіх 
структур ока.

ПАНПЛЕҐІЯ – параліч, що охоплює все тіло.
ПАНСА (J.-P. PANSE) СИНДРОМ – поєднання 

синдрому Дауна і діенцефально-ретинальної деґенера-
ції; спостерігається оліґофренія (ідіотія), ожиріння, гі-
потрофія ґеніталій, високий зріст (інколи карликовий), 
ґемералопія, часто піґментний ретиніт, приглухуватість, 
полі- або синдактилія, аномалії черепа, перерозтяжність 
суглобів, «монголоїдні» риси обличчя.

ПАНСЕРОЗИТ – запалення всіх серозних оболо-
нок. 

ПАНСИНУСИТ – одночасне запалення всіх при-
даткових пазух носа.

ПАНСІОНАТ – заклад, призначений для відпочин-
ку і лікування.

ПАНСПЕРМІЯ – теорія про повсюдне поширення 
у Всесвіті вічних і незмінних зародків життя, які пере-
носяться з однієї планети на іншу і дають початок роз-
витку орґанічного світу.

ПАНТОКРИН – рідкий спиртовий екстракт із пан-
тів (роги, які не окостеніли) плямистого (марал) і блаґо-
родного (ізюбр) оленів; стимулює ц. н. с.

ПАНТОМІМІКА – сукупність виразних рухів об-
личчя, кінцівок і тулуба, які супроводжують мовлення 
та емоції.

ПАНТОМІЦИН – антибіотик із групи стрептомі-
цинів.

ПАНТОМОҐРАФ – спеціальний рентґенівський 
апарат для проведення пантомоґрафії.

ПАНТОМОҐРАФІЯ – метод отримання пошарового 
зображення об’єкта, що має зігнуту форму.

ПАНТОТЕНОВА КИСЛОТА – С9Н17О5N; водо-
розчинний вітамін; фактор росту людини і тварин; вхо-
дить до складу коферменту А; найбільше П. к. міститься 
в печінці великої рогатої худоби, яєчному жовтку, пив-
них дріжджах, є також П. К. у м’ясі, картоплі, молоці; 
застосовується для лікування акропарестезій, алімен-
тарної мелалґії, еритромелалґії, сверблячих дерматозів, 
опіків І–ІІІ ступеня, післяопераційної кишкової атонії, 
інтоксикації ізоніазидом (фтивазидом, тубазидом); 

ПАНТОФАҐІЯ – див.: Еврифаґія.
ПАНТОФОБІЯ – див.: Панфобія.
ПАНТОЦИД – антисептичний засіб, знезаражуюча 

дія якого пов’язана зі здатністю молекули хлору, що від-
щеплюється, окислювати орґанічні речовини.

ПАНУС – 1) дифузне помутніння рогівки, що викли-
кається поширенням запального процесу з кон’юнктиви 
на лімб і рогівку; 2) помутніння рогівки дистрофічного 
характеру, яке, звичайно, виникає у хворих, що осліпли 
внаслідок будь-якого тяжкого захворювання.

ПАНФЛЕБІТ – запалення всіх оболонок вени.
ПАНФЛЕҐМОНА – гостре гнійне запалення всіх 

м’яких тканин будь-якої частини тіла.
ПАНФОБІЯ – нав’язлива боязнь всього оточуючо-

го.
ПАНЦИТОПЕНІЯ – зменшення кіль кості всіх клі-

тин у крові.
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ПАНЧЕНКО (Д. І. ПАНЧЕНКО) СИМПТОМ – 
ознака облітеруючого анґіосклерозу або ендартеріїту: 
хворий у позиції сидячи кладе уражену ногу на здорову 
так, щоб підколінна ямка перебувала на коліні здорової; 
через 3–5 хв. спостерігається збліднення ступні хворої 
ноги, відчуття оніміння, «повзання мурашок» у ступні і 
пальцях та біль у литковому м’язі.

ПАНЬЄЛО (PAGNIELLO) СИМПТОМ – силь-
ний біль при тисненні в дев’я тому міжребер’ї зліва між 
задньою і середньою пахвовою лінією; можлива озна-
ка малярії.

ПАПАВЕРИН – алкалоїд опію ізохінолінового ряду; 
спазмолітичний засіб.

ПАПАЇН – фермент, який каталізує розщеплення 
білків до пептидів. Міститься в сокові плодів тропічної 
рослини – динного дерева.

ПАПІЙОНА – ЛЕФЕВРА (M. M. PA PILLON – P. 
LEFМVRE) КЕРАТОДЕРМІЯ – див.: Лефевра – Па-
пійона синдром.

ПАПІЙОН-ЛЕАЖА – ПСОМА (M. M. PA PIL-
LON-LEAGE – J. PSAUME) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом) аномалій: аномалії скелета – катабазія, укоро-
чення і потовщення довгих трубчастих кісток, брахі-
дактилія, клинодактилія, камптодактилія, полідактилія; 
аномалії обличчя – гіпертелоризм, гіпо плазія хряща 
носа, скорочення середньої частини і розщеплення 
верхньої губи; аномалії порожнини рота – розщеплен-
ня піднебіння, часточковий язик, фіксований укороче-
ною вуздечкою; дистонія зубів, аплазія нижніх різців, 
поліодонтія, підвищена тенденція до карієсу зубів; не-
рвово-психічні аномалії – тремор, загальна затрим-
ка розвитку, інколи гідроцефалія; крім вищезазначе-
ного, спостеріга ється алопеція, пойкілодермія, ґінеко-
тропізм. 

ПАПІЛ- (папіло-; лат. papilla – сосок) – частина 
складних слів, яка означає належність до соска, сосоч-
ка, соскоподібного утворення.

ПАПІЛА – сосок, соскоподібне підвищення.
ПАПІЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення соска (па-

піли).
ПАПІЛІТ – запалення соска (папіли).
ПАПІЛІТ НЕКРОТИЧНИЙ – див.: Ниркових со-

сочків некроз.
ПАПІЛІФОРМНИЙ – такий, що має форму соска; 

соскоподібний.
ПАПІЛО- – Папіл-.
ПАПІЛОКАРЦИНОМА – злоякісна пухлина, що 

розвивається із епітеліальної тканини папіли.
ПАПІЛОМА – доброякісна пухлина, яка розви-

вається із покривного епітелію – плоского або перехід-
ного; має вигляд сосочкового розростання, що виступає 
над поверхнею оточуючого епітелію; П. зустрічається 
на шкірі, слизовій оболонці порожнини рота, носа, нав-
колоносових пазух, глотки, голосових зв’язок, ниркових 
мисок, сечоводів і сечового міхура.

ПАПІЛОМА БАЗАЛЬНО-КЛІТИННА – див.: Ке-
ратоз себорейний.

ПАПІЛОМА З КЕРАТОЗОМ – див.: Кератоз доб-
роякісний плоскоклітинний.

ПАПІЛОМА ХОРІОЇДНОГО СПЛЕТЕННЯ – 
див.: Хоріоїдпапілома.

ПАПІЛОМА ХОРІОЇДНОГО СПЛЕТЕННЯ 
АНАПЛАСТИЧНА – див.: Хоріоїдкарцинома.

ПАПІЛОМАТОЗ – патолоґічний процес, який ха-
рактеризується утворенням множинних папілом на якій-
небудь ді лянці шкіри чи слизової оболонки.

ПАПІЛОМАТОЗ ПАПУЛЬОЗНИЙ ЗЛИВНИЙ – 
дерматоз, який характеризується виникненням у груд-
нинній, надчеревній, міжлопатковій ділянках і на тилі 
кистей дрібних папул, які швидко темніють та зрогові-
вають і зливаються у вогнища ромбоподібної форми.

ПАПІЛОМАТОЗ ПІҐМЕНТНИЙ БЕЗІМЕН-
НИЙ – див.: Папіломатоз папу льозний зливний.

ПАПІЛОСАРКОМА – злоякісна пухлина папіли (со-
ска), що розвивається з елементів сполучної тканини.

ПАПІЛОСФІНКТЕРОТОМІЯ – хірурґічне розрі-
зання сфінктерів печінково-підшлункової ампули та за-
гальної жовчної протоки.

ПАПІЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин папіли.
ПАПІЛЯРНИЙ – соскоподібний, сосочковий; та-

кий, що стосується папіли.
ПАПІЛЯРНИЙ НЕКРОЗ – див.: Ниркових сосоч-

ків некроз.
ПАПІЛЯРНІ ВІЗЕРУНКИ – візерунки, утворені 

папілярними лініями на кінчиках пальців, а також на 
долонях і підошвах.

ПАПІЛЯРНІ ЛІНІЇ – лінії на поверхні долоні й пі-
дошви в людини; особливо розвинені на подушечках 
пальців; розмі щення П. л. у людей індивідуальне, що 
використовується в дактилоскопії.

ПАПОВАВІРУСИ (PAPOVAVIRI DAE) – група 
ДНК-вмісних вірусів, до якої входять: вірус папіломи, 
вірус по ліоми і мавп’ячий вакуолізуючий вірус; пара-
зитують П. на тваринах; деякі з них, наприклад, віруси 
папіломи, уражають людину.

ПАПОРОТІ ФЕНОМЕН – при висушуванні слизу 
шийки матки спостерігається утворення кристалів, роз-
міщення яких нагадує листок папороті; може спостері-
гатися з 6–8 дня до 21–22 дня менструального циклу.

ПАПОРОТЬ ЧОЛОВІЧА (DRIOP TE RIS FILIX 
MAS) – багаторічна трав’я ниста рослина із зимуючим 
товстим кореневищем, густо покритим тонкими коре-
нями і пучком пірчастого листя. Листки восени мають 
знизу темні купки споранґіїв, прикриті округло-брунь-
коподібними покривальцями. Росте папороть у воло-
гих тінистих місцях, часті ше в ялинових і дубових та у 
гірських букових лісах. Дія: глистогінна, знеболююча, 
спазмолітична і ранозагою вальна.

ПАППАТАЧІ  – див .: Флеботомна  гарячка .
ПАПУГ ХВОРОБА – див.: Орнітоз.
ПАПУЛА – шкірний утвір, вузлик, що підноситься 

над рівнем шкіри; П. мають різноманітну форму, вели-
чину, колір і консистенцію, але завжди при гістолоґіч-
ному дослідженні виявляється безпорожнинне утворен-
ня; при розсмоктуванні П. зникає безслідно.
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ПАПУЛА НОСА ФІБРОЗНА – див.: Невус інво-
лютивний.

ПАПУЛОВЕЗИКУЛА – папула, на поверхні якої ут-
ворилась везикула.

ПАПУЛЬОЗ ЗЛОЯКІСНИЙ АТРОФІЧНИЙ – 
див.: Деґоса синдром.

ПАПУЛЬОЗНИЙ – вузликовий; такий, що стосуєть-
ся папули, характеризується папулами.

ПАРА- (пар-; грец. para – до, при, біля, збоку) – час-
тина складних слів (префікс), яка означає: 1) такий, що 
розміщений поряд, поблизу; подібний до; окремо від; 
2) відхилення від будь-чого; невідповідність зовнішніх 
проявів суті даного явища.

ПАРААЛЕРҐЕН – фактор, який викликає пара-
алерґію.

ПАРААЛЕРҐІЯ – вид алерґії, який характеризуєть-
ся алерґічною реакцією специфічно сенсибілізованого 
орґанізму на неспецифічний подразник.

ПАРААМІНОБЕНЗОЙНА КИСЛОТА – належить 
до групи вітаміноподібних сполук; бере участь у синтезі 
фолієвої кислоти в мікроорґанізмах та входить до її моле-
кули; є фактором росту багатьох бактерій; застосовується 
для лікування висипного тифу, сонячних опіків, інтокси-
кацій препаратами мишьяку, ртуті, борної кислоти.

ПАРААНЕСТЕЗІЯ – див.: Паранестезія.
ПАРАБІОЗ – 1) стан живої тканини, що межує між 

життям і смертю; 2) метод штучного зрощування двох 
(рідше трьох) тварин з метою вивчення взаємного впли-
ву їхніх орґанів і тканин; 3) стан збудливої тканини, 
який виникає під дією сильних подразників і характе-
ризується порушенням провідності і збудливості.

ПАРАБІОНТИ – тварини, з’єднані кровоносними 
судинами в гострому досліді або зшиванням і зрощен-
ням їхніх тканин у хронічному досліді з метою утворен-
ня безпосереднього контакту їхніх кровоносної і лімфа-
тичної систем.

ПАРАБУЛІЯ – порушення волі, яке характеризуєть-
ся незавершуванням початих дій.

ПАРАВАКЦИНА – інфекційна хвороба, що харак-
теризується появою на шкірі безболісних щільних вуз-
ликів. Збудник П. – вірус Strongyloplasma paravaccine. П. 
виникає після контакту з хворими тваринами (корови, 
вівці, свині) і особливо часто спостерігається у доярок, 
уражаючи їхні руки. Можливе зараження після вакцина-
ції, коли віспяний детрит забруднений вірусом П. В міс-
ці проникання вірусу в шкіру, після інкубаційного періо-
ду (4–10 днів) виникають запальні зміни у вигляді появи 
на шкірі плями рожевого кольору з наступним форму-
ванням щільного вузлика, червоного кольору, розмірами 
2–3 мм. На 5–7 день вузлик набуває темно-вишневого 
або чорнувато-синюшного забарвлення з напівпрозо-
рим центром, в якому утворюється удавлювання – пу-
пок. Елемент, що утворився, тримається 4–10 тижнів, 
після чого впродовж 2–3 тижнів відбувається його зво-
ротний розвиток з утворенням піґментної плями, яка ут-
римується кілька місяців. Проґноз сприятливий.

ПАРАВЕЗИКУЛІТ – запалення тканини, яка оточує 
сім’яні міхурці.

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНА ЛІНІЯ – див.: Прихребет-
на лінія.

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
біля хребта; прихребетний.

ПАРАГЕМОФІЛІЯ – див.: Оврена хвороба.
ПАРАГЕМОФІЛІЯ ОВРЕНА – див.: Оврена хво-

роба.
ПАРАГІПЕРЕРҐІЇ ФЕНОМЕН – див.: Анафілак-

тоїдні реакції.
ПАРАҐРИП – гостра респіраторна хвороба, яка 

спричинюється вірусами параґрипу; характеризується 
підвищенням температури, помітно вираженою загаль-
ною інтоксикацією, частим ураженням гортані і брон-
хів. Збудник П. належить до параміксовірусів (родина 
Paramyxo viridae, рід Paramyxovirus). Відомі 4 типи віру-
са П. (ПГ – 1, ПГ – 2, ПГ – 3, ПГ – 4). Резервуар і дже-
рело інфекції – людина, хвора клінічно вираженою або 
стертою формою П. Виділення вірусів у зовнішнє се-
редовище відбувається протягом 1-го тижня хвороби. 
Інкубаційний період 2–7 днів. У клінічній картині пе-
реважають ознаки ураження верхніх відділів респіра-
торного тракту: болі в горлі, закладеність носа, сухий 
кашель, ринофаринґіт. Ларинґіт і трахеїт зустрічають-
ся в 15–20 % дорослих, значно частіше – у дітей. Пере-
біг П. може ускладнитися пневмонією, причиною якої є 
бактеріальна флора, а також анґіною, синуситами, оти-
том, євстахіїтом, тонзилітом. Проґноз при неускладне-
них формах сприятливий.

ПАРАҐАНГЛІЇ – утворення, які належать до ендок-
ринної системи, продукують, головним чином, катехола-
міни і одно часно є додатковими орґанами нервової сис-
теми, здійснюючи хеморецепторну функцію. П. склада-
ються з хромафінних (мозкова речовина надниркових 
залоз, орґан Цуккеркандля, симпатичні вузли) і нехро-
мафінних (П. юґулярні, glomus vagum, орбітальні, леге-
неві, кістково-мозкові, оболонок мозку, а також ті, що 
розміщуються за ходом судин м’яких тканин тулуба, і 
особливо – кінцівок) клітин.

ПАРАҐАНҐЛІОМА – пухлина хрома фінної тканини 
або нехромафінних параґанґліїв.

ПАРАҐАНҐЛІОМА НЕКЛАСИФІКОВАНА – гру-
па параганґліом, гістолоґічна диференціація і первинна 
локалізація яких залишаються неясними.

ПАРАҐАНҐЛІОМА НЕХРОМАФІННА – пухлина 
з нехромафінних параґангліїв. Розрізняють зрілі і зло-
якісні П. н.; до зрілих пухлин належать аденоми, для 
яких характерна орґаноїдність структури, значна ваку-
олізація і збереженість формоутворюючих властивос-
тей, що властиві параґангліям. Виділяють кілька варіан-
тів зрілих П. н.: альвеолярний, альвеолярно-трабекуляр-
ний, трабекулярний і анґіомоподібний.

ПАРАҐАНҐЛІОМА ПАРАСИМПАТИЧНА – не-
хромафінна П., походить із нейроепітеліальних утво-
рень, які в нормі реґулюють рівень рН, О2, СО2 крові і 
впливають на висоту артеріального тиску. Виникає із ка-
ротидного, юґулярного та інших ґломусних тіл; локалі-
зується на шиї, у середостінні, заочеревинній тканині, у 
легені. При локалізації в ділянці юґулярного синуса мо-
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же проявлятися деструюючим ростом, який не завжди 
поєднується зі здатністю до метастазування.

ПАРАҐАНҐЛІОМА СИМПАТИЧНА – П., яка за 
будовою аналоґічна феохромоцитомі, часто нехромафін-
на; локалізується переважно в межовому стовбурі; ме-
тастазує до 30 %.

ПАРАҐЕВЗІЯ – розлад смаку у вигляді появи смако-
вих відчуттів при відсутності відповідних подразників; 
спостерігається при ураженні кори головного мозку або 
провідних шляхів смакової чутливості.

ПАРАҐЛІОМА – пухлини епендіми, епі телію судин-
ного сплетення, шишкопо діб ного тіла, які складаються 
із зрілих ґанґліозних клітин або нейробластів.

ПАРАҐОНІМОЗ – гельмінтоз із групи тремато-
дозів. Збудник П. – гельмінт класу трематод Paragonimus 
westermanii. Довжина гельмінта 8–16 мм, ширина – 4–
8 мм, товщина 3–4 мм. У стадії статевої зрілості гельмін-
ти паразитують у людини і в деяких тварин (коти, собаки, 
свині та ін.); проміжними живителями є молюски роду 
Melania, додаткові живителі – прісноводні краби родів 
Potamon i Eriocheir та раки роду Astacus. Зараження П. 
людини і ссавців відбувається при вживанні в їжу си-
рих та недостатньо проварених, слабо просолених інва-
зованих метацеркаріями крабів і раків. В основі П. ле-
жать токсико-алерґічні реакції, механічна дія гельмінтів, 
вторинна бактеріальна інфекція. Переважно уражаються 
легені, інколи – головний мозок та інші орґани. Перебіг 
П. може бути гострим і хронічним. Гострий П. може бу-
ти абдомінальним і плевролегеневим. Ускладнення при 
гострому П. – алерґічний міокардит, менінґоенцефаліт; 
при хроніч ному – можливий розвиток гнійного плевриту, 
легеневих кровотеч. Проґноз при неінтенсивній інвазії і 
своєчасному лікуванні сприятливий; при масивній інвазії 
сумнівний, а при П. головного мозку, легеневих кровоте-
чах , вторинній бактеріальній інфекції загрозливий.

ПАРАҐРАМАТИЗМ – порушення усного або пись-
мового мовлення, яке характеризується неправильним 
застосуванням правил граматики.

ПАРАҐРАНУЛЬОМА – див.: Ходжкіна ґранульо-
ма.

ПАРАҐРАФІЯ – розлад письма у формі неправиль-
ного написання окремих слів або літер, заміни одних 
літер іншими.

ПАРАДЕНТОЗ – див.: Пародонтит.
ПАРАДЕНТОПАТІЯ – див.: Пародонтопатія.
ПАРАДЕНЦІУМ – див.: Пародонт.
ПАРАДІАҐНОСТИКА – постановка медичного 

діаґнозу за допомогою ясновидіння без контакту з хво-
рим.

ПАРАДОКСАЛЬНА РЕАКЦІЯ – реакція орґанізму, 
інтенсивність якої не відповідає у зворотному аспекті 
інтенсивності діючого подразника.

ПАРАДОКСАЛЬНА ФАЗА – зміна стану збудли-
вості нервових структур, яка характеризується викли-
канням слабкої реакції сильними подразниками, і силь-
ної – слабкими подразниками.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ – несподіваний, незвичай-
ний, явно не відповідний дійс ності, безглуздий.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ПУЛЬС – зменшення амп-
літуд пульсових хвиль при вдиханні; спостерігається 
частіше всього при фіброзному медіастино-перикар-
диті, зустрічається також при лівобічному ексудатив-
ному плевриті.

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що 
проявляється ненормальним (частіше протилежним) 
ефектом у порівнянні з нормальним рефлексом.

ПАРАЗИТАРНА СИСТЕМА – дві або кілька видо-
вих популяцій, що взаємодіють між собою в біоценозі, і 
одна з них є паразитом.

ПАРАЗИТАРНИЙ – такий, що походить від пара-
зитів; такий, що веде паразитичний спосіб життя; па-
разитуючий.

ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ – група за хворювань, 
які спричинюються тваринами-паразитами і характе-
ризуються циклічністю, тривалістю перебігу, розвит-
ком постінвазійного, звичайно, нетривалоґо іму нітету. 
Серед П. х. виділяють гельмін този, протозоонози, ен-
томози і акаріази.

ПАРАЗИТЕМІЯ – наявність у периферійній крові 
збудників паразитарних захворювань.

ПАРАЗИТИ – орґанізми, що в процесі еволюції при-
стосувалися до проживання в інших орґанізмах; орґаніз-
ми, які живуть на поверхні тіла (ектопаразити) або в 
орґанах і тканинах (ендопаразити) інших живих істот, 
живляться за їхній рахунок і завдають їм певної шкоди 
(механічні ушкодження, відбирання в носіїв поживних 
речовин, виділення токсичних продуктів, які спричиня-
ють хронічне отруєння живителя, тощо).

ПАРАЗИТИЗМ – одна із форм співжиття орґанізмів 
різних видів, з яких один (паразит) живе за рахунок ін-
шого (хазяїна, живителя). Залежно від тривалості без-
посереднього контакту паразитів з живителями розріз-
няють П. тимчасовий, коли паразити більшу частину 
життя проводять поза живителем і бувають пов’язані з 
ним лише на час харчування, та П. стаціонарний, коли 
паразит перебуває в орґанізмі хазяїна протягом основ-
ного періоду свого розвитку. Стаціонарний П., у свою 
чергу, поділяється на періодичний (фазовий), коли па-
разити на одних стадіях ведуть паразитичний спосіб 
життя, на інших – вільний, і постійний, коли вони па-
разитують протягом усього життя. Розрізняють також 
імагінальний П. (паразитують орґанізми в доросло-
му стані) та личинковий П. (паразитують личинкові 
стадії).

ПАРАЗИТИЗМ ВИПАДКОВИЙ – див.: Паразитизм 
несправжній.

ПАРАЗИТИЗМ НЕСПРАВЖНІЙ – випадкове не-
тривале існування одного вільно живучого орґанізму в 
тілі іншої тварини.

ПАРАЗИТОЛОҐ – спеціаліст з паразитолоґії.
ПАРАЗИТОЛОҐІЯ – біолоґічна наука, яка вивчає 

явища паразитизму, закономірності життя і розвитку па-
разитів та спричинювані ними хвороби людини, тварин 
і рослин. Основним завданням П. є дослідження внут-
рішньовидових і між видових зв’язків паразитів, їхніх 
взаємовідносин з хазяями, симбіонтами, біотичними і 



739 ПАРАЗИТОНОСІЙСТВО – ПАРАЛІТИЧНА ТРІАДА

абіотичними факторами зовнішнього середовища; вив-
чення видового складу паразитів, їхньої будови, розвит-
ку, біолоґічних, фізіолоґо-біохімічних особливостей, за-
кономірностей ґео ґрафічного поширення, механізмів пе-
редачі та способів зараження хазяїв; до слід ження ура-
женого хвороботворними збудниками орґанізму хазяїна 
з метою висвітлення питань патоґенезу, патолоґоанато-
мічних і фізіолоґо-біохімічних змін, що мають місце при 
тій чи іншій заразній хворобі, її клінічних проявів, явищ 
імунітету, особливостей епідеміолоґії, епізоотолоґії та 
епіфітолоґії. П. по діляється на загальну, медичну, вете-
ринарну і сільськогосподарську.

ПАРАЗИТОНОСІЙСТВО – перебування в орґаніз-
мі живителя паразита, яке не супроводжується розвит-
ком виражених проявів захворювання.

ПАРАЗИТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь комах-па-
разитів.

ПАРАЗИТОЦЕНОЗ – сукупність видів паразитів, 
які населяють певний орґан, систему орґанів або весь 
орґанізм, в (на) якому вони паразитують.

ПАРАКАРДІАЛЬНИЙ – присерцевий.
ПАРАКЕРАТОЗ – втрата здатності клітин епідермі-

су виробляти кератогіалін. При П. спостерігається по-
товщення рогового і часткове або повне зникнення зер-
нистого шару епідермісу. В основі П. лежить порушен-
ня співвідношення між проліферативною активністю і 
диференціюванням клітин епідермісу.

ПАРАКЕРАТОЗ БЛИСКУЧИЙ – див.: Псевдоат-
рофодерма шиї.

ПАРАКЕРАТОЗ СКУТУЛЯРНИЙ – дер матоз, який 
характеризується паракератозом переважно в ділянці 
суглобів; проявляється розвитком концентричних на-
шарувань жовтуватих лусочок.

ПАРАКЕРАТОЗ СТРОКАТИЙ – див.: Парапсоріаз 
ліхеноїдний.

ПАРАКІНЕЗ – форма гіперкінезу, яка спостерігаєть-
ся в непаралізованих кінцівках і нагадує за своїм ха-
рактером довільні рухи: обмацування, погладжування, 
поплескування себе по різних ділянках тіла, згинання 
і розгинання ноги, захоплювання і натягування рукою 
ковдри або простирадла та ін. П. є ознакою несприят-
ливого проґнозу основного захворювання.

ПАРАКІНЕЗІЯ – див.: Паракінез.
ПАРАКОКЛЮШ – гостре інфекційне захворю-

вання дитячого віку, яке спричинюється Bordetella 
parapertussis, передається повітряно-крапельним шляхом 
і характеризується кашлем, у частині випадків схожим з 
кашлем при легкій формі коклюшу; гарячка в більшості 
хворих не спостерігається; розвивається специфічний 
імунітет; проґноз сприятливий.

ПАРАКОКЦИДІОЇДОЗ – глибокий хронічний мі-
коз з ураженням шкіри, слизових оболонок, внутріш-
ніх орґанів. П. поширений у країнах Південної Аме-
рики. Збудник П. – диморфний грибок Para coccidiodes 
brasiliensis Almeida. В ураженій тканині спостерігається 
ґранульо матозна реакція з наявністю великої кількості 
ґіґантських клітин, а також великих форм збудника, що 
брунькується; додається гнійне запалення. Розрізняють 

4 форми захворювання. 1. Шкірна форма, яка найчасті-
ше проявляється ураженням лиця на носовій і ротовій 
межах шкіри та слизової оболонки; типове ураження 
має вигляд виразки, що повільно розширюється, з ґра-
нуляційною основою та множинними дрібними жов-
тувато-білими плямами, які містять гриби; реґіонарні 
лімфатичні вузли збільшуються, некротизуються, і не-
кротичні маси виділяються назовні. 2. Лімфатична фор-
ма характеризується неболючим збіль шенням шийних, 
надключичних, пахвових лімфатичних вузлів. 3. Вісце-
ральна фор ма супроводжується збіль шен ням пе чінки, 
селезінки та абдомінальних лімфатичних вузлів; пер-
шим симптомом можуть бути болі в черевній порож-
нині. 4. Змі шана форма, що характеризується одночас-
ним ураженням шкіри, лімфатичних вузлів та внутріш-
ніх орґанів. 

ПАРАКОКЦИДІОЇДОМІКОЗ – див.: Паракок-
цидіоїдоз.

ПАРАКОЛІТ – запалення навколотовстокишкової 
тканини заочеревинного простору.

ПАРАКОЛОН – тканина, розміщена в заочеревин-
ному просторі позаду висхід ної і низхідної ободових 
кишок.

ПАРАКОНУС – основний горбик на медіально-вес-
тибулярній частині коронки верхніх корінних зубів лю-
дини.

ПАРАКУЗІЯ – помилкове або перекручене сприй-
мання звукових вражень; наприклад, втрата або послаб-
лення здатності визначати напрям звуку.

ПАРАКУПЕРИТ – запалення тканини, яка оточує 
куперову (бульбоуретральну) залозу.

ПАРАЛАКС – видиме зміщення об’єкта внаслідок 
зміни точки спостереження.

ПАРАЛАКС БІНОКУЛЯРНИЙ – різ ниця кутів, які 
утворюються зоровими лініями при послідовній фікса-
ції двома очима рівновіддалених точок.

ПАРАЛАЛІЯ – розлад мовлення, при якому один 
звук замінюється іншим.

ПАРАЛЕЙШМАНІОЗ – див.: Лейшманіоз шкірний 
люпоїдний.

ПАРАЛЕКСІЯ – розлад читання, яке характери-
зується перекрученням слів та літер; спостерігається 
при сенсорній афазії, що є наслідком ураження тім’яної 
частки півкуль головного мозку.

ПАРАЛЕЛОМЕТРІЯ – (у стоматолоґії) досліджен-
ня паралельності поздовжніх осей опорних зубів на гіп-
сових моделях щелеп.

ПАРАЛЕРҐІЯ – вид алерґічної реакції, при якій спе-
цифічно сенсибілізований орґанізм відповідає зміненою 
реакцією на різні специфічні подразники.

ПАРАЛІЗУВАТИ – позбавляти можливості руха-
тись, діяти; ослабити прояв чого-небудь.

ПАРАЛІПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь не викона-
ти свої обов’язки.

ПАРАЛІТИЧНА ТРІАДА – синдром, який спос-
терігається при проґресивному паралічі; характери-
зується поєднанням дизартрії, синдрому Арґайла Роберт-
сона та тотального слабоумства.
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ПАРАЛІТИЧНЕ СЛАБОУМСТВО – див.: Параліч 
проґресуючий.

ПАРАЛІТИЧНИЙ – такий, що стосується паралічу, 
виникає внаслідок паралічу; паралізований.

ПАРАЛІТИЧНИЙ НАПАД – епілептиформний на-
пад, що супроводжується розвитком перехідних парезів 
і (або) паралічів; може спостерігатися у хворих проґре-
сивним паралічем.

ПАРАЛІЧ – втрата рухових функцій у результаті 
різних патолоґічних процесів у нервовій системі, що 
викликають порушення структури і функції рухового 
аналізатора.

П. АЛЬТЕРНУЮЧИЙ – див.: Гемі плеґія альтерну-
юча.

П. АТОНІЧНИЙ – див.: П. перифе рійний.
П. АТРОФІЧНИЙ – див.: П. периферійний.
П. ВИСХІДНИЙ – див.: Ландрі вис хідний параліч.
П. ВРАНІШНІЙ – периферійний П. однієї або кіль-

кох кінцівок при паралі тичній формі поліомієліту, який 
виникає під час сну і виявляється вранці. 

П. В’ЯЛИЙ – див.: П. периферійний.
ПАРАЛІЧ ДЕЖЕРИН-КЛЮМПКЕ – див.: Деже-

рин-Клюмпке параліч.
П. ДИХАЛЬНОГО ЦЕНТРУ – П., зумовлений ура-

женням дихального центру в довгастому мозку; характе-
ризується втратою рухових функцій дихальних м’язів. 

ПАРАЛІЧ ДЮШЕНА – ЕРБА – див.: Дюшена – 
Ерба параліч.

П. ІСТЕРИЧНИЙ – П., який може спостерігати-
ся при істерії; характеризується відсутністю симптомів 
орґанічного П.

П. КИСТІ «СОННИЙ» – П. кисті, який розвиваєть-
ся внаслідок стиснення променевого нерва під час гли-
бокого сну.

П. КІРКОВИЙ – форма центрального П., зумовлена 
ураженням кори великого мозку.

П. КОКАЇНОВИЙ – форма перифе рійного П., зу-
мовлена порушенням провідності в нервово-м’язових 
синапсах при отруєнні кокаїном.

П. МИЛИЦЕВИЙ – форма перифе рійного П., зумо-
влена стискуванням плечового нервового сплетення при 
користуванні милицями.

П. МІМІЧНИЙ – форма периферійного П. м’язів 
обличчя, яка проявляється асиметрією обличчя та 
амімією; зумовлений ураженням лицьового нерва або 
його рухового ядра.

П. ОКОРУХОВИЙ – П. м’язів ока, який характери-
зується птозом, відхиленням ока назовні і дещо донизу, 
розширенням зіниці і відсутністю акомодації; зумовле-
ний ураженням окорухового нерва або його ядер.

П. ОРҐАНІЧНИЙ – П., зумовлений орґанічними 
змінами в нервовій системі.

П. ПЕРИФЕРІЙНИЙ – П., розвиток якого зумовле-
ний ураженням передніх рогів спинного мозку, передніх 
корінців спинного мозку і (або) спинномозкових нервів, 
а також рухових черепних нер вів і (або) їхніх ядер; ха-
рактеризується атонією і атрофією м’язів, їх ньою ареф-
лексією.

П. ПІРАМІДНИЙ – див.: П. центральний.
П. СПАСТИЧНИЙ – див.: П. центральний.
П. СПАСТИЧНИЙ СПІНАЛЬНИЙ – див.: Ерба – 

Шарко хвороба.
П. ТОДДА – див.: Тодда параліч.
П. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ – П., розвиток якого зу-

мовлений переважно функціональними змінами нерво-
вої системи.

П. ЦЕНТРАЛЬНИЙ – П., зумовлений ураженням 
рухових нейронів кори пів куль великого мозку і (або) 
кірково-спинномозкових або кірково-ядерних волокон, 
що відходять від них; харак те ри зу ється втратою рухо-
вих функцій, під    вищенням м’язового тонусу та сухо-
жилкових рефлексів, зникненням шкір них рефлексів, 
патолоґічними рефлексами та синкінезіями.

П. АКОМОДАЦІЇ – див.: Циклоплеґія.
П. АЛКОГОЛЬНИЙ – див.: Корсаківський пси-

хоз.
П. АСТЕНІЧНИЙ БУЛЬБАРНИЙ – див.: Міас-

тенія (2).
П. БУЛЬБАРНИЙ – див.: Бульбарний параліч.
П. БУЛЬБАРНИЙ НЕ СПРАВЖНІЙ – див.: Па-

раліч псевдобульбарний.
П. БУЛЬБАРНИЙ СУПРАНУКЛЕОЛЯРНИЙ – 

див.: Параліч псевдобульбарний.
ПАРАЛІЧ ВЕСТФАЛЯ – ҐОЛЬДФЛАМА – див.: 

Вестфаля синдром.
П. ВИСХІДНИЙ – див.: Ландрі висхідний па-

раліч.
П. ДИТЯЧИЙ – див.: Поліо мієліт.
П. ДИТЯЧИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Поліо-

мієліт.
П. ДИТЯЧИЙ ІНФЕКЦІЙНИЙ – див.: Поліо-

мієліт.
П. ДИТЯЧИЙ СПАСТИЧНИЙ – клінічна форма 

дитячого церебрального паралічу, яка проявляється цен-
тральним паралічем кінцівок.

П. ДИТЯЧИЙ СПІНАЛЬНИЙ – див.: Поліо-
мієліт.

П. ДИТЯЧИЙ СПІНАЛЬНИЙ АТРОФІЧНИЙ 
ГОСТРИЙ – див.: Поліо мієліт.

П. ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – див.: Дитячий 
церебральний параліч.

П. ЕМОЦІЙНИЙ – див.: Шок психічний.
П. ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Поліомієліт.
П. ІМУНОЛОҐІЧНИЙ – імунолоґічна недостат-

ність, яка проявляється повною відсутністю імунної 
відповіді.

П. КІНЦІВОК ПЕРІОДИЧНИЙ – див.: Вестфаля 
синдром.

ПАРАЛІЧ КЛУСТОНА (TH. S. CLOU STON) – 
див.: Параліч проґресуючий інфантильний.

ПАРАЛІЧ НОТНАҐЕЛІВСЬКИЙ – див.: Нотнаґе-
ля параліч.

ПАРАЛІЧ МІМІЧНИЙ НОТНАҐЕЛЯ – див.: Нот-
наґеля параліч.

П. ПАРОКСИЗМАЛЬНИЙ – див.: Вестфаля син-
дром.
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ПАРАЛІЧ ПЕРІОДИЧНИЙ НОРМОКАЛІЄМІЧ-
НИЙ – спадкове (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) захворювання, яке характеризується роз-
витком нападоподібної м’язової слабкості; вміст калію 
і натрію в сироватці крові нормальний.

П. ПЕРІОДИЧНИЙ РОДИННИЙ – див.: Лаврі 
синдром.

П .  ПЕРІОДИЧНИЙ  РОДИННИЙ  ГІПО-
КАЛІЄМІЧНИЙ – див.: Вест фаля синдром.

П. ПОГЛЯДУ – відсутність синхронних рухів очних 
яблук; ознака ураження ц. н. с.

П. ПОГЛЯДУ ПСИХІЧНИЙ – див.: Балінта син-
дром.

П. ПОЛОГОВИЙ – парез або пара ліч нижніх кінці-
вок, який розвивається в жінок внаслідок ураження за-
тульного або верхнього сідничного нерва при пологах.

ПАРАЛІЧ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ – симптомокомп-
лекс, зумовлений сифілітичним менінґоенцефалітом; ха-
рактеризується наростаючим розпадом особи і психіч-
ної діяльності, афективними розладами, маренням, не-
вролоґічними проявами нейросифілісу.

П. П. ІНФАНТИЛЬНИЙ – П. п., який спостері-
гається в ранньому дитинстві при вродженому сифілісі; 
характеризується розвитком деменції, паралітичних на-
падів, атрофії зорових нервів та інших ознак вроджено-
го сифілісу.

П. П. СТАЦІОНАРНИЙ – П. п., який розвивається 
повільно, клінічні прояви мало виражені; виявляється за 
патолоґічними змінами в цереброспінальній рідині.

П. П. ЮВЕНІЛЬНИЙ – П. п., який розвивається 
при вродженому сифілісі у віці 15–20 років; характери-
зується переважанням деменції.

П. П. БОЖЕВІЛЬНИХ – див.: Параліч проґресу-
ючий.

П. П. НАД’ЯДЕРНИЙ – захворювання, що виникає 
в літньому віці; проявляється втратою довільних рухів 
очних яблук при збереженні їхніх рефлекторних рухів, 
брадикінезією, м’язовою риґідністю з проґресуючою 
аксіальною дистонією, псевдобульбарним паралічем 
(спастичним парезом м’язів глотки, що викликає дис-
фаґію і дизартрію в поєднанні з насильницьким сміхом 
та плачем), а також деменцією; етіолоґія невідома; пато-
гістолоґічно виявляється деґенерація нейронів у базаль-
них ґанґліях і стовбурі мозку.

ПАРАЛІЧ ПСЕВДОБУЛЬБАРНИЙ – синдром, що 
характеризується паралічем м’язів, які іннервуються V, 
VІІ, ІХ, Х, ХІІ черепно-мозковими нервами, внаслідок 
двобічного ураження кірково-ядерних шляхів до ядер 
цих нервів.

ПАРАЛІЧ РЕЦИДИВУЮЧИЙ – періодично вини-
каючий центральний або периферійний П.

П. Р. ПЕРИФЕРІЙНИЙ – П. р., який виникає 
внаслідок ураження черепно-мозкових нервів; харак-
теризується періодично виникаючими окоруховими 
розладами, асиметрією обличчя, бульбарними та ін-
шими порушеннями; переважне ураження тих чи ін-
ших м’язів, тривалість випадіння і відновлення їхніх 
функцій, частота рецидивів залежать, як правило, від 

основного патолоґічного процесу; П. р., зумовлений, 
головним чином, порушенням метаболізму в нервовій 
і м’язових тканинах, спостерігається при ряді спадко-
вих захворювань.

П. Р. ЦЕНТРАЛЬНИЙ – П. р., який є одним із сим-
птомів повторних перехідних порушень кровообігу го-
ловного мозку, аневризм мозкових судин, ускладненої 
геміплеґічної форми міґрені; рухові розлади при П. р. ц. 
можуть бути різного ступеня вираженості – від легких 
геміпарезів до повної геміплеґії.

ПАРАЛІЧ СВИНЦЕВИЙ – див.: Ремака синдром.
ПАРАЛІЧ СОННИЙ – див.: Катаплексія пробуд-

ження.
ПАРАЛІЧ ТРЕМТЯЧИЙ – див.: Пар кінсона хво-

роба.
ПАРАЛІЧ ХОЛОДОВИЙ – тонічний спазм м’язів 

кінцівок, який спостерігається при охолодженні у хво-
рих вродженою міотонією або параміотонією.

ПАРАЛІЧ ХОЛОДОВИЙ ЛЕВАНДОВСЬКОГО – 
див .: Ейленбурґа  хвороба .

ПАРАЛІЧ  ШЛУНКА  – див .: Ґастро  плеґія .
ПАРАЛІЧ «Я» – втрата усвідомлення ідентичності 

«Я», яка зустрічається при деяких психопатолоґічних 
станах.

ПАРАЛОҐІЗМ – ненавмисна лоґічна помилка в мір-
куванні, яка виникає внаслідок порушення законів і пра-
вил лоґіки і, звичайно, призводить до хибних висновків.

ПАРАЛОҐІЧНЕ МИСЛЕННЯ – вид розладу мис-
лення, в основі якого лежить невідповідність переду-
мов і висновків, втрата лоґічних зв’язків, перекручен-
ня лоґіки.

ПАРАЛОҐІЯ – розлад мислення, який характери-
зується втратою лоґічної послідовності.

ПАРАМАҐНЕТИЗМ (біолоґічних систем) – здат-
ність багатьох біолоґічних систем набувати слаб-
ких маґнітних властивостей під впливом зовнішнього 
маґнітного поля.

ПАРАМЕДИЦИНА – сукупність різноманітних ме-
тодів лікування, що не мають пояснення.

ПАРАМЕДІАННИХ АРТЕРІЙ СТОВ БУРА МОЗ-
КУ СИНДРОМ – різні поєднання симптомів ураження 
окремих структур стовбура мозку, зумовлених закупор-
кою або стискуванням галузок базилярної артерії.

ПАРАМЕТР – 1) величина, що зберігає стале зна-
чення лише за умов даної задачі; 2) величина, що нею 
характеризують якусь властивість, стан, розмір або фор-
му пристрою, тіла тощо.

ПАРАМЕТРАЛЬНИЙ – такий, що стосується (на-
лежить до) параметрію.

ПАРАМЕТРИТ – запалення тканин параметрію.
П. БОКОВИЙ – запалення тканин П., розміщених між 

листками широкої зв’язки справа і (або) зліва від матки.
П. ЗАДНІЙ – запалення тканин П., розміщених між 

маткою і прямою кишкою.
П. ПЕРЕДНІЙ – запалення тканин П., розміщених 

між маткою і сечовим міхуром.
ПАРАМЕТРІЙ (PARAMETRIUM) – тканини ма-

лого таза, що оточують матку; сполучна тканина мало-
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го таза, роз міщена між серозними листками широкої 
зв’язки матки.

ПАРАМІКСОВІРУСИ (PARA MYXO VIRIDAE) – 
родина РНК-вмісних вірусів, які є збудниками респіра-
торних інфекцій людини і тварин; розрізняють три ро-
ди П.: параміксовіруси, морбілівіруси і пневмовіруси; 
для людини патоґенні віруси параґрипу, паротиту, нью-
каслської хвороби, кору і респіраторний синцитійний 
вірус. 

ПАРАМІЛОЇДОЗ – диспротеїноз, який характери-
зується відкладанням у тканинах і орґанах орґанізму ах-
роамілоїду.

ПАРАМІМІЯ – парадоксальні мімічні реакції; не-
відповідність міміки хворого його емоціям.

ПАРАМІОКЛОНІЯ МНОЖИННА – див.: Фрідрей-
ха синдром.

ПАРАМІОТОНІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Ейленбурґа 
хвороба.

ПАРАМНЕЗІЇ – розлади пам’яті, при яких виника-
ють хибні або перекручені спогади, а також відбуваєть-
ся змішування нинішнього і минулого, реального і уяв-
ного.

ПАРАМНЕЗІЯ РЕДУПЛІКУЮЧА – див.: Піка ре-
дуплікуюча парамнезія.

ПАРАМУЗІЯ – вид амузії, який характеризується 
втратою хворим здатності до визначення висоти му-
зичних тонів, інтервалів між ними або характеру звуко-
сполучень.

ПАРАНЕКРОЗ – неспецифічні зворотні зміни в 
клітині, які виникають під впливом пошкоджуючих 
факторів. П. є зворотним процесом і після зупинки дії 
пошкоджуючого фактора структура і функція клітин від-
новлюється.

ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ – патолоґіч-
ні прояви, зумовлені опосередкованим впливом пухлин-
ного процесу на метаболізм, імунітет і функціональну 
активність реґуляторних систем орґанізму, відсутність 
чутливості в симетричних ділянках тіла.

ПАРАНЕСТЕЗІЯ – відсутність чутливості на симет-
ричних ділянках тіла.

ПАРАНЕФРИТ – запалення навколониркової ткани-
ни; розрізняють первинну і вторинну форми П.

ПАРАНЕФРОН (PARANEPHRON) – жирова тка-
нина, яка оточує нирку, безпосередньо прилягаючи до 
її фіброзної капсули; ступінь розвитку П. відповідає 
загальній вираженості жирової тканини в даної лю-
дини.

ПАРАНОЇД – див.: Параноїдний синдром.
ПАРАНОЇД АЛКОГОЛЬНИЙ – див.: Марення пе-

реслідування алкогольне.
ПАРАНОЇД ГОСТРИЙ – параноїд, який характе-

ризується переважанням транзиторного марення пере-
слідування.

ПАРАНОЇД ЗОВНІШНІХ ОБСТАВИН – психоґен-
ний психоз, який виникає в незвичних умовах на фоні 
виснаження та ослаблення орґанізму; характеризується 
образним маренням переслідування, тривогою, боязню, 
вербальними ілюзіями і руховим збудженням.

ПАРАНОЇД ІНВОЛЮЦІЙНИЙ – див.: Марення 
пресенільне шкоди.

ПАРАНОЇД МАЛОГО РОЗМАХУ – параноїд, який 
характеризується переважанням паранояльного марення 
(отруєн ня, переслідування, шкоди), що виключно поши-
рюється на осіб найближчого оточення.

ПАРАНОЇД ПСИХОҐЕННИЙ – реактивний пси-
хоз, який характеризується ма ренням переслідування, 
ревнощів і т. ін.

ПАРАНОЇД СИТУАЦІЙНИЙ – див.: Параноїд зов-
нішніх обставин.

ПАРАНОЇДНЕ МАРЕННЯ – див.: Параноїдний 
синдром.

ПАРАНОЇДНИЙ СИНДРОМ – комплекс симпто-
мів, що проявляються маячними ідеями переслідування 
і сенсорними розладами у формі вербальних галюцина-
цій і психічних автоматизмів. П. с. частіше розвивається 
хронічно, але може виникати і гостро. П. с. може мати 
різні варіанти. В одних випадках більш виражений ма-
ячний компонент (марення переслідування і фізичної 
дії), а явища психічного автоматизму виражені слабо – 
маячний варіант. В інших випадках більш інтенсивні 
явища психічного автоматизму, особливо псевдогалюци-
нації – галюцинаторний варіант. У деяких випадках ви-
никає виражений тривожно-депресивний афект з ідеями 
звинувачення (де пресивно-параноїдний синдром).

ПАРАНОЇДНИЙ СТАН – див.: Параноїдний син-
дром.

ПАРАНОЇДНІ ПСИХОЗИ – параноїдні розлади, що 
в типових випадках являють собою маячні ідеї з висо-
ким ступенем систематизованості, які поступово розви-
ваються, але не супроводжуються галюцинаціями, де-
зорґанізацією мислення та іншими характерними для 
шизофренії симптомами.

ПАРАНОЇДНІ РОЗЛАДИ – стани під вищеної са-
мосвідомості з вираженою тенденцією до фіксації на 
власній особі та проекцією неусвідомлюваних ідей на 
оточуючих.

ПАРАНОЇДНІ СТАНИ КОРОТКОЧАСНІ – пара-
ноїдні розлади, які за виразністю досягають рівня пси-
хозу і виникають як реактивні розлади в осіб з надмір-
ною чутливістю, незахищеністю, почуттям неповноцін-
ності, а також підозріливості.

ПАРАНОЯ – 1) психози, які переважно проявляють-
ся маренням; 2) хронічний психоз з постійним, стій-
ким системати зо ваним інтерпретативним маренням пе-
реслідування, винахідництва, реформаторства, ревно-
щів, любовного або релі гійного змісту за відсутності 
явних ознак пониження інтелекту і виражених змін осо-
бистості; 3) форма психопатичної реакції із системати-
зованим маренням, яка розвивається в осіб з параноя-
льною психопатією під впливом додаткових факторів 
(ситуаційних, орґанічних).

П. АБОРТИВНА – див.: П. рудиментарна.
П. АЛКОГОЛЬНА – П., яка розвивається при 

хронічному алкоголізмі; характеризується розвитком 
марення подружньої невірності, інколи з маренням пе-
реслідування.
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ПАРАНОЯ БАЖАННЯ – П., яка характеризуєть-
ся систематизованим маренням винаходу, помилування, 
або любовно-еротичним маренням.

П. БОРОТЬБИ – П., яка характеризується підвище-
ною активністю, фанатизмом, спрямованими на захист 
уявно порушених особистих або суспільних прав.

П. ГОСТРА – П., яка характеризується раптовим ви-
никненням образного або інтерпретативного марення 
величі, переслідування, ставлення.

П. ГОСТРА ЕКСПАНСИВНА – форма гострої П., 
яка характеризується переважанням маячних ідей мо-
гутності, величі, винахідництва або релігійного змісту.

П. ІНВОЛЮЦІЙНА – див.: Марення пресенільне.
П. ІПОХОНДРИЧНА – П., яка характеризується 

систематизованим іпохондричним маренням.
П. КОМБІНАТОРНА – П., яка характеризується 

повільним  розвитком  систематизованого  інтер-
претативного  марення .

П. М’ЯКА – П., яка характеризується малопро-
ґредієнтним систематизованим маренням з легким пе-
ребігом.

П. ОРИҐІНАЛЬНА – П., яка виникла в дитячому 
або підлітковому віці. 

П. РУДИМЕНТАРНА – П., яка характеризується 
нечітко вираженими ідеями ставлення, переслідуван-
ня та ін.; загострюється в психотравмуючих ситуаціях, 
не проґресує.

П. СЕНІЛЬНА – П., яка розвивається в старечому 
віці.

П. ХРОНІЧНА – П. з хронічним перебігом.
ПАРАНОЯ ПЕРІОДИЧНА – психоз з фазовим або 

нападоподібним перебігом; характеризується розвит-
ком образного (інколи інтерпретативного) марення ве-
личі, переслідування, ревнощів та ін., і афективних роз-
ладів.

ПАРАНОЯЛЬНИЙ  РОЗВИТОК  ОСОБИС-
ТОСТІ – виникнення понадцін ного, а потім параноя-
льного марення в суб’єктів з психопатичним складом 
особистості (паранояльною психо патією).

ПАРАОНКОЛОҐІЧНІ ДЕРМАТОЗИ – дермато-
зи, що виникають у результаті опосередкованої дії на 
орґанізм злоякісної пухлини. Виділяють П. д. обліґат-
ні (acanthosis nigricans, кругоподібна еритема Ґаммела, 
псоріазиморфний акрокератоз Базекса), факультативні 
(кругоподібна еритема Дар’є, серпінґінозна міґруюча 
еритема Белізаріо, набутий іхтіоз, набутий гіпертрихоз, 
хвороба Дюрінґа, бульозний пемфіґоїд, пахідермопе-
ріостоз, панікуліт, оперізуючий лишай, множинна кера-
тоакантома і т. ін.) і можливі (кропив’янка, ґанґренозна 
піодермія, ліхе ноїдно-пруриґінозні висипи, свербіж шкі-
ри, неспецифічні еритродермії, а також деякі інші захво-
рювання шкіри з атиповим перебігом).

ПАРАОСАЛЬНА САРКОМА – див.: Паростальна 
саркома.

ПАРАПАРЕЗ – парез обох рук або обох ніг.
ПАРАПАРЕЗ СПАСТИЧНИЙ – П. ніг, який вини-

кає при двобічному ураженні пірамідних шляхів у груд-
ному відділі спинного мозку; характеризується підви-

щенням м’язового тонусу за центральним типом, па-
толоґічними рефлексами, підвищенням сухожилкових 
рефлексів.

ПАРАПЕМФІҐУС – див.: Пемфіґоїд бульозний.
ПАРАПЛАЗМА – див.: Дейтероплазма.
ПАРАПЛЕВРИТ – запальний процес, що локалі-

зується в тканині між парієтальною плеврою і внутріш-
ньогрудною фасцією.

ПАРАПЛЕҐІЯ – параліч обох верхніх або нижніх 
кінцівок; виникає внаслідок двобічного орґанічного 
ураження центральних або периферійних рухових ней-
ронів, чи тих та інших одночасно; інколи П. розвиваєть-
ся при психоґенних порушеннях; у цих випадках П. но-
сить функціональний характер.

ПАРАПЛЕҐІЯ СПАСТИЧНА ЕРБА – див.: Ерба – 
Шарко хвороба.

ПАРАПЛЕҐІЯ СПАСТИЧНА ШТРЮМ ПЕЛЯ – 
див.: Штрюмпеля хвороба.

ПАРАПРАКСІЯ – неточний, побічний або поруше-
ний рух, що виникає в процесі цілеспрямованої дії; най-
частіше спостерігається при апраксії.

ПАРАПРОКТИТ – запалення навколо прямокишко-
вої тканини, пов’язане з наявністю вогнища інфекції в 
стінці прямої кишки. П. поділяють на гострий, хроніч-
но рецидивуючий і хронічний; за етіо лоґічним факто-
ром – на неспецифічний і специфічний; залежно від ло-
калізації – на підшкірний, підслизовий, ішіоректальний 
і пельвіоректальний; стосовно стінок прямої кишки – на 
ректоректальний, боковий і підковоподібний.

ПАРАПРОКТИТ ПІДСЛИЗОВИЙ – гнійне запа-
лення в стінці прямої кишки, яке не поширюється на 
оточуючу тканину; зустрічається переважно при специ-
фічних запальних процесах.

ПАРАПРОСТАТИТ – запалення тканин, які оточу-
ють передміхурову залозу.

ПАРАПРОТЕЇНЕМІЧНІ ГЕМОБЛАСТОЗИ – 
пухлини системи В-лімфоцитів, що диференціюються 
до стадій секреції імуноґлобулінів; до них належать міє-
ломна хвороба, парапротеїнемія Вальденстрема, захво-
рювання тяжких ланцюгів, лімфолейкози з продукцією 
імуноґлобулінів, плазмоцитоми з макроґлобулінемією 
та ін. 

ПАРАПРОТЕЇНЕМІЯ – наявність у крові значної 
кількості парапротеїнів.

ПАРАПРОТЕЇНИ – білки, які утворюються в 
орґанізмі при деяких патолоґічних процесах; частіше 
П. спостерігаються при мієломній хворобі.

ПАРАПРОТЕЇНОЗ – патолоґічний процес, при 
якому внаслідок порушення білкового обміну спостері-
гається відкладання в тканинах парапротеїнів.

ПАРАПРОТЕЇНУРІЯ – виділення парапротеїнів із 
сечею.

ПАРАПСИС – розлад чуття дотику, від чуття тор-
кання.

ПАРАПСИХОЛОҐІЯ – галузь науки, що вивчає: 1) 
форми впливу живої істоти на фізичні явища, які відбу-
ваються поза орґанізмом, без допомоги м’язових зусиль 
(за допомогою бажання, думки і т. ін.); 2) форми чутли-
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вості, які забезпечують способи прийому інформації, що 
не пояснюється діяльністю відомих орґанів чуттів.

ПАРАПСОРІАЗ – захворювання шкіри різного ґе-
незу, що проявляються висипами, які нагадують псоріа-
тичні папули; розрізняють: краплеподібний, бляшковий 
і ліхеноїдний П.

П. БЛЯШКОВИЙ – П., який розвивається при 
хронічних ендоґенних інтоксикаціях; характеризується 
жовтувато-червоними бляшками з незначним лущенням 
на шкірі тулуба та стегон.

П. ВІСПОПОДІБНИЙ ЛІХЕНОЇДНИЙ ГО-
СТРИЙ – різновид гострого краплеподібного П.; спос-
терігаються гемораґічні вузлики величиною з горошину 
(з виразкуванням у центрі та запальною облямівкою); од-
ночасно з’являються дрібні депіґментовані папули з запа-
лим центром; висипи періодично з’являються і зникають; 
часто виявляється зв’язок з менструальним циклом.

П. ГОСТРИЙ – див.: П. віспоподібний ліхеноїдний 
гострий.

П. КРАПЛЕПОДІБНИЙ – П., який виникає при ін-
фекційно-токсичному васкуліті; характеризується вели-
кими овальними темно-червоними папулами, покрити-
ми білуватими лусочками; з часом папули перетворю-
ються в коричневі плями.

П. ЛІХЕНОЇДНИЙ – П., який характеризується 
дрібними, часто фолікулярними папулами, що групують-
ся в смужки, які перехрещуються, утворюючи сітку.

ПАРАРЕКТАЛЬНИЙ ПРОСТІР – див.: Навко-
лопрямокишковий простір.

ПАРАРЕКТОПНЕВМОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 
дослідження прямої кишки та навколопрямокишкового 
простору після введення сульфату барію в пряму кишку 
і ґазу в навколопрямокишковий простір.

ПАРАРЕНАЛЬНА СЕЧОВА ПСЕВДОКІСТА – 
див.: Уринома.

ПАРАСАКРАЛЬНИЙ – розміщений біля крижової 
кістки.

ПАРАСИҐМАТИЗМ – дефект мовлення, який ха-
рактеризується заміною звуку «С» іншими звуками.

ПАРАСИМПАТИКОЛІТИЧНІ РЕЧОВИНИ – ре-
човини, що селективно пригнічують парасимпатичну 
іннервацію, пригнічують її діяльність та знижують збуд-
ливість парасимпатичної частини веґетативної нервової 
системи.

ПАРАСИМПАТИКОМІМЕТИЧНІ РЕЧОВИНИ – 
речовини, що селективно збуджують парасимпатичну 
іннервацію або викликають ефекти, аналогічні ефектам, 
які виникають при подразненні чи збудженні парасим-
патичних нервових елементів.

ПАРАСИМПАТИКОТОНІЯ – див.: Ваґотонія.
ПАРАСИМПАТИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА – 

частина веґетативної нервової системи, яка складаєть-
ся із центрального (додаткове, верхнє і нижнє слино-
видільні ядра, а також дорсальне ядро блукаючого нерва 
в головному мозку; крижові ядра в спинному мозку на 
рівні II–ІV крижових сеґментів) і периферійного (пре- 
і постґанґліонарні нервові волокна та нервові ґанґлії; 
нервові волокна, що входять до складу III, VII, ІХ і Х 

пар черепних нервів і тазових нервів нутрощів) відділів; 
реґулює діяльність м’язів і залоз внутрішніх орґанів та 
залоз внутрішньої секреції; при збудженні П. н. с. від-
бувається звуження зіниць і зміна кривизни криштали-
ка, гальмування діяльності серця, зменшення просвіту 
бронхіол, посилення перистальтики шлунка і кишечни-
ку, збільшення слиновиділення і секреції травних соків, 
звуження коронарних судин серця.

ПАРАСИМПАТОЗИ – див.: Ваґотонія.
ПАРАСИНАПСИС – див.: Парасиндез.
ПАРАСИНДЕЗ – кон’юґація гомолоґіч них хромосом 

у профазі першого поді лу мейозу, при якій вони орієн-
товані паралельно одна до одної.

ПАРАСИСТОЛІЯ – виникнення і одночасне функ-
ціонування двох або більше конкуруючих вогнищ авто-
матизму серця, кожний із яких ґенерує імпульси влас-
ної частоти.

ПАРАСОМНІЯ – порушення сну.
ПАРАСПАЗМ – двобічна спастична гіпертензія 

(м’язова риґідність) кінцівок, головним чином, нижніх; 
пов’язана з паралітичними явищами і пірамідними сим-
птомами.

ПАРАСПАЗМ ЛИЦЬОВИЙ – симетричне тонічне 
скорочення м’язів лиця, яке періодично повторюється.

ПАРАСТЕРНАЛЬНА ЛІНІЯ – вертикальна лінія, 
що проходить посередині між краєм груднини і груд-
ним соском.

ПАРАСТЕРНАЛЬНИЙ – розміщений біля грудни-
ни; пригруднинний.

ПАРАСТРУМА – збільшення паращитоподібних за-
лоз, помітне при дослідженні неозброєним оком.

ПАРАТГОРМОН – гормон, що утворюється в пара-
щитоподібних залозах і реґулює обмін кальцію і фосфо-
ру; П. підвищує вміст кальцію і знижує вміст фосфору 
в крові; секреція П. реґулюється концентрацією в крові 
іонізованого Са2+ за принципом зворотного зв’язку – 
при зниженні концентрації іонів Са2+ підвищується ви-
кид у кров П. і навпаки; орґанами-мішенями для П. є 
скелет і нирки, крім того, П. діє на кишечник, де він 
підсилює всмоктування кальцію; основним місцем ка-
таболізму П. є нирки і печінка.

ПАРАТЕНОНІТ КРЕПІТУЮЧИЙ – див.: Тендо-
ваґініт крепітуючий.

ПАРАТИМІЯ – невідповідність афективних проявів 
причині, яка їх викли кала.

ПАРАТИРЕОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічна операція 
видалення однієї або кількох паращитоподібних залоз; 
П. застосовують при гормонально-активних пухлинах і 
гіперплазії паращитоподібних залоз.

ПАРАТИРЕОЇДИН – препарат паратгормону, який 
отримують із паращитоподібних залоз великої рогатої ху-
доби; застосовується при станах, що супроводжуються 
зниженням вмісту іонізованого кальцію в крові і позаклі-
тинній рідині; при гіпопаратиреозі, різних формах тетанії, 
при спазмофілії, деяких алерґічних захворюваннях.

ПАРАТИРЕОЇДНА ОСТЕОДИСТРОФІЯ – за-
хворювання скелету, що розвивається внаслідок гіпер-
функції паращитоподібних залоз (гіперпаратиреозу). Як 
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правило, при П. о. спостерігається гіперплазія або аде-
нома паращитоподібних залоз з гіперплазією головних 
клітин. Це призводить до надходження в кров великої 
кількості паратгормону і, як наслідок, гіперкальціємії та 
втрати скелетом мінеральних і колаґенових структур, що 
викликає стоншення компактної речовини і повну пере-
будову внутрішньої архітектоніки кісток із заміщенням 
кістки, яка розсмокталась, активно проліферуючим ен-
доостом. Внаслідок цього розвиваються патолоґічні пе-
реломи і деформація скелета.

ПАРАТИРЕОЇДНИЙ – такий, що належить до при-
щитоподібних залоз.

ПАРАТИРЕОЇДНИЙ ГОРМОН – див.: Паратгор-
мон.

ПАРАТИРЕОКРИН – див.: Паратгормон.
ПАРАТИРЕОПРИВНИЙ – 1) такий, що відбу-

вається внаслідок видалення паращитоподібної залози; 
2) позбавлений паращитоподібних залоз.

ПАРАТИРИН – див.: Паратгормон.
ПАРАТИФИ – гострі кишкові ін фек ційні хвороби, 

що спричинюються сальмонелами; за клінічною карти-
ною схожі з черевним тифом (паратиф А і паратиф В), 
або мають септичний тип пе ребігу (паратиф С). Епі-
деміолоґія, па тоґенез, патолоґічна анатомія, клінічна 
картина, профілактика дуже схожі для всієї групи ти-
фо-паратифозних захворювань. Диференціювати П. 
один від одного і від черевного тифу досить тяжко; 
це можна виконати лише бактеріолоґічно – виділяючи 
збудника. Збудник паратифу А – Salmonella paratyphi 
A, паратифу В – Salmonella schottmuelleri, паратифу С 
–Salmonella hirschfeldii Weldin. Виділяють три форми 
П.: тифоподібну, ґастроентеричну (ентероколітичну) 
і септичну.

ПАРАТИФЛІТ – запалення позаочеревинної ткани-
ни, що міститься за сліпою кишкою.

ПАРАТИФОБАЦИЛЬОЗ – ускладнення поворотно-
го тифу, яке викликається сальмонелами в ослаблених 
хворих і протікає за типом септикопіємії.

ПАРАТОНЗИЛІТ – запалення навколомиґдаликової 
тканини і прилеглих тканин.

ПАРАТРАВМАТИЧНІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ – де-
рматози, що розвиваються навколо ран, опіків, обморо-
жень, виразок, нориць. Серед П. у. ш. розрізняють: де-
рматит, піодермії, екзему.

ПАРАТРАХОМА – див.: Кон’юнктивіт з включен-
нями.

ПАРАТРИҐЕМІНАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ СИМПА-
ТИЧНОГО НЕРВА – див.: Паратриґемінальний син-
дром.

ПАРАТРИҐЕМІНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – синд-
ром, зумовлений обмеженими патолоґічними процеса-
ми різного характеру на основі черепа, поблизу ґасеро-
вого вузла; характеризується одночасним ураженням 
симпатичного периваскулярного сплетення внутріш-
ньої сонної артерії і розміщених поблизу ґасерового 
вузла або І і ІІ галузок трійчастого нерва; проявляється 
однобічними нападоподібними болями і парестезіями 
половини лоба, ока, щоки на ураженому боці, непов-

ним синдромом Бернара –Горнера також на тому са-
мому боці. 

ПАРАТРИХОЗ – ріст волосся в незвичайному місці.
ПАРАТРОФІЯ – хронічні розлади живлення в ді-

тей раннього віку, які проявляються надмірною або нор-
мальною вагою тіла, повнотою, а також гідролабільніс-
тю тканин. Розрізняють дві форми П.: ліпоматозну (ожи-
ріння) і пастозну (ліпоматозно-пастозну).

ПАРАУМБІЛІКАЛЬНИЙ – припупковий, навколо-
пупковий; такий, що розміщений біля пупка.

ПАРАУРЕТЕРИТ – запалення парауретральних за-
лоз. 

ПАРАУРЕТРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений бі-
ля сечовипускального каналу.

ПАРАУРЕТРАЛЬНІ ЗАЛОЗИ – залози сечовипус-
кального каналу, розміщені в чоловіків у передміхуровій 
частині уретри, між верхнім краєм сім’яного горбика і 
шийкою міхура, парауретрально між слизовою оболон-
кою уретри і внут рішнім сфінктером міхура; слиз, що 
виділяється П. з., змішуючись з епітеліальними кліти-
нами, утворює смеґму; у жінок П. з. розмі щені на від-
стані 0,5–3 см по латеральній стінці середньої третини 
уретри.

ПАРАУРЕТРАЛЬНІ  ПРОТОКИ  (DUCTUS 
PARAURETHRALES) – канальці, які відкриваються 
з обох боків зовнішнього отвору жіночого сечовипус-
кального каналу.

ПАРАУРЕТРИТ – запалення парауретральних про-
ток.

ПАРАФАЗІЯ – викривлення окремих елементів мо-
влення, у результаті чого втрачається його зміст; виділя-
ють вербальну П. – розлад утворення слів і літеральну 
П. – випадіння окремих літер і слів.

ПАРАФАРИНҐЕАЛЬНИЙ АБСЦЕС – див.: При-
глотковий абсцес.

ПАРАФАРИНҐЕАЛЬНИЙ ПРОСТІР (SPATIUM 
PARAPHARYNGEALE) – див.: Приглотковий про-
стір.

ПАРАФІЗ – тонкостінна ембріональна порожнина, 
що являє собою випинання покриття третього шлуноч-
ка позаду між шлуночкових отворів.

ПАРАФІЗАЛЬНА КІСТА – колоїдна кіста третьо-
го шлуночка мозку. Для клінічної картини характерна 
наявність оклюзійного синдрому з раптовим виникнен-
ням нападів головного болю у зв’язку зі зміною позиції 
голови і тулуба. Інколи спостерігаються порушення сві-
домості, сонливість, зниження зору.

ПАРАФІЛІЯ – 1) грубе порушення здатності до емо-
ційно забарвленого сексуального контакту між доросли-
ми партнерами; 2) див.: Статеве збочення.

ПАРАФІМОЗ – защемлення головки статевого чле-
на у звуженому отворі крайньої плоті.

ПАРАФІН – суміш твердих насичених вуглеводнів 
з температурою плавлення 50–57° С; отримують П. у 
процесі перегонки нафти.

ПАРАФІНОЛІКУВАННЯ – метод теплового ліку-
вання, при якому як тепловий аґент використовується 
парафін; лікувальний ефект парафіну складається з дії 
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теплового і механічного факторів; показання П.: ста-
ни після травм і захворювань опорно-рухового апарату, 
хронічні за хворювання периферійної нервової сис теми, 
статевої сфери запального ґене зу, орґанів травлення, де-
які шкірні хвороби.

ПАРАФІНОТЕРАПІЯ – див.: Парафінолікування.
ПАРАФЛЕБІТ – запалення тканин, які оточують ве-

ну.
ПАРАФРАЗІЯ – 1) див.: Парафазія; 2) утворення 

психічно хворими нових слів.
ПАРАФРЕНІЯ – див.: Парафренний синдром.
П. АФЕКТИВНА – див.: Клейста парафренія.
П. ГАЛЮЦИНАТОРНА – П., яка характеризується 

переважанням численних вербальних галюцинацій фан-
тастичного змісту або психічних автоматизмів.

П. ГОСТРА – напад шизофренії, перебіг якого ха-
рактеризується проявами парафренії з перехідними ка-
татонічними симптомами.

П. ЕКСПАНСИВНА – П., яка характеризується пе-
реважанням фантастичного марення з маніакальним або 
гіпоманіакальним афектом.

П. ІНВОЛЮЦІЙНА – див.: Марення пресенільне 
шкоди.

П. ІПОХОНДРИЧНА – П., яка характеризується 
переважанням іпохондричного фантастичного марен-
ня або психічних автоматизмів, змістом яких є будь-які 
перетворення всього орґанізму хворого або його окре-
мих орґанів.

П. КОНФАБУЛЯТОРНА – П., яка характеризується 
переважанням конфабуляцій марення; психічні автома-
тизми, вербальні галюцинації та несправжні впізнаван-
ня незначні або відсутні.

П. МЕЛАНХОЛІЧНА – див.: Котара синдром.
П. НІҐІЛІСТИЧНА – див.: Котара іпохондричне 

марення.
П. ПІЗНЯ – див.: Марення пресенільне шкоди.
П. СЕНІЛЬНА – див.: Парафренія стареча.
П. СИСТЕМАТИЗОВАНА – П., яка характеризуєть-

ся переважанням марення переслідування або величі.
П. СТАРЕЧА – старечий психоз, який переважно 

розвивається у віці, старшому 68 років; клінічна кар-
тина характеризується множинними конфабуляціями, 
суть яких стосується минулоґо; хворі розповідають 
про свою участь у незвичайних або знаменних по ді-
ях, про знайомства з відомими людьми та стосунки з 
ними, звичайно еротичного характеру; у хворих вира-
жені підвищено-ейфоричні афекти, переоцінка власної 
особи, аж до маячних ідей величі; як правило, зміст 
конфабуляцій не змі нюється; змінити зміст конфабуля-
торних виразів за допомогою відповідних питань або 
прямого навіювання не вдається; П. с. може існувати в 
незмінному виді протягом 3–4 років без помітних по-
рушень пам’яті; у більшості випадків після розвитку 
маніфестного конфабульозу і його стабілізації відбу-
вається поступова редукція продуктивних психопато-
лоґічних розладів і одночасно проявляються повіль-
но наростаючі порушення пам’яті, які протягом ряду 
років мають переважно дисмнестичний характер і не 

можуть досягати ступеня тотальної проґресуючої ам-
незії.

П. ФАНТАСТИЧНА – П., яка характеризується пе-
реважанням мінливого несистематизованого фантастич-
ного марення.

ПАРАФРЕННЕ МАРЕННЯ – див.: Парафренний 
синдром.

ПАРАФРЕННИЙ СИНДРОМ – психопатолоґічний 
симптомокомплекс, що характеризується поєднанням 
систематизованого або несистематизованого фантастич-
ного марення (переслідування, вели чі та ін.), яке може 
мати ретроспективний характер, з психічними автома-
тизмами, вербальними галюцинаціями, помилковими 
пізнаваннями і змінами афекту.

ПАРАХОЛІЯ – жовтяниця, яка виникає внаслідок 
пошкодження гепатоцитів.

ПАРАЦЕНТЕЗ – 1) хірурґічне втручання, що по-
лягає в створенні штучного отвору в барабанній пере-
тинці з лікувальною або діаґностичною метою; 2) пунк-
тування порожнини для вибирання рідини.

ПАРАЦЕНТЕЗ АБДОМІНАЛЬНИЙ – див.: Лапа-
роцентез.

ПАРАЦЕНТЕЗ «ГОЛЧАСТИЙ» – див.: Лапаро-
центез.

ПАРАЦИСТИТ – запалення тканин, що оточують 
сечовий міхур; розрізняють такі форми П.: гострий ін-
фільтративний, гострий гнійний, хронічний гнійний, 
хронічний фіброзно-ліпоматозний.

ПАРАЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ – залози внутріш-
ньої секреції, що продукують паратгормон; звичайно, 
в людини є дві пари П. з. – верхня і нижня, проте чис-
ло П. з. може варіювати від 4 до 12. Форма П. з. округ-
ла або подовжена; розміри П. з.: довжина кожної зало-
зи від 2 до 8 мм, ширина 3–4 мм, товщина від 1,5 до 3 
мм; вага всіх залоз від 0,25 до 0,5 г; гістолоґічно в П. з. 
розрізняють капсулу, строму і паренхіму; паренхіма в 
дорослих складається переважно з великих полігональ-
них світлих клітин (головні паратироцити) і невеликої 
кількості паратироцитів, що забарвлюються кислотни-
ми барв никами (оксифільні або ацидо фільні паратиро-
цити).

ПАРВОВІРУСИ  (PARVOVIRUS) – родина , 
що об’єднує найбільш дрібні і просто орґанізовані 
ДНК-вмістні віруси; родина П. складається з трьох 
родів: парвовірусів, аденоасоційованих вірусів і де-
нсовірусів; роль П. у патолоґії людини вивчена недо-
статньо.

ПАРҐЕДОНІЯ – отримання статевого задоволення 
при неадекватному подразненні.

ПАРЕЗ – неповний параліч, напівпараліч; ос-
лаблення або неповна втрата здатності до довільних 
рухів.

ПАРЕЗ АКОМОДАЦІЇ – розлади зору, які виника-
ють внаслідок парезу війчастого м’яза, що призводить 
до віддалення від ока найближчої точки ясного бачен-
ня; характеризується послабленням здатності розріз-
няти дрібні деталі видимих предметів на близькій від-
стані.
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ПАРЕЙДОЛІЯ – зорові ілюзії фантастичного зміс-
ту.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – метод корек-
ції різних порушень обміну речовин,при якому пожив-
ні речовини для доповнення енерґетичних і пластичних 
витрат та підтримки нормального рівня обмінних про-
цесів вводять в орґанізм, обминаючи шлунково-кишко-
вий тракт (парентерально).

ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ – такий, що відбувається поза 
травним (шлунково-кишковим) трактом.

ПАРЕНХІМА – 1) у людини і хребетних тварин – 
специфічні елементи орґана, що виконують його основ-
ну функцію; 2) у безхребетних тварин – сполучна тка-
нина, що заповнює проміжки між орґанами; 3) у рос-
лин – основна тканина, що складається з клітин різної 
форми, становить основну масу рослини і виконує різ-
ні функції.

ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ – такий, що стосується па-
ренхіми; багатий паренхімою.

ПАРЕРҐАЗІЯ – розлад вольової сфери, який харак-
теризується викривленням або відсутністю вольових ім-
пульсів, які необхідні для будь-якої дії. 

ПАРЕСТЕЗІЯ – спонтанне неприємне відчуття 
оніміння, свербежу, поколювання, паління, холоду, пов-
зання мурашок і т. ін., що виникає в різних ділянках ті-
ла; П. можливі при місцевому порушенні кровообігу, 
ураженні периферійного нерва, провідних шляхів або 
чутливих ділянок кори головного мозку.

ПАРЕСТЕЗІЯ СМАКОВА – неприємне смакове 
відчуття, яке може виникати спонтанно.

ПАРИЛО ЗВИЧАЙНЕ (AGRIMONIA EUPATORIA 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини розових. 
Стебло пухнасте, заввишки до 80 см. Листки перерив-
часто-пірчасті. Квітки золотаво-жовті, розміщені дов-
гою колосоподібною китицею. Цвіте в червні–серпні. 
Дія: сечогінна, реґулююча мінеральний обмін, загаль-
нозміцнююча.

ПАРИНА (В. В. ПАРИН) РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні барорецептора легеневого стовбура виникає бра-
дикардія і збільшення селезінки.

ПАРІЄТ(О) – (лат. paries, parietis – стіна, стінка) – 
частина складних слів, яка означає належність до стін-
ки порожнини чи орґана.

ПАРІЄТАЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується стін-
ки орґану або порожнини, розміщеної біля стінки орґа-
на; пристінковий, зовнішній; 2) такий, що належить 
тім’яній кістці.

ПАРІЄТОҐРАФІЯ – метод рентґенолоґічного до-
слідження порожнистих орґанів за допомогою введен-
ня ґазу, який облямовує як внутрішню, так і зовнішню 
поверхню їхніх стінок.

ПАРІЄТОТОМОҐРАФІЯ – томоґрафія стінок по-
рожнистого орґана після введення в його порожнину і в 
оточуючі тканини ґазу. 

ПАРІНО (H. PARINAUD) КОН’ЮНКТИВІТ – 
кон’юнктивіт, який ускладнює перебіг туляремії, ліс-
теріозу, лімфо ґранульоматозу та деяких інших захворю-
вань; характеризується переважно однобічним уражен-

ням з утворенням виразок та вузликів; спостерігається 
гарячка, збільшення підщелепних і привушних лімфа-
тичних вузлів.

ПАРІНО (H. PARINAUD) СИНДРОМ (1) – див.: 
Паріно кон’юнктвивіт.

ПАРІНО (H. PARINAUD) СИНДРОМ (2) – параліч 
(парез) м’язів, що здійснюють синхронні рухи очних яб-
лук вгору та їхню конверґенцію; спостерігається у хво-
рих з ураженням головного мозку в ділянці чотиригор-
бикового тіла, при порушеннях мозкового кровообігу в 
басейні задньої мозкової артерії, пухлинах середнього 
мозку і шишкоподібної залози, при епідемічному ен-
цефаліті.

ПАРКІНСОНА (J. PARKINSON) СИМПТОМ – 
застигле, маскоподібне обличчя; ознака тремтливого па-
ралічу.

ПАРКІНСОНА (J. PARKINSON) ХВОРОБА – 
спадкова передчасна інволюція екстрапірамідної сис-
теми (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
або ураження її внаслідок інтоксикації чи інфекції з гі-
покінетичними і гіперкінетичними руховими розладами: 
1) рухові симптоми – загальна скутість рухів, тремтін-
ня рук, голови (інколи тремтіння не спостерігається; 
риґідність, акінезія, маскоподібне обличчя, зігнуте ті-
ло і кінцівки, дрібні кроки, що ковзають; про-, ретро- 
і латеропульсія, мікроґрафія, монотонне мовлення; 2) 
психічні симптоми – депресивні і депресивно-іпохон-
дричні стани, можливі розлади свідомості, галюцина-
ції; 3) веґетативні симптоми (не завжди) – гіперґідроз, 
гіперсалівація. Захворювання найчастіше проявляється 
в віці 50–60 років.

ПАРКІНСОНА – ПАППА (J. PAR KIN SON – 
C. PAPP) ТАХІКАРДІЯ – пароксизмальна тахікардія, 
зумовлена тим, що імпульси, які виникли у передсер-
дях, викликавши скорочення шлуночків, повертаються 
назад у передсердя, що призводить до передчасного їх-
нього скорочення.

ПАРКІНСОНІЗМ – симптомокомплекс, що повіль-
но проґресує і характеризується гіпертонією м’язів, 
тремтячим гіперкінезом і брадикінезією, які розвива-
ються внаслідок різних за етіолоґією уражень екстра-
пірамідної системи (базальних ядер чорної речовини); 
в основі розвитку П. може бути атеросклероз (атеро-
склеротичний П.), епідемічний енцефаліт (постенце-
фалітичний П.), травма (посттравматичний П.), пухлини 
ц. н. с., токсичні ураження головного мозку (токсичний 
П.). Найхарактернішими симптомами П. є м’язова гіпер-
тонія у вигляді екстрапірамідної риґідності, тремтячий 
гіперкінез і акінезія; залежно від переважання того чи 
іншого симптому над іншими виділяють акінетичну, акі-
нетико-риґідну, риґідно-тремтячу і тремтячу форми П.

П. ВТОРИННИЙ – П., який розвивається при зни-
женні вмісту або при блокаді функції дофаміну у ба-
зальних ґанґліях внаслідок будь-яких ідіопатичних деґе-
неративних захворювань або ж дії лікарських препаратів 
чи екзоґенних токсинів.

П. ПЕРВИННИЙ – П., який розвивається внаслідок 
втрати піґментовмісних нейронів чорної субстанції, го-
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лубої плями та інших груп дофамінерґічних нейронів 
стовбура головного мозку; загибель нейронів чорної 
субстанції, які проектуються в ділянку хвостатого яд-
ра та шкаралупи, призводить до зменшення там вмісту 
нейромедіатора дофаміну.

ПАРКСА ВЕБЕРА (F. PARKES WEBER) CИНД-
РОМ – див.: Вебера (F. P. Weber) синдром.

ПАРНИЙ – подвійний, двійчастий, подвоєний, двічі 
цілком однаковий.

ПАРОВАРІАЛЬНА КІСТА – добро якісне пухлино-
подібне порожнисте утворення, що розміщене між лис-
тками широкої зв’язки матки і розвивається із придатка 
яєчника. Стінка кісти утворена волокнистою сполучною 
тканиною, внутрішня поверхня її покрита циліндрич-
ним, кубічним і плоским одношаровим або багатошаро-
вим епітелієм, інколи спостерігаються папілярні розрос-
тання. П. к. переважно з’являється у віці 20–40 років.

ПАРОДОНТ – сукупність тканин, що оточують 
корінь зуба: ясна, надкісниця і кісткова тканина зубної 
альвеоли, періодонт, за деякими даними і цемент кореня 
зуба. П. складає опорно-утримуючий апарат зубів.

ПАРОДОНТИТ – запалення тканин, що оточують 
зуб (пародонту).

ПАРОДОНТОҐРАМА – стандартна таблиця для за-
пису даних про стан зубів і пародонту.

ПАРОДОНТОЗ – захворювання пародонту, що ха-
рактеризується ураженням всіх його складових елемен-
тів, руйнуванням зубоясневого з’єднання і проґресую-
чою деструкцією альвеолярних від ростків.

ПАРОДОНТОКЛАЗІЯ – див.: Пародонтоз.
ПАРОДОНТОЛІТ – зубний камінь; мінералізовані 

відкладення на поверхні зуба.
ПАРОДОНТОПАТІЯ – захворювання пародонту.
ПАРОКСИЗМ – сильний напад хворобливого ста-

ну,  що  виникає  через  різні  проміжки  часу  і  є 
проявом  за  хворювання .

ПАРОКСИЗМАЛЬНА МІОПЛЕҐІЯ – спадкове не-
рвово-м’язове захворювання, яке проявляється нападами 
в’ялоґо паралічу м’язів кінцівок і тулуба, що періодич-
но повторюються. Розрізняють три форми П. м.: гіпо-
каліємічну (хвороба Вестфаля), гіперкаліємічну (родин-
на адинамія, хвороба Ґамсторп) і нормокаліємічну.

ПАРОКСИЗМАЛЬНА НІЧНА ГЕМОҐЛОБІ-
НУРІЯ – захворювання, що проявляється внутрішньосу-
динним гіпергемолізом, який періодично (частіше в ніч-
ний час) посилюється до гемо ґлобінурії; набута гемолі-
тична анемія розвивається внаслідок мутації стовбуро-
вої клітини мієлопоезу, що призводить до появи ано-
мального клону клітин, для яких характерна підвищена 
чутливість клітинної мембрани до комплементу.

ПАРОКСИЗМАЛЬНА ТАХІКАРДІЯ – нападо-
подібне почастішання числа серцевих скорочень, зумо-
влене патолоґічною циркуляцією екстрасистолічного 
збудження або патолоґічно високою активністю вогни-
ща гетеротопного автоматизму в серці. Залежно від ло-
калізації ектопічного вогнища автоматизму, який спри-
чинює П. т. виділяють три форми П. т.: передсердну, ат-
ріовентрикулярну і шлуночкову.

ПАРОКСИЗМАЛЬНИЙ – такий, що виникає у виг-
ляді нападів.

ПАРОНА – ПИРОГОВА (F. PARONA – Н. И. ПИ-
РОГОВ) ПРОСТІР – простір, розміщений у нижній 
третині передньої ділянки передпліччя і обмежений спе-
реду довгим згиначем великого пальця та глибоким зги-
начем пальців, ззаду – квадратним пронатором та між-
кістковою перетинкою.

ПАРОНІХІЯ – запальні ураження нігтьових вали-
ків, які часто поширюються на навколонігтьові м’які 
тканини.

ПАРОНІХІЯ ПІОҐЕННА – гостре або хронічне за-
палення нігтьового валика; при гострій П. п. збудники – 
звичайно, мікрококи, представники Pseudomonas або 
Proteus, інколи Candida albicans, – проникають через ді-
лянку пошкодженого епідермісу; інфекція може поширю-
ватися по периферії нігтя або заходити під нього, викли-
каючи нагноєння; у деяких випадках вона проникає глиб-
ше в тканини, що може призвести до некрозу сухожилків 
та подальшого поширення інфекції по їхніх піхвах; при 
хронічному ураженні ніготь з часом деформується.

ПАРОНІХІЯ СИФІЛІТИЧНА – П., яка розвиваєть-
ся при сифілісі; характеризується утворенням навколо 
нігтя різко обмеженого запального інфільтрату, який у 
подальшому розсмоктується або виразкується; виразку-
вання, особливо при пустульозному сифілісі, супровод-
жується різкою болючістю, значним виділенням гною, 
відторгненням нігтьових пластинок.

ПАРОРЕКСІЯ – збочення смаку, зіпсований апетит; 
спостерігається у вагітних та істеричних жінок у вигляді 
бажання їсти яку-небудь незвичайну їжу або ласощі.

ПАРОСМІЯ – порушення смаку, яке проявляється 
нюховими ілюзіями або галюцинаціями.

ПАРОСТАЛЬНА ОСТЕОБЛАСТИЧНА САРКО-
МА – див.: Паростальна саркома.

ПАРОСТАЛЬНА ОСТЕОҐЕННА САРКОМА – 
див.: Паростальна саркома.

ПАРОСТАЛЬНА САРКОМА – зло якісна пухлина, 
що розвивається із камбіального шару надкісниці.

ПАРОСТОЗ – закостеніння м’яких тканин; спос-
терігається при патолоґічних процесах, які супроводжу-
ються вогнищевим некрозом і обвапнуванням тканин.

ПАРОТИДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення при-
вушної залози.

ПАРОТИДНИЙ – 1) навколовушний; розміщений 
навколо, збоку вуха; 2) такий, що стосується привуш-
ної залози.

ПАРОТИТ – запалення привушної слинної зало-
зи; залежно від етіолоґічних факторів розрізняють не-
специфічний, специфічний і вірусний П.; неспецифіч-
ний П. поділяють на гострий і хронічний; розрізняють 
три форми гострого П.: катаральну (серозну), гнійну і 
ґанґренозну; при хронічному неспецифічному П. залеж-
но від локалізації патолоґічного процесу виділяють па-
ренхіматозний та інтерстиційний П. і хронічний сіало-
дохіт; специфічний П. зустрічається рідкісно; залежно 
від етіолоґії П. може бути актиномікозним, туберкульоз-
ним і сифілітичним.
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ПАРОТИТ АЛЕРҐІЧНИЙ – гостре або хроніч-
не запалення привушної залози, яке виникає внаслідок 
сенсибілізації орґанізму до ендоґенних і екзоґенних 
алерґенів. П. а. має типовий клінічний перебіг, харак-
терну мікроскопічну картину секрету залози (наявність 
у слині еозинофілів, кристалів Шарко-Лейдена, зруй-
нованих лімфоцитів), що, поряд зі спе ціальним алерґо-
лоґічним обстеженням, лежить в основі діаґностики.

П. ГНІЙНИЙ – розвивається в літньому віці у 
хронічних хворих з сухістю ротової порожнини, що є 
результатом або недостатнього вживання рідини через 
рот, або ж введення лікарських препаратів, що мають 
дію, подібну атропіну, чи після загального наркозу; як 
правило, П.Г. спричинюється Staphylococcus aureus, які 
можуть колонізувати устя стенонових протік; захворю-
вання розвивається раптово з гарячкою, однобічними 
болями та припуханням привушної ділянки; при пальпа-
ції привушна залоза щільна, болюча; при натискуванні 
на привушну залозу із стенонової протоки виділяється 
гній; лікування: антибіотикотерапія, інколи застосову-
ються хірурґічні методи.

П. ЕПІДЕМІЧНИЙ – гостра вірусна хвороба з пе-
реважним ураженням привушних залоз; збудник нале-
жить до параміксовірусів (родина Paramyxo viridae, рід 
Paramyxovirus); характеризу ється гарячкою, загальною 
інтоксикацією, збільшенням однієї або кількох слин-
них залоз, часто – ураженням інших залозистих орґанів 
і нервової системи; ускладнення: менінґіт, менінґоен-
цефаліт, орхіт, гострий панкреатит, лабіринтит, артрит, 
ґломерулонефрит; при паротиті в орґанізмі виробляють-
ся специфічні антитіла, які виявляються упродовж кіль-
кох років.

П. ХРОНІЧНИЙ ЕСЕНЦІАЛЬНИЙ – див.: Салі-
воґландульоз епідемічний.

П. ХРОНІЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ – див.: Салі-
воґландульоз епі демічний.

ПАРРІ (C. H. PARRY) ХВОРОБА – див.: Зоб ди-
фузний токсичний.

ПАРРІ – РОМБЕРҐА (C. H. PARRY – M. H. ROM-
BERG) ОБЛИЧЧЯ – див.: Паррі – Ромберґа хвороба.

ПАРРІ – РОМБЕРҐА (C. H. PARRY – M. H. ROM-
BERG) ХВОРОБА – спадкова однобічна проґресуюча 
атрофія обличчя: на одній половині обличчя поступово 
атрофується шкіра, підшкірна тканина, м’язи, пізніше 
кістки; скроні, лоб, щоки, підборіддя на ураженому бо-
ці сильно западають; часто на хворому боці атрофується 
гомолатеральна голосова зв’язка, половина гортані і язи-
ка, випадає волосся, вії і брови; успадкування, ймовірно, 
аутосомно-домінантне. 

ПАРРО (J. PARROT) ПСЕВДОПАРАЛІЧ – див.: 
Парро хвороба (1).

ПАРРО (J. PARROT) СИМПТОМ – подразнення 
шкіри шиї викликає розширення зіниці; ознака менінґіту.

ПАРРО (J. PARROT) ХВОРОБА (1) – ранній па-
раліч руки в дітей з вродженим сифілісом; захворюван-
ня, звичайно, проявляється на 2–8 тижні після народжен-
ня; у результаті антисифілітичного лікування псевдопа-
ралічі реґресують і зникають протягом кількох тижнів.

ПАРРО (J. PARROT) ХВОРОБА (2) – див.: Ахон-
дроплазія.

ПАРРО – МАРІ (J. PARROT – P. MARIE) ХВО-
РОБА – див.: Ахондроплазія.

ПАРСОНЕЙДЖА  –  ТЕРНЕРА  (M.J .  PAR-
SONAGE – J.W.A. TUR NER) СИНДРОМ  – різ-
новид невралґічної аміотрофії. Розвивається після травм 
та інфекцій, переважно у віці 20–50 років. Спостеріга-
ються корінцеві болі в ділянці плечового сплетення 
(СV – СVІ), ранні проґресуючі парези і атрофічні па-
ралічі відповідних м’язів з порушенням шкір ної чутли-
вості; інші сеґменти не уражаються.

ПАРТЕНОҐЕНЕЗ – одна із форм статевого розмно-
ження тварин і рослин, при якому розвиток орґанізму 
відбувається з жіночої статевої клітини без запліднен-
ня її чоловічою.

ПАРТЕНОФІЛІЯ – форма жіночого гомосексуаліз-
му, яка характеризується вибірковим потягом до незай-
маних.

ПАРУЛІС – див.: Періостит одонтоґенний го-
стрий.

ПАРУСА СИМПТОМ – див.: «Паління люльки» 
симптом.

ПАРХОНА (C. PARHON) СИНДРОМ – див.: Гід-
ропексичний синдром.

ПАРЦІАЛЬНИЙ – частковий, неповний; такий, що 
є тільки частиною.

ПАРЦІАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ – об’єм, який займав би 
один із компонентів ґазової суміші при тій же темпера-
турі, якщо б його тиск дорівнював тиску всієї суміші.

ПАРЦІАЛЬНИЙ ТИСК – тиск, який би спричиняв 
ґаз, що входить до складу суміші ґазів, за умов, коли 
б він при даній температурі займав об’єм, заповнений 
всією сумішшю ґазів.

ПАРША – див.: Фавус.
ПАСАЖ – щеплення бактерій від однієї тварини ін-

шій.
ПАСИВІЗМ – див.: Мазохізм.
ПАСИВНИЙ – неактивний, байдужий, бездіяльний, 

інертний, млявий.
ПАСИВНІСТЬ – байдужість, безді яль ність, 

млявість.
ПАСК – протитуберкульозний засіб; у порівнянні 

з іншими протитуберкульозними засобами ПАСК має 
слабо виражену бактеріостатичну дію і застосовується, 
як правило, в поєднанні з іншими протитуберкульозни-
ми препаратами.

ПАСЛІН СОЛОДКО-ГІРКИЙ (SOLA NUM DUL-
CA MARA) – багаторічний напівкущ з родини пасльоно-
вих з повзучим гіллястим товстим кореневищем. Стеб-
ло лежаче, витке, гіллясте, порожнисте. Гілки зелені. 
Листки довгастояйцеподібні, загострені, з серцеподіб-
ною основою. Квітки фіолетові, дрібні, зібра ні у поник-
лі суцвіття. Плоди – яскраво-червоні, соковиті, гіркуваті 
ягоди. Рослина цвіте в червні – вересні. Росте у вологих 
затінених місцях по берегах річок і струмків, між чагар-
никами. Дія: в’яжуча, жовчогінна, відхаркувальна, про-
тизапальна, знеболююча, заспокійлива, сечогінна.
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ПАС-РЕАКЦІЯ – див.: ШИК-реакція.
ПАССАВАНА (PH. G. PASSAVANT) ВАЛИК – по-

перечне випинання задньої стінки глотки, утворене її 
верхнім констриктором; при ковтанні відділяє носову 
частину глотки від ротової.

ПАСТА – густа мазь тістоподібної консистенції, по-
рошкоподібні речовини в якій містяться в значних кіль-
костях (20– 50 %).

ПАСТЕРА (L. PASTEUR) ЕФЕКТ – зниження 
швидкості або повна зупинка ґліколізу за наявності кис-
ню, у результаті чого відбувається перехід клітини з ана-
еробного ґліколізу або бродіння на дихання – більш еко-
номний шлях отримання енерґії при розщепленні вугле-
водів. П. е. являє собою реґуляторний механізм підтрим-
ки енерґетичного балансу клітин. 

ПАСТЕРА (L. PASTEUR) ПІПЕТКА – тонкостін-
на скляна трубка, яка переходить у довгий капіляр, за-
паяний на кінці. 

ПАСТЕРА (L. PASTEUR) ПІЧ – апарат для стерилі-
зації різних об’єктів сухим гарячим повітрям.

ПАСТЕРА – МЕЙЄРГОФА (L. PAS TEUR – O. F. ME-
YERHOF) РЕАКЦІЯ – шляхи синтезу вуглеводів в ае-
робних умовах із продукту їхнього анаеробного розпаду 
(молочної кислоти).

ПАСТЕРА – РУДО (W. PASTEUR – ROUDOT) 
СИМПТОМ – див.: Печінково-яремний рефлюкс.

ПАСТЕРЕЛИ (PASTEURELLA) – рід гетероґенних 
біполярних ґрамвід’ємних бактерій, що паразитують у 
великій групі ссавців і птахів та викликають захворю-
вання в людини і тварин; до роду П. входять чотири ви-
ди: P. multocida, P. pneumotropica, P. haemolytica, P. ureae. 
Найбільше значення має вид P. multocida, клітини якого 
в патолоґічному матеріалі мають вигляд кокобактерій 
або коротких паличок.

ПАСТЕРЕЛЬОЗ – інфекційна хвороба, що спри-
чинюється пастерелами. Збудником П. в людини є 
Pasteurella multocida. Найчастіше джерелом зараження 
людини є домашні тварини та птахи, а також гризуни. 
Збудник потрапляє в орґанізм із слиною при укусі твари-
нами; не виключений аліментарний шлях передачі при 
забрудненні харчових продуктів виділеннями гризунів. 
Інкубаційний період 1–5 днів. У випадках, коли зара-
ження відбувається через шкіру, хвороба проявляється у 
вигляді пустул з наступним розвитком струпа, абсцесів, 
флеґмони. Інколи можливий розвиток остеомієліту, ар-
триту, септицемії, появи на тілі полі морфного висипу; 
пневмонії, кон’ юн  ктивіту, менінґіту, абсцесу мозку пас-
терельозної етіолоґії. Проґноз при лікуванні антибіоти-
ками сприятливий, але у випадках ураження ц. н. с. мо-
же бути летальний результат.

ПАСТЕРИЗАЦІЯ (L. PASTEUR) – спосіб знезара-
жування харчових продуктів та інших субстратів шля-
хом нагрівання їх до температури, яка не досягає 1000, 
але достатня для загибелі веґетативних форм патоґен-
них і умовно-патоґенних мікроорґанізмів. Розрізняють 
тривалу (звичайну) П., при якій температуру 60–800 під-
тримують упродовж 30 хв., а потім продукт швидко охо-
лоджують; короткочасну – при температурі 70–800 упро-

довж 15–20 сек. і миттєву, коли температуру доводять до 
85–900 (інколи до 1000) і відразу ж знижують.

ПАСТЕРІВСЬКІ СТАНЦІЇ – медичні установи, за-
вданням яких було виготовлення антирабічних вакцин і 
попередження в людей захворювань гідрофобією за до-
помогою антирабічних (пастерів ських) щеплень.

ПАСТЕРІВСЬКІ ЩЕПЛЕННЯ – див.: Антирабіч-
ні щеплення.

ПАСТЕРНАЦЬКОГО (Ф. И. ПАСТЕРНАЦКИЙ) 
СИМПТОМ – чутливість або біль при нанесенні не-
сильних поштовхів в реберно-поперековому куті справа 
і зліва з наступною можливою короткочасною появою 
або підсиленням еритроцитурії; ознака ниркової пато-
лоґії.

ПАСТИ ЗАХИСНІ – засоби для захисту шкіри від 
дії деяких несприятливих виробничих факторів. Залеж-
но від призначення і фізико-хімічних властивостей П. 
з. поділяються на гідрофільні і гідрофобні пасти і мазі. 
Залежно від призначення П. з. виділяють два їх види: 
захисні П. та очисники шкіри.

ПАСТІА (C. PASTIA) СИМПТОМ – темно-черво-
ний або буруватий колір шкірних складок при скарла-
тині в період висипу та в перші дні після відцві тання 
висипу.

ПАСТОЗНИЙ – тістоподібний; брезклий, одутлий.
ПАСТОЗНІСТЬ – збліднення, зменшення еластич-

ності шкіри та підшкірної тканини, що спостерігається 
при незначному їхньому набряку.

ПАТ- (пато-; грец. pathos – почуття, страждання, пе-
реживання, хвороба) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до патолоґічного процесу, до хвороби.

ПАТАУ (K. PATAU) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових аномалій у дітей з трисомією D (13–15): краніоце-
фальна дисплазія, анофтальм, «заяча губа», «вовча па-
ща», зморшкувата шкіра, перерозтягненість суглобів ве-
ликих пальців руки, полідактилія, капілярні геманґіоми, 
вроджені вади серця; інколи спостерігаються інші вади 
внутрішніх орґанів, дисплазія нігтів, приглухуватість; 
успадкування домінантне, зчеплене з Х-хромосомою.

ПАТЕКТОСКОПІЯ – ідентифікація особи, яка 
ґрунтується на вивченні зов нішніх патолоґічних про-
явів.

ПАТЕЛ- (патело-; лат. patella – чашка, надколінок) – 
частина складних слів, яка означає належність до над-
колінка.

ПАТЕЛЕКТОМІЯ – оперативне видалення над-
колінка.

ПАТЕЛЛА (V. PATELLA) ХВОРОБА – звуження 
пілоруса, зумовлене його фібринозним запаленням при 
туберкульо зі шлунка.

ПАТЕЛО- – див.: Пател-.
ПАТЕЛОДЕЗ – хірурґічне формування синостозу 

між надколінком і передньою поверхнею стегнової кіс-
тки з метою обмеження рухомості колінного суглоба.

ПАТЕЛОПЛАСТИКА – хірурґічне від новлення 
пошкодженого надколінка.

ПАТЕЛЯРНИЙ – такий, що стосується надколін-
ка.
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ПАТЕЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Колінний реф-
лекс.

ПАТЕНТ – документ, що засвідчує авторство на ви-
нахід та виключне право на використання його протягом 
певного строку.

ПАТЕНТ САНІТАРНИЙ – свідоцтво про санітар-
ний стан судна та порту, з якого воно відправляється; 
видається для закордонного плавання.

ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ – відомості про віт-
чизняні та зарубіжні винаходи і стан їхнього вико-
ристання.

ПАТЕНТНА УГОДА – угода про обмін патентами 
або про їхнє використання.

ПАТЕНТНИЙ – такий, що стосується патенту.
ПАТЕНТНИЙ ПРІОРИТЕТ – першість винаходу, 

що його охоплює патент.
ПАТЕНТОВАНИЙ – закріплений патентом; офіцій-

но визнаний, випробуваний.
ПАТЕРҐІЯ – змінена чутливість орґанізму щодо біо-

лоґічного, хімічного або фізичного аґента.
ПАТЕРСОНА – КЕЛЛІ (D. R. PA TERSON – A. B. 

KELLY) СИНДРОМ – див.: Пламмера – Вінсона син-
дром (1). 

ПАТИКУС – див.: Андрофіл.
ПАТНЕМА (J. J. PUTNAM) СИМПТОМ – 

суб’єктивне відчуття подовження ноги при уявному за-
хворюванні; ознака істеричних розладів.

ПАТО- – див.: Пат-.
ПАТОАРХІТЕКТОНІКА – розділ патолоґічної 

анатомії і невролоґії, який розглядає патолоґічні зміни 
в структурах ц. н. с. без аналізу змін клітинних і субклі-
тинних структур.

ПАТОБІОЗ – розтягнуті в часі зміни, які передують 
некрозові і представлені незворотними дистрофічними 
процесами.

ПАТОҐЕНЕЗ – походження і розвиток хвороби або 
патолоґічного процесу; внутрішній механізм виникнен-
ня і розвитку патолоґічних процесів, що зумовлюють 
клінічну картину захворювання, взаємодію між збудни-
ком хвороби і орґанізмом.

ПАТОҐЕННИЙ – хвороботворний; такий, що 
викликає захворювання.

ПАТОҐЕННІ БАКТЕРІЇ – мікроорґанізми, які, па-
разитуючи в орґанізмі, спричинюють його захворюван-
ня. Кожний вид П. б. може спричинити лише певне ін-
фекційне захворювання. Найважливішою особливістю 
П. б. є їхня токсичність (отруйність). П. б. виробляють 
два види токсинів: екзотоксини – сильні отрути, що їх 
виділяє жива мікробна клітина в навколишнє середови-
ще, і ендотоксини – отрути, що пов’язані з тілом бак-
теріальної клітини і вивільнюються тільки після її руй-
нування. Ступінь патоґенності мікробів визначають їх-
ньою вірулент ністю.

ПАТОҐЕННІСТЬ – здатність мікроорґанізмів при-
живатися в тканинах орґанізму хазяїна, розмножувати-
ся в ньому і спричинювати патолоґічні зміни; поліде-
термінантна ґенотипова ознака, яка характеризує здат-
ність мікроорґанізмів викликати інфекцію. Ґенотип 

мікроорґанізмів, що контролює П., проявляється віру-
лентністю, яка властива тільки живим мікробним клі-
тинам, і токсичними властивостями – утворення ток-
сичних продуктів, що виділяються в процесі їхньої 
життєдіяльності (екзотоксин) або звіль нюються після 
їхнього руйнування (ендо токси ни). П. – ознака, яка ха-
рактеризується специфічністю, тому що тільки в сприй-
нятливому орґанізмі вона проявляється у вигляді певної 
нозолоґічної форми інфекції і специфічних патолоґічних 
змін в орґанах і тканинах.

ПАТОГІСТОЛОҐІЯ – див.: Гістолоґія патолоґіч-
на.

ПАТОҐНОМОНІЧНИЙ – характерний, типовий 
для даної хвороби або хво робливого стану.

ПАТОҐНОМОНІЧНИЙ СИМПТОМ – ознака, яка 
характерна, типова для даної хвороби.

ПАТОКІНЕЗ – розвиток послідовних стадій, клініч-
них форм і анатомічних варіантів патолоґічного проце-
су.

ПАТОКЛІЗА – схильність певної анатомічної топіч-
ної єдності давати специ фічну патолоґічну реакцію на 
визначену шкідливу дію.

ПАТОКЛІЗА СОМАТИЧНА – див.: Патокліза.
ПАТОКЛІЗА СПЕЦІАЛЬНА – див.: Патокліза.
ПАТОЛОҐІЧНА АНАТОМІЯ – наука, яка вивчає 

структурні основи загальнопатолоґічних процесів та 
захворювань; основні напрями досліджень: 1) вивчен-
ня структурних змін на молекулярному, доклітинно-
му, клітинному, орґанному, системному рівнях та на 
рівні орґанізму при загальнопатолоґічних процесах та 
захворюваннях; 2) розробка нових методик, способів 
та методів дослідження в морфолоґії; 3) вивчення за-
гальних закономірностей хвороб, як цілісних біолоґіч-
них явищ; об’єктом дослідження П. а. є матеріал, от-
риманий при розтині померлих від захворювань, орґа-
ни і тканини, видалені під час оперативних втручань, 
а також матеріал, відібраний від лабораторних тварин, 
що були в умовах експерименту; основним методом 
дослідження, який використовується П. а., є морфо-
лоґічний метод.

ПАТОЛОҐІЧНА БРЕХЛИВІСТЬ – див.: Псевдо-
лоґія.

ПАТОЛОҐІЧНА ГІСТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає 
структурні основи змін у тканинах орґанізму при загаль-
нопатолоґічних процесах та хворобах.

ПАТОЛОҐІЧНА РЕАКЦІЯ – неадекватна і біо-
лоґічно недоцільна реакція орґанізму або його систем 
на дію звичайних або надзвичайних подразників.

ПАТОЛОҐІЧНА ФІЗІОЛОҐІЯ – наука про жит-
тєдіяльність хворого орґанізму, фізіолоґія хворого 
орґанізму; предметом вивчення П. ф. є загальні зако-
номірності, перш за все функціонального характеру на 
рівні клітини, орґанів, систем і орґанізму в цілому, що 
зумовлюють виникнення і розвиток хвороби, механіз-
ми резистентності, передхвороби, одужання та наслідки 
захворювання; основою П. ф. як науки є біолоґія, нор-
мальна фізіолоґія, біолоґічна хімія; основний метод до-
слідження П. ф. – експеримент на тваринах.
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ПАТОЛОҐІЧНА ФІЗІОЛОҐІЯ СИСТЕМИ ТРАВ-
ЛЕННЯ – розділ патолоґічної фізіолоґії, що вивчає фун-
кціональні зміни різних орґанів і тканин системи трав-
лення в процесі формування їхніх захворювань.

ПАТОЛОҐІЧНЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ – збиран-
ня психічно хворим різних, часто незвичних, але завж-
ди певних предметів, при домінуванні цього захоплення 
над іншими видами психічної діяльності.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ – 1) хворобливий; такий, що сто-
сується патолоґії, зумовлений захворюванням; 2) такий, 
що не відповідає нормальній структурі, розміщенню, 
стану, поведінці або правилу.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ АЛЬТРУЇЗМ – активна солі-
дарність психічно хворого з іншими особами, яка ґрун-
тується на маячній ідеї; проявляється у вигляді подання 
«допомоги», яка часто приносить шкоду.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ ПЕДАНТИЗМ – спотворений 
надмірним підкреслюванням потяг психічно хворого 
до підтримання порядку та скрупульозного виконання 
своїх обов’язків.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ ПРОЦЕС – послідовність реак-
цій, що виникають в орґанізмі у відповідь на пошкоджу-
ючу дію патоґенного фактора.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИ – стійка, 
у ряді випадків незворотна, зміна властивостей осо-
бистості, що зумовлено взаємодією тривалих або час-
то повторюваних психоґеній з особливостями харак-
теру; найчастіше зустрічаються такі типи П. р. о.: ас-
тенічний, депресивний, істеричний, обсесивний і па-
ранояльний.

ПАТОЛОҐІЧНИЙ СТАН – стійке відхилення 
від норми, що має біолоґічно неґативне значення для 
орґанізму.

ПАТОЛОҐІЧНІ ОСОБИ – див.: Психопатії.
ПАТОЛОҐІЧНІ РЕВНОЩІ – надмірні ревнощі, які 

виникають без достатньої підстави і супроводжуються 
сильними афективними реакціями; 2) надцінна або ма-
ячна ідея ревнощів у психічно хворих.

ПАТОЛОҐІЧНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, що спос-
терігаються в дорослої людини при ураженні пірамід-
них шляхів (у дітей раннього віку такі рефлекси є нор-
мальним явищем). 

ПАТОЛОҐІЧНІ ХАРАКТЕРИ – див.: Психопатії.
ПАТОЛОҐІЯ – 1) наука, що вивчає закономірності 

виникнення, розвитку та наслідки захворювання і ґрун-
тується на фактичному матеріалі різних медико-біо-
лоґічних дисциплін (патолоґічна анатомія, патолоґічна 
фізіолоґія, біохімія, мікробіолоґія, вірусолоґія, ґенети-
ка); 2) будь-яке відхилення від норми.

П. АКУШЕРСЬКА – розділ П. (1), який вивчає за-
кономірності виникнення та розвитку захворювань і 
ускладнень вагітності, пологів і післяпологового пе-
ріоду.

П. АНТЕНАТАЛЬНА – див.: Патолоґія пренаталь-
на.

П. ВІЙСЬКОВА – розділ загальної П. і військової 
медицини, що вивчає особливості виникнення, розвит-
ку і перебігу патолоґічних процесів при бойових ура-

женнях в умовах війни та при проходженні військової 
служби в мирний час.

П. ҐЕОҐРАФІЧНА – розділ П. (1), що вивчає захво-
рювання, патолоґічні процеси та стани, виникнення та 
розвиток яких пов’язані з ґеоґрафічними факторами.

П. ЕКОЛОҐІЧНА – розділ П., що вивчає загаль-
нопатолоґічні зміни в клітинах, орґанах, тканинах під 
впливом чинників оточуючого середовища, зміненого 
людиною.

П. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – напрям у П. (1), ос-
новним методом якого є моделювання патолоґічних 
процесів та захворювань на експериментальних тва-
ринах. 

П. ЗАГАЛЬНА – система уявлень про загальні за-
кономірності за хворювань людини як цілісних біолоґіч-
них явищ.

П. КОНСТЕЛЯЦІЙНА – вчення, яке розглядає ви-
никнення захворювань як результат впливу комплексу 
різних зовнішніх та внутрішніх факторів без виділення 
головних етіолоґічних моментів.

П. КРАЙОВА – сукупність особливостей захво-
рюваності населення, що мешкає на певній території, 
пов’язаних з місцевими кліматично-ґеоґрафічними та 
соціальними умовами.

П. МОЛЕКУЛЯРНА – розділ П. (1), що вивчає за-
кономірності виникнення та розвитку патолоґічних про-
цесів на молекулярному рівні.

П. ПЕРИНАТАЛЬНА – див.: Перинатальна пато-
лоґія.

П. ПРЕНАТАЛЬНА – сукупність захворювань, па-
толоґічних станів та процесів зародка і плода.

П. ПРОФЕСІЙНА – 1) сукупність порушень ста-
ну здоров’я, які виникають під впливом несприятливих 
факторів виробничого середовища або внаслідок не-
правильної орґанізації процесу праці; 2) розділ клініч-
ної медицини, що вивчає етіолоґію, патоґенез та кліні-
ку захворювань, які виникли під впливом несприятли-
вих факторів виробничого середовища або внаслідок 
неправильної орґанізації процесу праці, розробляє ме-
тоди профілактики, лікування, реабілітації при цих за-
хворюваннях.

П. РАДІАЦІЙНА – сукупність захворювань, пато-
лоґічних процесів і станів, які виникли внаслідок впли-
ву іонізуючого випромінювання.

П. РЕАНІМАЦІЙНА – травматичні і нетравматичні 
ускладнення, що виникають при проведенні реанімації 
та інтенсивної терапії термінальних станів.

П. СОЛІДАРНА – вчення, відповідно до якого суть 
хвороб полягає в порушенні співвідношення та харак-
теру руху твердих частинок орґанізму.

П. СПЕЦІАЛЬНА – розділ П. (1), що вивчає законо-
мірності виникнення та розвитку окремих захворювань, 
патолоґічних процесів і станів.

П. ФУНКЦІОНАЛЬНА – вчення, відповідно до 
якого домінуюче значення в патоґенезі мають функціо-
нальні порушення.

ПАТОЛОҐОАНАТОМ – лікар-фахівець з патолоґіч-
ної анатомії.
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ПАТОЛОҐОАНАТОМІЧНЕ ВІД ДІ ЛЕННЯ – 
підрозділ лікувально-профі лактичної установи, в яко-
му виконують розтини трупів померлих хворих, мак-
ро- і мікроскопічне дослідження секційного і біопсій-
ного матеріалу, забезпечують достовірність даних про 
причини смерті в державній статистиці смертності на-
селення, підвищують кваліфікацію медичних праців-
ників.

ПАТОЛОҐОАНАТОМІЧНІ БЮРО – заклади охо-
рони здоров’я, в яких виконується прижиттєва морфо-
лоґічна діаґностика захворювань, розтинаються трупи 
померлих, забезпечується достовір ність даних держав-
ної статистики причин смерті, підвищується кваліфіка-
ція лікарів та здійснюється аналіз недоліків діаґности-
ки і лікування.

ПАТОМІМІЯ – 1) самопошкодження шкіри при іс-
терії або психопатії; 2) неусвідомлене відтворення пато-
лоґічних розладів, яке спостерігається при істерії.

ПАТОМОРФОЗ – суттєві і стійкі зміни характе-
ру захворювання (властивостей і проявів) під впли-
вом різних факторів; розрізняють: природний П. – 
спонтанні зміни картини захворювання, які виникли 
внаслідок зміни, як зовнішніх причин хвороби (зміни 
еколоґії людини), так і внутрішніх її причин (зміни 
конституції людини); індукований, або терапевтичний, 
П. – зміни хвороби, викликані впливом терапевтично-
го лікування; несправжній П. – нова трактовка проявів 
і патоґенезу нозолоґічної форми, що ґрунтується на 
сучасних дослідженнях; спонтанний П. – виникнення 
і розвиток його зумовлюється природною еволюцією 
хвороб, та індукований П. – П., причини якого відо-
мі; серед головних причин П. головними є: еколоґіч-
ні фактори та со ціально-побутові умови, що постій-
но змінюються, «постаріння» населення, масові про-
філактичні заходи, використання величезного арсена-
лу лікувальних засобів, науковий пошук, розкриття 
суті захворювань.

ПАТОМОРФОЛОҐІЯ – див.: Патолоґічна анатомія.
ПАТОМОРФОМЕТРІЯ – вивчення закономірнос-

тей розвитку патолоґічних процесів, яке ґрунтується на 
математичному аналізі якісних і кількісних характерис-
тик морфолоґічних змін орґанізму.

ПАТОПЛАСТИКА – процес зміни проявів психіч-
ного захворювання, який відбувається під впливом віко-
вих, конституційних, психоґенних, соціальних та інших 
факторів, крім власне етіолоґічних.

ПАТОПРОТЕЇНЕМІЯ – див.: Парапротеїнемія.
ПАТОПСИХОЛОҐІЯ – розділ психолоґії, який вив-

чає розлади, відхилення та перебіг психічних процесів 
у психічно хворих.

ПАТОФІЗІОЛОҐ – фахівець з патолоґі ч ної фізіо-
лоґії.

ПАТОФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується па-
толоґічної фізіолоґії.

ПАТОФІЗІОЛОҐІЯ – див.: Патолоґічна фізіолоґія.
ПАТОФОБІЯ – див.: Нозофобія.
ПАТРИКА (H. T. PATRICK) СИМПТОМ – хво-

рий, що лежить на спині, згинає одну ногу в кульшово-

му і колінному суглобах та доторкується латеральною 
щиколоткою до надколінка іншої витягнутої ноги; тиск 
на коліно зігнутої ноги викликає в ній біль; ознака запа-
лення кульшового суглоба.

ПАТРОНАЖ – форма орґанізованої профілактич-
но-лікувальної діяльності, яка проводиться в домашніх 
умовах лікувально-профілактичними установами.

ПАУЗА – 1) перерва, зупинка; 2) зупинка артикуля-
ційних рухів мовленнєвих орґанів, яка супроводиться 
перервою в подачі голосу.

ПАФОС – натхнення, піднесеність, ентузіазм, запал, 
викликані якоюсь ідеєю, подією тощо.

ПАХВИНА – див.: Пахвинна ділянка.
ПАХВИННА ДІЛЯНКА (REGIO INGUINALIS) – 

частина передньої черевної стінки, обмежена вгорі гори-
зонтальною лінією, що сполучає верхню передню здух-
винну частину із зовнішнім краєм прямого м’яза живо-
та, знизу – паховою зв’язкою, а зсередини – зовнішнім 
краєм прямого м’яза живота.

ПАХВИННА СКЛАДКА – борозна шкіри, розміще-
на на межі пахової ділянки та передньої поверхні стег-
на.

ПАХВИННА ТОЧКА – див.: Інґвініон.
ПАХВИННИЙ КАНАЛ – щілина між м’язами і 

фасціями передньої черевної стінки в паховому трикут-
нику над медіальною половиною пахової зв’язки. П. к. 
має довжину 4–5 см і проходить вниз і ззовні усередину. 
В ньому розрізняють чотири стінки (передню, задню, 
верхню і нижню) і два кільця – глибоке і поверхневе. 
П. к. містить у чоловіків сі м’яний канатик, а у жінок – 
круглу зв’язку матки. Функціональне значення П. к. по-
лягає в опорі внутрішньочеревному тискові.

ПАХВИННИЙ ТРИКУТНИК – див.: Пахвинна ді-
лянка.

ПАХВОВА ДІЛЯНКА (REGIO AXI LLARIS) – ді-
лянка, межі якої збігаються з межами пахвової ямки.

ПАХВОВА ЛІНІЯ ЗАДНЯ – топоґрафо-анатоміч-
ний орієнтир, який являє собою умовну вертикальну 
лінію, що проходить на боковій поверхні грудей через 
задній край пахвової ямки.

ПАХВОВА ЛІНІЯ ПЕРЕДНЯ – топо ґрафо-анато-
мічний орієнтир, який являє собою умовну вертикальну 
лінію, що проходить на боковій поверхні грудей через 
передній край пахвової ямки.

ПАХВОВА ЛІНІЯ СЕРЕДНЯ – топо ґрафо-анато-
мічний орієнтир, який являє собою умовну вертикальну 
лінію, що проходить на боковій поверхні грудей через 
середину пахвової ямки. 

ПАХВОВА ПОРОЖНИНА (CAVUM AXILLARE) – 
простір, обмежений спереду великим і малим грудни-
ми м’язами, позаду – підлопатковим, великим круглим 
м’язами та найширшим м’язом спини, медіально – стін-
кою грудної клітки з переднім зубчастим м’язом, лате-
рально – плечовою кісткою з покриваючими її дзьобо-
подібно-плечовою і короткою головками двоголового 
м’яза, знизу – пахвовою фасцією.

ПАХВОВА СКЛАДКА ЗАДНЯ – складка шкіри, 
розміщена по задньому краю пахвової ямки.
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ПАХВОВА СКЛАДКА ПЕРЕДНЯ – складка шкі-
ри, розміщена по передньому краю пахвової ямки.

ПАХВОВА ЯМКА (FOSSA AXIL LARIS) – заглиб-
лення в пахвовій ділянці між проксимальним відділом 
плеча і верх ньолатеральною поверхнею грудної стін-
ки.

ПАХІ- (грец. pachys – товстий, твердий, щільний) – 
частина складних слів, яка означає «щільний», «твер-
дий», «збільшений».

ПАХІҐІРІЯ – вроджена вада розвитку головного 
мозку у вигляді широких великих звивин, які поєдну-
ються з недостатньо диференційованими нервовими клі-
тинами; кількість мозкових борозен зменшена, борозни, 
як правило, дрібні, а інколи відсутні; у цих випадках ок-
ремі мозкові звивини не відмежовані одна від одної.

ПАХІДЕРМІЯ – потовщення і ущільнення шкіри, 
яке проявляється значною гіпер плазією сполучної тка-
нини дерми і епідермісу; причини П. різні: застій лім-
фи в результаті тривалоґо запального процесу в шкірі; 
вроджена недостатність кровоносної і лімфатичної сис-
тем; травми, або оперативне видалення лімфатичних 
вузлів.

ПАХІДЕРМІЯ СКЛАДЧАСТА – дерматоз, який 
проявляється пахідермією волосистої частини голови з 
утворенням на потиличній і тім’яній частках болючих 
складок шкіри, що нагадують звивини мозку. 

ПАХІДЕРМОПЕРІОСТОЗ – комплекс (успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) спадкових ано-
малій: потовщення і зморщування шкіри лоба, обличчя, 
очних повік, голови і кінцівок; гіперплазія сальних за-
лоз шкіри; білатеральний і симетричний гіперостоз пе-
реважно в метакарпальній і метатарзальній ділянках і 
у фаланґах пальців рук і ніг; кістки кінцівок відносно 
подовжуються; нігті у вигляді годинникових скелець; 
спостерігається виражений андротро пізм; у сечі хворих 
чоловіків підвищена кіль кість естроґенних гормонів; 
хвороба поступово проявляється після 20-річного віку; 
у подальшому клінічна картина завершує свій розвиток 
і залишається постійною.

ПАХІМЕНІНҐІТ – запалення твердої мозкової обо-
лонки головного (церебральний П.) і спинного (спіналь-
ний П.) мозку. Залежно від того, які шари оболонки ура-
жені, розрізняють зовнішній, внутрішній і внутрішньо-
оболонковий П.; за характером запального процесу роз-
різняють серозний, гемораґічний і гній ний П.; залежно 
від перебігу – гострий і хронічний; виділені кілька форм 
церебрального П.: серозний церебральний П., гемораґіч-
ний внутрішній і внутрішньодуральний П., зовнішній 
і внут рішній гнійний церебральний П.; спінальний П. 
частіше зустрічається у формі зовнішньо го спінально-
го П., при якому запальний процес, як правило, почи-
нається в епідуральній жировій тканині і в подальшому 
поширюється на зовнішній шар твердої мозкової обо-
лонки; зовнішній спінальний П. за характером перебігу 
може бути гострим і хронічним, а за характером проце-
су – серозним, гнійним і хронічним гіперпластичним.

ПАХІМЕНІНҐІТ ЗОВНІШНІЙ – див.: Епідурит.
ПАХІМЕНІНКС – див.: Мозкова оболонка тверда.

ПАХІОНІХІЯ – білі нігті внаслідок вродженого по-
товщення епідермісу під нігтьовою пластинкою.

ПАХІОНІХІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Ядассона – Ле-
вандовського синдром.

ПАХІОНОВІ (A. PACCHIONI) ҐРАНУЛЯЦІЇ – 
див.: Арахноїдальні ґрануляції.

ПАХІПЕРІОСТИТ – див.: Бамберґера – Марі пе-
ріостоз.

ПАХІПЛЕВРИТ – див.: Плеврит панцирний.
ПАХІЦЕФАЛІЯ – вроджене укорочення черепа, зу-

мовлене передчасним закостенінням ламбдоподібного 
шва.

ПАЦІЄНТ – хворий, який лікується в лікаря.
ПАЦЮК (RATTUS) – рід гризунів родини миша-

чих. Об’єднує понад 100 ви дів, поширених по всіх ма-
териках, крім Антарктиди. В Україні – 2 види: П. сірий і 
П. чорний. Довжина тіла П. 10–50 см. Забарвлення хут-
ра сіре, рудувате, чорне. Синантропні тварини. Трапля-
ються і за межами людських осель. Статева зрілість на-
стає у віці 30–35 днів, строк вагітності 21–23 дні, у при-
плоді 6–8, іноді 14 малят. Всеїдні. Можуть поширювати 
чуму, туляремію, ящур.

ПЕД- (педо-; грец. pais, paidos – дитина) – частина 
складних слів, яка означає належність до дитини.

ПЕДАНТИЗМ – сліпе дотримання встановлених 
норм, дріб’язкова точність.

ПЕДАУДІОЛОҐІЯ – сукупність методів виховання 
та навчання дітей з дефектами слуху.

ПЕДЕРАСТ – чоловік, схильний до гомосексуалізму.
ПЕДЕРАСТ АКТИВНИЙ – педераст, що виконує 

при гомосексуальному статевому акті активну роль.
ПЕДЕРАСТ ПАСИВНИЙ – див.: Андрофіл.
ПЕДЕРАСТІЯ – статеве збочення – мужолозтво; го-

мосексуальні стосунки між особами чоловічої статі.
ПЕДЖЕТА (J. PAGET) ЕКСТРАМАМІЛЯРНИЙ 

ДЕРМАТОЗ – див.: Педжета рак екстрамамілярний.
ПЕДЖЕТА (J. PAGET) КЛІТИНИ – світлі з ве-

ликим світлим ядром клітини, які походять з епітелію 
апокринових залоз молочної залози; появляються при 
Педжета раку соска молочної залози.

ПЕДЖЕТА ((J. PAGET) РАК ЕКСТРАМАМІ-
ЛЯРНИЙ – рак апокринових залоз та їхніх проток; ха-
рактеризується розвитком різко обмежених, незначно 
ін фільтрованих вогнищ еритеми з лущенням; локалі-
зується в пахових ямках, на зовнішніх статевих орґанах 
і у пері анальній ділянці.

ПЕДЖЕТА (J. PAGET) РАК СОСКА МОЛОЧНОЇ 
ЗАЛОЗИ – особливий різновид раку молочних залоз, 
який характеризується екземоподібним ураженням со-
ска з розвитком пухлини в молочній залозі; в епідермісі 
соска, переважно в глибоких його відділах, виявляють-
ся великі клітини з блідо забарвленою цитоплазмою, 
які утворюють інколи гроноподібні скупчення, але їхнє 
проростання в дерму не спостерігається; клітини Пед-
жета виявляються також у вивідних протоках молочної 
залози і в придатках шкіри.

ПЕДЖЕТА (J. PAGET) ХВОРОБА – захворюван-
ня скелета диспластичного характеру з розвитком па-
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толоґічної перебудови, що призводить до його харак-
терної деформації; хвороба проявляється переважно у 
віці після 60–70 років і повільно проґресує; часто спос-
терігається продромальний період (схожий з продро-
мальним періодом при ревматизмі), який триває рока-
ми; одна або кілька трубчастих кісток викривляються і 
потовщуються; при ураженні кісток черепа (поліосто-
тична форма) збільшується обвід голови; інколи утво-
рюється «лев’я че обличчя»; кістки збільшуються, їхня 
механічна і статична витривалість зменшується; спос-
терігаються спонтанні переломи, що добре заживають; 
утворюється «постава мавпи»; якщо потовщені частини 
кісток тиснуть на спинний і головний мозок, розвива-
ються невролоґічні симптоми випадіння (остеосклеро-
тична приглухуватість, розлади зору, атрофія зорового 
нерва, параліч очних м’язів, корінцеві болі); можливе 
домінантне, зчеплене з Х-хромосомою або аутосомно-
домінантне успадкування.

ПЕДЖЕТА – ШРЕТТЕРА-КРІС ТЕЛЛІ (J. PA-
GET – L. SCHROETTER-KRISTELLI) СИНДРОМ – 
синдром проявів порушення кровообігу в підключичній 
вені, які в деяких випадках розвиваються після пере-
навантаження руки: спочатку поступове, часто рапто-
ве, припухання руки з відчуттям напруження; нерідко – 
спонтанний біль у руці; інколи спостерігаються ціаноз 
руки, переповнення поверхневих вен, парестезії, слаб-
кість; вени плеча різко набухають; часто – порушення 
трофіки шкіри і м’я зів; сеґментарний гіпо- або гіпер-
гідроз; «гусяча шкіра»; уражається переважно права 
рука (у лівшів – ліва); перебіг тривалий, з частими ре-
цидивами; хворіють переважно молоді чоловіки з роз-
винутими м’язами.

ПЕДЖЕТОВІ КЛІТИНИ – див.: Педжета кліти-
ни.

ПЕДИКАТОР – див.: Педераст активний.
ПЕДИКАЦІЯ – мужолозтво; статеві акти між осо-

бами чоловічої статі.
ПЕДИКУЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь воши-

вості.
ПЕДИКУЛЬОЗ – паразитарне захворювання шкі-

ри, яке спричинюється вошами; воші можуть інвазува-
ти голову (Pediculus humanus captis), тіло (P. humanus 
corporis) або ґенітальну ділянку (Phthirus pubis); лобко-
ва воша і головна воша живуть безпосередньо на хазяї-
нові, а білизняна воша живе у швах одягу, що прилягає 
до тіла.

П. ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ – П., при 
якому паразити інвазують, головним чином, волосисту 
частину голови, інколи також брови, вії і бороду; пере-
дається при безпосередньому контакті і через предмети, 
що торкаються волосся; клінічно проявляється свербе-
жем, який буває дуже сильним; на голові внаслідок роз-
чухування утворюються кірки, що може зумовити вто-
ринну інфекцію; часто спостерігається помірне збіль-
шення окремих лімфатичних вузлів на потилиці; у дітей 
при ураженні тільки волосистої частини голови інколи 
розвивається неспецифічний ґенералізований дерматит; 
на стрижнях волосся виявляються дрібні овальні сіру-

вато-білі гниди, які з зусиллям відділяються; через 3–14 
діб із гнид виходять молоді воші, які за 12 діб досягають 
статевої зрілості.

П. ЛОБКА – П., який, звичайно, передається стате-
вим шляхом; уражаються, як правило, волосисті ділянки 
в аноректальній ділянці, але можуть уражатися і інші ді-
лянки тіла, особливо при вираженому його оволосінні.

П. ТІЛА – П., який виникає при потраплянні вошей 
на ділянки тіла, покриті волоссям, але, звичайно, пара-
зити виявляються в складках нижньої білизни; клініч-
но завжди проявляється свербежем; ураження частіше 
всього помітні на плечах, сідницях та череві; виявляють-
ся маленькі червоні крапочки – сліди укусів, звичайно, 
із слідами розчухів, кропи в’янки або поверхневої бак-
теріальної інфекції. 

ПЕДИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується ніжки.
ПЕДІАТР – лікар-фахівець з педіатрії.
ПЕДІАТРИЧНА ДОПОМОГА – лікувально-про-

філактична допомога дітям у віці до 14 років включно.
ПЕДІАТРІЯ – наука про дитячі хвороби; розділ 

клінічної медицини, що вивчає здоров’я дитини в про-
цесі його розвитку, фізіолоґію, патолоґію, методи про-
філактики і лікування захворювань дитячого віку.

ПЕДІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь ляльок.
ПЕДОҐЕНЕЗ – форма розмноження, за якої неза-

пліднені яйцеклітини розвиваються в тілі личинки; зус-
трічається у деяких безхребетних тварин.

ПЕДОЛІНҐВІСТИКА – розділ лінґвістики, який 
досліджує мовлення дітей.

ПЕДОЛОҐІЯ – напрям у науці про дітей, що ґрун-
тується на визнанні фаталістичної зумовленості їхньої 
долі біолоґічними і соціальними факторами, впливом 
спадковості і середовища, які вважає незмінними; запе-
речує роль навчання та виховання в розвитку дитини.

ПЕДОМЕТР – крокомір; прилад, яким вимірюють 
відстань у кроках.

ПЕДОПСИХІАТРІЯ – див.: Психіатрія дитяча.
ПЕДОФІЛІЯ – статеве збочення; статевий потяг до 

дітей.
ПЕДОФОБІЯ – нав’язлива боязнь дітей або народ-

ження дитини в сім’ї.
ПЕДРОЗО (A. PEDROSO) ХВОРОБА – див.: Хро-

момікоз.
ПЕДУНКУЛІТ – запалення жирової тканини в ді-

лянці воріт нирки.
ПЕДУНКУЛОТОМІЯ – хірурґічне руйнування ядер 

та провідних шляхів ніжок мозку.
ПЕДУНКУЛЯРНИЙ – стебельчастий, стеблистий, 

стебловий; такий, що має ніжку; такий, що має стебло.
ПЕЙДЖА (I. H. PAGE) СИНДРОМ – діенцефаль-

на форма ювенільної гіпертонії; характеризується поєд-
нанням нестійкої артеріальної гіпертензії та перехідної 
тахікардії з періодичним виникненням плям червоного 
кольору на обличчі і шиї та незначним гіпергідрозом у 
ділянці плям.

ПЕЙНА (R. S. PAINE) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс вроджених аномалій: мікроцефалія, гіпоплазія мо-
зочка, оливи і варолієвого мосту; артроґрипоз, спастична 
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диплеґія; напади судом, затримка розумового розвитку, 
вроджені вади серця; високе піднебіння, аномалії зубів; 
в окремих випадках спостерігається збіль шений вміст 
амінокислот у спинномозковій рідині. Успадкування ре-
цесивне, зчеплене з Х-хромосомою.

ПЕЙПЕРА (A. PEIPER) ФЕНОМЕН – при різко-
му раптовому освітленні очей новонародженого спос-
терігається швидке закидання голови назад з розвитком 
опістотонусу; у зрілих новонароджених послаблюється, 
починаючи з 2 тижня життя, а у недоношених спостері-
гається упродовж перших 3 місяців.

ПЕЙРАФОБІЯ – нав’язлива боязнь привселюдних 
виступів.

ПЕЙРОНІ (F. DE LA PEYRONIE) ХВОРОБА – 
див.: Фіброматоз чоловічого статевого члена.

ПЕЙСМЕКЕР – задавач ритму; джерело збуджен-
ня, що періодично виникає і поширюється, залучаючи 
яку-небудь збудливу систему в єдиний специфічний акт 
життєдіяльності. Розрізняють штучні і природні П.

ПЕЙТЦА – ДЖИҐЕРСА (J. L. A. PEUTZ – H. J. JEG-
HERS) СИНДРОМ – спадковий інтестинальний по лі-
поз з піґментацією губ; спостерігається виражений полі-
поз кишково-шлункового тракту (головним чином, тон-
кої кишки, рідше – шлунка і товстої кишки) з помір ною 
схильністю до маліґнізації; вторинна анемія і кахексія; 
інколи – картина закупорки кишечнику; різної величи-
ни веснянки, плями «кава з молоком» на шкірі обличчя, 
губах, кон’юнктиві і слизовій оболонці порожнини рота, 
нерідко також на кінцівках; дитина або народжується з 
піґментними плямами або вони утворюються в ранньо-
му дитячому віці; як правило, інші аномалії не спостері-
гаються; успадкування аутосомно-домінантне.

ПЕЙТЦА – ТУРЕНА (J. L. A. PEUTZ – A. TOU-
RAINE) СИНДРОМ – див.: Пейтца – Джиґерса син-
дром.

ПЕЙТЦА – ТУРЕНА – ДЖИҐЕРСА (J. L. A. PE-
UTZ – A. TOURAINE – H. JEGHERS) СИНДРОМ – 
див.: Пейтца – Джиґерса синдром.

-ПЕКСІЯ (грец. pēxis – прикріплення) – частина 
складних слів, яка означає прикріплення, фіксацію будь-
якого орґана.

ПЕКТИНОВІ РЕЧОВИНИ – група полісахаридів 
та близьких до них за будовою речовин рослинного по-
ходження, основним структурним компонентом яких є 
D-ґалактуронова кислота. Молекула П. р. побудована із 
залишків ґалактуронової кислоти, з’єднаних α-1,4-ґлю-
козидними зв’язками в довгі ланцюги полігалактуронової 
або пектинової кислот. До П. р. належать пектинові кис-
лоти; пектани – солі пектинових кислот; пектини – про-
дукти метилювання пектинової кислоти за карбоксиль-
ними групами; пектинати – солі пектинів; протопекти-
ни – нерозчинні у воді речовини, що при гідролізі дають 
пектини. П. р. містяться практично у всіх рослинах і во-
доростях. Нерозчинні П. р. (протопектин) складають біль-
шу частину між клітинної речовини і первинної стінки 
молодих рослинних клітин (особливо м’якоті плодів і ко-
ренеплодів), розчинні П. р. присутні, головним чином, у 
сокові рослин. П. р. містяться у фруктових желе і винах.

ПЕКТОРАЛЬНИЙ – 1) грудний; такий, що сто-
сується грудей; 2) такий, що заспокоює кашель.

ПЕКТОРИЛОКВІЯ – підсилена бронхофонія; спос-
терігається при ущільненні легеневої тканини і наяв-
ності великих порожнин у легені.

ПЕЛА (P. K. PEL) СИНДРОМ – парок сизмальні 
офтальмічні кризи у хворих із спинною сухоткою: на-
падоподібний сильний пекучий і колючий біль в обох 
очах (циліарна невралґія); гіперестезія очного яблука і 
повік; фотофобія зі спазмами колового м’яза ока; силь-
на сльозотеча.

ПЕЛАГІЧНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, що живуть 
у товщі води.

ПЕЛАҐРА – захворювання, пов’язане з недостатнім 
надходженням в орґанізм або неповним засвоєнням ні-
котинової кислоти; у розвитку П. має значення не тіль-
ки низький вміст нікотинової кислоти в продуктах хар-
чування, але й недостатній вміст триптофану і високий 
вміст лейцину; головними клінічними проявами є ура-
ження шкіри (дерматити), порушення діяльності кишеч-
нику (діарея) і розлади психіки.

«ПЕЛАҐРА ДИТЯЧА» – див.: Квашіоркор.
ПЕЛАҐРА ЛОМБАРДСЬКА – див.: Пелаґра.
ПЕЛАҐРИЧНИЙ КОМІР – див.: Касаля комір.
ПЕЛАДА – див.: Алопеція.
ПЕЛАДОФОБІЯ – нав’язлива боязнь полисіти.
ПЕЛЕЙДА (G. E. PALADE) ҐРАНУЛИ – див.: Ри-

босоми.
ПЕЛІКУЛА – плівка, що вкриває тіло найпрості-

ших; являє собою ущільнений поверхневий шар про-
топлазми.

ПЕЛІОЗ – див.: Пурпурова печінка.
ПЕЛІЦЕУСА – МЕРЦБАХЕРА (F. PELIZAEUS – 

L. MERZBACHER) ХВОРОБА – спадкова (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, яка ха-
рактеризується порушенням процесу мієлінізації в голо-
вному мозку; характерною гістопатолоґічною ознакою 
П.– М. х. є забарвлення суданом ІІІ периваскулярних 
відкладень мієліну, що розпався, у різних відділах моз-
ку в червоний колір; проявляється в грудному віці цен-
тральними паралічами, екстра пірамідними розладами, 
атрофією зорових нервів; захворювання розвивається 
повільно, можливі ремісії.

ПЕЛЛЕҐРІНІ – ШТІДИ (A. PEL LEGRINI – A. STI-
EDA) СИНДРОМ – див.: Пеллеґріні – Штіди хворо-
ба.

ПЕЛЛЕҐРІНІ – ШТІДИ (A. PEL LEGRINI – A. STI-
EDA) ХВОРОБА – посттравматична осифікація пара-
артикулярних тканин у ділянці медіального надвирос-
тка стегнової кістки. П. – Ш. х. проявляється порушен-
ням функції кінцівки, болями в ділянці медіального 
надвирост ка стегнової кістки при рухах у колінному 
суглобі і пальпації, тривалим набряком колінного суг-
лоба, обмеженням його рухомості, пізніше – атрофією 
м’язів стегна.

ПЕЛЛІЦЦІ (G. B. PELLIZZI) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що розвивається у випадках пухли-
ни шишкоподіб ної залози: раннє статеве дозрівання 
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(внаслідок випадання дії шишкоподібної залози на пе-
редню частку гіпофізу), параліч очних м’язів, приглуху-
ватість, атаксія і андротропізм.

ПЕЛОЇДИ – див.: Грязі лікувальні.
ПЕЛОЇДИН – екстракт із сульфідної мулової ліку-

вальної грязі; біоґенний стимулятор; має протизапальну 
дію, механізм якої точно не з’ясований.

ПЕЛОЇДОҐАЛЬВАНОІНДУКТОТЕРМІЯ – ліку-
вальна процедура, яка полягає в одночасній дії на ділян-
ку тіла пацієнта лікувальної грязі, постійного електрич-
ного струму та індуктотермії.

ПЕЛОЇДОДИСТИЛЯТ – біоґенний стимулятор; 
фармакопейний грязьовий препарат, який отримують із 
лиманної грязі; має протизапальну дію.

ПЕЛОЇДОЛІКУВАННЯ – див.: Грязелікування.
ПЕЛОЇДОТЕРАПІЯ – див.: Грязелікування.
ПЕЛОФОНОТЕРАПІЯ – лікувальна процедура, яка 

полягає в одночасній дії на ділянку пацієнта лікувальної 
грязі і ультразвуку.

ПЕЛЬВІ(О)- (анат. pelvis) – частина складних слів, 
яка означає належність до тазу.

ПЕЛЬВІҐРАФІЯ – рентґеноґрафія орґанів малого 
таза в умовах пневмоперитонеуму.

ПЕЛЬВІМЕТРІЯ – визначення розмірів таза за до-
помогою рентґеноґрафії.

ПЕЛЬВІОПЕРИТОНІТ – запалення очеревини та-
зових орґанів; виділяють серозно-фібринозний і гній-
ний П.

ПЕЛЬВІОЦЕЛЮЛІТ – запалення м’яких тканин 
малоґо таза.

ПЕЛЬВІСКОПІЯ – огляд орґанів малоґо таза за до-
помогою ендоскопа.

ПЕЛЬВІТОМІЯ – оперативне втручання з метою 
збільшення розмірів вузького таза.

ПЕЛЬҐЕРА (К. PELGER) АНОМАЛІЯ ЛЕЙКО-
ЦИТІВ – спадкові (успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом) зміни ядер лейкоцитів, переважно ней-
трофілів; виділяються два гематолоґічні варіанти П. а. 
л. – з відносно високим вмістом бісеґментоядерних ней-
трофілів і з відносно високим вмістом круглоядерних 
форм.

ПЕЛЬҐЕРА – ХЮЕТА (R. PELGER – G. T. HUËT) 
АНОМАЛІЯ – див.: Пельґера аномалія лейкоцитів.

ПЕЛЯ – ЕБШТЕЙНА (P. K. PEL – W. EBSTEIN) 
ГАРЯЧКА – див.: Пеля – Ебштейна симптом.

ПЕЛЯ – ЕБШТЕЙНА (P. K. PEL – W. EBSTEIN) 
СИМПТОМ – різновид гарячки, яка характерна для 
лімфоґранульоматозу: гарячка тривалістю 8–10 днів 
реґулярно змінюється безгарячковим періодом, який 
триває 10–14 днів.

ПЕМФІҐОЇД БУЛЬОЗНИЙ – хронічний доброякіс-
ний бульозний висип на шкірі; зустрічається, головним 
чином, у літніх людей; у сироватці і в шкірі (у зоні ура-
ження), звичайно, виявляються антитіла до зони базаль-
ної мембрани епідермісу; на гіперемованій або нормаль-
ній на вигляд шкірі з’являються характерні напружені 
пухирі, які інколи супроводжуються темно-червоними 
висипами у формі кілець з дрібними пурхирцями на пе-

риферії або без них; у ротовій порожнині можуть вини-
кати висипи, які швидко заживають; як правило, спос-
терігається свербіж.

ПЕМФІҐОЇД НОВОНАРОДЖЕНИХ – див.: Пу-
хирчатка новонароджених.

ПЕМФІҐОЇД ПІОКОКОВИЙ – див.: Пухирчатка 
новонароджених.

ПЕМФІҐОЇД РУБЦЕВИЙ – хронічне двобічне 
проґресуюче утворення рубців кон’юнктиви з її змор-
щуванням і з помутнінням рогівки; П. р. є аутоімунним 
захворюванням, при якому зв’язування антитіл до ба-
зальної мембрани кон’юнктиви викликає запалення; 
захворювання починається як хронічний кон’юнктивіт, 
але з часом відбувається зрощення кон’юнктиви повік 
з кон’юнктивою очного яблука (симблефарон); з часом 
може розвиватися трихіаз, сухий кератит, васкуляриза-
ція та помутніння рогівки, зморщування та зроговіння 
кон’юнктиви; може розвиватися сліпота; часто приєд-
нується ураження слизової оболонки рота з утворенням 
виразок і рубців.

ПЕНДЕ (N. PENDE) СИНДРОМ – див.: Гіпер-
тимія.

ПЕНДРЕДА (V. PENDRED) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс спадкових аномалій: еу- або гіпотиреоїдний 
зоб, глухонімота з вестибулярними розладами; успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом.

ПЕНЕТРАНТНІСТЬ ҐЕНА – частота або імовір-
ність прояву ґена в домінантному або гомозиґотно-ре-
цесивному стані, виражені у відсотках.

ПЕНЕТРАЦІЯ – проникання в сусідні орґани.
ПЕНЕТРУЮЧИЙ – такий, що проникає в певну 

частину тіла крізь стінку порожнистого орґана; прони-
каючий, наскрізний.

ПЕНІА- (-пенія; грец. penia – нестача, бідність) – 
частина складних слів, яка означає нестачу чи бід-
ність.

ПЕНІАФОБІЯ – нав’язлива боязнь збідніти. 
ПЕНІЦИЛІНАЗИ – специфічні ферменти мікро-

орґанізмів, що руйнують бета-лактамне кільце деяких 
антибіотиків групи пеніциліну і належать до бета-лак-
тимазів.

ПЕНІЦИЛІНИ – антибіотики з антибактеріаль-
ною дією; у своїй структурі мають тіазолідинове кільце, 
з’єднане з бета-лактамним кільцем, і різні бокові лан-
цюги, що зумовлюють характер біолоґічної активності; 
розрізняють П. природні і напівсинтетичні. П. діють тіль-
ки на бактерії, що розмножуються. В основі їх антибак-
теріальної активності лежить здатність гальмувати ме-
таболічні процеси, які необхідні для побудови клітинної 
стінки бактерій та активувати ферменти, що її руйнують. 
Розрізняють П. групи G, група ампіциліну; група П., стій-
ких до пеніцилінази, група П. широкого спектру дії.

ПЕНІЦИЛІН G І ЙОГО ГРУПА – застосовується 
переважно при інфекційних захворюванннях, які зумов-
лені аеробними та анаеробними стрептококами (включа-
ючи пневмокок), стафілококами, ентерококами та менін-
ґококами, що не виробляють пеніциліназу, а також при 
сифілісі, актиномікозі, сибірці і фрамбезії. Також йо-
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го можна застосовувати при лаймській хворобі, содоку 
та інфекціях Listeria, Corynebacterium, Fusobacterium, 
Clostridium.

ПЕНІЦИЛІНИ, СТІЙКІ ДО ПЕНІЦИЛІНАЗИ – 
застосовуються проти стафілококів та стрептококів 
(включаючи пневмококи), за виключенням ентерококів. 
Особливо рекомендується застосовувати їх проти стафі-
лококів, що продукують пеніциліназу.

П., ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ – за спектром ан-
тибактеріальної активності близькі до ампіциліну. Ефек-
тивні також проти Enterobacter, Serratia, Pseudomonas 
aeruginosa, деяких штамів Klebsiella, стафілококо-
вих штамів, що виробляють β-лактамазу, Hemophilus 
infl uenzae i Neisseria gonorrhoeae.

ПЕНІЦИЛІОЗ – мікоз, який спричиню ється різ-
ними видами грибків Penicillium (P. crustaceum Fries, 
P. notatum Westling, P. glaucum Link, P. mycetomagenum 
Man telli); пеніцилли досить поширені в природі, особ-
ливо в ґрунті, можуть сапрофі тувати на шкірі і слизових 
оболонках людини і стають патоґенними при ослабленні 
імунолоґічної реактивності орґанізму; грибки частіше 
розміщені на поверхні уражених тканин, рідше пророс-
тають у товщу стінок судин; при глибоких формах П. в 
уражених тканинах виявляються ґранульоми, абсцеси; 
клінічна картина різноманітна і не має специфічних оз-
нак; зустрічаються бронхопневмонії, легеневі інфіль-
трати з абсцедуванням, гнійні або некротичні бронхіти, 
тромбанґіїти судин легень, різні ураження ЛОР-орґанів; 
екземоподібні, інфільт ративно-виразкові і навіть ґумозні 
ураження шкіри та ін.

ПЕНКОУСТА (H. K. PANCOAST) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що розвивається при злоякісній 
пухлині верхівки легень з ураженням шийного симпа-
тичного нерва: ранній локалізований гіпо- або ангідроз 
(головним чином, на шиї, плечах, грудях, а також на ру-
ках, голові – на боці пухлини); позитивний симптом 
Бернара – Горнера; сильні каузалґічні болі в руках, пле-
чах і грудях, часто без визначених меж; біль нагадує 
стенокардію; часто – атрофія м’язів рук, гіпо- або анес-
тезія передпліччя, відчуття «повзання мурашок» у паль-
цях; інколи – кашель і задишка; анемія; у термінальних 
стадіях – кахексія; у результаті пошкодження ребер ди-
хальні рухи стають болючими.

ПЕНТОЗИ – моносахариди, що містять у молекулі 
п’ять атомів вуглецю, із загальною формулою С5Н10О5; 
входять до складу ґлікозидів, ґлікозамінпротеоґліканів, 
ґлікопротеїдів, полісахаридів.

ПЕНТОЗНИЙ ЦИКЛ – послідовність ферментатив-
них реакцій, у результаті яких в орґанізмі, крім ґліколізу 
і циклу трикарбонових кислот, відбувається окислення 
ґлюкози до вуглекислоти і води та утворення НАДФ·Н.

ПЕНТОЗОФОСФАТНИЙ ЦИКЛ – див.: Пентоз-
ний цикл.

ПЕНТОЗУРІЯ – порушення метаболізму, яке ха-
рактеризується екскрецією L-ксилулози із сечею, що 
пов’язано з від сутністю фермента L-ксилулозо-де-
гідроґенази; успадковується за аутосомно-рецесивним 
типом; зустрічається майже виключно в євреїв.

ПЕНТОЗУРІЯ АЛІМЕНТАРНА – пентозурія, яка 
спостерігається після вживання з їжею деяких фруктів 
(слива, вишня та ін.).

ПЕНТОЗУРІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА ДОБРОЯКІС-
НА – спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) порушення обміну ксилози; характеризується 
пентозурією, при відсутності інших відхилень.

ПЕНФІЛДА (W. G. PENFIELD) СИНДРОМ – ком-
плекс пароксизмальних симптомів у хворих з пухлиною 
(первинною або метастатичною) гіпоталамусу: судом-
ні напади, гіпертонія, слинотеча, сльозотеча, ністаґм, 
витрішкуватість, «гусина шкіра», гіпотермія, тахі кардія, 
брадипное.

ПЕНЦОЛЬДТА (F. PENZOLDT) СИМПТОМ – у 
хворого на туберкульоз без гарячки, після фізичного на-
вантаження температура піднімається вище і нормалі-
зується повільніше, ніж у здорової людини; можлива 
ознака туберкульозу.

ПЕППЕРА (W. PEPPER) СИНДРОМ – див.: Пеп-
пера хвороба.

ПЕППЕРА (W. PEPPER) ХВОРОБА – ендокрин-
но неактивна злоякісна пухлина кори надниркових за-
лоз або симпатичного стовпа у маленьких дітей з пе-
реважно лімфоґенними метастазами в орґани черевної 
порожнини.

ПЕПСИН – основний протеолітичний фермент 
шлункового соку; належить до групи пептид-гідролаз, 
розщеплює білки, в основному до поліпептидів; син-
тезується П. головними клітинами слизової оболонки 
шлунка у вигляді неактивного попередника – профер-
менту пепсиноґену, який у присутності соляної кислоти 
перетворюється в активний фермент.

ПЕПСИН СЕЧІ – див.: Уропепсин.
ПЕПСИНАЗА – див.: Пепсин.
ПЕПСИНОҐЕН – неактивний попередник пепси-

ну; у його складі виділені дві основні фракції, позна-
чені як пепсиноґен А і пепсиноґен С, або ґастриксин; 
П. А відбиває переважно фенотип диференційованих за-
лоз фундального відділу шлунка; П. С – фенотип залоз 
фундальної, пілоричної і кардіальної частин шлунка, а 
також брунерових залоз дванадцятипалої кишки; П. С 
є більш характерним для ранніх етапів ембріонального 
розвитку в порівнянні з П. А, внаслідок чого він розгля-
дається як маркер незрілих клітин травного тракту.

ПЕПСИНОҐЕН СЕЧІ – див.: Уропепсин.
ПЕПТИДАЗИ – ферменти, що належать до групи 

пептид-гідролаз. Залежно від субстратної специфічності 
П. розділяють на амінопептидази і карбоксипептидази, 
які відповідно відщеплюють N- або С-кінцеві амінокис-
лоти; дипептидази, які гідролізують дипептиди; дипепти-
дилпептид-гідролази і пептидилдипептид-гідролази, що 
відповідно відщеплюють дипептиди від N- або С-кінця 
пептидного ланцюга.

ПЕПТИД-ГІДРОЛАЗИ – група ферментів, що 
каталізує розщеплення білків і пептидів. П.-г. беруть 
участь у процесах травлення, запліднення, захисних 
реакціях орґанізму; у процесах обміну речовин, ка-
талізуючи утворення та інактивацію ферментів, бага-
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тьох гормонів та інших біолоґічно активних білків і 
пептидів; специфіка реґуляторної функції П.-г. визна-
чається незворотністю гідролізу пептидних зв’язків; 
під дією П.-г. здійснюється реалізація і реґуляція од-
носпрямованих біолоґічних процесів; характерними 
рисами реґулюючої дії П.-г. є швидка і висока «еконо-
мічність»; це досягається тим, що внаслідок гідролі-
зу пептидного зв’язку, який не потребує енерґетичних 
витрат, із попередників легко утворюється фізіолоґіч-
но активний білок або пептид, необхідний для початку 
(або зупинки) певного процесу; зміна активності П.-г. 
або їхньої реґуляції пов’язана з багатьма захворюван-
нями різ ної етіолоґії.

ПЕПТИДИ – біополімери, молекула яких побудо-
вана із амінокислотних залишків, з’єднаних пептидним 
зв’язком (-СО-NН-); П. виконують важливу функцію в 
орґанізмі; гіпоталамічні нейрогормони реґулюють діяль-
ність гіпофізу; П., що мають морфіноподібну дію, впли-
вають на механізми сприйняття больових стимулів та 
інші процеси, що відбуваються в головному мозку; ва-
зопресин, окситоцин, кортикотропін і мелано тропін, 
крім відомих ефектів, впливають на поведінку, пам’ять, 
мотивацію і навчання.

ПЕПТИЗАТОРИ – речовини, дія яких спричиняє 
процес переходу осаду, отриманого при коаґуляції, у ко-
лоїдний розчин (золь); П. можуть бути як електролі ти, 
так і неелектроліти, які адсорбуються на колоїдних час-
тинках осаду і тим самим послаблюють взаємодію між 
ними, що призводить до розпаду аґрегатів цих частин і 
переходу осаду в золь.

ПЕПТИЗАЦІЯ – процес переходу осаду, отримано-
го при коаґуляції, у колоїдний розчин (золь).

ПЕПТИЧНА ВИРАЗКА – виразка шлунково-киш-
кового анастомозу, яка виникає внаслідок високої кисло-
топродукції шлунком, що зберігається в деяких хворих 
після оперативного втручання; у зарубіжній літературі 
термін «пептична виразка» застосовується для позна-
чення виразкової хвороби взагалі.

ПЕПТИЧНИЙ – такий, що стосується травлення 
або пов’язаний з травленням; травний.

ПЕПТОН – продукт неповного гідролізу білків; яв-
ляє собою суміш поліпептидів і амінокислот; застосо-
вується для виготовлення живильних середовищ.

ПЕПТОННА ВОДА – рідке живильне середовище, 
головними компонентами якого є пептон, хлорид натрію 
і вода; П. в. застосовують для вирощування і консервації 
холерних вібріонів.

ПЕР- (лат. per-) – частина складних слів, яка означає: 
«дія, що направлена через будь-що»; «підсилення озна-
ки», «закінчення дії».

ПЕРАКУТНИЙ – дуже гострий, виключно гострий 
(частіше всього – про розвиток захворювання); надто 
різкий.

ПЕРВАЗИВНИЙ РОЗЛАД РОЗВИТКУ З ПОЧАТ-
КОМ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ – синдром, що нагадує син-
дром Каннера (ранній дитячий аутизм), але виникає в 
більш пізньому віці (від 30 місяців до 12 років); харак-
теризується порушенням соціальних зв’язків (відсто-

роненість, афективні прояви, невміння налагоджувати 
дружні стосунки); дивними манерами.

ПЕРВЕРСІЯ – збочення, протиприродність; збочен-
ня статевого потягу.

ПЕРВИННИЙ КОМПЛЕКС – поєднання первин-
ного афекту з лімфоґенним поширенням патолоґічного 
процесу в реґіональні лімфатичні вузли; най більш вира-
женим П. к. буває при туберкульозі, сифілісі, частіше – 
при чумі та інших інфекційних хворобах; усі елементи 
П. к. біолоґічно є фільтром на шляху розповсюдження 
збудників ін фекції.

ПЕРВИННИЙ СИМПТОМ – (у психіатрії) прояв 
психічного захворювання, який безпосередньо випливає 
з його суті і не виводиться з інших психічних розладів.

ПЕРВИННИЙ ШОВ – хірурґічний шов, що вико-
нується безпосередньо піс ля операції з метою віднов-
лення анатомічної структури тканин, попередження мік-
робного забруднення рани і утворення умов для загою-
вання її первинним натягом.

ПЕРВОРОДНЕ МАСТИЛО – речовина сірувато-
білого кольору, яка нерівномірно покриває шкіру ново-
народженого; має сирнисту консистенцію. П. м. утво-
рюється із секрету сальних залоз, клітин епідермісу, що 
відшарувалися та епітелію амніона. Біолоґічне значення 
П. м. полягає в захисті шкіри плода від мацерації і по-
легшення його проходження родовими шляхами.

ПЕРВОЦВІТ ВЕСНЯНИЙ (ЛІКАР СЬ КИЙ) 
(PRIMULA VERIS L.) – багаторічна трав’яниста рос-
лина з родини первоцвітних. Кореневище коротке, 
м’ясисте, з численними коренями, бурого кольору. Лис-
тки прикореневі, у розетці, овальної або яйцеподібно-
овальної форми, сильно зморшкуваті, по краях хвилясті, 
поступово звужені в крилатий черешок. Квіткова стрілка 
заввишки до 30 см, несе однобічне зонтикоподібне суц-
віття з жовтими пахучими квітками. Цвіте в квітні– чер-
вні. Росте на луках, серед чагарників, на лісових галя-
винах, у розріджених лісах, на схилах та обабіч шляхів. 
Дія: відхаркувальна, потогінна, заспокійлива, спазмолі-
тична, сечогінна.

ПЕРГАМЕНТ – спеціально оброблена шкіра молодих 
тварин; до винайдення паперу – матеріал для письма.

ПЕРГАМЕНТНІ ПЛЯМИ – ділянки підсохлого епі-
дермісу на трупі, які западають і мають жовто-коричне-
вий колір; зустрічаються в місцях поверхневих пошкод-
жень шкіри або на найбільш зволожених за життя по-
верхнях тіла.

ПЕРГАМЕНТНОГО ХРУСКОТУ СИМП ТОМ – 
див.: Дюпюїтрена симптом (2).

ПЕРГАМІН – 1) тонкий міцний папір, схожий на 
пергаментний, з якого виготовляють паперову кальку 
або пакувальний матеріал для масложирових продуктів; 
2) ізоляційний і покрівельно-під кладковий картон.

ПЕРГІДРОЛЬ – концентрований (до 30 %) водний 
розчин пероксиду водню зі стабілізуючими добавками.

ПЕРЕАМІНУВАННЯ – ферментативна реакція зво-
ротного переносу аміногрупи між моно- і α-кетокисло-
тами, яка каталізується амінотрансферазами; П. є основ-
ним шляхом біосинтезу і розпаду амінокислот. 
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ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ – еволюція фаз (стадій) хво-
роби і її проявів (симптомів).

ПЕРЕВТОМА – стан орґанізму, який характери-
зується функціональними порушеннями, зумовленими 
надмірною одноразовою втомою або проґресуючим на-
копиченням її за ряд послідовних періодів роботи.

ПЕРЕВ’ЯЗКИ – лікувально-діаґностичні заходи, що 
застосовуються при патолоґіч них процесах, які супро-
воджуються пошкодженням шкіри; при П. виконують 
огляд і туалет рани, діють на рану лікувальними засо-
бами, проводять безкровні маніпуляції і накладають на 
рану пов’язки.

ПЕРЕВ’ЯЗОЧНА – спеціально обладнане при-
міщення для виконання перев’язок і хірурґічних проце-
дур, включаючи дрібні оперативні втручання.

ПЕРЕВ’ЯЗОЧНІ СТОЛИ – медичне обладнання, 
призначене для розміщення хворого або пораненого і 
створення зручностей медичному персоналові при вико-
нанні перев’язок і нескладних хірурґічних операцій.

ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ – матеріал, 
який використовується при операціях і перев’язках для 
осушення операційного поля і рани, тампонування ра-
ни з метою зупинки кровотечі і дренування, для накла-
дання пов’язок, а також для захисту рани від вторинного 
інфікування і пошкоджень.

ПЕРЕГОДОВУВАННЯ – годування дитини понад 
її фізіолоґічні потреби.

ПЕРЕГОНКА – див.: Дистиляція.
ПЕРЕГОРОДКА – тонка стінка, що розділяє дві по-

рожнини або дві маси; утворена порівняно м’якими тка-
нинами.

ПЕРЕГОРОДКА НОСА (SEPTUM NASI) – верти-
кальна пластинка, яка поділяє носову порожнину на дві 
половини; складається з кісткової, хрящової і перетин-
частої частин.

ПЕРЕГРІВАННЯ ОРҐАНІЗМУ – стан орґанізму, що 
характеризується порушенням теплового балансу, підви-
щенням вмісту тепла в орґанізмі. П. о. не пов’язане з пер-
винним порушенням функції термореґуляції. П. о. вини-
кає під дією високої температури оточуючого середови-
ща, а також факторів, що перешкоджають віддаванню в 
оточуюче середовище тепла, яке постійно утворюється 
в орґанізмі або надходить у нього ззовні. Виділені чо-
тири ступені П. о.: І ступінь – стійке пристосування; ІІ 
ступінь – часткове пристосування; ІІІ ступінь – зрив при-
стосування; ІV ступінь – відсутність пристосування.

ПЕРЕҐРІНА (ST. PEREGRINE) СИНДРОМ – 
спонтанна реґресія злоякісної пухлини.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ – окремий випадок яснобачення, 
пророкування майбутніх подій, їхнє проґнозування.

ПЕРЕДДВЕР’Я (лат. vestibula) (анат.) – 1) поча-
ток входу в який-небудь отвір, канал живого орґанізму; 
простір або порожнина при вході в більшу порожнину 
чи трубчасту структуру; 3) заглибина, камера або по-
рожнина в тілі орґанізму, що забезпечує доступ до ін-
ших порожнин.

ПЕРЕДЗОРОВЕ ПОЛЕ (AREA PRE OPTICA) – ді-
лянка стінки ІІІ шлуночка головного мозку, обмежена 

спереду термінальною пластинкою і передньою спай-
кою, позаду – стовбурами склепіння; у П. п. розміщені 
пришлуночкові ядра та волокна медіального пучка пе-
реднього мозку.

ПЕРЕДІНСУЛЬТНИЙ СТАН – стан хворого, який 
часто передує інсульту; характеризується наростаючим 
головним болем, нудотою, блюванням; часто розви-
вається на фоні різкого підвищення або пониження ар-
теріального тиску при гіпертонічній хворобі або цереб-
ральному атеросклерозі.

ПЕРЕДІНФАРКТНИЙ ПЕРІОД – див.: Передін-
фарктний стан.

ПЕРЕДІНФАРКТНИЙ СТАН – патолоґічний стан, 
який передує інфаркту міокарда; характеризується виник-
ненням або почастішанням нападів стенокардії спокою, 
збільшенням їхньої тривалості і сили, виникненням 
болів, які не проходять після прийому нітроґліцерину. 

ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛАЦЕНТИ – імплантація 
плаценти поблизу внутрішнього зіва шийки або над 
ним; плацента може закривати внутрішній зів повністю 
(повне передлежання) або частково (часткове передле-
жання) чи може проникати в зів (низька імплантація або 
крайове передлежання); на пізніх стадіях вагітності, ко-
ли нижній сеґмент матки починає зтоншуватися та по-
довжуватися, спостерігається раптова неболюча піх вова 
кровотеча, яка переходить у болюче значне виділення 
яскраво-червоної крові.

ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПЛОДА – частина голови або 
тіла плода, яка розташована попереду під час пологів.

П. П. ЗАДНЄ ПОТИЛИЧНЕ – найпоширеніший 
вид аномального П. п.; головка плода розташована в де-
що розігнутому стані і проходить через усі площини та-
за своїм найбільшим діаметром.

П. П. ЛИЦЬОВЕ – вид аномального П. п., при яко-
му головка перебуває в стані максимального розгинан-
ня, а підборіддя виступає вперед; якщо підборіддя повер-
нуте дозаду, то піхвові пологи неможливі.

П. П. СІДНИЧНЕ ЗМІШАНЕ – вид тазового П. п., 
при якому плід неначе сидить із зігнутими в кульшових 
і колінних суглобах ніжками

П. П. СІДНИЧНЕ ЧИСТЕ – вид тазового П. п., при 
якому ніжки плода зігнуті у кульшових суглобах і розіг-
нуті у колінних.

П. П. ТАЗОВЕ – вид аномального П. п., коли до вхо-
ду в таз повернута не голівка, а сідниці плода; основною 
причиною П. п. т. є недоношеність; найбільшою пробле-
мою при П. п. т. є те, що м’які частини нижньої частини 
тіла і тулуба плода під час пологів змінюють свою кон-
фігурацію відповідно до конфігурації материнського та-
за, тоді як голівка пройти не може.

ПЕРЕДЛЕЖАННЯ ПУПОВИНИ – ускладнення 
пологів, яке характеризується розміщенням пуповини 
нижче перед лежачої частини плода або біля неї, що мо-
же призвести до її перетиснення або пошкодження.

ПЕРЕДЛЕЙКОЗНИЙ СТАН – див.: Мієлодисплас-
тичний синдром. 

ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНИЙ СИНДРОМ – стан, 
що виникає в частини жінок у другій половині менстру-
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ального періоду (за 3–14 днів до початку менструації); 
характеризується різними нервово-психічними, веґето-
судинними та обмінними порушеннями.

ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА (PRO STATA) – не-
парний орґан, розміщений у порожнині малоґо таза, під 
сечовим міхуром, охоплюючи початок сечови дільного 
каналу. Розміри П. з.: довжина – від 2,5 до 4,2 см, ши-
рина – від 3,5 до 5 см, товщина – від 1,7 до 2,5 см, ва-
га залози – 21–27 г. У П. з. розрізняють дві частки, що 
з’єднані перешийком, який визначають як третю частку. 
П. з. складається з великої кількості залозок, які відкри-
ваються в початковий відділ сечовидільного каналу.

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ДОБРОЯКІСНА 
ГІПЕРПЛАЗІЯ – аденоматозна гіперплазія періурет-
ральної частини передміхурової залози, яка досить час-
то розвивається в чоловіків старших 50 років і викликає 
різного ступеня вираженості обструкцію вихідного від-
ділу сечового міхура; найчастіше зустрічається вузло-
ва гіперплазія; залежно від переважаючого виду пролі-
феруючої тканини розрізняють аденоматозну, фіброзну 
(або м’язово-фіброзну), м’язову і змішану форми вузло-
вої гіперплазії; може також зустрічатися: постатрофіч-
на гіперплазія у вигляді розростання дрібних ацинусів; 
фокальна інтраацинарна гіперплазія епітелію у вигляді 
подушкоподібних потовщень або папілярних структур, 
що може виникати в кістозно-розширеному ацинусі на 
фоні його потовщеної епітеліальної вистилки; гіпер-
плазія базальних клітин, що проявляється у вигляді інт-
раацинарного і/або інтрадукталь ного їхнього розростан-
ня; клінічно спосте рігаються симптоми стенозу вихід-
ного відділу сечового міхура: поступове почастішання 
сечовипускань, імперативні позиви і ніктурія внаслідок 
неповного випорожнення міхура та швидкого повторно-
го його наповнення; затримка початку сечовипускання, 
його переривчастий характер, послаблення і стоншення 
струменя; тривала затримка сечі, часткова або повна, 
може бути причиною проґресуючої ниркової недостат-
ності і азотемії.

ПЕРЕДНІХ КОРІНЦІВ СПИННОГО МОЗКУ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що зумовлений ура-
женням передніх корінців спинного мозку; характери-
зується поєднанням периферичних паралічів (за сеґмен-
тарним типом) з фасцикулярними посмикуваннями в 
паралізованих м’язах.

ПЕРЕДНІХ РОГІВ СПИННОГО МОЗКУ СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений ураженням 
передніх рогів спинного мозку; характеризується поєд-
нанням периферичних паралічів (за сеґментарним ти-
пом) з фібрилярними посмикуваннями в паралізованих 
м’язах.

ПЕРЕДНЬОГО ДРАБИНЧАСТОГО М’ЯЗА СИН-
ДРОМ – див.: Драбинчастого м’яза синдром.

ПЕРЕДНЬОЇ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ ДІЛЯНКИ 
СИНДРОМ – швидке напухання, підвищений тонус, 
біль та ішемічний некроз м’язів передньої великогоміл-
кової ділянки; достовірна причина невідома, але в де-
яких випадках зазначені патолоґічні зміни розвиваються 
при надмірному перенапруженні.

ПЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
1) симптомокомплекс, що спостерігається при однобіч-
ному порушенні кровообігу в передній мозковій артерії; 
характеризується поєднанням центрального геміпарезу 
контрлатеральних кінцівок (проксимального відділу ру-
ки і дистального відділу ноги) з хапальним рефлексом, 
затримкою чи нетриманням сечі; 2) симптомокомплекс, 
що спостерігається при двобічному порушенні крово-
обігу в передніх мозкових артеріях; характеризується 
поєднанням паралічів кінцівок з рефлексами орально-
го автоматизму і психічними порушеннями (зниження 
критики, ослаблення пам’яті).

ПЕРЕДНЬОЇ НИЖНЬОЇ АРТЕРІЇ МОЗОЧКА 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений заку-
поркою перед ньої нижньої артерії мозочка з розвитком 
інфаркту в каудальній частині покришки моста мозку; 
характеризується поєднанням мозочкових порушень на 
одному боці тіла з випадінням больової і температурної 
чутливості на протилежному боці.

ПЕРЕДНЬОЇ СПАЙКИ СПИННОГО МОЗКУ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений уражен-
ням спинноталамічних шляхів у ділянці їхнього перех-
рещення в передній спайці спинного мозку; характери-
зується двобічним симетричним випадінням больової 
чутливості за сеґментарним типом.

ПЕРЕДНЬОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗВИВИНИ СИН-
ДРОМ – 1) симптомокомплекс, зумовлений однобіч-
ним подразненням кори великого мозку в ділянці пе-
редцентральної звивини; характеризується поєднан-
ням клонічних і тонічних судом у певному м’язі (групі 
м’язів) кінцівки з поворотом очей і голови в протилеж-
ний бік; 2) симптомокомплекс, зумовлений однобічним 
ураженням кори великого мозку в ділянці передцент-
ральної звивини; характеризується поєднанням моно-
парезу руки або ноги (інколи окремої групи м’язів кін-
цівки) з центральним парезом м’язів, що іннервуються 
лицьовим і під’язиковим нервами.

ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ СИНДРОМ – 
тривалий біль у передній черевній стінці, який локалі-
зується в лівому чи правому квадранті або верхньому 
краї ділянки верхнього квадранта; етіолоґія невідома.

ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕПНОЇ ЯМКИ СИНДРОМ – 
див.: Кеннеді синдром.

ПЕРЕДНЬОЇ ГРУДНОЇ СТІНКИ СИНДРОМ – 
анґіоневротичний симптомокомплекс у хворих, що пере-
несли інфаркт міокарда; звичайно, спостерігається у віці 
30–70 років через кілька тижнів або місяців після інфар-
кту міокарда; характеризується болем у ділянці серця і 
груднини, який продовжується годинами без іррадіації, 
характерної для стенокардії; слинотеча, пітливість; елек-
трокардіоґрама (як під час нападу, так і після нього) – 
без динаміки; симптоми ліквідовуються після застосу-
вання анальгетиків; нітроґліцерин ефекту не дає. 

ПЕРЕДНЯ КАМЕРА ОКА (CAMERA ANTERIOR 
BULBI) – має форму сеґмента кулі й обмежена спереду 
рогівкою, позаду – передньою частиною райдужної обо-
лонки, у ділянці зіниці – передньою поверхнею кришта-
лика; містить прозору рідину – водянисту вологу.
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ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА – приміщення, суміжне з 
операційною, в якому відбувається підготовка персона-
лу до операції, зберігаються інструменти та стерильний 
матеріал, обробляються використані інструменти.

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – період від мо-
менту прибуття хворого до хірурґічного відділення ста-
ціонару до початку оперативного втручання, протягом 
якого здійснюють комплекс заходів, спрямованих на під-
готовку хворого до операції.

ПЕРЕДПЛЕСНО (TARSUS) – частина дистально-
го відділу вільної нижньої кінцівки; складається з 7 кіс-
ток, дві з яких утворюють проксимальний ряд: таранна 
і п’яткова кістки; чотири кістки утворюють дистальний 
ряд: перша, друга, третя клиноподібна кістки та кубо-
подібна кістка.

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ (ANTEBRA CHI UM) – ділянка 
верхньої кінцівки від ліктьового до зап’ясткового сугло-
ба; скелет П. становлять ліктьова і променева кістки, які 
з’єднуються суглобами і міжкістковою перетинкою.

ПЕРЕДПОКРИТТЄВЕ ПОЛЕ (AREA PRETEC-
TALIS) – ділянка між покриттям середнього мозку і про-
міжним мозком; П. п. містить передпокриттєві ядра.

ПЕРЕДПОТИЛИЧНА ВИРІЗКА (INCISURA 
PREOCCIPITALIS) – заглиблення поверхні півкулі ве-
ликого мозку біля заднього кінця його нижньолатерально-
го краю; межа між скроневою і потиличною частками. 

ПЕРЕДПУХЛИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захво-
рювання та патолоґічні процеси, на фоні яких можливий 
розвиток злоякісних пухлин.

ПЕРЕДПУХЛИННІ СТАНИ – див.: Передпухлин-
ні захворювання.

ПЕРЕДРАК – див.: Передпухлинні за хворювання.
ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВА ПЕРЕГОРОД-

КА (SEPTUM ATRIO VENTRICULARE) – перегород-
ка, яка відмежовує передсердя від шлуночків серця.

ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИЙ ВУЗОЛ 
(NODUS ATRIOVENTRI CULARIS) – сплетення провід-
них серцевих міоцитів у вигляді вузла, розміщене в стінці 
правого передсердя; передає збудження від синусно-пе-
редсердного вузла на передсердно-шлуночковий пучок.

ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИЙ ОТВІР ЛІ-
ВИЙ (OSTIUM ATRIO VENTRICULARE SINIS T-
RUM) – отвір між правим передсердям та правим шлу-
ночком.

ПЕРЕДСЕРДНО-ШЛУНОЧКОВИЙ ОТВІР ПРА-
ВИЙ (OSTIUM ATRIO VENRICULARE DEXTRUM) – 
отвір між лівим передсердям та лівим шлуночком. 

ПЕРЕДСЕРДЯ (ATRIUM CORDIS) – парна камера 
серця, яка приймає кров із судин, що впадають у неї, і 
спрямовує її в шлуночки через передсердно-шлуночкові 
отвори; праве П. приймає кров із великого, а ліве П. – із 
малого кола крово обігу. 

ПЕРЕДСЕРДЯ ЗАГАЛЬНЕ – вроджена вада сер-
ця, яка характеризується від сутністю міжпередсердної 
перегородки.

ПЕРЕДСМЕРТЬ – період вимушеного стану внаслі-
док нездатності до рухів, нетримання сечі та калу або 
послаблення розумової здатності.

ПЕРЕДХВОРОБА – стан орґанізму на межі 
здоров’я та хвороби, який упродовж певного часу мо-
же перейти у виражену форму будь-якого захворювання 
або через деякий час закінчитися нормалізацією функ-
цій орґанізму.

ПЕРЕДЧАСНЕ ВИЛИТТЯ ВОД – див.: Передчас-
не відходження вод.

ПЕРЕДЧАСНЕ ВІДХОДЖЕННЯ ВОД – вилиття 
навколоплідних вод при розриві плідних оболонок до 
початку пологів.

ПЕРЕДЧАСНОГО ЗБУДЖЕННЯ ШЛУНОЧКІВ 
СИНДРОМ – див.: Вольфа – Паркінсона – Уайта син-
дром.

ПЕРЕДШЛУНКОВА СУМКА – частина черевної 
порожнини, розміщена під діафраґмою допереду від 
шлунка і малого сальника, охоплюючи ліву частку пе-
чінки і селезінки.

ПЕРЕЖИВАННЯ – (у психіатрії) відбиття у свідо-
мості психічно хворого різних змін та розладів психіч-
ної діяльності, які пізнаються ним шляхом самоспос-
тереження.

ПЕРЕЖИВАЮЧІ ТКАНИНИ – тканини, що 
зберігають життєздатність упродовж певного часу (від 
5–6 хвилин до кількох годин) після їхньої ізоляції від 
орґанізму.

ПЕРЕКИС ВОДНЮ – Н2О2; неорґанічна хімічна 
сполука, яка застосовується як антисептичний засіб.

ПЕРЕКИСИ – неорґанічні і орґанічні сполуки, що 
містять  пероксогрупу  -О-О-.

ПЕРЕКРУЧУВАННЯ – поворот орґана або пато-
лоґічного утворення навколо осі судинної ніжки, що йо-
го живить, з порушенням кровотоку по ній.

ПЕРЕКРУЧУВАННЯ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА – 
вроджений поворот статевого члена навколо своєї поз-
довжньої осі.

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ – введення з лікувальною 
метою в судинне русло хворого (реципієнта) крові до-
нора або її компонентів.

ПЕРЕЛОМ МАРШОВИЙ – див.: Маршова ступ-
ня.

ПЕРЕЛОМИ – пошкодження кістки з порушенням 
її цілості; розрізняють травматичні і патолоґічні П.

ПЕРЕЛОМОВИВИХ – поєднання внутрішньо-
суглобового перелому з вивихом у пошкодженому суг-
лобі.

ПЕРЕЛЬМАНА (И. М. ПЕРЕЛЬМАН) СИМП-
ТОМ (1) – при обертальних рухах спостерігається ви-
никнення або підсилення болю із зовнішнього або внут-
рішнього боку колінного суглоба; ознака пошкодження 
меніска.

ПЕРЕЛЬМАНА (И. М. ПЕРЕЛЬМАН) СИМП-
ТОМ (2) – при спусканні з драбини, сходами або з го-
ри, коли хворий повністю розгинає ногу в колінному 
суглобі, спостерігається виникнення або посилення бо-
лю в нозі; ознака пошкодження меніска.

ПЕРЕМІЖНА КУЛЬГАВІСТЬ – патолоґічний стан, 
який проявляється болями в одній або обох ногах під 
час ходіння, які досягають такої інтенсивності, що хво-
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рий вимушений знизити темп ходьби або на деякий час 
зупинитися; під час відпочинку болі зникають, і хворий 
може пройти певну відстань. П. к. є ознакою гострої 
ішемії (у зв’язку з недостатнім притоком оксиґенованої 
крові) при облітеруючих захворюваннях судин, що пе-
ріодично виникає в орґані, який активно функціонує.

ПЕРЕМІЖНА ПРОПАСНИЦЯ – пропасниця, при 
якій гарячкові періоди розділяються афебрильними па-
узами.

ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ СЕРЦЯ СИНД РОМ – сим-
птомокомплекс, що розвивається після надмірного фі-
зичного навантаження; характеризується різними пору-
шеннями ритму і провідності серця.

ПЕРЕНОСНИКИ – безхребетні тварини (частіше 
всього кровососні комахи і кліщі), які є посередниками 
при передачі збудників захворювань від людини до лю-
дини, від тварини до людини і від тварин до тварин; пе-
ренесення збудни ків може бути механічним і специфіч-
ним.

ПЕРЕНОШЕНА ДИТИНА – дитина, яка народила-
ся після 42 тижня вагітності; П. д. виглядає зрілою, ха-
рактерним є зменшення кількості маси м’яких тканин, 
особливо підшкірного жиру; шкіра може вільно звисати 
на кінцівках; нігті на руках і ногах довгі.

ПЕРЕНОШЕНІСТЬ – див.: Переношена дитина.
ПЕРЕНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ – подовжен-

ня вагітності на 10–14 днів і більше передбачуваного 
терміну пологів. Розрізняють дійсне (біолоґічне) П. в. і 
уявне (хронолоґічне) переношування. Дійсне П. в. про-
довжується більше 290– 294 днів, закінчується народ-
женням дитини з ознаками перезрілості: велика вага і 
довжина, щільні кістки черепа, вузькі шви і невеликі 
тім’ячка, різко збільшена кількість сироподібного мас-
тила або воно відсутнє, в’ялість, мацерація і десквамація 
шкіри, «лазневі» ступні і долоні, зміни кольору шкіри 
(зелений, жовтий) у зв’язку з просочуванням меконієм, 
підвищена щільність вушних раковин і носа, збільшен-
ня довжини нігтів. Спо стерігаються зміни плаценти: 
вага збільшена, товщина зменшена; спостері гаються 
петрифікати, жирове перетворення, зелене забарвлен-
ня плідних оболонок, «порожня» пуповина. Пролонґо-
ваною вважають вагітність, яка продовжується більше 
290–294 днів і закінчується народженням доношеної 
функціонально дозрілої дитини (без ознак перезрілості); 
плацента без виражених змін.

ПЕРЕОХОЛОДЖУВАННЯ ОРҐАНІЗМУ – див.: 
Гіпотермія.

ПЕРЕСАДЖУВАННЯ – див.: Трансплантація.
П. КІСТКОВОГО МОЗКУ – див.: Трансплантація 

кісткового мозку.
П. РОГІВКИ – див.: Кератопластика.
ПЕРЕСТУПЕНЬ БІЛИЙ (BRYONIA ALBA L.) – 

багаторічна трав’яниста рослина з родини гарбузо-
вих. Стебло пов зуче, завдовжки до 3,5 м, з негіллясти-
ми вусиками. Листки чергові, черешкові, серцеподібні, 
п’ятилопатеві, великозубчасті. Квітки жовтуваті, дрібні, 
п’ятилопатеві, на довгих квітконіжках. Корінь великий, 
ріпоподібний, м’ясистий, соковитий, внизу з довгими 

розгалуженнями, ззовні жовтуватий, всередині білий. 
Плоди – кулясті чорні ягоди з п’ятьма–шістьма яйце-
подібними сплющеними насінинами. Росте в лісах і за-
тінених місцях, у чагарниках і, як бур’ян, біля жител. 
Дія: кровоспинна, знеболююча, протизапальна.

ПЕРЕТРАВЛЮВАННЯ ЇЖІ – розщеплення склад-
них харчових речовин на більш прості під дією фермен-
тів, що виробляються орґанами травної системи.

ПЕРЕТРЕНУВАННЯ – порушення досягнутого в 
процесі тренування оптимального рівня реґуляції діяль-
ності всіх систем, що проявляється в першу чергу зміна-
ми функціонального стану ц. н. с.; П. може проявлятися 
за типом неврозу, що характеризується зниженням праце-
здатності та спортивних результатів, втратою інтересу 
до тренувань, погіршенням самопочуття; розладнуються 
рухові навики і звична техніка рухів, порушується коор-
динація, знижується вага тіла і сила м’язів, стійкість до 
захворювань і травм, до дії стресових факторів; можуть 
спостерігатися зміни обміну речовин і енерґії, водного 
обміну, термореґуляції, розлади ритму серця, порушен-
ня трофіки міокарда та функції пе чінки, коливання ве-
личин артеріального тиску; при більш вираженому сту-
пені П. виникають зміни з боку інших орґанів і систем, 
змінюється адаптація до навантажень: з’являються ати-
пові реакції, збільшуються витрати енерґії при виконан-
ні роботи, уповільнюється адаптація до навантажень і 
відновлення після них.

ПЕРЕФОСФОРИЛЮВАННЯ – ферментативний 
процес переносу фосфорильної групи від однієї орґаніч-
ної молекули до іншої.

ПЕРЕХІДНІ СИНДРОМИ – див.: Віка перехідні 
синдроми.

ПЕРЕХЛОРУВАННЯ ВОДИ – спосіб хлорування 
води, який застосовується при значному її забрудненні, 
наявності в ній сторонніх присмаків та запахів, а також 
при скорочених термінах обробки; полягає у введенні 
надмірної дози хлору (у 5–10 разів більше звичайної); 
потребує наступного дехлорування.

ПЕРЕХРЕСНИЙ СПИННО-АДДУКТОРНИЙ 
РЕФЛЕКС – при ударі по верхній ості клубової кістки 
спостеріга ється приведення протилежного або одной-
менного стегна; рівень рефлекторної дуги –ThXII – LI; 
фізіолоґічний рефлекс.

ПЕРЕХРЕСТЯ ЗОРОВИХ НЕРВІВ – див.: Зоро-
ве перехрестя.

ПЕРЕХРЕСТЯ ЗОРОВИХ НЕРВІВ СИНДРОМ – 
див.: Хіазми синдром.

ПЕРЕХРЕСТЯ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН – взаєм-
ний перехід нервових волокон проекційних нервових 
шляхів з одного боку тіла на інший.

ПЕРЕЦА (J. PEREZ) РЕФЛЕКС – при подразнен-
ні шкіри вздовж хребта від шиї до куприка в дітей до 3 
місяців спостері гається загальний неспокій, піднімання 
голови та згинання кінцівок.

ПЕРЕЦА (J. PEREZ) СИМПТОМ – над грудниною 
при підніманні і опускан ні хворим рук прослуховується 
шум тертя; ознака пухлини середостіння або аневризми 
дуги аорти.
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ПЕРИ- (пері-; грец. peri – навколо) – частина склад-
них слів, яка означає «біля», «навколо», «зовні». 

ПЕРИБРОНХІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
навколо бронха (бронхів).

ПЕРИБРОНХІТ – запалення тканин навколо брон-
хів.

ПЕРИВАҐІНІТ – запалення тканин навколо піхви.
ПЕРИВАСКУЛІТ – запалення тканин навколо су-

дини.
ПЕРИВАСКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 

поряд з судиною, навколо кровоносної судини; навко-
лосудинний.

ПЕРИВАСКУЛЯРНІ  ПРОСТОРИ  (SPATIA 
PERIVASCULARIA) – щілиноподібні простори в зов-
нішній оболонці судин головного і спинного мозку, які 
виявляються до рівня артеріол і сполучаються з підпа-
вутинним простором.

ПЕРИВІСЦЕРИТ – запалення тканин, що оточу-
ють внутрішні орґани грудної і черевної порожнин; час-
то запалення закінчується утворенням спайок, що мо-
же призвести до розвитку непрохідності порожнисто-
го орґану.

ПЕРИВІСЦЕРИТ ПІДПЕЧІНКОВИЙ – див.: Ле-
отта синдром.

ПЕРИГЕПАТИТ – запалення серозної оболонки і 
капсули печінки.

ПЕРИҐАСТРИТ – запалення серозної оболонки 
шлунка.

ПЕРИҐЛОМЕРУЛІТ ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – 
періартеріїт судин навколо уражених ниркових клубоч-
ків, який спостерігається при ґранульоматозі Веґенера.

ПЕРИДАКТИЛІЯ – вроджена від сут ність І і V 
пальців кистей і ступень.

ПЕРИДИВЕРТИКУЛІТ – запалення тканин нав-
коло дивертикула; запалення серозної оболонки дивер-
тикула.

ПЕРИДУОДЕНІТ – запалення серозної оболонки 
дванадцятипалої кишки і (або) тканин, що прилягають 
до її задньої стінки.

ПЕРИДУОДЕНІТ ВРОДЖЕНИЙ – вроджена на-
явність сполучнотканинних тяжів в очеревині дванад-
цятипалої кишки.

ПЕРИДУРОҐРАФІЯ – див.: Епідуро ґрафія.
ПЕРИКАРД (PERICARDIUM) – покрита мезо-

телієм, фіброеластична оболонка, яка оточує серце, 
аорту, легеневий стовбур, устя порожнистих і легене-
вих вен; у П. виділяють чотири частини: передню, ниж-
ню або діафраґмальну; задню, або медіастинальну; бо-
кові, або плевральні. 

ПЕРИКАРДЕКТОМІЯ – хірурґічна операція вида-
лення навколосерцевої оболонки (перикарда).

ПЕРИКАРДИТ – запалення серозного перикарда, 
серозної оболонки серця. Залежно від етіолоґічного 
фактора виділяють інфекційні і неінфекційні, або асеп-
тичні П., а також П., що викликаються най простішими; 
паразитарні П. За клі нічним перебігом П. поділяють на 
гострі і хронічні, а за клініко-морфолоґічними проява-
ми виділяють фібринозний (сухий), ексудативний (з се-

розним, серозно-фібринозним або гемораґічним ексуда-
том), гнійний, гнильний, ексудативно-адгезивний, адге-
зивний (злипливий) і фібринозний П.

ПЕРИКАРДІАЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується 
або належить перикарду; 2) такий, що оточує серце. 

ПЕРИКАРДІАЛЬНА ПОРОЖНИНА (CAVUM 
PERICARDII) – щілиноподіб ний простір між вісце-
ральним і парієтальним листками перикарда, в якому 
розміщена серозна рідина.

ПЕРИКАРДІАЛЬНА РІДИНА – серозна рідина, 
яка розміщена в перикардіальній порожнині.

ПЕРИКАРДІОЛІЗ – часткове хірурґічне видалення 
перикарда з розсіканням або роз’єднанням серцево-пе-
рикардіальних зрощень.

ПЕРИКАРДІОТОМІЯ – хірурґічне розрізання пе-
рикарда з метою розтину його порожнини при перикар-
диті або для доступу до серця.

ПЕРИКАРДОПЛЕВРОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування сполучення між перикардіальною і плевраль-
ною порожнинами.

ПЕРИКАРДОСТОМІЯ – хірурґічне формування 
сполучення між перикардіальною і черевною або плев-
ральною порожнинами.

ПЕРИКАРДОТОМІЯ – див.: Перикардіотомія.
ПЕРИКАРДТОН – див.: Брауера симптом.
ПЕРИКАРДТОН ДІАСТОЛІЧНИЙ – див.: Брауе-

ра симптом.
ПЕРИКАРДТОН СИСТОЛІЧНИЙ – екстратон, 

який реєструється в період систоли.
ПЕРИКАРІОН – цитоплазма, яка безпосередньо 

оточує ядро клітини. 
ПЕРИКОЛІТ – запалення серозної оболонки тов-

стої кишки.
ПЕРИКОЛЬПІТ – див.: Периваґініт.
ПЕРИКОРНЕАЛЬНИЙ – такий, що роз міщений 

навколо рогової оболонки ока.
ПЕРИКОРОНІТ – запалення м’яких тканин, які 

оточують коронку корінного зуба при його неповному 
або утрудненому прорізуванні.

ПЕРИКРАНІЙ (PERICRANIUM) – зовнішня над-
кісниця кісток черепа.

ПЕРИКУПЕРИТ – див.: Паракуперит.
ПЕРИЛІМФА (PERILYMPHA) – прозора рідина, 

що заповнює простір між кістковим і перетинчастим ла-
біринтами внутрішнього вуха.

ПЕРИЛІМФАНҐІТ – запалення тканин навколо 
лімфатичних судин.

ПЕРИЛІМФАТИЧНА ПРОТОКА (DUCTUS PERI-
LYMPHATICUS) – протока, яка сполучає перилімфа-
тичний простір з підпавутинним простором головного 
мозку.

ПЕРИЛІМФАТИЧНИЙ ПРОСТІР (SPATIUM PE-
RI LYMPHATICUM) – порожнина між стінками пере-
тинчастого і кісткового лабіринтів внутрішнього вуха.

ПЕРИЛІМФАТИЧНІ ТРАБЕКУЛИ – сполучнотка-
нинні тяжі, які фіксують у перилімфатичному просторі 
внутріш ньо го вуха перетинчастий лабіринт до стінок 
кісткового лабіринту.
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ПЕРИМЕТР – 1) довжина замкнутого контура; 
2) прилад для дослідження поля зору.

ПЕРИМЕТРИТ – запалення очеревини, яка покри-
ває тіло матки.

ПЕРИМЕТРІЙ (PERIMETRIUM) – ділянка очере-
вини, яка покриває тіло і частково шийку матки.

ПЕРИМЕТРІЯ – метод дослідження поля зору (про-
стору, що одночасно сприймається оком при нерухомому 
погляді і фіксованій позиції голови) з допомогою спе-
ціальних приладів – периметрів. Є два основних спо-
соби П.: кінетична П. із застосуванням рухомого тест-
об’єкта і статична П., при якій тест-об’єкт нерухомий.

ПЕРИМЕТРОСАЛЬПІНҐІТ – запалення серозної 
оболонки матки і маткових труб.

ПЕРИМІЗІЙ  – сполучнотканинна  оболонка 
м’язових волокон або м’язового пучка.

ПЕРИНАТАЛЬНА ПАТОЛОҐІЯ – за хворювання і 
патолоґічні стани плода і новонародженого, які виника-
ють у перинатальному періоді; залежно від часу виник-
нення П. п. виділяють антенатальну (допологову), інт-
ранатальну (яка виникла під час пологів) і постнатальну 
(післяпологову), або ранню неонатальну патолоґію.

ПЕРИНАТАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ – смертність 
плодів і новонароджених у перинатальному періоді.

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД – період, який почи-
нається від 28 тижня вагітності, включає період пологів 
і перші 7 діб життя новонародженого.

ПЕРИНАТОЛОҐІЯ – розділ акушерства і ґінеко-
лоґії, який вивчає розвиток і охорону плода і новона-
родженого в перинатальному періоді.

ПЕРИНЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується проме-
жини; промежинний.

ПЕРИНЕВРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений бі-
ля нерва; такий, що стосується сполучнотканинної обо-
лонки нерва.

ПЕРИНЕВРІЙ – сполучнотканинна обо лонка нерва 
або пучка нервових волокон.

ПЕРИНЕВРИТ – запалення сполучно тканинної 
оболонки нерва.

ПЕРИНЕВРИТ РЕТРОБУЛЬБАРНИЙ – ретро-
бульбарний неврит, який характеризується запальним 
ураженням оболонок зорового нерва.

ПЕРИНЕВРОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не досліджен-
ня нервових стовбурів після введення контрастної речо-
вини в периневральний простір.

ПЕРИНЕО- (грец. perineos, perineon, perinaion – 
промежина) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до промежини.

ПЕРИНЕОАНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при травмах нижньої час-
тини кінського хвоста спинного мозку; характеризуєть-
ся поєднанням болів у ділянці промежини, які підсилю-
ються при сечовипусканні і дефекації, з периферійним 
парезом ніг та розладами функцій тазових орґанів.

ПЕРИНЕОПЛАСТИКА – хірурґічне відновлення 
цілісності м’язів та фасцій промежини.

ПЕРИНЕОРАФІЯ – зашивання свіжого розриву 
промежини.

ПЕРИНЕОТОМІЯ – оперативний розріз промежи-
ни; виконується при пологах з профілактичною метою 
і при деяких ґінеколоґічних операціях.

ПЕРИНЕФРИТ – запалення фіброзної капсули 
нирки.

ПЕРИНУКЛЕАРНИЙ ПРОСТІР – простір між 
зовнішньою і внутрішньою мембранами оболонки клі-
тинного ядра.

ПЕРИПЕЛЬВІКАЛЬНА СЕЧОВА ҐРАНУЛЬО-
МА – див.: Уринома.

ПЕРИПЛЕВРИТ – див.: Параплеврит.
ПЕРИПОРИТ – див .: Псевдофурункульоз .
ПЕРИПРОКТИТ – запалення тканин навколо пря-

мої кишки і каналу заднього проходу.
ПЕРИПСОЇТ – гостре запалення м’якої тканини, 

яка оточує клубово-поперековий м’яз.
ПЕРИРЕНАЛЬНИЙ – такий, що розмі щений нав-

коло нирки; навколонирковий. 
ПЕРИСАЛЬПІНҐІТ – запалення очеревини, яка 

покриває маткову трубу.
ПЕРИСАЛЬПІНҐООФОРИТ – запалення очереви-

ни, яка покриває придатки матки (маткову трубу і яєч-
ник).

ПЕРИСИҐМОЇДИТ – запалення серозної оболонки 
сиґмоподібної кишки.

ПЕРИСИНУСОЇДАЛЬНІ ПРОСТОРИ – просто-
ри між гепатоцитами і стінками синусоїдних кровонос-
них ка пілярів.

ПЕРИСПЛЕНІТ – запалення капсули (серозної і 
фіброзної оболонок) селезінки.

ПЕРИСТАЛЬТИКА – хвилясті, рит мічні скорочен-
ня стінок стравоходу, шлунка, кишечнику, сечовода та 
інших порожнистих орґанів, які повільно поширюються 
зверху вниз (від проксимального до дистального кінця) 
і під впливом яких вміст цих орґанів переміщується в 
тому ж напрямку.

ПЕРИСТОЛА – тонічне скорочення всієї мускула-
тури шлунка.

ПЕРИСЦИСУРИТ – запальний процес у легені, 
який локалізується біля міжчасточкової борозни і за-
хоплює міжчасточкову плевру.

ПЕРИТЕЛІАЛЬНА АНҐІОСАРКОМА – див.: Ге-
манґіоперицитома  зло якісна .

ПЕРИТЕЛІЙ – шар малодиференційованих адвенти-
ціальних клітин, які оточують прекапіляри і капіляри.

ПЕРИТЕЛІОМА – див.: Геманґіоперицитома зло-
якісна.

ПЕРИТЕНДИНІЙ – сполучнотканинна оболонка 
сухожилка.

ПЕРИТЕНОНІЙ – див.: Перитендиній.
ПЕРИТИФЛІТ – запалення сліпої кишки та її чер-

воподібного відростка з за паль  ним  ураженням  ото-
чуючої  очеревини .

ПЕРИТОМІЯ – хірурґічне розрізання кон’юнктиви 
очного яблука по обводі лімба рогівки.

ПЕРИТОН- (перитонео-; анат. peritoneum – очере-
вина) – частина складних слів, яка означає належність 
до очеревини.
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ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗ – метод позанир-
кового очищення орґанізму від продуктів метаболізму, 
надлишку води і електролітів, екзоґенних токсинів при 
дифузії та осмосі через очеревину, як при родну напів-
проникну мембрану; в основу П. д. покладений принцип 
вибіркового концентраційного урівноважування речовин 
через напівнепроникну мембрану.

ПЕРИТОНЕОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження черевної порожнини після введення в неї конт-
растної речовини.

ПЕРИТОНЕОСКОП – див.: Лапаро скоп.
ПЕРИТОНЕОСКОПІЯ – спосіб діаґностики захво-

рювань орґанів черевної порожнини з допомогою спе-
ціального оптичного пристрою, який вводиться через 
прокол передньої черевної стінки або заднього склепін-
ня піхви; для проведення П. застосовують спеціальні 
апарати (лапароскопи) з волоконною оптикою.

ПЕРИТОНЕУМ – див.: Очеревина.
ПЕРИТОНЗИЛІТ – запалення пухкої сполучної 

тканини навколо миґдаликів.
ПЕРИТОНЗИЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 

біля миґдалика.
ПЕРИТОНІЗАЦІЯ – закриття дефекту вісцераль-

ної очеревини, який виник при хірурґічній операції або 
після травми черева, шляхом накладання серо-серозно-
го шва.

ПЕРИТОНІЗМ – клінічна картина з характерни-
ми для перитоніту симптомами, яка виникає внаслідок 
подразнення очеревини (крововиливи та ін.), що приз-
водить інколи до рефлекторного напруження м’язів че-
ревної стінки.

ПЕРИТОНІТ – запалення очеревини; залежно від 
етіолоґічного фактора роз різняють П., викликаний мік-
роорґанізмами, та асептичний (абактеріальний) П., який 
виникає внаслідок потрапляння в черевну порожнину 
крові, хільозної рідини, жовчі, панкреатичних фермен-
тів, меконію, сечі, а також як результат асептичних не-
крозів внутрішніх орґанів; за клінічним перебігом виді-
ляють гострий, підгострий, в’ялотекучий і хронічний 
П.; залежно від характеру запального процесу розріз-
няють серозний, фібринозний, гнійний, гемораґічний 
і гнильний П. За характером поширення запалення по 
очеревині П. може бути дифузним (запалення очереви-
ни не має тенденції до обмеження) і обмеженим, коли 
спосте рігається обмеження запального процесу; за по-
ширеністю розрізняють П. місцевий (уражається тіль-
ки частина, або одна анатомічна ділянка черева); по-
ширений (уражається кілька анатоміч них ділянок); за-
гальний або розлитий (уражаються всі відділи черевної 
порожнини).

ПЕРИТОНІТ ПЕРІОДИЧНИЙ РОДИННИЙ – 
див.: Періодична хвороба.

ПЕРИТОНІТ РАКОВИЙ – дисемінація раку по 
очеревині, яка характеризується утворенням численних 
дрібних вузликів і бляшок; у більшості випадків П. р. 
буває метастатичного походження.

ПЕРИТРАНСВЕРЗИТ – запалення очеревини, яка 
покриває поперечну ободову кишку.

ПЕРИТРИХ – бактерія, яка має велику кількість 
джгутиків, розміщених на всій поверхні клітини.

ПЕРИТРОМБОФЛЕБІТ – тромбо флебіт, який ви-
никає внаслідок поширення запального процесу з ото-
чуючих вену тканин.

ПЕРИФАКІТ – запалення капсули кришталика.
ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА – позамо-

зкова частина нервової системи, що включає задні і пе-
редні корінці спинномозкових нервів, спиннномозкові 
вузли і симпатичні стовбури, черепно-мозкові, спинно-
мозкові нерви та їхні похідні. П. н. с. у взаємодії з ц. н. 
с. здійснює реґуляцію рухів, чутливості і трофіки в со-
матичній і веґетативній сферах орґанізму. Функція П. н. 
с. полягає в проведенні нервових імпульсів від усіх екс-
теро-, пропріо- та інтерорецепторів у сеґментарний апа-
рат спинного і головного мозку і у відведенні від ц. н. с. 
реґулюючих нервових імпульсів до орґанів і тканин.

ПЕРИФЕРІЙНИЙ – такий, що перебуває зовні; від-
далений від центру, окраїнний.

ПЕРИФЕРІЙНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що здійс-
нюється через ґанґлії веґетативної нервової системи без 
безпосередньої участі ц. н. с.

ПЕРИФЕРІЯ – окраїнна частина чого-небудь, на 
відміну від центральної.

ПЕРИФЛЕБІТ – запалення тканин, які оточують 
вену.

ПЕРИФЛЕБІТ СІТКІВКИ – див.: Ілза хвороба.
ПЕРИФОЛІКУЛІТ – запалення тканин навколо во-

лосяних фолікулів.
ПЕРИФРЕНІТ – запалення очеревини, яка покри-

ває діафраґму.
ПЕРИХОЛАНҐІОЛІТ – запалення міжчасточкової 

сполучної тканини печін ки, що оточує холанґіоли.
ПЕРИХОЛАНҐІТ – запалення тканин навколо жовч-

них проток.
ПЕРИХОЛЕЦИСТИТ – запалення серозної обо-

лонки жовчного міхура; роз різняють пластичний і гній-
ний П.

ПЕРИХОНДР – охрястя; сполучнотканинна оболон-
ка хряща; П. складається із двох шарів: сполучнотканин-
ного і хондроґенного; за рахунок П. здійснюється апо-
зиційний ріст хряща, при якому клітини-попередники 
внутрішнього шару діляться, диференціюються в хонд-
робласти, виробляють основну речовину та вихідні ком-
поненти для хондринових волокон. 

ПЕРИХОНДРАЛЬНИЙ – такий, що стосується спо-
лучнотканинної оболонки хряща. 

ПЕРИХОНДРИТ – запалення охрястя.
ПЕРИХОНДРІЙ – див.: Перихондр.
ПЕРИХОРІОЇДАЛЬНИЙ ПРОСТІР (SPATIUM 

PERICHORIOIDEALE) – щілиноподібний простір між 
судинною оболонкою очного яблука і склерою.

ПЕРИЦЕЛЮЛЯРНА РІДИНА – рідина, яка роз-
міщена в міжклітинних просторах.

ПЕРИЦЕЛЮЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
навколо (біля) клітин.

ПЕРИЦЕМЕНТ – див.: Періодонт.
ПЕРИЦЕМЕНТИТ – див.: Періодонтит.
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ПЕРИЦИСТИТ – запалення серозного покриву 
(очеревини) сечового міхура.

ПЕРИЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не дослід-
ження сечового міхура після введення в навколоміхуро-
ву тканину контрастної рідини або ґазу.

ПЕРИЦИТОМА – див.: Геманґіоперицитома зло-
якісна.

ПЕРІАДЕНІТ – 1) запалення тканин навколо зало-
зи; 2) запалення тканин навколо лімфатичного вузла.

ПЕРІАДНЕКСИТ – запалення тканин навколо при-
датків матки (яєчників і труб).

ПЕРІАМІҐДАЛЯРНА  ДІЛЯНКА  (REGIO 
PERIAMYGDALARIS) – ділянка кори півкуль вели-
кого мозку, розміщена на внутрішній поверхні скроне-
вої частки; займає півмісяцеву звивину і покриває миґ-
далеподібне тіло.

ПЕРІАНАЛЬНИЙ – такий, що розміщений біля 
заднього проходу.

ПЕРІАНАЛЬНИЙ ЗШКРІБОК – забір матеріалу 
для дослідження на яйця гельмінтів, який виконують 
шляхом обтирання ватним тампоном, дерев’яним шпа-
телем і т. ін. шкіри навколо заднього проходу.

ПЕРІАОРТИТ – запалення зовнішнього шару стін-
ки аорти.

ПЕРІАПЕНДИЦИТ – запалення серозної оболонки 
червоподібного відростка.

ПЕРІАПІКАЛЬНИЙ – навколоверхівковий, оточу-
ючий верхівку кореня зуба.

ПЕРІАРТЕРІЇТ – запалення зовнішнього шару стін-
ки артерії.

ПЕРІАРТЕРІЇТ ВУЗЛИКОВИЙ – за хворювання 
алерґічної природи з групи системних васкулітів з вто-
ринними анґіо ґенними ураженнями різних орґанів і сис-
тем та тяжкими судинними ускладненнями; патоґенез 
П. в. пов’язують з імунолоґічними процесами; запальні 
зміни спостерігаються в судинах різного рівня і функціо-
нального призначення, проте провідним є ураження ар-
терій м’язового і м’язово-еластичного типу; морфолоґіч-
ні зміни в артеріальних судинах розвиваються в такій 
послідовності: мукоїдне набухання стінок судин, фібри-
ноїдні зміни до некрозу, інфільтративно-проліферативні 
явища і склероз уражених артерій; залежно від співвідно-
шення в запальній реакції альтеративних, ексудативних 
або проліферативних змін, артеріїт може бути деструк-
тивним, деструктивно-продуктивним і продуктивним; 
переважна локалізація патолоґічного процесу зумовлює 
ендо-, мезо- і періартеріїт, однак найчастіше зустрічаєть-
ся ураження всіх оболонок артерії (панартеріїт); васкуліт 
при П. в. розвивається одночасно або послідовно в бага-
тьох орґанах, хоча найчастіше уражаються судини нирок, 
серця, кишечнику, мозку і оболонок нервів; як наслідок 
артеріїтів і тромбартеріїтів у різних орґанах і тканинах 
виникають місцеві зміни: гемораґії, дистрофія і атрофія 
паренхіматозних елементів, вогнищево-некротичні і ви-
разкові явища; у периферійних нервах виявляються озна-
ки деґенерації з деструкцією аксонів і мієлінових оболо-
нок у комбінації з реґенераторними процесами; для П. в. 
характерний надзвичайний поліморфізм клінічних симп-

томів; серед орґанної патолоґії, яка характерна для П. в. 
виділяють п’ять синдромів, що найчастіше зустрічають-
ся і зумовлюють специфіку клінічної картини захворю-
вання – нирковий, абдомінальний, кардіальний, легене-
вий і невролоґічний; залежно від переважання в клініці 
П. в. одного або кількох зазначених синдромів виділені 
такі клінічні варіанти захворювання: класичний (нирко-
во-поліневротичний, або полівісцеральний); астматич-
ний, або еозинофільний; шкірний; моноорґанний.

ПЕРІАРТЕРІЇТ НОДОЗНИЙ – див.: Періартеріїт 
вузликовий.

ПЕРІАРТЕРІЇТ ПУПКОВИЙ – періартеріїт пуп-
кової артерії.

ПЕРІАРТРИТ – захворювання дистрофічної або за-
пальної природи інсерцій сухожилків (місця прикріп-
лення сухожилків до кісток) і серозних сумок, що ото-
чують суглоби; виділяють П., зумовлений дистрофічним 
процесом, і запальний П., що зустрічається рідко і спос-
терігається, головним чином, при хронічних артритах.

ПЕРІАРТРИТ ПЛЕЧОЛОПАТКОВИЙ – див.: 
Дюпле синдром.

ПЕРІЕЗОФАҐІТ – запалення адвентиціальної обо-
лонки стравоходу.

ПЕРІЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання смужки 
кон’юнктиви очного яблука по обводі лімба рогівки.

ПЕРІОД – проміжок часу, протягом якого відбу-
вається якийсь процес.

ПЕРІОД НОВОНАРОДЖЕНОСТІ – період життя 
дитини від моменту народження до 28 дня включно.

ПЕРІОД НАПІВВИВЕДЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ 
РЕЧОВИН ІЗ ОРҐАНІЗМУ – проміжок часу, протягом 
якого активність (кількість) радіоактивної речовини, на-
явної в орґанізмі або орґані, зменшується в 2 рази.

ПЕРІОД НАПІВВСМОКТУВАННЯ РАДІОАК-
ТИВНИХ РЕЧОВИН – проміжок часу, протягом якого 
із шлунково-кишкового тракту всмоктується половина 
радіоактивних речовин, що надійшли до нього.

ПЕРІОД НАПІВРОЗПАДУ РАДІОАКТИВНИХ 
РЕЧОВИН – проміжок часу, протягом якого в резуль-
таті радіоактивного розпаду кількість ядер певної ра-
діоактивної речовини зменшується в 2 рази.

ПЕРІОД РОЗКРИТТЯ – період пологів від почат-
ку реґулярних переймів до пов ного розкриття шийки 
матки.

ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ – період 
життя людини, який характеризується виникненням вто-
ринних статевих ознак та остаточним формуванням ста-
тевих орґанів і статевих залоз.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ – поділ процесів розвитку на ос-
новні періоди, що якісно відрізняються один від одного.

ПЕРІОДИЧНА ХВОРОБА – ґенетично зумовлене за-
хворювання, яке проявляється періодично рецидивуючим 
серозитом і відносно частим розвитком амілоїдозу; успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом; в основі клініч-
них рецидивів П. х. лежить поверхневе асептичне запа-
лення серозних оболонок, головним чином, очеревини, 
плеври, синовіальних покривів; залежно від переважання 
тих чи інших проявів виділяють 4 клінічних варіанти П. 
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х.: абдомінальний, торакальний, суглобовий і гарячковий; 
перебіг хвороби – хронічний, рецидивуючий, звичайно, 
доброякісний; проґноз для життя сприятливий.

ПЕРІОДИЧНИЙ – такий, що з’являється через 
певні  проміжки  часу, певні  строки .

ПЕРІОДИЧНІ ПСИХОЗИ – група різнорідних 
психічних захворювань, загальними ознаками яких є 
схильність до періодичного виникнення психічних на-
падів з переважанням афективних розладів і психомо-
торного збудження, відсутність тенденції до проґредієн-
тного перебігу і розвитку вираженого дефекту особи.

ПЕРІОДИЧНОЇ СПЛЯЧКИ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спосте рігається при ураженні про-
міжного мозку, особливо гіпоталамусу; характеризуєть-
ся періодично виникаючими нападами сну тривалістю 
від кількох годин до кількох днів, які супроводжуються 
м’язовою гіпотонією, сухожилковою арефлексією, ар-
теріальною гіпотензією, відсутністю контролю над фун-
кцією тазових орґанів; перервати сон дією зов нішніх 
факторів не вдається.

ПЕРІОДОНТ (PERIODONTIUM) – сполучнотка-
нинна зв’язка, що утримує корінь зуба в зубній альве-
олі щелепи; складається з пучків колаґенових волокон, 
натягнутих між цементом кореня зуба і кістковими стін-
ками зубної альвеоли. У П. спостерігається густа сітка 
кровоносних судин, міститься багато кущис тих нерво-
вих закінчень. П. має високу реґенераторну здатність.

ПЕРІОДОНТАЛЬНА ЗВ’ЯЗКА – див.: Періодонт.
ПЕРІОДОНТАЛЬНА ЩІЛИНА – щілиноподібний 

простір між компактною пластинкою альвеоли та це-
ментом кореня зуба.

ПЕРІОДОНТИТ – запалення періодонту; розрізня-
ють верхівковий (апікальний) П., при якому запалення 
розвивається між верхівкою кореня зуба і стінкою зуб-
ної альвеоли, і крайовий (марґінальний) П., при якому 
запалення починається з краю ясен. Розрізняють гостре 
і хронічне запалення періодонту; залежно від характеру 
запалення гострий П. може бути серозним або гнійним; 
залежно від характеру тканинної реакції розрізняють 
такі форми хронічного П.: ґранулюючий, ґранульоматоз-
ний, фіброзний та хроніч ний П., що загострився.

ПЕРІОДОНТИТ ОСИФІКУЮЧИЙ – див.: Гіпер-
цементоз.

ПЕРІОДОНТОЗ – див.: Пародонтоз.
ПЕРІОДОНТОЛІЗ – див.: Пародонтоз.
ПЕРІОДОНТОПАТІЯ – див.: Пародонтопатія.
ПЕРІОНІХІЯ – див.: Пароніхія.
ПЕРІООФОРИТ – запалення очеревини, яка пок-

риває яєчник.
ПЕРІОРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Фішера – 

Брюґґе симптом.
ПЕРІОРХІТ – запалення серозної оболонки яєчка; 

розрізняють гострий і хронічний П.; як самостійне за-
хворювання П. практично не зустрічається.

ПЕРІОСТ – сполучнотканинна оболонка, що пок-
риває кістку зовні (крім суглобових поверхонь); в П. 
розрізняють зовнішній та внутрішній шари; зов нішній 
шар складається з фібробластоподібних клітин, числен-

них колаґенових, поодиноких еластичних волокон і ос-
новної речовини; внутрішній шар утворений переважно 
остеобластами та окремими волокнами.

ПЕРІОСТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС ОСТІ ЛОПАТКИ – 
при постукуванні по лопатці донизу від її ості спостері-
гається приведення і ротація плеча назовні; рівень реф-
лекторної дуги – СV–VI; фізіолоґічний рефлекс.

ПЕРІОСТАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – пропріоцептивні 
рефлекси, зумовлені подразненням глибоких рецепторів, 
закладених у періості; належать до рухових рефлексів, 
тобто рефлексів соматичної нервової системи, ефектор-
ним апаратом яких є поперечносмугаста мускулатура; 
фізіолоґічна роль П. р. полягає в координації рухів, реґу-
люванні статики і позиції тіла.

ПЕРІОСТЕОТОМІЯ – див.: Періостотомія. 
ПЕРІОСТИТ – запалення надкісниці; залежно від 

структурних особливостей та частково від етіолоґічних 
факторів П. поділяють на простий, або вульгарний; фіб-
розний, гнійний, альбумінозний (слизовий, серозний), 
осифікуючий, туберкульозний, сифілітичний; за клініч-
ним перебігом П. поділяють на гострий (під гострий) і 
хронічний.

П. АЛЬБУМІНОЗНИЙ – запальний процес у над-
кісниці з утворенням ексудату, який накопичується під 
надкісницею і має вигляд серозно-слизової рідини зі 
значним вмістом альбуміну; кіль кість ексудату може 
інколи досягати двох літрів; ексудат оточений ґрануля-
ційною тканиною.

П. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ГІПЕР ПЛАСТИЧНИЙ – 
див.: Бамберґера – Марі періостоз.

П. ГНІЙНИЙ – П., який розвивається в результаті 
інфекції, яка проникає при пораненні надкісниці або із 
сусідніх орґанів. Збудником є гнійна, інколи анаероб-
на мікрофлора. П. г. починається з гіперемії, серозного 
або фібринозного ексудату, потім розвивається гнійна 
інфільтрація надкісниці.

П. ОДОНТОҐЕННИЙ ГОСТРИЙ – гнійний П. аль-
веолярного відростка щелепи; розвивається внаслідок 
поширення запального процесу з вогнища, розмі щеного 
в тканинах зуба або пародонта.

П. ОСИФІКУЮЧИЙ – хронічне запалення надкіс-
ниці, яке розвивається при тривалих подразненнях пе-
ріосту і характеризується утворенням нової кістки з гі-
перемованого й інтенсивно проліферуючого внутріш-
нього шару періосту.

П. ПРОСТИЙ – П., який виникає після травм, а та-
кож поблизу запальних вогнищ; розвивається гострий 
асептичний процес, при якому спостерігається гіпере-
мія, незначне потовщення і серозно-клітинна інфільтра-
ція надкісниці.

П. СЕРОЗНИЙ – див.: Періостит альбумінозний.
П. СИФІЛІТИЧНИЙ – П., який розвивається як 

при вродженому, так і при набутому сифілісі; за харак-
тером змін П. с. буває осифікуючим і ґумозним.

П. СЛИЗОВИЙ – див.: Періостит альбумінозний.
П. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – як первинний, ізольова-

ний П. т. зустрічається рідко; розвивається внаслідок 
поширення туберкульозного процесу при поверх невому 
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його розміщенні в кістці; можливий також гематоґенний 
шлях ураження надкісниці.

ПЕРІОСТИТ ФІБРОЗНИЙ – П., що виникає під 
впливом подразнень, які тривають роками; проявляєть-
ся мозолистим фіброзним потовщенням надкісниці; пе-
ребіг хроніч ний.

ПЕРІОСТОЗ – незапальні зміни окістя; характеризу-
ються нашаруванням осте оїдної тканини на кіркову ре-
човину діафізів трубчастих кісток, яка обвапновується.

ПЕРІОСТОЗ БАМБЕРҐЕРА – МАРІ – див.: Бам-
берґера – Марі періостоз.

ПЕРІОСТОЗ СИСТЕМНИЙ ОСИФІКУЮЧИЙ – 
див.: Бамберґера – Марі пері остоз.

ПЕРІОСТОТОМІЯ – хірурґічне розрізання окістя.
ПЕРІУРЕТРАЛЬНИЙ – такий, що оточує сечо-

вивідний канал.
ПЕРІУРЕТЕРИТ – запалення адвентиціальної обо-

лонки сечоводу.
ПЕРІУРЕТЕРИТ ОБЛІТЕРУЮЧИЙ – див.: Ор-

монда хвороба.
ПЕРІУРЕТЕРИТ ФІБРОЗНИЙ – див.: Ормонда 

хвороба.
ПЕРІУРЕТРИТ – запалення пухкої сполучної тка-

нини, яка оточує сечовивідний канал.
ПЕРКОЛЯТОРИ – апарати, при значені для екстра-

гування фармаколоґічно активних речовин із лікарської 
рослинної речовини методом неперер в ного проціджу-
вання через них екстраґента.

ПЕРКОЛЯЦІЯ – метод екстрагування фармако-
лоґічно активних речовин із лікарської рослинної сиро-
вини шляхом неперервного проціджування.

ПЕРКУСІЯ – метод обстеження хворого, який поля-
гає у вистукуванні ділянок тіла і визначенні за характе-
ром звуку, який виникає при цьому, фізичних властиво-
стей розміщених під місцем перкусії орґанів і тканин.

ПЕРКУТАННИЙ – такий, що виконується (проце-
дура, маніпуляція) через непошкоджену шкіру.

ПЕРКУТОРНИЙ ЗВУК – звук, який виникає при 
перкусії.

ПЕРЛІНҐВАЛЬНИЙ – такий, що вводиться через 
язик; напр., введення лікар ської речовини на або під 
язик, де вона резорбується.

ПЕРЛИСТА ПУХЛИНА – див.: Холе стеатома.
ПЕРЛСА (PERLS) СПОСІБ – метод визначення на-

явності в гістолоґічних зрізах солей окису заліза.
ПЕРМАНГАНАТОМЕТРІЯ – титрометричний ме-

тод визначення відновлювачів, при якому як титрант ви-
користовується розчин калію перманганату.

ПЕРМАНЕНТНИЙ – такий, що залишається, збері-
гається без змін; пос тійний, неперервний.

ПЕРМЕАБІЛЬНІСТЬ – прохідність.
ПЕРМЕАМЕТР – прилад для вимірювання напру-

женості маґнітного поля, маґнітної індукції та інших ха-
рактеристик феромаґнітних матеріалів.

ПЕРНІЦІОЗНА АНЕМІЯ – див.: Анемія перніціоз-
на.

ПЕРНІЦІОЗНИЙ – згубний, злоякісний; такий, що 
характеризується злоякіс ним перебігом.

ПЕРОКСИДАЗИ – ферменти , які каталізують окис-
лення різних орґанічних сполук, нітритів та йодитів 
киснем пере кису водню; належать до оксидоредуктаз; 
біолоґічне значення П. визначається їхньою участю в 
окисленні різних суб стра  тів на мембранах мітохондрій 
і мікросом. 

ПЕРОКСИДАЗНІ РЕАКЦІЇ – будь-які фермента-
тивні реакції, які каталізуються пероксидазами.

ПЕРОКСИДИ – хімічні сполуки, що містять перок-
сигрупу -О-О.

ПЕРОКСИСОМА – орґаноїд епітеліальних клітин 
печінки і нирок ссавців.

ПЕРОМЕЛІЯ – вроджена мала довжина кінцівки 
при нормальних розмірах тулуба.

ПЕРОНА – ДРОКЕ – КУЛОНА (PE RON – DRO-
QUET – COULON) СИНДРОМ – спадкові ураження 
задніх стовбурів білої речовини спинного мозку, які про-
являються: трофічними виразками на кінцівках, періар-
тикулярними остеофітами, розладами трофіки нігтів; 
рефлекси ахіллового сухожилка відсутні; спостері-
гаються порушення поверхневої і глибокої чутливості 
та астереоґноз; успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом.

ПЕРОНЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується малого-
мілкової кістки.

ПЕРОНЕОФЕМОРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Двоголового м’яза стегна рефлекс.

ПЕРОРАЛЬНИЙ – такий, що приймається через 
рот.

ПЕРПЛІКАЦІЯ – перекручування артерії.
ПЕРРЕКТАЛЬНО – через пряму кишку.
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ – психічний стан, який характе-

ризується невідступним або частим повторенням яко-
го-небудь слова, думки, мелодії, дії.

ПЕРСЕВЕРАЦІЯ ЗОРОВА – див.: Палі нопсія.
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ МИСЛЕННЯ – див.: Мислення 

персеверативне.
ПЕРСЕПТРОН – електронний пристрій для роз-

пізнавання зорових образів.
ПЕРСИК (PERSICA) – рід рослин родини розо-

вих. Плодові дерева або кущі до 8 м заввишки. Цвіте у 
квітні-травні. Листки ланцетні, гостропилчасті, чергові. 
Квітки двостатеві, поодинокі. Плід – соковита кістянка. 
Плоди містять цукор, пектинові речовини, яблучну, вин-
ну та лимонну кислоти, вітаміни (С і А).

ПЕРСИСТЕНЦІЯ – збереження попереднього ста-
ну, тривкість, постійність.

ПЕРСИСТЕНЦІЯ ВІРУСІВ – тривале збереження 
віруса в орґанізмі живителя або в клітинній культурі.

ПЕРСИСТУВАННЯ – див.: Персистенція.
ПЕРСИСТУЮЧИЙ – такий, що продовжує залиша-

тися; такий, що залишився; тривкий, постійний.
ПЕРСНЕПОДІБНА КЛІТИНА – ракова клітина, в 

якій за рахунок накопичення в цитоплазмі слизу спос-
терігається зміщення ядра.

ПЕРСНЕПОДІБНО-КЛІТИННА АДЕНОКАРЦИ-
НОМА – залозистий рак з вираженою секрецією слизу, 
який накопичується в цитоплазмі ракових клітин.
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ПЕРСОНАЛ – особовий склад установи, орґаніза-
ції тощо; сукупність кадрів однієї професійної категорії 
(напр., П. медичний).

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ – наділення складних галюци-
наторних образів властивостями конкретних осіб.

ПЕРСПІРАЦІЯ – шкірне дихання, піт; непомітне 
випаровування через шкіру во ди, що виділяється пото-
вими залозами.

ПЕРСТАЧ ГУСЯЧИЙ (POTENTILLA ANSERI-
NA L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини ро-
зових. Стебла повзучі, завдовжки 10–15 см, у колінцях 
укорінені. Листки пірчасті, багатопарні; зверху голі, зни-
зу – сріблясто-пухнасті. Квітки досить великі, одиноч-
ні, на довгих квітконіжках, золотаво-жовті. Листки тер-
пкі на смак. Цвіте в травні–вересні. Дія: спазмолітична, 
жовчогінна.

ПЕРСТАЧ ПРЯМОСТОЯЧИЙ (PO TENTILLA 
ERECTA HAMPE) – багаторічна трав’яниста росли-
на. Кореневище товсте, циліндричне або багатоголо-
ве, з численними тонкими придатковими коренями, ду-
же тверде, зовні темно-буре, на зламі червоне. Стебла 
розгалужені вґору, гіллясті, заввишки до 20 см. Листки 
трійчасті, сидячі, надрізанопилчасті, з притисненими 
волосками. Квітки одиночні, вгорі стебла – золотаво-
жовті. Віночок складається з чотирьох пелюсток. Цві-
те в травні-червні. Дія: протизапальна, відхаркувальна, 
в’яжуча, жовчогінна, кровоспинна, бактерицидна, за-
спокійлива, знеболююча.

ПЕРТЕСА (G. C. PERTHES) ПРОБА – див.: Мар-
шова проба.

ПЕРТЕСА (G. C. PERTHES) СИНДРОМ – спад-
ковий (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
асептичний некроз головки стегнової кістки; частіше 
хворіють хлопчики у віці 6–10 років; П. с. характери-
зується певною послідовністю морфолоґічних змін, 
які відбуваються в головці стегнової кістки, що рент-
ґенолоґічно проявляється 5 стадіями процесу. У 1 стадії 
(стадія підхрящевого некрозу) спостерігається остеопо-
роз головки і шийки стегна, розширення суглобової щі-
лини; 2 стадія – стадія імпресійного перелому; 3 стадія – 
утворення секверстроподібних тіней, найхарактерні ша 
для П. с.; 4 стадія – відновлення уражених структур; 5 
стадія – стадія наслідків П. с.; проґноз для життя спри-
ятливий; тривалість нелікованого П. с. (1–4 стадії) – від 
3 до 6 років.

ПЕРТЕСА (G. C. PERTHES) ХВОРОБА – див.: 
Пертеса синдром.

ПЕРТЕСА – КАЛЬВЕ – ЛЕҐҐА – ВАЛЬДЕСТРЕМА 
(G. C. PERTHES – J. CALVЕ – A. T. LEGG – J. WAL -
DENSTRÖM) СИНДРОМ – див.: Пертеса синдром.

ПЕРТЕСА – ЮНҐЛІНГА (G. C. PER THES – O. JUNG-
LING) СИНДРОМ – хронічний доброякісний ґранульо-
матоз з переважною локалізацією в кістках; етіолоґія 
нез’ясована; спостерігається болюче припухання паль-
ців рук і ніг з почервонінням, що нагадує обмороження; 
при рентґенолоґічному дослідженні – кістозні зміни в 
кістках пальців; помірний склероз і остеопороз; часто – 
безболісна деформація хрящів носа. Проґноз сприятли-

вий; вогнища ураження звичайно ліквідуються протягом 
кількох місяців або років.

ПЕРТУБАЦІЯ – метод дослідження прохідності і 
функціонального стану маткових труб шляхом введен-
ня ґазу в порожнину матки і маткових труб.

ПЕРТУРБАЦІЯ – раптове порушення нормально-
го ходу чогось.

ПЕРУАНСЬКА БОРОДАВКА – див.: Бартонельоз.
ПЕРФЛЯЦІЯ – 1) вдування повітря в (або через) 

порожнину чи канал; 2) продування маткових труб з 
діаґностичною або лікувальною метою.

ПЕРФОРАТОР – пристрій для пробивання от-
ворів.

ПЕРФОРАТОРІЙ – див.: Акросома.
ПЕРФОРАЦІЯ – 1) порушення цілості стінки будь-

якого порожнистого орґану; 2) пробивання отворів в 
якому-небудь матеріалі.

ПЕРФОРУЮЧИЙ – такий, що прориває, пробиває, 
порушує цілість стінки будь-якого порожнистого орґану.

ПЕРФУЗІЙНІ АПАРАТИ – апарати для нагнітан-
ня крові, кровозамінних рідин, розчинів і лікарських 
засобів у порожнини або кровоносні судини орґанізму, 
а також для пропускання живильних середовищ через 
пристрої, які застосовуються для культивування тканин 
та ізольованих орґанів.

ПЕРФУЗІЯ – пропускання фізіолоґічних розчинів, 
крові, кровозамінних або інших рідин через кровонос-
ні судини якого-небудь орґану, частини тіла або всього 
орґанізму; кровопостачання орґанів тіла в природних 
умовах.

ПЕРФУЗІЯ АРТЕРІАЛЬНА – нагнітання рідких лі-
карських засобів у будь-яку артерію з метою підведення 
їх у більших концентраціях до уражених тканин.

ПЕРФУЗІЯ ВЕНО-АРТЕРІАЛЬНА – допоміжний 
кровообіг, який характеризується забиранням крові з ма-
гістральної вени з наступним нагнітанням її в артерію.

ПЕРФУЗІЯ ВЕНО-ВЕНОЗНА – допоміжний кро-
вообіг, при якому забирання крові та її нагнітання вико-
нують через магістральні вени.

ПЕРФУЗІЯ ДОПОМІЖНА – див.: Кровообіг до-
поміжний.

ПЕРФУЗІЯ КОРОНАРНА – реґіонарний штучний 
кровообіг, який характеризується нагнітанням артеріаль-
ної крові в коронарні артерії.

ПЕРФУЗІЯ КОРОНАРНО-КАРОТИДНА – реґіо-
нарний штучний кровообіг у головному мозку та серці 
при призупиненому кровообігу в інших орґанах.

ПЕРФУЗІЯ СЕПАРАТНА – реґіонарний штучний 
кровообіг у двох або більше орґанах з формуванням для 
них роздільних кіл кровообігу.

ПЕРЦЕПЦІЙНИЙ – сприймальний.
ПЕРЦЕПЦІЯ – чуттєве сприймання зовнішніх пред-

метів; відображення безпосередньо діючих на орґани 
відчуттів предметів і явищ реального світу.

ПЕРША ЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА (у військово-
польових умовах) – медична допомога, яка включає най-
простіші лікувально-профілактичні заходи, спрямовані 
на підтримку життя потерпілих, попередження небез-

 ПЕРСОНАЛ – ПЕРША ЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА



771

печних ускладнень бойових уражень, а також на підго-
товку уражених і хворих до евакуації.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА – комплекс тер-
мінових, найпростіших заходів для рятування життя лю-
дини або попередження ускладнень при нещасних ви-
падках, травмах або раптових захворюваннях, які про-
водяться на місці події.

ПЕРША СИҐНАЛЬНА СИСТЕМА – сукупність 
нервових процесів, що виникають у корі великого моз-
ку тварин і людини при безпосередній дії подразників 
зовнішнього та внутрішнього середовища на рецепто-
ри. Пов’язана з роботою орґанів чуттів. Є основою без-
посереднього відтворення об’єктивної дійсності у фор-
мі відчуттів та сприйняття. У тварин дійсність повніс-
тю сиґналі зується подразненнями (і їхніми слідами у 
великих півкулях головного мозку), що сприймаються 
безпосередньо зоровими, слуховими та ін. рецептора-
ми орґанізму і можуть приводити до створення умовно-
рефлекторних зв’язків. У людини ці сприйняття, крім 
того, систематизуються, узагальнюються, абстрагують-
ся. Цю функцію виконує друга сиґнальна система.

ПЕРШОГО КРИЖОВОГО КОРІНЦЯ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
стисненні І крижового корінця спинного мозку; харак-
теризується поєднанням периферійного парезу сіднич-
них м’язів, триголового м’яза гомілки і згиначів паль-
ців ступні зі зниженням ахіллового рефлексу, болями 
в середній сідничній ділянці, по задньо-зовнішній або 
задній поверхні стегна, гомілки, зовнішньому краю 
ступні та порушенням чутливості в цій ділянці.

ПЕРШОЇ ДУГИ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спричинений гальмівним процесом, який виникає на 
сьомому тижні розвитку зародка і уражає кістки лиця, 
що утворюються з першої глоткової (бранхіальної) дуги; 
характеризується макростомією, геміґнатією та вадами 
зовнішнього вуха.

ПЕСИМІЗМ – світовідчуття, пройняте відчаєм, 
зневірою в майбутнє.

ПЕСИМІСТ – особа, схильна бачити все в темному 
світлі, пройнята песимізмом.

ПЕСИМАЛЬНА РЕАКЦІЯ – реакція збудливої тка-
нини, яка відповідає станові песимуму.

ПЕСИМУМ – послаблення діяльності орґана при 
надмірно сильному його подразненні.

ПЕСТИЦИДИ – засоби, які використовуються для 
боротьби із шкідливими орґанізмами: комахами (інсек-
тициди), кліщами (акарициди), грибами (фунґіциди), 
бактеріями (бактерициди), гризунами та іншими хре-
бетними (ратициди, зооциди) тощо.

-ПЕТ (лат. peto – направлятися) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що йде, проводить, розповсюд-
жується».

ПЕТЕНІ (PETENY) СИМПТОМ – удар молоточ-
ком по середній частині перед ньої поверхні гомілки 
викликає підошовне згинання ступні; ознака спазмо-
філії немовлят або тетанії.

ПЕТЕРСА (A. PETERS) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій: центральна лейкома рогівки; де-

фект десцеметової оболонки; сплощення передньої ка-
мери ока з можливим вторинним гідро фтальмом; стій-
кі залишки пупілярної мембрани, інколи мікрофтальм; 
часто – анкі лози кінцівок, «вовча паща», атрезія кишеч-
ника, розумова відсталість.

ПЕТЕРСА – ХЕВЕЛЬСА (A. PE TERS – O. HE-
VELS) СИНДРОМ – див.: Дизостоз щелепно-череп-
ний.

ПЕТЕХІАЛЬНІ КРОВОВИЛИВИ – див.: Петехії.
ПЕТЕХІЇ – різновид гемораґічних плям, які виника-

ють на шкірі і слизових оболонках у результаті найдріб-
ніших капілярних крововиливів. 

ПЕТЖА – КЛЕЖА (G. PETGES – C. CLEJAT) ҐЕ-
НЕРАЛІЗОВАНИЙ МІОЗИТ – див.: Петжа – Клежа 
синдром.

ПЕТЖА – КЛЕЖА (G. PETGES – C. СLEJAT) 
СИНДРОМ – ґенералізована форма дерматоміозиту з 
пойкілодермією.

ПЕТЖА – КЛЕЖА (G. PETGES – C. CLE JAT) 
ХВОРОБА – див.: Петжа – Клежа синдром.

ПЕТЖА – ЯКОБІ (G. PETGES – E. JA COBI) 
ХВОРОБА – див.: Пойкілодермія судинна атрофічна. 

ПЕТИТОВИЙ (J. L. PETIT) ТРИКУТНИК – див.: 
Поперековий трикутник.

ПЕТИТОВОГО ТРИКУТНИКА СИМ П ТОМ – 
при натискуванні над клубовим гребенем у ділянці по-
перекового трикутника справа відчувається болючість; 
можлива ознака хронічного апендициту.

«ПЕТЛІ ДРОТУ» ФЕНОМЕН – виражене потов-
щення базальних мембран капілярів ниркових клубоч-
ків, внаслідок чого при мікроскопічному дослідженні 
капіляри мають вид петель дроту; морфолоґічна ознака 
люпус-нефриту. 

ПЕТЛЯ БАКТЕРІАЛЬНА – відрізок тонкого дро-
ту з вушком на кінці, вставленим в петлеприймач; вико-
ристовується для посіву мікроорґанізмів і різних мані-
пуляцій з ними.

ПЕТРАНЬЯНІ (G. PETRAGNANI) СЕРЕДОВИ-
ЩЕ – елективне живильне середовище для виділення 
мікобактерій туберкульозу; містить бактерицидний бар-
вник (малахітовий, зелений).

ПЕТРИ- (-петр; лат. petra – камінь, скеля) – час-
тина складних слів, яка означає «закам’янілість, 
скам’янілість», «обвапнування».

ПЕТРИФІКАТ – вогнищеве відкладення солей у ді-
лянках виражених дистрофічних змін і в некротичних 
масах.

ПЕТРИФІКАЦІЯ – скам’яніння; від кладення каль-
цію в тканину, при якому вона твердіє до консистенції 
каменя.

ПЕТРИФІКАЦІЯ ПЛОДА – див.: Обвапнування 
плода.

ПЕТРІ (J. R. PETRI) ЧАШКА – посудина, що ви-
користовується в бактеріолоґічних лабораторіях для ви-
рощування бактерій на щільних живильних середови-
щах.

ПЕТРОБІОНТИ – орґанізми, що в ході еволюції 
пристосувалися до проживання на кам’янистому ґрунті.

 ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА – ПЕТРОБІОНТИ
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ПЕТРОЗИТ – запалення ділянок пірамі ди скроневої 
кістки, не зайнятих кістковим лабіринтом; запальний 
процес при П. має характер остеомієліту.

ПЕТРОСФЕНОЇДАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Петросфеноїдального простору синдром.

ПЕТРОСФЕНОЇДАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, який зумовлений часті-
ше за все ростом злоякісної пухлини з носоглотки або 
гортаноглотки, саркомою євстахієвої труби, яка поши-
рюється через рваний отвір у порожнину черепа, у ка-
вернозний синус; характеризується зниженням слуху 
внаслідок порушення прохідності євстахієвої труби, 
розвитком поєднаного однобічного ураження окорухо-
вого, блокового, відвідного нервів, І і ІІ галузок трій-
частого нерва, зорового нерва; спостерігається одно-
бічна глухота, птоз, косоокість, розширення зіниці на 
боці ураження, парестезії, болі, а потім зниження чут-
ливості на обличчі (в зонах іннервації І і ІІ галузок 
трійчастого нерва), параліч жувальних м’язів, знижен-
ня зору. 

ПЕТРУШКА ГОРОДНЯ (PETRO SELINUM 
SATIVUM L.) – дворічна трав’яниста рослина з роди-
ни зонтичних. Стебло пряме, борознисте, з’явля ється на 
другий рік. Листки зверху блискучі; нижні – двопірчасті 
клиноподібні, оберненояйцеподібні, верхні – потрійно-
розсічені, з суцільними вузьколанцетоподібними част-
ками. Квітка в складних зонтиках із загальною обгорт-
кою багатьох квітконасінних стебел; зубці чашечок не-
помітні, пелюстки зеленувато-жовті. Плоди яйцеподібні, 
двосім’яні, стиснуті з боків. Насіння гладеньке, дрібне, 
сіро-зелене. Дія: сечогінна і спазмолітична.

ПЕТРУШКИ (J. PETRUSCHKY) СИМПТОМ – 
див.: Спіналґія.

ПЕТРУШКИ (J. PETRUSCHKY) СПІНАЛҐІЯ – 
див.: Спіналґія.

ПЕТТЕ – ДЕРІНҐА (H. PETTE – G. DÖRING) ЕН-
ЦЕФАЛІТ – лейко енцефаліт, який характеризується 
утворенням вогнищ ґліозу та демієлінізацією нервових 
волокон; перебіг проґресуючий; клі нічно проявляється 
симптомами дифузного ураження головного мозку.

ПЕТТЕНКОФЕРА (PETTENKOFER) ПРОБА – 
якісна проба на вміст у сечі жовчних кислот.

ПЕТИНҐ – статеве задоволення, яке досягається 
партнерами шляхом взаємних ласок, але без статевих 
зносин.

ПЕТОФОБІЯ – нав’язлива боязнь нетримання киш-
кових ґазів у присутності сторонніх осіб.

ПЕТЦЕТАКІСА – ТАКОСА (M. PET ZETAKIS – 
TAKOS) СИНДРОМ – очні симптоми у хворих з ма-
сивними набряками: набряк повік і кон’юнктиви очного 
яблука, гіперестезія рогівки, послаблення рефлексу рай-
дужної оболонки і зменшення секреції сліз.

ПЕТЦЛЯ (O. PЦTZL) КРИЗ – стан, що виникає 
при гіпертонічній хворобі внаслідок перехідного пору-
шення кровообігу в басейні внутрішньої сонної артерії; 
характеризується виникненням у полі зору одного ока 
(на боці ураження) точок, які ніби світяться, з парес-
тезіями на протилежному боці тіла.

ПЕТЦЛЯ (O. PЦTZL) СИНДРОМ – комплекс симп-
томів пошкодження медіальної потилично-скроневої зви-
вини домінуючої півкулі головного мозку: раптова симво-
лаґнозія письмових знаків зі збереженням вміння писати; 
літеральна і вертебральна алексія (хворий плутає літери і 
пояснює при цьому, що йому тяжко розрізняти окремі лі-
тери та склади); порушення сприйняття кольору (оптична 
афазія кольорів та їхніх назв); контр латеральна гомонім-
на геміанопсія; інколи – розлади рухомості погляду.

ПЕХКРАНЦА – БАБІНСЬКОГО – ФРЕЛІХА 
(ПЕХКРАНЦ – J. F. F. BA BINSKI – F. FRЕHLICH) 
ХВОРОБА – див.: Адіпозо-ґенітальна дистрофія.

ПЕЧЕРИСТЕ  ТІЛО  КЛІТОРА  (COR PUS 
CAVERNOSUM CLITO RIDIS) – два печеристих тіла, 
які входять до складу клітора і складаються з печеристої 
тканини; зовні їх покриває білкова оболонка.

ПЕЧЕРИСТЕ ТІЛО СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО 
КАНАЛУ (CORPUS CAVERNOSUM URETHRAE) – 
непарне печеристе тіло статевого члена, всередині якого 
проходить найдовший відділ сечовипускального каналу; 
розміщене по середній лінії і вентральніше парних пе-
черистих тіл; П. т. с. к. довше парних печеристих тіл і 
на дистальному кінці розширюється, утворюючи кону-
соподібну голівку статевого члена.

ПЕЧЕРИСТЕ ТІЛО СТАТЕВОГО ЧЛЕНА 
(CORPUS CAVERNOSUM) – парне утворення стате-
вого члена, яке складається із печеристої тканини; за 
формою нагадує циліндр, обидва кінці якого загострені; 
спрямовуючись уперед, вгору і медіально, П. т. с. ч. бі-
ля нижньої точки симфіза зустрічається з іншим таким 
утворенням і зростається з ним по серединній площині, 
утворюючи одне ціле до переднього свого кінця; залеж-
но від ступеня кровонаповнення П. т. с. ч. змінює об’єм, 
щільність і пружність.

ПЕЧЕРИСТИЙ – кавернозний; такий, що містить 
порожнини.

ПЕЧЕРИСТИЙ СИНУС (SINUS CAVERNOSUS) – 
парний синус твердої мозкової оболонки, розміщений 
по боках турецького сідла в середній черепній ямці; у 
П. с. впадають верхня орбітальна вена, клиноподібно-
тім’яний синус, вени гіпофізу, вени острівка, поверхне-
ва середня мозкова вена; правий і лівий П. с. сполучені 
між собою міжпечеристими синусами.

ПЕЧЕРИСТІ ТІЛА – утворення, які складаються з 
трабекул із сполучної тканини і гладких м’язів, що пе-
реплітаються в трьох вимірах; між трабекулами залиша-
ються вільні простори, вистелені ендотелієм. 

ПЕЧЕРИСТОГО СИНУСА СИНДРОМ – див.: 
Фуа синдром (2).

ПЕЧІНКА (HEPAR) – непарний орґан, розміщений 
у черевній порожнині; належить до травної системи; є 
найбільшою залозою в орґанізмі людини (в середньому 
важить 1500 г), бере участь у процесах травлення, обмі-
ну речовин і кровообігу, здійснює специфічні фермента-
тивні і екскреторні функції. Розрізняють верхню і нижню 
(вісцеральну) поверхні; передній (нижній) і задній край. 
Зверху ділиться на праву і ліву частки, межею між якими 
є серпоподібна зв’язка. Два поздовжніх заглиблення і по-
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перечна борозна на вісцеральній поверхні ді лять П. на 4 
частки: праву, ліву, квадратну і хвостату. Паренхіма скла-
дається із часточок, клітини яких виробляють жовч. Сеґ-
ментом П. вважають пірамідальну ділянку паренхіми, 
яка прилягає до, так званої, печінкової тріади. За схемою 
Куїно (Coui naud) в П. виділяють 8 сеґментів, у роботах 
інших дослідників – до 26. Сеґменти П. (за «Міжнарод-
ною анатомічною номенклатурою», 2001): лівий бічний 
задній сеґмент, сеґмент ΙΙ (Segmentum posterius laterale 
sinistrum), лівий бічний передній сеґмент, сеґмент ΙΙΙ 
(Segmentum anterius laterale sinistrum), лівий присеред-
ній сеґмент IV (Segmentum mediale sinistrum), задній сеґ-
мент, хвостата частка, сеґмент I (Segmentum posterius, 
Lobus caudatus), правий присередній передній сеґмент, 
сеґмент V ( Segmentum anterius mediale dextrum), правий 
присередній задній сеґмент, сеґмент VIII (Segmentum 
posterius mediale dextrum), правий бічний передній сеґ-
мент, сеґмент VI (Segmentum anterius laterale dextrum), 
правий бічний задній сеґмент, сеґмент VII (Segmentum 
posterius laterale dextrum). Найважливішими функціями 
П. є гомеостатична, метаболічна, екскреторна, бар’єрна 
і депонуюча.

ПЕЧІНКА ДОДАТКОВА – вроджена додаткова час-
тка печінки, зрощена з основним орґаном або розміще-
на окремо.

ПЕЧІНКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ – порушення 
функцій печінки, що супроводжується різного ступе-
ня вираженості нервово-психічними розладами, аж до 
розвитку печінкової коми. Залежно від механізму роз-
витку П. н. виділяють дві основні її форми: ендоґенну 
П. н., яка розвивається в результаті ураження паренхіми 
печін ки, і екзоґенну П. н., що зумовлена, в основному, 
надходженням із ворітної вени в загальний кровотік по 
портокавальних анастомозах багатої аміаком крові. За 
клінічним перебігом розрізняють гостру і хронічну П. н. 
Основним критерієм оцін ки тяжкості П. н. є вираженість 
нервово-психічних розладів, які зумовлюють поділ П. н. 
на три стадії: І стадія – стадія емоцій но-психічних роз-
ладів; ІІ стадія – стадія невролоґічних розладів і пору-
шення свідомості; ІІІ стадія – стадія коми.

ПЕЧІНКОВА ПРОТОКА ЗАГАЛЬНА (DUCTUS 
HEPATICUS COMMU NIS) – протока, утворена внаслі-
док злиття правої і лівої печінкових проток; продов-
жується в загальну жовчну протоку.

ПЕЧІНКОВА ТРІАДА – структурний елемент пе-
чінки, що складається з галузки 2-го порядку ворітної 
вени, супутньої їй галузки власної печінкової артерії та 
відповідної галузки печінкової протоки.

ПЕЧІНКОВО-КЛІТИННА АДЕНОМА – доброя-
кісна пухлина, яка складається з клітин, що нагадують 
гепа тоцити; частіше зустрічається в дитячому та моло-
дому віці; як правило, інкапсульована, має діаметр від 
1 до 20 см; характеризується трабекулярною будовою; 
трабекули, які складаються із двох-трьох рядів клітин, 
відмежовані одна від одної непомітними щілиноподіб-
ними синусоїдами, вистеленими ендотелієм.

ПЕЧІНКОВО-КЛІТИННА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
див.: Гепатоцелюлярна недостатність.

ПЕЧІНКОВО-КЛІТИННИЙ РАК – див.: Гепато-
целюлярний рак.

ПЕЧІНКОВО-НИРКОВИЙ СИНДРОМ – див.: Ге-
паторенальний синдром.

ПЕЧІНКОВО-СЕЛЕЗІНКОВИЙ СИНДРОМ – 
див.: Гепатолієнальний синдром.

ПЕЧІНКОВО-ЯРЕМНИЙ РЕФЛЮКС – при 
натискуванні на застійно-збільшену печінку при 
правошлуночко вій недостатності спостерігається набу-
хання яремних вен, що зумовлено підвищенням тиску 
в системі нижньої порожнистої вени і в правих відді-
лах серця.

ПЕЧІННЯ НІГ СИНДРОМ – див.: Ґопалана син-
дром.

ПЕЧІНОЧНИЦЯ  ЗВИЧАЙНА (ANE MONE 
HEPATICA L.) – багаторічна трав’яниста рослина з 
родини жовтецевих. Листки трилопатеві, біля основи 
серцеподібні, знизу пухнасті. Цвіте навесні. Квітки бла-
китні, червоні або білі, з простою вінцеподібною оцві-
тиною і великою кількістю тичинок та приймочок, по-
одиноко розміщених у кутках нижніх листків. Плід – 
збірна сім’янка. Дія: антисептична, протизапальна, жо-
вчогінна.

ПЕЧІЯ – див.: Пірозис.
П’ЄДРА – див.: Трихоспорія.
П’ЄЗОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація змін тиску за 

допомогою п’єзодатчика.
П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА – виникнення різ-

ниці потенціалів (поляризація) на поверхні речовини-
діелектрика під дією механічних напружень, або дефор-
мацій, чи виникнення механічних деформацій під дією 
електричного поля; П. я. властиві кістковій тканині, су-
хожилкам, шкірі та м’язам.

П’ЄТРАНТОНІ (L.PIETRANTONI) СИНДРОМ – 
комплекс невролоґічних проявів пухлин пазух ґратчастої 
кістки або верхньої щелепи; спостерігається невралґія 
трійчастого нерва; інколи гіпо- або анестезія обмежених 
ділянок шкіри або слизової оболонки; локалізація по-
рушень залежить від місця локалізації пухлини: 1) при 
пухлинах верхньої частини пазухи верхньої щелепи – 
очні повіки, щоки, верхня губа, назолабіальна складка; 
2) при пухлинах основи пазухи верхньої щелепи – вер-
хня частина альвеолярного відростка, переддвер’я ро-
тової порожнини; 3) при пухлині задньої і бокових сті-
нок пазухи верхньої щелепи – щоки, верхня губа, верхні 
моляри, задня частина альвеолярного відростка; 4) при 
пухлинах задніх клітин ґратчастої кіст ки – періорбі-
тальна і скронева ділянки, ділянка виличної кістки та 
вуха; 5) при пухлинах передніх клітин ґратчастої кіст-
ки – внутрішній кут ока, верхня третина носа і носова 
перегородка, слизова оболонка передньої третини бо-
кової стінки носа.

ПИЖМО ЗВИЧАЙНЕ (TANACETUM VULGARE 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини склад-
ноцвітих. Стебло пряме, заввишки до 1–1,5 м, у верхній 
частині розгалужене. Листки черґові, перисто-розсічені, 
з довгастими ланцетоподібними пилчастими листками. 
Квітки яскраво-жовті, трубчасті, зібрані у півкулястий 
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кошичок, на верхівках стебла утворюють велике щитко-
подібне суцвіття. Цвіте рослина в червні – вересні. П. з. 
отруйне. Дія: секреторна, жовчогінна, тонізуюча.

ПИЛ – аерозоль, дисперсна фаза якого являє собою 
тверді частинки подрібнених речовин, що перебувають 
у підвішеному стані в ґазовому середовищі.

ПИЛ ПРОМИСЛОВИЙ – пил, що утворюється в 
процесі виконання трудових операцій на промислових 
підприємствах і у сільському господарстві; залежно від 
способу утворення розрізняють П. у вигляді аерозолю 
дезінтеґрації, який виділяється внаслідок механічного 
подріб нення твердої речовини, і у вигляді аерозолю кон-
денсації, який утворюється при охолодженні парів ре-
човин; за хімічним складом П. може бути орґанічним і 
неорґанічним; до орґанічного належать рослиний П., П. 
тваринного походження та П. синтетичних матеріалів.

ПИЛОБЕЗОАР – див.: Трихобезоар.
ПИЛОВА АЛЕРҐІЯ – алерґічні реакції на домаш-

ній (побутовий) та виробничий пил; при П. а. в 75–90 % 
хворих спостерігаються хімерґічні В-залежні реакції, 
зумовлені IgE; досить рідко, у 3 % випадків, виникають 
Е-залежні реакції уповільненого типу; ускладнення при 
П. а. в основному ті ж, що і при атопічних формах брон-
хіальної астми – практично основного прояву П. а.; во-
ни полягають у розвитку емфіземи легень, легеневого 
серця і проявляються, як правило, на 3–5 рік захворю-
вання.

ПИЛОВИЙ БРОНХІТ – різновид хронічного брон-
хіту, що розвивається внаслідок тривалої дії виробни-
чого пилу; однією із основних особливостей П. б. є на-
явність тривалого латентного періоду з поступовою по-
явою та наростанням клінічних симптомів; залежно від 
вираженості процесу виділяють три стадії розвитку за-
хворювання: І стадія – легкий, нестійкий бронхіт без 
виражених функціональних розладів, який не супровод-
жується значним погіршенням загального самопочуття і 
порушенням працездатності; ІІ стадія характеризується 
більш вираженою і стійкою симптоматикою бронхіту з 
дихальною недостатністю І-ІІ ступеня; ІІІ стадія – тяж-
кі ускладнені форми захворювання з розвитком вираже-
ної емфіземи, астматичного синдрому, тяжкої дихальної 
недостатності.

ПИЛЬНІСТЬ – 1) уважність, готовність негайно 
відреаґувати на подразник; 2) неспокій, настороженість, 
зокрема, стосовно небезпеки або інших змін довкілля; 
3) уважність, спостережливість, здатність все поміча-
ти, підмічати.

ПИЛЬНОВА (М. С. ПИЛЬНОВ) СИМПТОМ – ро-
жева облямівка навколо свіжих висипів псоріазу; ознака 
проґресування захворювання.

ПИРІЙ ПОВЗУЧИЙ (AGROPYRUM REPENS 
L.) – багаторічний бур’ян з родини злакових з дов-
гим гіллястим повзучим кореневищем завдовжки до 3 
м. Стебла заввишки 60–100 см, голі, гладенькі. Лист-
ки широкі, лінійні, зелені або сизуваті. Цвіте в червні-
липні. Квітки сидять у густих довгих колосках, яскра-
во-зелені, з фіолетовим або червонуватим відблиском. 
Плоди – вузькі прямі колоски. Росте на польових орних 

землях, луках, городах. Дія: сечогінна, метаболічна, де-
пуративна.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) АМПУТАЦІЯ – 
кістково-пластична ампутація гомілки на рівні дисталь-
них епіфізів кісток з переміщенням на їхній зріз збере-
женого горба п’яткової кістки і м’яких тканин, що його 
покривають.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) ВЕНОЗНИЙ 
КУТ – див.: Венозний кут.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) МЕТОД РОЗ-
ПИЛІВ ЗАМОРОЖЕНИХ ТРУПІВ – метод серійних 
розпилів частин замороженого трупа в трьох напрямках 
з метою вивчення взаєморозміщення орґанів і систем 
людського тіла.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) КУЛЬТЯ – опор-
на культя гомілки, яка формується при ампутації за Пи-
роговим. 

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) ПРОСТІР – див.: 
Парона – Пирогова простір.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) СКУЛЬПТУРНИЙ 
МЕТОД – метод вивчення топоґрафічних взаємозв’язків 
між орґанами, який полягає у видаленні за допомогою 
долота і молотка на замороженому трупі певних діля-
нок тіла.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) СМУЖКИ – дві 
білуватого кольору смужки на власній фасції передпліч-
чя (з долонного боку), розташовані на межі його серед-
ньої і дистальної третини; розміщені над променевою і 
ліктьовою борознами і є орієнтирами для хірурґічного 
доступу до судинно-нервових пучків передпліччя.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) ТРИКУТНИК – 
ділянка верхньобокового відділу шиї, обмежена зверху 
під’язиковим нервом і язиковою веною; ззаду і знизу – 
сухожилком двочеревцевого м’яза, спереду – зовнішнім 
(заднім) краєм щелепно-під’язиковго м’яза; місце для 
перев’язки язикової артерії.

ПИРОГОВА (Н. И. ПИРОГОВ) ШОВ КИШКИ – 
крайовий однорядний шов рани кишки без прошивання 
її слизової оболонки.

ПИРОГОВА – ВАЛЬДЕЙЄРА (Н. И. ПИ РОГОВ – 
H. W. G. WALDE YER) ЛІМ ФОЕПІТЕ ЛІАЛЬ НЕ 
ГЛОТКОВЕ КІЛЬЦЕ – велике скупчення лім фоїдної 
тканини під слизовою оболонкою верх ніх дихальних 
шляхів; до складу його входить глотковий, язиковий, 
гортанний, трубні і піднебінні миґдалики, а також поо-
динокі фолікули, розсіяні під слизовою оболонкою ро-
тоглотки і глотки.

ПИРОГОВА – ВАЛЬДЕЙЄРА  (Н. И. ПИРОГОВ – 
H. W. G. WALDE YER) КІЛЬЦЕ – див.: Лімфатичне 
глоткове кільце.

ПИРОГОВА – ЛАНҐХАНСА  (Н. И. ПИРОГОВ – 
TH. LANGHANS) КЛІ ТИНИ – клітини, які зустріча-
ються при туберкульозі та інших інфекційних захворю-
ваннях; можуть утворюватися з епітеліоїдних клітин або 
макрофаґів при їхній проліферації, а також внаслідок 
злиття епітеліоїдних клітин; цитоплазма міс тить вели-
ку кількість ядер, які здебільшого розміщені у вигляді 
кільця або підкови по периферії клітини, РНК і дихальні 
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ферменти; П. – Л. к. здатні до фаґоцитозу і часто в їхній 
цитоплазмі вияв ляються різні включення; цитоплазма 
центральної частини багата мітохондрія ми, лізосомами 
та лізосомоподібними включеннями, елементами ендо-
плазматичної сітки, розвинутими вакуолями.

ПИРОГОВА – МІТЧЕЛЛА (Н. И. ПИРОГОВ – S. 
W. MITCHELL) ХВОРОБА – див.: Каузалґія.

ПИРОГОВА – ПАСТЕРА – ЛІСТЕРА (Н. И. ПИ-
РОГОВ – L. PASTEUR – J. LIS TER) СЕПСИС – див.: 
Гарячка гнійно-резорбтивна.

ПИРОГОВА – РОЗЕНМЮЛЛЕ РА (Н. И. ПИРО-
ГОВ – J. CH. ROSEN MÜLLER) ЛІМФАТИЧНИЙ 
ВУЗОЛ – лімфатичний вузол, розміщений у ме діальній 
частині судинної лакуни стегна між стегновою веною і 
лакунарною зв’язкою.

ПИСАЛЬНА ПРОБА – визначення ступеня уражен-
ня ц. н. с. при гіпоксії, яке ґрунтується на дослідженні 
змін почерку та виявленні помилок при писанні.

ПИСАЛЬНА СУДОМА – див.: Писальний спазм.
ПИСАЛЬНИЙ СПАЗМ – захворювання, що харак-

теризується порушенням специфічного для акту пись-
ма синерґічного комплексу рухів при збереженні інших 
рухів, які виконуються рукою.

ПИСЬМО – особлива форма мовлення, при якій її 
елементи фіксуються на папері або інших матеріалах за 
допомогою знаків, які означають відповідні елементи 
усного мовлення.

ПИТЕЛЯ (Ю. А. ПЫТЕЛЬ) СИМПТОМ – при од-
ночасній двобічній пальпації в позиції хворого лежачи 
на спині або сидячи спостерігається напруження м’язів 
черевної стінки в підреберній і поперековій ділянках на 
боці гострого гнійного пієлонефриту.

ПИТНИЙ РЕЖИМ – порядок використання води 
для пиття, визначений з урахуванням виду діяльності 
людей, умов оточуючого середовища і стану орґанізму; 
при цьому встановлюється об’єм пиття, його періодич-
ність, а також хі мічний склад та фізичні властивості рі-
дин, що випиваються.

ПІ- (піо-; грец. pyon – гній) – частина складних слів, 
яка означає належність до гною.

ПІАЛЬНА САРКОМА – первинна дифузна пухли-
на, яка уражає судинну і павутинну оболонки головного 
або спинного мозку.

ПІАН – див.: Фрамбезія.
ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКІ ГЕМОРАҐІЧНІ 

ГАРЯЧКИ – інфекційні захворювання, що характери-
зуються гострим перебігом, гарячкою і вираженим ге-
мораґічним синдромом; до них належать аргентинська 
і болівійська гемораґічні гарячки.

ПІВНИКИ БОЛОТНІ (IRIS PSEU DACORUS L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини півникових, з 
горизонтальним гіллястим, товстим, червоподібнозігнутим 
кореневищем. Листки дворядні, піхвисті, широко-лінійно-
мечоподібні, зелені. Квітки великі, золотаво-жовті, верхів-
кові. Росте по берегах річок, ставків, на луках, по болотис-
тих місцях. Дія: протизапальна, кровоспинна, в’яжуча.

ПІГОПАГИ – близнюки, які зрослися в ділянці кри-
жів.

ПІГУЛКА – невелика лікарська кулька вагою від 0,1 
до 0,5 г, призначена для внутрішнього застосування.

ПІҐМАЛІОНІЗМ – статеве збочення в чоловіків, 
яке проявляється потягом до скульптурних зображень 
жінок.

ПІҐМЕНТ(И) – забарвлені речовини, які входять до 
складу тканин людини, тварин і рослин; виконують різ-
номанітні біолоґічні функції – перенесення та депону-
вання кисню і вуглекислоґо ґазу; беруть участь у тка-
нинному диханні, в окислювально-відновних реакціях 
і фотосинтезі, у механізмах зору.

ПІҐМЕНТ БУРИЙ – див.: Ліпофусцин.
ПІҐМЕНТ ЖОВТИЙ – див.: Ліпофусцин.
ПІҐМЕНТ КОРИЧНЕВИЙ ЗНОШУВАННЯ – 

див.: Ліпофусцин.
ПІҐМЕНТ ЛІПОЇДНИЙ – див.: Ліпофусцин.
ПІҐМЕНТ СТАРІННЯ – див.: Ліпофусцин.
ПІҐМЕНТАЦІЯ – відкладення в шкірі барвних ре-

човин, які надають їй певного кольору.
ПІҐМЕНТАЦІЯ ШКІРИ СІТЧАСТА – піґментація 

шкіри, яка проявляється великими світло-коричневими 
плямами (крім кистей та ступень).

ПІҐМЕНТАЦІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВА – гіперпіґ-
ментація шкіри, яка виникає внаслідок дії ультрафіоле-
тового ви промінювання, що стимулює підвищене утво-
рення меланіну. 

ПІҐМЕНТИ ГЕМОҐЛОБІНОҐЕН НІ – піґмен-
ти, утворення яких пов’язане з обміном гемоґлобіну; у 
фізіолоґічних умовах утворюються феритин, гемосиде-
рин і білірубін; в умовах патолоґії – гематоїдин, гема-
тини і порфірин.

ПІҐМЕНТНА ДЕҐЕНЕРАЦІЯ СІТ КІВКИ – зміна 
сітківки, яка характеризується концентричним звужен-
ням поля зору і гемералопією; спостерігаються множин-
ні скупчення піґменту в сітківці і атрофія диска зорово-
го нерва.

ПІҐМЕНТНИЙ ОБМІН – сукупність процесів ут-
ворення, перетворення і розпаду піґментів в орґанізмі.

ПІҐМЕНТНІ КЛІТИНИ – клітини людини, хребет-
них та деяких безхребетних тварин, які містять піґмен-
ти; розрізняють три основні типи П. к.: меланофори, 
ксантофори і ґуанофори.

ПІҐМЕНТОФОРИ – див.: Хроматофори.
ПІДБІЛ ЗВИЧАЙНИЙ (TUSSILAGO FARFARA 

L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини склад-
ноцвітих. Ранньої весни на стеблах з’являються жовті 
кошики, що складаються з золотаво-жовтих язичкових і 
трубчастих квіток, які цвітуть до середини травня. Після 
відцвітання виростають довгочерешкові листки: зверху 
голі, зісподу – опушені. Дія: жовчогінна, відхаркуваль-
на, протизапальна, потогінна, пом’якшувальна.

ПІДБОРІДДЯ (MENTUM) – нижня частина лиця, 
яка відповідає підборідному підвищенню нижньої ще-
лепи.

ПІДБОРІДНА ДІЛЯНКА ( REGIO MENTALIS) – 
нижня частина лиця, яка обмежена зверху підборідно-
губною борозною, знизу – нижнім краєм нижньої щеле-
пи, з боків – лініями, опущеними вниз від кутів рота.
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ПІДБОРІДНА ТОЧКА – див.: Ґнатіон.
ПІДБОРІДНЕ ПІДВИЩЕННЯ (PRO TUBE-

RANTIA MENTALIS) – виступ на середині зовнішнь-
ої поверхні тіла нижньої щелепи.

ПІДБОРІДНИЙ – такий, що стосується підборід-
дя.

ПІДБОРІДНИЙ ОТВІР (FORAMEN MENTALE) – 
отвір каналу нижньої щелепи, розміщений на передній 
її поверхні на рівні проміжку між першим та другим ма-
лими корінними зубами. 

ПІДБОРІДНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі молоточком 
по підборіддю спостерігається скорочення підборідних 
м’язів; рефлекс орального автоматизму.

ПІДБОРІДНО-ГУБНА БОРОЗНА (SULCUS MEN-
TOLABIALIS) – складка шкіри, яка розміщена між 
нижньою губою та підборіддям.

ПІДВИВИХ – див.: Вивих неповний.
ПІДВИВИХ КРИШТАЛИКА – незначне зміщення 

кришталика в межах склоподібної ямки з частковим по-
рушенням цілісності волокон війчастого пояска.

ПІДВИД – таксон, що визначає сукупність орґаніз-
мів, які є частиною сукупності особин одного виду і ма-
ють певну сферу поширення в межах ареалу виду; назва 
П. складається з трьох слів (тринарна), з яких перше оз-
начає рід, друге – вид, третє – власне підвид.

ПІДВИЩЕНОЇ ВІДГУКУВАНОСТІ СИМП-
ТОМ – повторення психічно хворим слів і фраз, які ви-
мовлені оточуючими, з наступною відповіддю на них; 
ознака старечого слабоумства. 

ПІДВІШУВАННЯ СИМПТОМ – див.: Лесажа реф-
лекс.

ПІДГОДОВУВАННЯ – харчування, що призна-
чається дитині до 1-го року життя як додаток до молока 
і (або) молочних сумішей.

ПІДГОЛОСОВА ПОРОЖНИНА (CAVITAS 
INFRAGLOTTICA) – нижня частина порожнини гор-
тані, яка розміщена між голосовою щілиною і почат-
ком трахеї.

ПІДГОРБОВА ДІЛЯНКА – див.: Гіпоталамус.
ПІДГРУДНА ДІЛЯНКА (REGIO INFRAMAMMA-

LIS) – див.: Ділянка грудей передня нижня.
ПІДГРУДНИННИЙ КУТ (ANGULUS INFRASTER-

NA LIS) – кут, утворений реберними дугами в місці їх 
з’єднання з грудниною.

ПІДГРУШЕПОДІБНИЙ ОТВІР (FORAMEN IN-
FRA PIRIFORME) – щілиноподібна частина великого 
сідничного отвору, розміщена між нижнім кра єм груше-
подібного м’яза та крижово-остистою зв’язкою. 

ПІДДІАФРАҐМАЛЬНИЙ АБСЦЕС – внутрішньо-
черевний абсцес, розміщений у піддіафраґмальному 
просторі.

ПІДДІАФРАҐМАЛЬНИЙ ПРОСТІР – 1) простір, 
розміщений у верхньому поверсі черевної порожнини 
і обмежений зверху і позаду діафраґмою, спереду і з 
боків – діафраґмою та передньою черевною стінкою, 
знизу – верхньою і задньою поверхнею печінки і під-
тримуючими її зв’язками; у П. п. розрізняють внутріш-
ньочеревну і заочеревинну частини; внутрішньочерев-

на частина серпоподібною зв’яз кою поділяється на пра-
вий та лівий відділи; простір між фасцією, яка покри-
ває діафраґму, та пристінковою очеревиною заповнений 
клітковиною.

ПІДДІАФРАҐМАЛЬНІ ЗАГЛИБЛЕННЯ (RECES-
SUS SUBPHRENICI) – див.: Піддіафраґмальний про-
стір (1).

ПІДДІАФРАҐМАЛЬНІ КИШЕНІ (RECESSUS 
SUBPHRENICI) – див.: Піддіафраґмальний простір 
(1).

ПІДІЙМАННЯ СПОНТАННА РЕАКЦІЯ – ми-
мовільне повільне піднімання витягнутих вперед рук 
при заплющених очах; належить до групи рефлексів 
Маґнуса – Клейна.

ПІДКИСЛЮВАЧ – речовина, що зумовлює кислот-
ність.

ПІДКІРКОВІ ЯДРА – див.: Базальні ядра.
ПІДКЛАС – проміжний таксон між рядами і класа-

ми, що об’єднує кілька рядів.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ОРҐАНА – тимчасове включен-

ня в систему кровообігу хворого ізольованого функціо-
нуючого орґана людини або тварини; використовують 
для лікування швидко проґресуючих та термінальних 
станів.

ПІДКЛЮЧИЧНА БОРОЗНА (SUL CUS SUBCLA-
VIUS) – втиснення на верхівці легень та купола плеври 
в місці прилягання підключичної артерії.

ПІДКЛЮЧИЧНА ДІЛЯНКА (REGIO INFRAC-
LAVI CU LARIS) – ділянка тулуба, обмежена зверху 
ключицею, знизу – третім ребром, медіально – лате-
ральним краєм груднини і латерально – дельтоподібно-
грудною борозною.

ПІДКЛЮЧИЧНИЙ – такий, що розміщений під 
ключицею.

ПІДКЛЮЧИЧНИЙ СИМПТОМ – відсутність 
пульсу на верхній кінцівці; ознака оклюзії підключичної 
артерії дистальніше відходження її основних галузок.

ПІДКОЛІННА ЯМКА (FOSSA POP LITEA) – кіс-
тково-фасціальне вмістилище, розташоване в задній ді-
лянці коліна між лініями, що умовно проведені на 8 см 
вище і на стільки ж нижче надвиростків стегнової кіст-
ки; містить судини, нерви та лімфатичні вузли.

ПІДКОЛІННИЙ – такий, що стосується задньої 
частини коліна, підколінної ямки.

ПІДКОРЕННЯ ПАСИВНЕ – відсут ність у психічно 
хворого опору пасивним рухам, змінам пози та іншим 
діям, які з ним виконуються.

ПІДЛОБКОВИЙ КУТ (ANGULUS SUBPUBI-
CUS) – кут, утворений нижніми галузками лобкових 
кісток під лобковим симфізом.

ПІДЛОПАТКОВА ДІЛЯНКА (REGIO INFRASCA-
PU LARIS) – див.: Ділянка грудей задня нижня.

ПІДЛОПАТКОВА ЯМКА (FOSSA SUBSCAPU-
LARIS) – заглиблення на реберній поверхні лопатки.

ПІДМАРЕННИК СПРАВЖНІЙ (GALIUM VE-
RUM L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини 
маренових. Стебла тонкі, ребристі, заввишки 15–80 см. 
Листки темно-зелені, загострені, розташовані у формі 
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розеток по 18 штук. Цвіте в червні-липні. Квітки дріб-
ні, золотаво-жовті, зібрані в продовгуваті китиці. Дія: 
сечогінна, протизапальна, знеболююча, кровоспинна, 
заспокійлива.

ПІДМОЗОЛИСТЕ ПОЛЕ (AREA SUBCALLOSA) – 
ділянка кори головного мозку, розміщена на медіальній 
поверні півкулі великого мозку біля нюхового трикут-
ника.

ПІДНАКОЛІННИКОВЕ  ЖИРОВЕ  ТІЛО 
(CORPUS ADIPOSUM INFRA PATELLARE) – скуп-
чення жирової тканини над синовіальною оболонкою 
ко лінного суглоба між надколінком і великогомілковою 
кісткою.

ПІДНЕБІННА БОРОЗНА ВЕЛИКА (SULCUS 
PALATINUS MAJOR) – борозна на перпендикулярній 
пластинці піднебінної кістки та носової поверхні тіла 
верхньої щелепи, яка утворює великий піднебінний ка-
нал.

ПІДНЕБІННА ДУЖКА ЗАДНЯ (AR CUS PALATI-
NUS POSTERIOR) – див.: Піднебінно-глоткова дуж-
ка.

ПІДНЕБІННА ДУЖКА ПЕРЕДНЯ ARCUS PALA-
TI NUS ANTERIOR) – див.: Піднебінно-язикова дужка.

ПІДНЕБІННИЙ КАНАЛ ВЕЛИКИЙ (CANALIS 
PALATINUS MAJOR) – канал, який сполучає кри-
лопіднебінну ямку з ротовою порожниною; утворений 
поєднанням піднебінних борозен верхньої щелепи та 
піднебінної кістки; відкривається великим піднебінним 
отвором.

ПІДНЕБІННИЙ ОТВІР ВЕЛИКИЙ (FORAMEN 
PALATINUM MAJUS) – отвір великого піднебінного 
каналу, розміщений на нижній поверхні горизонтальної 
пластинки піднебінної кістки.

ПІДНЕБІННИЙ РЕФЛЕКС – при механічному 
подразненні м’якого піднебін ня спостерігається його 
підняття; фізіолоґічний рефлекс.

ПІДНЕБІННО-ГЛОТКОВА ДУЖКА (ARCUS PA-
LATOPHARYNGEUS) – складка слизової оболонки на 
боковій стінці зіва, що йде від м’якого піднебіння до 
бокової стінки зіва і відмежовує миґдаликову ямку по-
заду.

ПІДНЕБІННО-ПІХВОВА БОРОЗНА (SULCUS PA-
LATOVAGINALIS) – борозна, утворена виїмкою кри-
лоподібного відростка клиноподібної кістки латерально 
від її піхвового відростка і піднебінною кісткою.

ПІДНЕБІННО-ПІХВОВИЙ КАНАЛ (CANALIS 
PA LATOVAGINALIS) – кістковий канал, утворений 
піднебінно-піхвовою борозною та верхньою поверх нею 
клиноподібного відростка перпендикулярної пластинки 
піднебінної кістки.

ПІДНЕБІННО-ЯЗИКОВА ДУЖКА (ARCUS PALA-
TOGLOSSUS) – складка слизової оболонки на боковій 
стінці зіва, яка йде від м’якого піднебіння до бокової 
поверхні кореня язика і обмежує миґдаликову ямку спе-
реду.

ПІДНЕБІННО-СЕРЦЕВИЙ РЕФЛЕКС – при на-
тискуванні на тверде піднебіння спостерігається при-
скорення пульсу; веґетативний рефлекс.

ПІДНЕБІННЯ (PALATUM) – покрівля ротової по-
рожнини, а також дно порожнини носа. Поділяється на 
передній відділ – тверде П. і задній – м’яке П. Основу 
твердого П. утворюють відростки верхньощелепних кіс-
ток і горизонтальні пластинки піднебінних кісток. М’яке 
П. спускається вниз і назад і закінчується язичком.

П. АРКОПОДІБНЕ – аномалія розвитку: П. з го-
стрим кутом на вершині.

П. КІСТКОВЕ – кісткова основа твердого П; утво-
рена внаслідок зрощення піднебінних відростків верхніх 
щелеп та горизонтальних пластинок піднебінних кісток.

П. М’ЯКЕ – задня рухома частина П.; складається 
із м’язової пластинки з фіброзною основою, покритою 
слизовою оболонкою.

П. ТВЕРДЕ – частина П., що має кісткову основу, 
покриту зверху та знизу слизовою оболонкою.

«ПІДНІМАННЯ ПО СХОДАХ» СИМПТОМ – 
див.: Зінченко симптом.

ПІДОБОЛОНКОВІ КРОВОВИЛИВИ – гостро ви-
никаючі скупчення крові під твердою або павутинною 
оболонками головного та спинного мозку внаслідок по-
рушення цілісності стінки кровоносної судини.

ПІДОРБІТАЛЬНА БОРОЗНА (SUL CUS INFRA-
ORBITALIS) – заглиблення на орбітальній поверхні 
верхньої щелепи біля середини її заднього краю.

ПІДОРБІТАЛЬНА ДІЛЯНКА (REGIO INFRA-
ORBITALIS) – частина перед ньої ділянки лиця, роз-
міщена нижче підорбітального краю орбіти.

ПІДОРБІТАЛЬНИЙ КАНАЛ (CANA LIS INFRA-
ORBITALIS) – канал у тілі верхньої щелепи, який по-
чинається від підорбітальної борозни і закінчується пі-
дорбітальним отвором на передній поверхні верхньої 
щелепи.

ПІДОРБІТАЛЬНИЙ ОТВІР (FORA MEN INFRA-
OR BI TALE) – отвір, розміщений на передній поверхні 
верхньої щелепи біля її підорбітального краю.

ПІДОШВА (PLANTA PEDIS) – нижня поверхня 
ступні.

ПІДОШОВНА БОРОЗНА ЛАТЕРАЛЬНА – за-
глиблення лінійної форми, розміщене на підошві ступ-
ні латераль ніше короткого згинача пальців.

ПІДОШОВНА БОРОЗНА МЕДІАЛЬНА – за-
глиблення лінійної форми, розмі щене на підошві ступ-
ні медіальніше короткого згинача пальців.

ПІДОШОВНА ТОЧКА – точка, розміщена на сере-
дині підошви; при натискуванні на П. т. при попереко-
во-крижовому радикуліті виникає біль.

ПІДОШОВНИЙ – такий, що стосується підошви.
ПІДОШОВНИЙ РЕФЛЕКС – при штриховому 

подразненні шкіри підошовної поверхні біля зовніш-
нього краю спостерігається підошовне згинання пальців 
ступні; фізіолоґічний рефлекс.

ПІДПАВУТИННИЙ ПРОСТІР (CA VUM SUBA-
RA CH NOIDALE) – простір між павутинною та м’якою 
оболонками головного та спинного мозку, заповнений 
цереброспінальною рідиною.

ПІДПІДБОРІДНИЙ ТРИКУТНИК (TRIGONUM 
SUBMENTALE) – ділянка на передній поверхні шиї, 
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обмежена передніми черевцями двочеревцевих м’я зів 
та тілом під’язикової кістки.

ПІДПІД’ЯЗИКОВА ДІЛЯНКА – ділянка, розміще-
на на передній поверхні шиї нижче під’язикової кістки.

ПІДПОВІКОВА БОРОЗНА (SULCUS INFRAPAL-
PEB RALIS) – складка шкі ри, розміщена під нижньою 
повікою, паралельно підорбітальному краю орбіти.

ПІДРЕБЕРНА ДІЛЯНКА (REGIO HYPOCHON-
DRIACA) – парна ділянка, розміщена на передній стінці 
черева; обмежена зверху реберною дугою або VІІ реб-
ром, медіально – латеральним краєм прямого м’яза че-
рева, знизу – горизонтальною лінією, проведеною через 
найнижчу точку Х ребра.

ПІДРЕБЕРНА ПЛОЩИНА (PLA NUM SUBCOS-
TALE) – умовна горизонтальна площина, проведена че-
рез найнижчу точку реберної дуги.

ПІДРОДИНА – проміжний таксон між родом і ро-
диною, що об’єднує кілька родів.

ПІДРЯД – проміжний таксон між родиною і рядом, 
що об’єднує кілька родин.

ПІДСВІДОМЕ – сукупність активних психічних 
процесів, які не є в певний момент центром психічної 
діяльності, але мають вплив на перебіг свідомих психіч-
них процесів.

ПІДСЕРОЗНА ОСНОВА (TELA SUBSEROSA) – 
шар пухкої сполучної тканини, розміщений під серо-
зною оболонкою.

ПІДСКРОНЕВА ДІЛЯНКА (REGIO INFRATEM-
PO RALIS) – ділянка, обмежена спереду тілом верхньої 
щелепи та основою її виличного відростка, зверху – ве-
ликим крилом клиноподібної кістки, ззовні – галузкою 
нижньої щелепи, виличною дугою та нижньою частиною 
скроневого м’яза, позаду – капсулою привушної залози.

ПІДСКРОНЕВА ЯМКА (FOSSA INFRATEMPO-
RALIS) – заглиблення на боковій поверхні черепа, об-
межене спереду горбом верхньої щелепи, зверху – ве-
ликим крилом клиноподібної кістки, медіально – кри-
лоподібним відростком, латерально – виличною дугою 
та галузкою нижньої щелепи.

ПІДСЛИЗОВА ОСНОВА (TELA SUBMUCOSA) – 
шар сполучної тканини, розміщеної між слизовою та 
м’язовою оболонками травного тракту. 

ПІДТИП – проміжний таксон між класом і типом, 
що об’єднує ряд класів.

ПІДЧЕРЕВНА ДІЛЯНКА – див.: Підчерев’я.
ПІДЧЕРЕВНИЙ ВІДДІЛ – див.: Підчерев’я.
ПІДЧЕРЕВ’Я (HYPOGASTRIUM) – нижня час-

тина черева, обмежена зверху лінією, що з’єднує верх-
ні передні клубові ості, знизу – паховими складками та 
верхніми краями лобкових кісток.

ПІДШКІРНА ЖИРОВА ТКАНИНА – див.: Гіпо-
дерма.

ПІДШКІРНА ОСНОВА – див.: Гіподерма.
ПІДШКІРНА ТКАНИНА – див.: Гіподерма.
ПІДШКІРНИЙ – такий, що розміщений або вико-

нується під шкірою.
ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА (PAN CREAS) – зало-

за травної системи, яка одночасно виконує екзокринну 

та ендо кринну функції; розміщена в заочеревинному 
просторі на рівні верхніх поперекових (І-ІІ) хребців; у 
П. з. виділяють три відділи: голівку, тіло, хвіст; довжи-
на П. з. складає 14–23 см, ширина голівки – 3–7,5 см, ті-
ла – 2–5 см, хвоста – 0,3–3,4 см, загальна вага орґана – 
60–115 г; П. з. складається із двох різних за морфолоґіч-
ними і фізіолоґічними характеристиками частин – ек-
зокринної і ендокринної; екзокринна частина – складна 
альвеолярно-трубчаста залоза, яка являє собою систему 
кінцевих залозистих відділів (ацинусів) і вивідних про-
ток; ендокринна частина являє собою сукупність пан-
креатичних острівців (острівці Ланґерганса); кожний 
острівець утворений групою секреторних клітин, роз-
міщених у ніжноволокнистій стромі; виділяють чотири 
типи клітин: β-клітини, які виробляють інсулін; α-клі-
тини, які виробляють ґлюкаґон; d-клітини, які виробля-
ють соматостатин; РР-клітини, які продукують панкре-
атичний поліпептид; П. з. виконує дві основні функції: 
1) екзо кринну – секреція у дванадцятипалу кишку соку, 
що містить набір ферментів, які гідролізують усі основ-
ні групи харчових полімерів; 2) ендокринну – секреція 
в кров ряду поліпептидних гормонів, що реґулюють 
асиміляцію їжі та метаболічні процеси в орґанізмі.

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА АБЕРАНТ НА – ва-
да розвитку, що являє собою гетеротопію тканини під-
шлункової залози в стінку шлунка, кишечнику, дивер-
тикул Меккеля; мікроскопічно переважають залозисті 
елементи, вивідні протоки, інколи – панкреатичні ос-
трівці; П. з. а. може призвести до кишкових кровотеч, 
запалення та перфорації стінки порожнистого орґана, 
непрохідності кишечника.

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА ДОДАТКОВА – див.: 
Підшлункова залоза аберантна.

ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА КІЛЬЦЕПОДІБНА – 
вроджена вада розвитку, яка виникає на 4-6 тижні внут-
рішньоутробного розвитку внаслідок порушення рівно-
мірного росту дорсальної і вентральної закладок орґана; 
кільце із тканини голівки залози стискує дванадцяти-
палу кишку в середній або низхідній частині, повніс-
тю або частково перекриваючи її просвіт; інколи спос-
терігаються додаткові протоки, які впадають у звуже-
ний відділ кишки; клінічно П. з. к. проявляється симп-
томами гострої або хронічної високої кишкової непро-
хідності. 

ПІДЩЕЛЕПНА ДІЛЯНКА (TRIGO NUM SUB-
MAN DIBULARE) – парна анатомічна ділянка три-
кутної форми, розміщена на передній ділянці шиї над 
під’язиковою кісткою; зверху П. д. обме жена краєм 
нижньої щелепи, по боках – двома черевцями двоче-
ревцевого м’яза.

ПІДЩЕЛЕПНА ЗАЛОЗА (GLANDU LA SNBMAN-
DI BULARIS) – велика слинна залоза, розміщена на шиї, 
під діафраґмою рота, у підщелепній ділянці; П. з. – пар-
ний орґан, має яйце- або еліпсоподібну форму; її дов-
жина у дорослого дорівнює 3,5–4,5 см, ширина – 1,5–
2,5 см, товщина – 1,2–2 см, ваґа – 10–15 г; П. з. є склад-
ною трубчасто-альвеолярною залозою зі змішаною се-
розно-слизовою секрецією.
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ПІДЩЕЛЕПНА ЯМКА (FOVEA SUB MANDIBU-
LARIS) – заглиблення на внутрішній поверхні тіла ниж-
ньої щелепи.

ПІДЩЕЛЕПНИЙ – такий, що стосується підщеле-
пної ділянки.

ПІДЩЕЛЕПНИЙ ТРИКУТНИК (TRIGONUM 
SUBMAN DIBULARE) – парна ділянка, розміщена на 
передній поверхні шиї, обмежена нижньою щелепою та 
обома черевцями двочеревцевого м’яза. 

ПІД’ЯЗИКОВА ДІЛЯНКА (REGIO SUBLINGUA-
LIS) – ділянка, яка розміщена між внутрішньою повер-
хнею тіла нижньої щелепи і нижньою поверхнею язика 
в межах передньої його третини; нижньою межею П. д. 
є щелепно-під’язиковий м’яз.

ПІД’ЯЗИКОВА ЗАЛОЗА (GLANDU LA SUBLIN-
GU A LIS) – парна велика слинна залоза, розміщена в 
під’язиковій ділянці під слизовою оболонкою дна по-
рожнини рота, на його діафраґмі; П. з. має форму еліпса, 
стиснутого з боків; поздовжній розмір П. з. 1,5–3,0 см, 
поперечний 0,4–1,0 см, вертикальний 0,8–1,2 см; вага в 
дорослоґо 5 г; П. з. є складною трубчастою залозою зі 
змішаною, переважно слизовою секрецією.

ПІД’ЯЗИКОВА СКЛАДКА (PLICA SUBLINGUA-
LIS) – підвищення довгастої форми, розміщене на дні 
порожнини рота між язиком та внутрішньою поверхнею 
нижньої щелепи.

ПІД’ЯЗИКОВА ЯМКА (FOVEA SUB LIGUALIS) – 
заглиблення на внут ріш ній поверхні тіла нижньої щеле-
пи в міс ці прилягання до неї під’язикової залози.

ПІД’ЯЗИКОВИЙ – такий, що стосується під’язи ко-
вої ділянки.

ПІД’ЯЗИКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений ураженням під’язикового не-
рва або його ядра на боці виявлення симптомів; харак-
теризується поєднанням атрофії та фіб ри лярних пос-
микувань м’язів язика з відхиленням його в бік атрофо-
ваних м’язів.

ПІД’ЯЗИКОВО-ЩЕЛЕПНИЙ ТРИКУТНИК – 
див.: Підщелепна ділянка.

ПІЄЛ- (пієло-; грец. pyelos – миска) – частина склад-
них слів, яка означає належність до ниркової миски.

ПІЄЛЕКТАЗІЯ – розширення ниркової миски при 
збереженні її функції; початкова стадія гідронефрозу.

ПІЄЛІТ – запалення ниркової миски.
ПІЄЛО- – див.: Пієл-.
ПІЄЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження нир-

ки після заповнення чашечко-мискової системи контрас-
тною речовиною.

ПІЄЛОЛІТОТОМІЯ – розтин ниркової миски з ме-
тою видалення каменів.

ПІЄЛОНЕФРИТ – неспецифічний запальний про-
цес з переважним ураженням проміжної тканини нирки 
та її чашечко-мискової системи. Розрізняють гострий і 
хронічний П., первинний і вторинний П., вогнищевий 
і дифузний П.; залежно від шляху поширення інфекції 
виділяють гематоґенний і уриноґенний (висхідний) П.

П. ВИСХІДНИЙ – П., зумовлений поширенням 
збудників інфекції із сечових шляхів.

П. ГЕМАТОҐЕННИЙ – П., зумовлений гематоґен-
ним занесенням збудників інфекції в проміжну ткани-
ну нирки.

П. ГНІЙНИЙ – розрізняють вогнищевий і дифузний 
П. г. При вогнищевому П. г. спостерігаються перитубу-
лярні або інтратубулярні скупчення поліморфно ядерних 
лейкоцитів, клітинного детриту і гомоґенних білкових 
мас у межах кіль кох нефронів; при дифузному П. г. мо-
же спостерігатися руйнування стінок канальців, інколи – 
капсули клубочків з утворенням сечових запливів.

П. ГОСТРИЙ – П., який характеризується гострим 
ексудативним запаленням проміжної тканини і миски 
з вираженою гарячкою, болями, піурією, порушенням 
функції нирки.

П. ЕМФІЗЕМАТОЗНИЙ – одна із форм гострого 
гнійного П.; розвивається переважно у хворих цукро-
вим діабетом; спостерігається некроз паренхіми нирки 
з утворенням ґазу всередині орґана і в навколонирковій 
тканині.

П. КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ – П., який поєднується з на-
явністю конкрементів у нирці або сечоводі.

П. НИЗХІДНИЙ – див.: П. гематоґенний.
П. ХРОНІЧНИЙ – П., який характеризується три-

валим рецидивуючим, часто латентним перебігом. За-
лежно від клінічної симптоматики виділяють ряд форм 
П. х: 1) хвилеподібна форма – характеризується змінами 
фаз активного, латентного запального процесу і ремісій; 
2) первинна латентна форма – протікає за відсутності 
типових симптомів захворювання; 3) гематурічна фор-
ма – характеризується повторними нападами макро-
скопічної і стійкої мікроскопічної гематурії; 4) кальку-
льозна форма – виникає при ускладненні гнійно-запаль-
ного ураження нирок і верхніх сечовивідних шляхів вто-
ринним нефролітіазом; 5) тубулярна форма – переважне 
ураження канальців, що призводить до некомпенсова-
них втрат із сечею натрію і калію, розвивається ацидоз; 
6) анемічна форма – пов’язана з втратою ниркою здат-
ності продукувати еритропоетини.

ПІЄЛОНЕФРОСТОМІЯ – див.: Нефростомія.
ПІЄЛОПЛІКАЦІЯ – хірурґічне вшивання стінки 

ниркової миски в складку для зменшення її об’єму при 
гідронефрозі. 

ПІЄЛОСКОПІЯ – огляд порожнини ниркової миски 
і чашечок за допомогою цистоскопа (ендоскопа).

ПІЄЛОСТОМА – фістула ниркової миски.
ПІЄЛОСТОМІЯ – хірурґічна операція накладення 

фістули на ниркову миску з метою тимчасового або пос-
тійного дренування нирки.

ПІЕЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин ниркової мис-
ки.

ПІЄЛОУРЕТЕРЕКТАЗІЯ – розширення ниркової 
миски і сечоводу.

ПІЄЛОУРЕТЕРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження ниркової миски, чашечок і сечоводу після запов-
нення їх контрастною речовиною; П. може бути внут-
рішньовенною, висхідною, ретроґрадною, видільною.

ПІЄЛОУРЕТЕРОПЛАСТИКА – хірурґічна опера-
ція відновлення прохідності примискового відділу се-
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човоду при його стенозі з використанням частини нир-
кової миски.

ПІЄЛОУРЕТЕРОСКОПІЯ – огляд порожнини нир-
ко вої миски, чашечок і сечоводу з допомогою цис то ско-
па (ендоскопа).

ПІЄЛОЦИСТИТ – запалення ниркової миски, ча-
шечок і сечового міхура.

ПІЄМІЯ – форма сепсису, при якій мікроорґанізми 
переносяться з кров’ю в різ ні орґани і тканини, викли-
каючи утворення метастатичних абсцесів.

ПІЗНАВАННЯ (у психолоґії) – психічний процес 
ототожнювання об’єкта з тим, що вже було сприйнято 
раніше.

ПІЗНЬОЦВІТ ОСІННІЙ (COLCHI CUM AUTUM-
NALE L.) – багаторічна трав’яниста рослина з роди-
ни лілійних. Підземна частина – бульбоцибулина, від 
якої восени розвиваються блідо-рожеві квітки, навес-
ні з’являються зелені широколанцентні листки і плоди. 
Квітки великі, рожево-лілові, рідко – білі. Плід – коро-
бочка. Цвіте у вересні-жовтні. Росте на вологих луках, 
у низинах, у передгір’ях та гірській частині Закарпаття 
і Прикарпаття, на Буковині. Препарати П. о. мають зне-
болюючу, потогінну, жовчогін ну, ранозагоювальну, се-
чогінну і послаблюючу дію.

ПІКА (L. PICK) АДЕНОМА – див.: Пухлина із сус-
теноцитів і ґландулоцитів.

ПІКА (A. PICK) АТРОФІЯ – див.: Піка хвороба.
ПІКА (A. PICK) АУТОТОПАҐНОЗІЯ – втрата 

здатності показувати або називати частини власного ті-
ла та визначати їхнє взаємне розміщення, що поєднуєть-
ся з афазією, аґнозією та деменцією.

ПІКА (A. PICK) ГАЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Піка 
ілюзії. 

ПІКА (PH. J. PICK) ЕРИТРОМЕЛІЯ – див.: Акро-
дерматит атрофічний хронічний.

ПІКА (А. PICK) ІЛЮЗІЇ – форма вестибулярних га-
люцинацій; хворий бачить, як оточуючі його люди про-
ходить через стіну, рухаються позаду неї; є результатом 
невідповідності між зоровими і вестибулярними подраз-
никами; супроводжується диплопією і ністаґмом. 

ПІКА (F. PICK) ПРОҐРЕСУЮЧИЙ РЕТИКУЛЯР-
НИЙ МЕЛАНОЗ – див.: Ксеродерма піґментна.

ПІКА (F. PICK) ПСЕВДОЦИРОЗ ПЕЧІНКИ – пе-
рикардитичний застійний цироз печінки, який клініч-
но проявляється ознаками венозного застою, асцитом, 
гідротораксом, набряком нижніх кін цівок, задишкою, 
частим диханням, ціанозом обличчя, збільшеною се-
лезінкою (не завжди).

ПІКА (F. PICK) ПРОҐРЕСУЮЧИЙ РЕТИКУЛЯР-
НИЙ МЕЛАНОЗ – див.: Ксеродерма піґментна.

ПІКА (L. PICK) ПУХЛИНА – див.: Пухлина із сус-
теноцитів і ґландулоцитів.

ПІКА (A. PICK) РЕДУПЛІКУЮЧА ПАРАМНЕ-
ЗІЯ – впевненість хворого в наявності двох предметів, 
осіб, подій замість одного реально існуючого.

ПІКА (A. PICK) СИМПТОМ – гіперемія кон’юнк-
тиви і епісклеральне горизонтальне посмуговане почер-
воніння; ознака гарячки Паппатачі.

ПІКА (A. PICK) СИНДРОМ (1) – див.: Піка хво-
роба.

ПІКА (F. PICK) СИНДРОМ (2) – див.: Піка псевдо-
цироз печінки.

ПІКА (A. F. PICK) СИНДРОМ (3) – див.: Бара – 
Піка синдром.

ПІКА (L. PICK) ТЕСТИКУЛЯРНА ТУБУЛЯРНА 
АДЕНОМА – див.: Пухлина із сустеноцитів і ґланду-
лоцитів.

ПІКА (A. PICK) ХВОРОБА – спадково-деґенера-
тивна хвороба нервової системи з преґрадієнтним ха-
рактером патолоґічного процесу і різною його локалі-
зацією; характеризується проґресуючим перебігом, 
розвитком тотального слабоумства і розпадом мовлен-
ня, у першу чергу, експресивного. Середній вік хворих, 
в якому спостерігається маніфестація хвороби, 53–55 
років. Проґноз несприятливий; середня тривалість П. х – 
6–8 років. Смерть розвивається в стані маразму або від 
інтеркурентних захворювань.

ПІКА (F. PICK) ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ – див.: Піка 
псевдоцироз печінки.

ПІКА – ВЕРНІКЕ (A. PICK – K. WER NICKE) 
СКРОНЕВО-ТІМ’ЯНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який розвивається при ураженні скронево-
тім’яної ділянки домінантної півкулі великого мозку; 
спостерігається поєднання сенсорної афазії з централь-
ним парезом нижньої кінцівки та розладами чутливості 
на тому ж боці тіла.

ПІККАРДІ – ЛАССЮЕРА – ЛІТТЛА (G. PIC CAR-
DI – A. LASSUEUR – T. G. G. LITTLE) СИНДРОМ – 
див.: Літтла синдром (1).

ПІККВІКСЬКИЙ (PICK WICKO RUM) СИНД-
РОМ – поєднання хронічної проґресуючої дихальної не-
достатності (за відсутності первинної патолоґії легень) з 
ожирінням, сонливістю і поступовим розвитком легене-
вого серця; в основі П. с. лежить порушення функції гіпо-
таламусу, яке проявляється підвищеним апетитом, ожи-
рінням і розладами сну; чоловіки страждають частіше 
жінок; гладкість, можливо з конституційним дефектом, 
сприяє звуженню верхніх дихальних шляхів, обструкції 
їх надгортанником та дихальній недостатності; у низці 
випадків поєднання гіпоксемії і гіперкарбічної гіперкап-
нії може призводити до виникнення центрального апное; 
нічні напади обструкції можуть у подальшому викликати 
дихальну недостатність та формування своєрідних цик-
лів, що повторюються – під час нічного або денного сну 
виникають напади обструктивної ядухи, яка перериваєть-
ся пробудженням з нападом гіперпное та наступним заси-
нанням; схожі, хоча і менше виражені розлади можливі і 
за відсутності ожиріння – при вродженних вадах верхніх 
дихальних шляхів або їх змінах при старінні. 

ПІКН- (пікно-; грец. pyknos – міцний, щільний, час-
тий) – частина складних слів, яка означає «щільний», 
«ущільнений», «частий».

ПІКНІЧНИЙ – див.: Брахіморфний.
ПІКНІЧНИЙ ТИП БУДОВИ ТІЛА – широке ті-

ло з округлими формами і великою кількістю жирової 
тканини.

 ПІЄЛОУРЕТЕРОСКОПІЯ – ПІКНІЧНИЙ ТИП БУДОВИ ТІЛА
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ПІКНО- – див.: Пікн-.
ПІКНОДИЗОСТОЗ – спадкове (успадкування за 

аутосомно-рецесивним типом) захворювання, яке ха-
рактеризується низьким зростом (у дорослих зріст не 
перевищує 150 см), збільшенням черепа, короткими і 
широкими кистями рук і ступнями, дистрофією нігтів 
і голубими склерами; хворі дуже схожі один на одного, 
у них маленькі обличчя, недорозвинута нижня щелепа, 
каріозні, неправильно розміщені зуби; череп опуклий, 
переднє тім’ячко не закрите; кінцеві фаланґи укорочені, 
нігті диспластичні; можуть виникати патолоґічні пере-
ломи; при рентґенолоґічному дослідженні в дитячому 
віці виявляється склероз кісток, але ділянки внутріш-
нього закостеніння не спостерігаються.

ПІКНОЕПІЛЕПСІЯ – див.: Фрідмана хвороба.
ПІКНОЗ – одна з форм клітинної деґенерації, в ос-

нові якої лежить ущільнення колоїдів ядерної речовини 
у зв’язку з втратою води. При П. відбувається зменшен-
ня ядра клітини, його ущільнення, інтенсивне забарв-
лення хроматину з наступним розпадом його і розсмок-
туванням.

ПІКНОЛЕПСІЯ – див.: Фрідмана хвороба.
ПІКНОМЕТР – скляна посудина невеликої міст-

кості (кілька кубічних сантиметрів) для визначення гус-
тини рідких або твердих тіл.

ПІКОРНАВІРУСИ (PICORNA VI RI DAE) – родина 
вірусів, які містять одноланцюгову РНК і характеризу-
ються ку бічною симетрією капсиду; деякі представни-
ки П., що належать до ентеровірусів і риновірусів, па-
тоґенні для людини.

ПІКРОҐЕВЗІЯ – гіркий смак; патолоґічне відчуття 
гіркого смаку.

ПІКРОТОКСИН – стимулятор ц. н. с.: стимулює 
дихання, підвищує артеріальний тиск, викликає бради-
кардію; залежно від дії на процеси синаптичної передачі 
нервових імпульсів П. розглядають як антаґоніст ґамма-
аміномасляної кис лоти; добувають із насіння тропічної 
ліани.

ПІЛЕ-(грец. pylē – ворота, стулка, отвір, вхід) – час-
тина складних слів, яка означає належність до ворітної 
вени.

ПІЛЕТРОМБОЗ – тромбоз ворітної вени.
ПІЛЕФЛЕБЕКТАЗІЯ – розширення ворітної вени.
ПІЛЕФЛЕБІТ – гнійний тромбофлебіт ворітної ве-

ни та її галузок.
ПІЛЕФЛЕБОСКЛЕРОЗ – склероз ворітної вени.
ПІЛО- (-піл; лат. pilus – волос) – частина складних 

слів, яка означає належність до волосся.
ПІЛОЕРЕКЦІЯ – скорочення м’язів, що піднімають 

волосся шкіри; розрізняють місцеву і рефлекторну П.; 
П. є одним із веґетативних компонентів емоційних ре-
акцій; величина і характер П. використовуються як діаґ-
ностичні показники при деяких захворюваннях.

ПІЛОЇДНИЙ  – такий , що нагадує  волосся .
ПІЛОКАРПІН – алкалоїд, який міститься в лист-

ках різних видів рослини пілокарпус; м-холіноміметич-
ний засіб.

ПІЛОМІКОЗ – грибкове ураження волосся.

ПІЛОМОТОРНИЙ – такий, що рухає (піднімає) во-
лосся.

ПІЛОМОТОРНИЙ РЕФЛЕКС – при механічно-
му або термічному подразненні рецепторів шкіри спос-
терігається скорочення м’язів, які піднімають волосся; 
веґетативний рефлекс.

ПІЛОНІДАЛЬНА КІСТА – див.: Епітеліальний 
куприковий хід.

ПІЛОНІДАЛЬНИЙ СИНУС – див.: Епітеліальний 
куприковий хід.

ПІЛОР- (пілоро-; анат. pylorus – воротар) – части-
на складних слів, яка означає належність до воротаря 
шлунка

ПІЛОРЕКТОМІЯ – резекція шлунка, при якій ви-
даляють тільки ділянку його воротаря.

ПІЛОРИН – див.: Ґастрин.
ПІЛОРИТ – запалення воротаря шлунка.
ПІЛОРИЧНИЙ – такий, що стосується воротаря 

шлунка або належить йому.
ПІЛОРО- – див.: Пілор-.
ПІЛОРОҐАСТРИН – див.: Ґастрин.
ПІЛОРОДУОДЕНІТ – запалення воротаря шлунка 

і дванадцятипалої кишки.
ПІЛОРОПЛАСТИКА – хірурґічна операція розти-

нання або вирізання частини воротаря шлунка з наступ-
ним зашиванням дефекту, що утворився; П. лікві довує 
замикальну функцію воротаря і забезпечує дренування 
антрального відді лу шлунка.

ПІЛОРОПТОЗ – опущення воротаря шлунка.
ПІЛОРОСКОПІЯ – огляд воротаря шлунка за до-

помогою ендоскопа.
ПІЛОРОСПАЗМ – спастичне скорочення ворота-

ря шлунка; одна із форм дис кінезії шлунково-кишко-
вого тракту.

ПІЛОРОСТЕНОЗ – звуження воротаря шлунка.
ПІЛОРОСТОМІЯ – ґастростомія, яка супроводжуєть-

ся формуванням нориці в пілоричній частині шлунка.
ПІЛОРОТОМІЯ – хірурґічний розтин воротаря 

шлунка.
ПІЛОСЕБОЦИСТОМАТОЗ – захворювання, яке 

характеризується наявністю множинних кіст сальних 
залоз; виникає в результаті спадкової невоїдної диспла-
зії епідермісу.

ПІЛЬЦА (J. PILTZ) РЕФЛЕКС (1) – зміна діаметра 
зіниць при сильному скороченні м’язів плечового поя-
са або при раптовому зосередженні уваги; фізіолоґіч-
ний рефлекс.

ПІЛЬЦА (J. PILTZ) РЕФЛЕКС (2) – при уявленні 
подумки ночі або темряви спостерігається розширення 
зіниць; фізіолоґічний рефлекс.

ПІЛЬЦА (J. PILTZ) РЕФЛЕКС (3) – див.: Орбіку-
лярний рефлекс.

ПІНА – концентрована дисперсна система, утворена 
численними пухирцями (звичайно, повітря), що розді-
лені тонкими плівками рідини (частіше всього водного 
розчину піноутворювача).

ПІНАРА (A. PINARD) СИМПТОМ – гострий біль 
при натискуванні на дно матки після VІ місяця вагіт-

 ПІКНО- – ПІНАРА СИМПТОМ
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ності; можлива ознака сідничного передлежання пло-
да.

ПІНҐВЕКУЛА – потовщення кон’юнктиви у виг-
ляді трикутної жовтуватої плями біля внутрішнього 
(найчастіше) або зовнішнього краю горизонтального 
меридіана рогівки; виникає внаслідок гіалі нового пере-
родження тканини; виникає захворювання у літніх лю-
дей, як вважають, унаслідок дії несприятливих зовніш-
ніх чинників (одна з причин) і не потребує лікування.

ПІНҐРАНЛІКВОЗ – форма ліподистрофії, яка зус-
трічається в літніх людей; характеризується виникнен-
ням підшкір них вузлів, що містять розріджені жирні ре-
човини.

ПІНЕАЛ- (пінеало-, пінео-; лат. pinea – соснова 
шишка; анат. glandula pinealis, corpus pineale – шишко-
подібна залоза, шишкоподібне тіло) – частина складних 
слів, яка означає належність до шишкоподібної залози 
(шишкоподібного тіла).

ПІНЕАЛОБЛАСТОМА – див.: Пінео бластома.
ПІНЕАЛОМА – див.: Пінеоцитома.
ПІНЕАЛОЦИТИ – клітини епіфіза з довгими від-

ростками; як правило, розмі щені групами.
ПІНЕАЛОЦИТОМА – див.: Пінеоцитома.
ПІНЕАЛЬНА ЗАЛОЗА (CORPUS PINEALE) – 

див.: Шишкоподібне тіло.
ПІНЕАЛЬНИЙ – шишкоподібний; такий, що сто-

сується шишкоподібної залози (епіфіза).
ПІНЕЛЯ (PH. PINEL) СИМПТОМ – при незнач-

ному натискуванні пальцями на шию в ділянці проход-
ження блукаючого нерва спостерігається різкий біль у 
грудній клітці та верхній половині черева; ознака актив-
ного туберкульозу легень.

ПІНЕОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина шишко-
подібної залози; складається із щільно розміщених дріб-
них клітин; характеризується інфільтративним ростом; 
спостерігаються метастази по субарахноїдальних про-
сторах.

ПІНЕОЦИТОМА – пухлина шишкоподібної зало-
зи; складається з пінеальних клітин; характеризується 
експансивно-інфільтративним ростом у вигляді нечіт-
ко обмеженого вузла сірого або сіро-рожевого кольору; 
часто вростає в задні відділи третього шлуночка мозку 
або у верхній черв’ячок мозочка.

ПІНКУСА (H. PINKUS) МУЦИНОЗНА АЛОПЕ-
ЦІЯ – див.: Мікседема шкіри фолікулярна.

ПІНОГАСНИКИ – речовини, що руйнують піну; П. 
мають високу поверхневу активність і дуже малу піноут-
ворюючу здатність, витісняють піноутворювачі з повер-
хні комірок піни і унеможливлюють утворення піни.

ПІНОУТВОРЮВАЧІ – речовини, що додаються до 
рідини для утворення пі ни; до П. належать низькомоле-
кулярні поверхневоактивні речовини (спирти, карбонові 
кислоти, аміни, сульфокислоти та ін.).

ПІНОЦИТОЗ – процес активного поглинання кліти-
ною рідин або колоїдних розчинів різних речовин.

ПІНСА (E. PINS) ЗОНА – ділянка поверхні спини, в 
якій спостерігається перкуторна тупість при ексудатив-
ному плевриті; П. з. обмежена зверху горизонтальною 

лінією на рівні остистого відростка ІІ грудного хребця, 
знизу – горизонтальною лінією на рівні остистих від-
ростків VІІ–VІІІ грудних хребців, латерально – внут-
рішнім краєм лівої лопатки, медіально – лівою прихре-
бетною лінією.

ПІНСА (E. PINS) СИМПТОМ (1) – якщо хворий 
нахиляється вперед до стикання колін з грудьми, то, як 
правило, зникають перкуторні симптоми, які можуть си-
мулювати плевральний випіт; ознака ексудативного пе-
рикардиту.

ПІНСА (E. PINS) СИМПТОМ (2) – при перкусії 
нижче кута лівої лопатки спостерігається притуплений 
легеневий звук з тимпанічним відтінком, що зумовлено 
стискуванням тканин легені розтягнутим перикардом 
при ексудативному плевриті.

ПІНСА (E. PINS) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який спостерігається при випітному перикардиті: перку-
торне притуплення, ослаблення голосового тремтіння і 
везикулярного дихання в задньо-нижніх відділах груд-
ної клітки зліва; всі симптоми зникають, коли хворий 
присідає, наближаючи коліна до грудей.

ПІНСЬКОГО (L. PINSKY) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових окуло-церебральних аномалій: мікро-
фтальм, різного ступеня помутніння рогівки, аномалії 
структури райдужної оболонки, дистопія криштали-
ка; ністаґм, косоокість, гіперметропія, гіпертелоризм; 
«антимонголоїд не» розміщення очних щілин; мікроце-
фалія і (або) гідроцефалія; розщеплення верхньої гу-
би і твердого піднебіння; розширення зовнішніх слу-
хових проходів; кіфосколіоз; виражена розумова від-
сталість.

ПІНТА – різновид тропічного трепонематозу, який 
спричинюється Treponema carateum; поширений се-
ред індіанців Мексики, Центральної та Південної Аме-
рики; захворювання передається контакт ним шляхом, а 
також через укуси мошок і клопів; інкубаційний період 
7–30 днів; проявляється появою на місці проникнення 
збудника папули, яка з часом набуває форму еритема-
тозного диска; протягом 3–7 місяців навколо первинно-
го вогнища або по всьому тілу з’являються нові висипи; 
приєднується по ліаденіт, інколи спостерігається уражен-
ня внут рішніх орґанів, кісткової та нервової систем.

ПІНТИДИ – еритематосквамозні плями, які спос-
терігаються на шкірі при пінті; П. мають схильність до 
гіперпіґментації з наступною депіґментацією.

ПІНЦЕТ – інструмент, який складається з двох пру-
жистих браншів для захоплювання і нетривалого утри-
мування тканин при хірурґічних операціях та інших 
маніпуляціях.

ПІО- – див.: Пі-.
ПІОАЛЕРҐІДИ – алерґічний висип при піодермії, 

який виникає внаслідок сенсибілізації орґанізму до її 
збудника.

ПІОБЛЕНОРЕЯ – гнійне запалення слизової обо-
лонки; спостерігається значна гноєтеча при запаленні 
слизових оболонок, головним чином, кон’юнктиви.

ПІОВАР – див.: Піоварій.
ПІОВАРІЙ – гнійне запалення яєчника.
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ПІОГЕМОПЕРИКАРД – скупчення в перикардіаль-
ній порожнині гною та крові.

ПІОГЕМОТОРАКС – гнійне запалення плевраль-
них листків, яке ускладнює гемоторакс (скупчення крові 
в порожнині плеври).

ПІОҐЕНЕЗ – виникнення гною.
ПІОҐЕННИЙ – гноєтворний; такий, що викликає 

нагноєння; такий, що утворює гній; викликаний наяв-
ністю гною, нагноєнням.

ПІОҐЕННІ БАКТЕРІЇ – див.: Гноє творні бактерії.
ПІОДЕРМАТОЗ – див.: Піодермія.
ПІОДЕРМІТ – див.: Піодермія.
ПІОДЕРМІЯ – група гострих і хронічних, поверх-

невих і глибоких запальних процесів шкіри, які спричи-
няються гноєтворними мікроорґанізмами; залежно від 
глибини ураження виділяють поверхневі і глибокі П.; за 
етіолоґічними ознаками П. поділяють на стафілококові, 
стрептококові і змішані (стрептостафілококові).

ПІОДЕРМІЯ ҐАНҐРЕНОЗНА – П., в основі роз-
витку якої лежить гіперерґічна алерґічна судинна ре-
акція; спостерігається в ослаблених хворих; на різних 
ділянках шкіри виникають фурункулоподібні інфільтра-
ти, які швидко розпадаються з утворенням виразок, що 
розширюються по периферії. Перебіг тяжкий; можли-
вий летальний результат.

ПІОДЕРМІЯ ХРОНІЧНА, ГЛИБОКА, ВИРАЗКО-
ВА І ВЕҐЕТУЮЧА – П., яка проявляється нерізко об-
меженими щільними фолікулярними вузликами різної 
величини, інколи з пустулою в центрі; м’якими інфіль-
трованими бляшками, покритими кірками, під якими 
спостерігаються сосочкоподібні розростання і фістуло-
подібне виразкування; глибокими скрофулодермоподіб-
ними флюктуюючими вузлами, інколи з норицевими от-
ворами; частіше хворіють дорослі чоловіки; перебіг за-
хворювання тривалий.

ПІОДЕРМІЯ ШАНКРОФОРМНА – П., яка локалі-
зується на статевих орґанах, червоній облямівці губ, на 
повіках; після утворення міхурця і його розкриття утво-
рюється ерозія або (частіше) виразка, що нагадує твер-
дий шанкр; можливі множинні виразки, реґіонарний 
лімфаденіт.

ПІОЗ – див.: Піодермія.
ПІОЗ МАНСОНА – див.: Пухирчатка тропічна кон-

таґіозна.
ПІОКОЛЬПОС – накопичення гною в піхві при її 

атрезії.
ПІОКОЛЬПОЦЕЛЕ – випинання задньої стінки 

піхви внаслідок наявності гною в черевній порожнині.
ПІОМЕТРА – гній у матці, у порожнині матки; на-

копичення гною в матці.
ПІОМЕТРИТ – гнійне запалення м’язового шару 

стінки матки, що, як правило, поєднується із запален-
ням слизової оболонки матки.

ПІОМІОЗИТ – утворення абсцесів у скелетних 
м’язах; розвивається внаслідок поширення інфекції 
з кісток або м’яких тканин, розміщених поряд, чи ге-
матоґенним шляхом; як правило, П. спричинюється 
Staphylococcus aureus; П. розвивається на фоні ослаб-

лення імунної системи; він досить розповсюджений у 
тропічних районах, уражаючи, як дітей, так і дорослих, 
особливо при недостатньому харчуванні; частіше абсцеси 
розвиваються в чотириголовому м’язі стегна, у сідничних 
м’язах, а також у м’язах плечового поясу та плеча; захво-
рювання починається з судомних болей, після чого роз-
вивається набряк, відчуття наростаючого дискомфорту і 
незначне підвищення температури; уражений м’яз ущіль-
нюється, з часом у половини хворих появляється флук-
туація; лікування: антибіотикотерапія, після появи ґною 
необхідні також хірурґічний розтин та дренування.

ПІОМІОЗИТ ТРОПІЧНИЙ – тропічне інфекцій-
не захворювання, яке характеризується гарячкою і піо-
дермією та розвитком у скелетних м’язах інфільт ра тів, 
що мають схильність до абсцедування; вважається, що 
збудником П. т. є стрептококи.

ПІОНЕФРОЗ – гнійне запалення нирки, при яко-
му внаслідок деструкції тканини вона перетворюється 
в тонкостінну порожнину з гнійним вмістом.

ПІООВАРІЙ – утворення гною в яєчнику, гній в 
яєчнику, абсцес яєчника.

ПІОООФОРИТ – гнійне запалення яєчника.
ПІОПЕРИГЕПАТИТ – гнійне запалення серозної 

оболонки (капсули) печінки.
ПІОПЕРИКАРД – накопичення гною в порожнині 

перикарда.
ПІОПЕРИКАРДИТ – гнійне запалення перикарда.
ПІОПНЕВМОПЕРИГЕПАТИТ – піоперигепатит, 

який супроводжується скупченням гною і ґазу в черев-
ній порожнині..

ПІОПНЕВМОПЕРИКАРД – одночасне накопичен-
ня гною, а також ґазу або повітря в порожнині пери-
карда.

ПІОПНЕВМОТОРАКС – одночасне накопичення 
гною, а також ґазу або повітря в плевральній порож-
нині.

ПІОПНЕВМОХОЛЕЦИСТИТ – гострий холецис-
тит, який характеризується скупченням гною і ґазу в по-
рожнині жовчного міхура; спостерігається при анаероб-
ній інфекції.

ПІОПТИЗ – виділення гнійної мокроти, виділення 
гною при кашлі, відхаркування гною, викашлювання 
гною.

ПІОРЕЯ – виділення або витікання гною, гноєтеча.
ПІОРЕЯ АЛЬВЕОЛЯРНА – див.: Пародонтоз.
ПІОСАЛЬПІНКС – накопичення гною в просвіті 

маткової труби при облітерації її маткового і ампуляр-
ного відділів.

ПІОСИНУС – потрапляння гною в здорову прино-
сову пазуху з ураженої гній ним запаленням.

ПІОСПЕРМІЯ – збільшення кількості лейкоцитів у 
спермі (більше 8–10 в полі зору).

ПІОСПЛЕНІТ – гнійне запалення селезінки.
ПІОТОРАКС – накопичення гною в плевральній по-

рожнині.
ПІОТРОВСЬКОГО (A. PIOTROWS KI) РЕФ-

ЛЕКС – перкусія передньої частини гомілки між гор-
бистістю великогомілкової кістки і головкою малого-
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мілкової кістки викликає підошовне згинання ступ ні; 
фізіолоґічний рефлекс.

ПІОУРЕТЕР – накопичення гною в сечоводі.
ПІОУРЕТЕРОНЕФРОЗ – поєднання гнійного за-

палення сечоводу з піонефрозом.
ПІОФТАЛЬМІЯ – гнійне запалення очного яблу-

ка.
ПІОЦЕЛЕ – кістоподібне розширення приносової 

пазухи зі скупченням в її порожнині гною.
ПІПЕКОЛІНОВА АЦИДЕМІЯ – порушення обмі-

ну лізину внаслідок дефекту ферменту піпеколат-окси-
дази; клінічно, звичайно, проявляється маніфестацією 
цереброгепаторенального синдрому.

ПІПЕРАЗИН – протиглисний засіб; застосовується 
при аскаридозі і ентеробіозі.

ПІПЕРИЗМ – отруєння чорним перцем; клінічно 
проявляється розладами діяльності травного тракту та 
нирок.

ПІПЕТКИ – дозуючі пристрої для точного відмірю-
вання незначних об’ємів рідини; розрізняють прямі і ка-
пілярні П.

ПІРАМІДА ДОВГАСТОГО МОЗКУ (PYRAMIS 
MEDULLAE OBLON GATAE) – два білі, опуклі, дов-
гасті тяжі, розміщені по обидва боки передньої сере-
динної щілини довгастого мозку; піраміди появляють-
ся тільки в ссавців внаслідок сильного розвитку плаща 
головного мозку і складаються з рухових провідників; 
у каудальному напрямі піраміди поступово звужуються; 
більша частина їхніх волокон на межі зі спинним мозком 
на відстані 6–7 мм перехрещуються і потім переходять 
у бокові канатики спинного мозку протилежних боків, 
утворюючи пірамідні тракти; волокна, що залишилися, 
продовжуються в передні канатики спинного мозку на 
тому ж боці, складаючи передні пірамідні тракти.

ПІРАМІДА  СКРОНЕВОЇ  КІСТКИ  (PARS 
PETROSA) – внутрішня частина скроневої кістки, яку 
порівнюють з трибічною пірамідою; її основа зрощена 
з соскоподібною частиною та лускою, а вершина вільна 
і обернена вперед та меді ально; розрізняють три боки і 
три краї піраміди: два боки, передній і задній, обернені 
в порожнину черепа, третій (нижній) – назовні; усере-
дині П. с. к. розміщені внутрішнє і середнє вухо, прохо-
дять лицьовий і переддверно-завитковий нерви.

ПІРАМІДАЛЬНА ПЛАСТИНКА ВНУТРІШНЯ 
(LAMINA PYRAMI DALIS INTERNA) – шар кори ве-
ликого мозку, розміщений між внутрішньою зернистою 
та поліморфною пластинками і утворений переважно 
пірамідальними нейронами.

ПІРАМІДАЛЬНА ПЛАСТИНКА ЗОВНІШНЯ 
(LAMINA PYRAMIDALIS EXTERNA) – шар кори ве-
ликого мозку, розміщений між зовнішньою та внутріш-
ньою зернистими пластинками і утворений пірамідаль-
ними нейронами.

ПІРАМІДАЛЬНИЙ ВІДРОСТОК (PROCESSUS 
PYRAMIDALIS) – відросток піднебінної кістки, який 
відходить латерально, назад і вниз від місця з’єднання 
вертикальних і горизонтальних пластинок; з’єднується 
з крилоподіб ним відростком клиноподібної кістки.

ПІРАМІДНА СИСТЕМА – система еферентних 
проекційних нервових волокон, які зв’язують рухові 
центри кори головного мозку з руховими ядрами че-
репно-мозкових нервів і клітинами ядер передніх рогів 
спинного мозку та беруть участь у здійсненні довіль-
них рухів.

ПІРАМІДНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
зумовлений ураженням пірамідних шляхів; характери-
зується поєднанням центральних паралічів (парезів) кін-
цівок з підвищенням м’язового тонусу і сухожилкових 
рефлексів, а також патолоґічними рефлексами; інколи 
ознаки паралічу відсутні.

ПІРАМІДНИЙ  ШЛЯХ  ЛАТЕРАЛЬНИЙ 
[TRACTUS CORTICOSPINALIS (PYRAMIDALIS) 
LATERALIS] – нервовий шлях, який складається з ак-
сонів пірамідних клітин рухової ділянки кори головного 
мозку; сукупність цих відростків на вентральному боці 
довгастого мозку утворює два конусоподібних валики 
(піраміди), у нижньому відділі яких переважна части-
на волокон перехрещується; після перехрестя вони пот-
рапляють у бокові канатики спинного мозку і посеґмен-
тарно закінчуються на рухових клітинах передніх рогів 
спинного мозку.

ПІРАМІДНИЙ ШЛЯХ ПЕРЕДНІЙ [TRACTUS 
CORTICOSPINALIS (PYRAMIDALIS) ANTERIOR] – 
нер вовий шлях, що складається з аксонів пірамідних 
клітин рухової ділянки кори головного мозку, які в ді-
лянці пірамід довгастого мозку не перехрещуються; 
проходять у бокових канатиках спинного мозку до ниж-
ньогрудних сеґментів; його провідники перехрещують-
ся посеґментарно в спинному мозку, досягаючи проти-
лежного боку, і закінчуються на рухових клітинах пе-
редніх рогів.

ПІРАМІДНІ ШЛЯХИ (TRACTUS PYRAMIDA-
LES) – еферентні проекційні нервові шляхи, які почина-
ються в корі передцентральної звивини і йдуть до ядер 
черепних нервів та до мотонейронів спинного мозку.

ПІРАМІДНОГО СИНДРОМУ РОЗЩЕПЛЕННЯ – 
симптомокомплекс, який спостерігається при ізольова-
ному ураженні моторної або премоторної ділянки кори 
великого мозку (чи волокон пірамідного шляху, які від 
них починаються); характеризується переважанням од-
них ознак пірамідного синдрому при відсутності, пос-
лабленні або видозміні інших; при ураженні моторної 
зони виникають симптоми парезу (паралічу) та розги-
нальні патолоґічні рефлекси; при ураженні премоторної 
ділянки – підвищений м’язовий тонус та згинальні па-
толоґічні рефлекси.

ПІРАМІДОТОМІЯ – хірурґічний розтин пірамід-
них шляхів.

ПІРАНОМЕТР – прилад для вимірювання інтенсив-
ності сонячної радіації.

ПІРГЕЛІОМЕТР – прилад для вимірювання соняч-
ної радіації.

ПІРГОЦЕФАЛІЯ – див.: Акрокефалія. 
ПІРЕКСІЯ – пропасний (гарячковий) стан.
ПІРЕКСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь захворіти 

пропасницею (гарячкою).
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ПІРЕТОТЕРАПІЯ – лікування за допомогою інтер-
мітуючого штучного підвищення температури тіла.

ПІРЕТРИНИ – інсектициди контактної дії; ефек-
тивні щодо членистоногих і малотоксичні для тепло-
кровних; містяться у висушених квітках ромашки роду 
Pyrethrum (Chrysathemum).

ПІРЕТРОЇДИ – речовини, що мають виражені ін-
сектицидні властивості; П. – ін сектициди контактної дії, 
високоефективні щодо членистоногих багатьох ви дів 
і малотоксичні для теплокровних; синтетичні аналоґи 
природних піретринів.

ПІРЕТРУМ (PYRETHRUM) – 1) рід багаторічних 
трав’янистих або напівкущових рослин родини склад-
ноцвітих; деякі види містять інсектицидні речовини – 
піретрини; кілька видів культивують як декоративні; 2) 
висушені квітки цих рослин.

ПІРИДОКСАЛЬФОСФАТ – основна біокаталітич-
но активна форма вітаміну В6; у живих орґанізмах П. 
утворюється з піридоксину в результаті окислення його 
4’-оксиметильної групи в альдегідну під дією фермен-
ту піридоксиноксидази і наступного фосфорилювання 
5’-оксиметильної групи з участю АТФ під дією піри-
доксалькінази.

ПІРИДОКСИН – три природні форми вітаміну В6 – 
піридоксоль, піридоксаль і піридоксамін; біолоґічна ак-
тивність П. пов’язана з його перетворенням у кофермен-
тні форми, які в складі численних піридоксальзалежних 
ферментів відіграють важливу роль у процесах обміну 
речовин та їхньої реґуляції; П. має першочергове значен-
ня для підтримки процесів росту, кровотворення і нор-
мального функціонування ц.н.с; застосовується для ліку-
вання атеросклеротичного та постенцефалітичного пар-
кінсонізму, епілепсії, проґресуючої м’язової дистрофії, 
токсикозів вагітних, гострих та хронічних ґастритів та ге-
патитів, мікроцитарної анемії, себорейного дерматиту.

ПІРИМІДИН – шестичленна гетероциклічна сполу-
ка, яка містить у своєму циклі два атоми азоту; входить 
цілком або у вигляді похідних до складу нуклеотидів та 
нуклеїнових кислот, а також багатьох біолоґічно актив-
них речовин.

ПІРИМІДИНОВИЙ ОБМІН – сукупність реакцій 
синтезу і розпаду піримідинових нуклеотидів, які поряд 
з їхніми пуриновими аналогами використовуються в жи-
вих орґанізмах для синтезу нуклеїнових кислот.

ПІРИМІДИНОВІ ОСНОВИ – похідні піримідину; 
серед П. о. найбільше біолоґічне значення мають цито-
зин, урацил і тимін, які є складовою частиною молекули 
нуклеїнових кислот, а також вільних нуклеотидів; крім 
основних П. о., відомі, так звані, мінорні основи, які та-
кож входять до складу нуклеїнових кислот, але зустріча-
ються значно рідкісніше.

ПІРИФОРМІС-СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який виникає при поєднаному ураженні грушоподібного 
м’яза і сідничого нерва; клінічно розрізняють дві групи 
симптомів П.-с.: групу симптомів ураження самого гру-
шоподібного м’яза; групу симптомів ураження сідничо-
го нерва, часто в поєднанні з корінцевим синдромом і 
атрофією сідничних м’язів.

ПІРИФОРМІТ – запалення грушоподіб ного м’яза.
ПІРІНҐЕР-КУХІНКИ (A. PIRINGER-KUCHINKA) 

СИНДРОМ – симптомокомплекс, який спостерігається, 
як правило, у хворих з рецидивуючими анґінами і рев-
матичними суглобовими симптомами в анамнезі; прояв-
ляється підгострим доброякісним негнійним лімфадені-
том, переважно в ділянці шиї: лімфатичні вузли шиї і 
потилиці поступово розм’якшуються і збільшуються до 
величини грецького горіха; самопочуття не порушуєть-
ся; гарячка, звичайно, не спостерігається; у крові знач-
но підвищена кількість бета- і ґамма-ґлобулінів; проґ-
ноз сприятливий; протягом кількох місяців симптоми 
П.-К. с. зникають. 

ПІРКЕ (C. P. PIRQUET) ПРОБА – алерґічна проба, 
яка виконується з метою діаґностики туберкульозу.

ПІРО- (грец. pyr – вогонь, жар) – частина складних 
слів, яка означає «вогонь», «жар», «гарячковий стан».

ПІРОВИНОГРАДНА КИСЛОТА – СН3СО · СООН; 
α-кетопропіонова кислота; карбонова кислота, що утво-
рюється в процесі обміну моносахаридів і розщеплення 
та синтезу кількох амінокислот; існує П. к. у двох тауто-
мерних формах: енольній, більш реакційноздатній і ке-
тонній, більш стійкій при фізіолоґічних значеннях рН; 
міститься в усіх клітинах орґанізму; у крові здорових 
людей міститься 0,5–1 мг/100 мл П. к., при цьому вона 
переважно виявляється у формових елементах крові; у 
сечі в нормі міститься біля 2 мг/100 мл П. к.; підвищен-
ня вмісту П. к. в орґанізмі здорових людей відбувається 
після масивного навантаження ґлюкозою, при тяжкій 
м’язовій роботі, в умовах зниженого парціального тис-
ку кисню в повітрі, що вдихається; авітаміноз В1 спри-
чиняє нагромадження П. к. в тканинах, що призводить 
до розвитку хвороби бері-бері.

ПІРОҐЕНИ – див.: Піроґенні речовини.
ПІРОҐЕННИЙ – 1) такий, що викликає гарячку, 

підвищує температуру тіла; 2) такий, що викликаний га-
рячкою, спричинений підвищенням температури тіла.

ПІРОҐЕННІ РЕЧОВИНИ – біолоґічно активні ре-
човини екзоґенного (бактеріального і вірусного) та ен-
доґенного (клітинно-тканинного) походження, які мають 
властивість викликати перебудову рівня температурного 
гомеостазу, що призводить до підвищення температури 
тіла і розвитку гарячки. Екзоґенні піроґени зумовлюють 
гарячку шляхом звільнення ендоґенних піроґенів – полі-
пептидів, які виробляються різними клітинами орґаніз-
му (моноцитами-макрофаґами, кератиноцитами, ендо-
теліальними, мезанґіальними, епітеліальними та ґліаль-
ними клітинами, а також В-лімфоцитами). Ендоґенні 
піроґени викликають метаболічні зміни в термореґу-
ляторному центрі гіпоталамуса, внаслідок чого підви-
щується температура тіла. До ендоґенних піроґенів на-
лежать інтерлейкін-1, фактор некрозу пухлин, інтерлей-
кін-6 та α-інтерферон.

ПІРОҐЕННІСТЬ – здатність речовини викликати 
підвищення температури тіла.

ПІРОЗИС – печія; відчуття печії в надчеревній ді-
лянці і в стравоході з кислою відрижкою.

ПІРОКАТЕХІНАМІНИ – див.: Катехол аміни. 
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ПІРОЛАҐНІЯ – статеве збочення, при якому стате-
ве задоволення досягається спогляданням пожежі або 
запалюванням вогню.

ПІРОЛІЗ – розщеплення складних орґанічних речо-
вин на простіші при високій температурі.

ПІРОЛОПОРФІРІЯ – див.: Порфірія гостра пере-
міжна.

ПІРОМАНІЯ – нав’язливий потяг до підпалюван-
ня.

ПІРОМЕТР – прилад для безконтактного вимірю-
вання темпертури за величиною теплового випроміню-
вання досліджуваного об’єкта.

ПІРОНІН – основний червоний барвник групи ксан-
теїнів, що застосовується в гістолоґічних методах до-
слідження.

ПІРОНІНОФІЛІЯ – здатність елементів цитоплаз-
ми забарвлюватися піроніном.

ПІРОПЛАЗМА – одноклітинний орґанізм, що нале-
жить до Haemosporidia (клас Sporozoa); паразит крові у 
свій ських тварин.

ПІРОПЛАЗМОЗ – інфекційне захворювання свій-
ських тварин, яке спричиню ється паразитом Piroplasma, 
що паразитує, головним чином, в еритроцитах; перенос-
ники П. – пасовищні кліщі.

ПІРОТЕРАПІЯ – метод лікування за допомогою 
штучного підвищення температури тіла хворого.

ПІРОФОБІЯ  – патолоґічна  боязнь  вогню .
ПІРОФОСФАТАЗИ – група ферментів, що каталі-

зують розщеплення кислотно-анґідридних зв’язків у 
неорґанічних пірофосфатах, а також в орґанічних ефі-
рах пірофосфорної кислоти з утворенням вільного ор-
тофосфату або орґанічних фосфомоноефірів; біолоґічна 
роль П. пов’язана з реґуляцією процесів обміну речовин 
і енерґії в клітині.

ПІРОФОСФОРИЛАЗИ – див.: Нуклео тидилтранс-
ферази.

ПІРСОНА (PIERSON) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що розвивається внаслідок перевантаження 
привідних м’язів ніг: сильний біль у ділянці іннервації 
затульним нервом після перевантаження; рентґенолоґіч-
но – пошкодження структури нижньої галузки лобкової 
кістки під симфізом; припускається аутосомно-домінан-
тне успадкування.

ПІРУВАТКІНАЗА – фермент, що належить до класу 
трансфераз; бере участь в енерґетичному обміні; каталізує 
перенесення залишку фосфорної кислоти з фосфопірови-
ноградної кислоти на аденозиндифосфат з утворенням 
аденозинтрифосфату та піровиноградної кислоти.

ПІСКАЧЕКА (L. PISKAИEK) ОЗНАКА – ознака 
вагітності; при піхвовому дослідженні контури матки 
асиметричні внаслідок випинання кута, який відповідає 
місцю імплантації плодового яйця. 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – період від мо-
менту закінчення операції до відновлення працездат-
ності хворого; розрізняють ранній і віддалений П. п.; 
ранній П. п. починається з моменту за кінчення операції 
і продовжується до виписки хворого з лікувального за-
кладу; основними завданнями терапії в ранньо му П. п. 

є: підтримка серцевої діяльності, системного кровообі-
гу та функції зовнішнього дихання, боротьба з гіпово-
лемією, гіпоксією, порушеннями водно-електролітного 
балансу, метаболізму та кислотно-лужної рівноваги; від-
далений П. п.проходить поза стаціонаром і використо-
вується для остаточної ліквідації загальних і місцевих 
розладів, викликаних операційною травмою.

ПІСЛЯПОЛОГОВА ВИРАЗКА – інфі кована рана, 
яка утворилася в ділянці розривів та тріщин на проме-
жині, стінці піхви, шийці матки; захворювання, як пра-
вило, розвивається на 3–4 день після пологів; проґноз 
сприятливий, епітелізація ранової поверхні, як правило, 
закінчується на 10–12 добу.

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД – період, який по-
чинається після народження посліду і триває 6–8 тиж-
нів; протягом П. п. зміни, що виникли в орґанізмі жінки 
під час вагітності та пологів, підлягають інволюції.

ПІСЛЯПОЛОГОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ – захворю-
вання, які виникли у післяпологовому періоді і пов’язані 
з вагітністю та пологами; розрізняють несептич ні і сеп-
тичні П. з.; до несептичних П. з. належать післяполого-
ва нефропатія, еклампсія і кровотеча в післяпологовому 
пері о ді, післяпологові психози; септичні П. з. виника-
ють внаслідок проникнення мікроорґанізмів через ра-
нові поверхні, які утворилися під час пологів, або акти-
вації умовно-патоґеної мікрофлори внаслі док послаб-
лення захисних сил орґанізму; септичні П. з. поділяють 
на захворювання, обмежені ділянкою пологової рани, – 
післяпологова виразка на промежині, стінці піхви або 
шийці матки, ло хіометра, ендометрит та захворювання, 
які поширюються за межі пологової рани.

ПІСЛЯПОЛОГОВІ ПСИХОЗИ – психічні розлади, 
початок або загострення яких відбувається в післяполо-
говому періоді; до групи П. п. входять такі 3 основні ка-
тегорії розладів: ендоґенні пси хічні захворювання (ши-
зофренія, афективні психози), які розвиваються вперше 
або загострюються після пологів; інфекційно-токсичні, 
або токсико-інфекційні, психози, зумовлені збудника-
ми інфекції, що викликають у післяпологовому періо ді 
різноманітні захворювання (інфекції пологових шляхів, 
пов’язані з ними септич ні стани, хроніосепсис, енце-
фаліт та ін.); соматореактивні психози.

ПІТ – секрет потових залоз, який являє собою без-
колірну, солону на смак рідину; при кімнатній темпера-
турі за добу людина виділяє 400-600 мл П.; П. містить 
98-99% води, азотисті речовини, деякі амінокислоти (се-
рин, гістидин), сліди білка, урокаїнову кислоту, леткі 
жирні кислоти, мила, холестерин, солі лужних металів, 
парні ефіросірчані кислоти та ароматичні оксикислоти, 
ґлюкозу, вітаміни, біоґенні аміни.

ПІТ КРИВАВИЙ – див.: Гематидроз.
ПІТ СМЕРДЮЧИЙ – див.: Бромідроз.
ПІТИРІАЗ – див.: Пітиріазис.
ПІТИРІАЗ АЗБЕСТОВИЙ – див.: Лишай азбесто-

подібний.
ПІТИРІАЗ ВИСІВКОПОДІБНИЙ – див.: Себорея 

суха.
ПІТИРІАЗ ПРОСТИЙ – див.: Себорея суха.
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ПІТИРІАЗ СТЕАТОДЕРМІЧНИЙ – див.: Стеато-
дермія.

ПІТИРІАЗ СУХИЙ – див.: Себорея суха.
ПІТИРІАЗИС – захворювання шкіри, яке характе-

ризується висівкоподібним лущенням.
ПІТЛИВІСТЬ – див.: Гіперґідроз.
ПІТНИЦЯ – гострий запальний висип, що виникає 

при уповільненні випаровування поту при його інтен-
сивному виділенні; внаслідок закупорки проток потових 
залоз і запалення піт не може вийти на поверхню шкі-
ри; затримуючись в епідермісі або дермі, він викликає 
подразнення, яке відчувається як поколювання і (часто) 
сильний свербіж; якщо закупорка відбувається поблизу 
від поверхні шкіри, утворюються типові дрібні вузлики 
(«кристалічна» пітниця); якщо запальний процес розви-
вається глибше, пухирці мають червоний колір (червона 
пітниця); пітниця, звичайно, виникає при високій тем-
пературі і вологості повітря, але може зустрічатися і в 
прохолодну погоду, коли хворий тепло одягнутий.

ПІТРА (A. PITRES) СИМПТОМ (1) – випинання 
груднини; ознака плеврального випоту.

ПІТРА (A. PITRES) СИМПТОМ (2) – гіпестезія яє-
чок і калитки; ознака спинної сухотки.

ПІТРА (A. PITRES) СИМПТОМ (3) – хворий не 
може привести ІV і V пальці кисті, яка лежить долонею 
на твердій горизонтальній поверхні; ознака ураження 
ліктьового нерва.

ПІТУЇТАРНА ЗАЛОЗА – див.: Гіпофіз.
ПІТУЇТРИН – гормональний препарат, який являє 

собою водний екстракт задньої частки гіпофізу великої 
рогатої худоби і свиней.

ПІТФІЛДА (R. PITFIELD) СИМПТОМ (1) – у 
позиції сидячи, одна рука, розміщена над квадратним 
м’язом попереку, сприймає коливання, які викликає ін-
ша рука шляхом перкусії ділянки імовірного ексудату; 
ознака ексудативного плевриту.

ПІТФІЛДА (R. PITFIELD) СИМПТОМ (2) – оз-
нака асциту: якщо хворому, що сидить, однією рукою 
виконувати перкусію квадратного м’яза попереку, то ін-
ша рука, що пальпує передню черевну стінку, сприймає 
незначні коливання.

ПІУЛАКСА – ЕДЕРІКА (P. PIU LACHS – H. 
HEDERICH) СИНДРОМ – гостре паралітичне роз-
ширення товстої кишки без картини її механічної за-
купорки; спостерігається метеоризм, біль до клінічної 
картини гострого живота; доліхо- і меґаколон; можливо, 
безпосередньою причиною цього стану є накопичення 
ґазів у товстій кишці.

ПІУРІЯ – наявність гною в сечі.
П. АСЕПТИЧНА – П., при якій мікроорґанізми в 

сечі не виявляються.
П. ІНІЦІАЛЬНА – П., яка виявляється лише в пер-

шій порції сечі при проведенні трисклянкової проби; 
спостерігається при передньому уретриті.

П. ТЕРМІНАЛЬНА – П., яка виявляється лише в 
останній порції сечі при проведенні трисклянкової про-
би; спостерігається при захворюваннях передміхурової 
залози або сім’яних міхурців.

П. ТОТАЛЬНА – П., яка виявляється у всіх порціях 
сечі при проведенні три склянкової проби.

ПІХВА (VAGINA) – трубка довжиною 8–10 см, що 
сполучає матку з зовнішніми статевими орґанами; П. 
має порівняно тонку стінку, яка розтягується, як у дов-
жину, так і в ширину; як правило, у спалому стані, за 
рахунок стиснення спереду назад; стінка складається 
із трьох шарів – слизової, м’язової і адвентиційної обо-
лонок.

ПІХВОВІ СПРИНЦЮВАННЯ – промивання піхви 
з гіґієнічною або лікувальною метою.

ПІЩАНІ ТІЛЬЦЯ – див.: Псамозні тільця.
ПЛАВАЮЧИХ ОЧЕЙ СИМПТОМ – у хворого в 

коматозному стані спостерігаються повільні горизон-
тальні, інколи неасоційовані рухи очних яблук; ознака 
крововиливу в головний мозок (частіше з проривом у 
шлуночки мозку) або тяжкої травми головного мозку.

«ПЛАВАЮЧОГО ЛЬОДУ» СИНДРОМ – див.: 
Ґарсії – Соджерса синдром.

«ПЛАВАЮЧОЇ КРИЖИНИ» СИМПТОМ – при 
пальпації правого підребер’я спостерігається рапто-
ве натикання на щільну поверхню збільшеної печінки 
пальцями кисті, які до цього вільно заглиблювалися в 
черевну порожнину; ознака збільшення печінки, поєд-
наного з асцитом.

«ПЛАВАЮЧОЇ ЛІЛІЇ» СИНДРОМ – див.: Ґарсії – 
Соджерса синдром.

ПЛАҐІОРХОЗИ – гельмінтози з групи трематодозів, 
які спричинюються представниками роду Plagiorchis, 
що паразитують у людини в тонкій кишці; людина зара-
жається при вживанні з їжею інвазованих молюсків.

ПЛАҐІОЦЕФАЛІЯ – косоголовість; коса голова, 
асиметричність якої зумовлена більшим розвитком од-
нієї половини черепа; виникає внаслідок передчасного 
закостеніння частини вінцевого шва.

-ПЛАЗІЯ – (грец. plasis – формування) – частина 
складних слів, яка означає зв’язок з розвитком або ут-
воренням.

ПЛАЗМ- (плазмо-; грец. plasma – щось сформова-
не) – частина складних слів, яка означає належність до 
протоплазми, плазми крові..

ПЛАЗМА  ІМУННА  – див .: Імунна  плазма .
ПЛАЗМА КРОВІ – рідка частина крові, яка скла-

дається з розчинених у воді солей, вуглеводів, білків і 
біолоґічно активних сполук.

ПЛАЗМАЛОҐЕНИ – група фосфоліпідів, близьких 
за будовою до лецитинів і кефалінів; особливістю П. є 
наявність вінільного угрупування при одній із ОН-груп 
ґліцерину.

ПЛАЗМАТИЗАЦІЯ – поява в крові значної кіль-
кості плазматичних клітин.

ПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА – див.: Оболонка 
клітини.

ПЛАЗМАТИЧНЕ ПРОСОЧУВАННЯ – див.: Плаз-
мораґія.

ПЛАЗМАТИЧНІ КЛІТИНИ – клітинні елементи 
кровотворної тканини, функцією яких є продукція іму-
ноґлобулінів.
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ПЛАЗМАФЕРЕЗ – метод видалення плазми із 
крові.

ПЛАЗМІДИ – позахромосомні структури бактерій, 
що являють собою молекули ДНК, здатні автономно 
копіюватися (реплікуватися й існувати в цитоплазмі 
клітини).

ПЛАЗМІН – див.: Фібринолізин.
ПЛАЗМОБЛАСТ – клітина, яка утворюється при 

диференціюванні В-лім фо цитів; перетворюється в про-
плазмоцит; характеризується великим ядром, інтенсив-
ною базофільною цитоплазмою із зоною перинуклеар-
ного просвітлення.

ПЛАЗМОҐАМІЯ – злиття цитоплазми чоловічої і 
жіночої статевих клітин при заплідненні.

ПЛАЗМОҐЕНИ – спадкові фактори, локалізовані 
в цитоплазмі.

ПЛАЗМОДЕСМИ – цитоплазматичні тяжі, що 
з’єднують протопласти сусідніх клітин у рослин.

ПЛАЗМОДІЙ – 1) рід найпростіших (Plasmodium) 
ряду гемоспоридій (Hae mo sporidia), класу споровиків 
(Sporozoa); паразити еритроцитів людини і тварин, пе-
редаються кровососними комарами; 2) веґетативне тіло 
слизових грибів-слизовиків.

ПЛАЗМОДІОТРОФОБЛАСТ – див.: Синцитіотро-
фобласт.

ПЛАЗМОЗАМІННИКИ – засоби, що застосову-
ються з лікувальною метою як замінники або коректо-
ри плазми.

ПЛАЗМОКЛІТИННІ ДИСКРАЗІЇ – група клінічно 
та біохімічно різних за хворювань, що характеризуються 
надмірно підсиленою проліферацією одного з клітинних 
клонів, які в нормальних умовах беруть участь у синтезі 
імуно ґлобулінів, і присутністю структурно і електрофо-
ретично гомоґенного (моноклонального) IgG або його 
поліпептидних субодиниць у сироватці крові та сечі.

ПЛАЗМОЛЕМА – тонка цитоплазматична плівка, 
що вкриває зовнішню поверхню клітини; товщина П. 
~75 А.; складається з трьох шарів; зовнішній і внутріш-
ній утворені молекулами білків; П. відіграє велику роль 
у процесах клітинної проникності.

ПЛАЗМОЛЕМИ ПОШКОДЖЕННЯ – виділя-
ють (Ю.В Владимиров) 4 основні типи пошкодження 
плазматичних мембран: перекисне окислення їх ком-
понентів; гідроліз фосфоліпазами; механо-осмотичне 
розтягнення; адсорбція на мембрані надлишку поліе-
лектролітів; будь-які чинники, які спричинюють фор-
мування активних вільних радикалів-окислювачів (за-
палення, радіація, озон та високі концентрації кисню, 
отрути-окислювачі) викликають у мембрані перехресне 
зв’язування сульфгідрильних груп поверхневих білків, 
зшиття ліпідних молекул і перекисне окислення жирних 
кислот; внаслідок цього можуть зрізатися або змінюва-
ти своє місце розташування в мембрані кінцеві ділян-
ки трансмембранних ґлюкопротеїдів, у тому числі, клі-
тинних рецепторів, а також звільняються токсичні для 
клітин продукти розпаду; перекисні зміни можуть ауто-
каталітично, каскадно наростаючи, розповсюджуватися 
вздовж мембрани і на внутрішньоклітинні мембранні 

структури; деякі аґенти, які здатні зв’язувати сульфгід-
рильні групи (іони ртуті, свинцю, срібла та інші тяжкі 
метали) руйнують іонні канали, підвищуючи проник-
ність мембран одночасно і для катіонів, і для аніонів; 
пошкодження плазмолеми спричинюють: недостатність 
натрій-калієвого насосу і функцій іонних каналів; втрату 
фізіолоґічних трансмембранних іонних ґрадієнтів; над-
лишкову вхідну течію натрію і води в клітину; набухан-
ня клітини; надлишкову вхідну течію кальцію в клітину; 
активацію мембранних фосфоліпаз; звільнення і пере-
творення арахідонової кислоти; порушення локальної 
мікроциркуляції; появу навколо клітини ліпідних медіа-
торів запалення. 

ПЛАЗМОЛІЗ – відшарування протоплазми від клі-
тинної стінки і зменшення об’єму протопласта кліти-
ни; відбувається в результаті надмірної втрати води під 
впливом підвищення концентрації солей в оточуючому 
розчині або в сусідніх клітинах; П. характерний, голов-
ним чином, для клітин рослин і прокаріотів (бактерій, 
рикетсій), які мають міцну клітинну стінку.

ПЛАЗМОЛІЗИС – див.: Плазмоліз.
ПЛАЗМОМА – див.: Плазмоцитома шкіри.
ПЛАЗМОН – сукупність позахромосомних спадко-

вих елементів клітини, що містяться в цитоплазмі та її 
орґаноїдах.

ПЛАЗМОПТИЗ – процес набухання мікробних клі-
тин та руйнування їхніх оболонок у гіпотонічному роз-
чині.

ПЛАЗМОРАҐІЯ – процес просочування плазмою 
стінок кровоносних судин і периваскулярної тканини. 
П. зустрічається при гіпертонічній хворобі, при цукро-
вому діабеті, деяких інфекційних хворобах, а також при 
алерґічних реакціях, тканинній гіпоксії та ін. Виникнен-
ня П., головним чином, пов’язане з порушенням про-
никності судин мікроциркуляторного русла, а також зі 
збільшенням у крові антикоаґулянтів, гістаміну, серо-
тоніну, ліпопротеїдів, з порушенням реолоґічних влас-
тивостей крові.

ПЛАЗМОРЕКСИС – розпад протоплазми клітини 
на окремі фраґменти; спостерігається при некрозі.

ПЛАЗМОТЕРАПІЯ – лікування, яке ґрунтується на 
введенні хворому в судинне русло плазми донорської 
крові; застосовується з метою заміщення крово- або 
плазмовтрати, зупинки кровотечі та парентерального 
харчування.

ПЛАЗМОТИП – див.: Плазмон.
ПЛАЗМОТОМІЯ – див.: Цитокінез.
ПЛАЗМОЦИД – протималярійний засіб.
ПЛАЗМОЦИТ – див.: Плазматичні клітини.
ПЛАЗМОЦИТОҐЕНЕЗ – процес утворення клітин 

плазматичного ростка кровотворення.
ПЛАЗМОЦИТОМА – пухлина, яка являє собою 

розростання плазматичних клітин, що мають вигляд зрі-
лих; частіше всього уражаються верхні дихальні шляхи, 
ротова порожнина, де пухлини можуть бути множинни-
ми; пухлина може багато років залишатися місцевою; 
при ґенералізації метастазує переважно гематоґенно; 
при цьому кістковий мозок, як правило, не уражається.

 ПЛАЗМАФЕРЕЗ – ПЛАЗМОЦИТОМА
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ПЛАЗМОЦИТОМА ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – див.: 
Мієломна хвороба.

П. ЕКСТРАМЕДУЛЯРНА – див.: Плазмоцитома.
П. ШКІРИ – злоякіс на пухлина шкіри, яка скла-

дається із плазматичних клітин.
ПЛАЗМОЦИТАФЕРЕЗ – отримання окремих ком-

понентів крові з поверненням решти компонентів в 
кров’яне русло; застосовується з лікувальною метою 
або для отримання лікувальних препаратів крові.

«ПЛАКУЧОЇ ВЕРБИ» СИМПТОМ – незвична по-
зиція ниркових чашечок, при якій вони обернені назовні 
і донизу, що виявляється при пієлоґрафії; ознака нефро-
птозу.

ПЛАММЕРА (H. S. PLUMMER) СИМП ТОМ – де-
які хворі не можуть встати на стілець або йти повіль-
ним, спокійним кроком; можлива ознака дифузного ток-
сичного зоба.

ПЛАММЕРА (H. S. PLUMMER) СИНД РОМ – 
солітарна аденома щитоподібної залози з симптомами 
тиреотоксикозу.

ПЛАММЕРА (H. S. PLUMMER) ХВОРОБА – див.: 
Пламмера синдром.

ПЛАММЕРА – ВІНСОНА (H.S. PLU M MER – 
P. P. VINSON) СИНДРОМ (1) – атрофія слизової обо-
лонки порожнини рота, глотки і стравоходу з явищами 
дисфаґії; спостерігаються розлади ковтання, відчуття 
паління в язиці, функціональний спазм стравоходу і кар-
дії; поверхневий ґлосит; тріщини кутів порожнини рота, 
хейлоз; дистрофія нігтів; себорейний дерматит; на решті 
ділянок тіла – гіперкератоз; тріщини кутів очей, блефа-
рит, кон’юнктивіт, кератит з васкуляризацією рогівки; 
зір у сутінках слабшає; у крові – гіпохромна анемія, ані-
зо-, пойкіло-, мікро- і планоцитоз, зниження вмісту за-
ліза в сироватці крові; ахлоргідрія; хронічний ґастрит; 
порфіринурія. 

ПЛАММЕРА – ВІНСОНА (S.H. PLUMMER – 
P. P. VIN SON) СИНДРОМ (2) – див.: Стравохідні мем-
брани.

ПЛАН – 1) система взаємопов’язаних, об’єднаних 
загальною метою завдань, що визначають терміни, по-
рядок і послідовність виконання окремих робіт, опера-
цій тощо; 2) порядок, послідовність викладення будь-
якого матеріалу.

ПЛАНІМЕТР – прилад для вимірювання площі 
об’єктів.

ПЛАНІМЕТРІЯ (у гістолоґії) – метод визначення 
площі мікрооб’єктів з допомогою планіметра.

ПЛАНКТОН – сукупність орґанізмів, які населя-
ють товщу води і пасивно пере носяться течією; харак-
теризуються від сутністю або недорозвиненістю орґанів 
руху; за видовим складом найбагатшим є морський 
П. Видовий склад П. є показником забрудненості во-
дойм.

ПЛАНОТОПОКІНЕЗІЯ – див.: Марі симптом (1).
ПЛАНОЦИТ – еритроцит сплощеної форми.
ПЛАНТ- – 1) (планто-; лат. planta – ступня, підош-

ва) – частина складних слів, яка означає належність до 
ступні, підошви; 2) (лат. planto, plantatum – пересаджу-

вати, саджати) – частина складних слів, яка означає «пе-
ресаджувати», «саджати». 

ПЛАНТАЛҐІЯ – болі в підошві.
ПЛАНТАРНИЙ – підошовний; такий, що стосуєть-

ся підошви.
ПЛАНТАРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Підошовний 

рефлекс.
ПЛАНТОҐРАМА – відбиток підошовної поверхні 

ступні.
ПЛАНТОҐРАФ – пристрій для зняття плантоґрами; 

являє собою рамку з натягнутою на неї поліетиленовою 
плівкою, під якою розміщений шар марлі, покритий тон-
ким шаром типоґрафської фарби.

ПЛАНТОҐРАФІЧНИЙ ІНДЕКС – співвідношення 
зафарбованої і незафарбованої частин на плантоґрамі 
на рівні поперечного склепіння ступні; показник висо-
ти склепіння ступні.

ПЛАНТОҐРАФІЯ – спосіб отримання відбитка пі-
дошовної поверхні ступні; є одним із найпоширеніших 
методів визначення плоскостопості.

-ПЛАСТИКА (грец. plassein формувати) – части-
на складних слів, яка означає належність до пластич-
ної хірурґії.

ПЛАСТИКА – 1) естетична виразність, гармоній-
ність рухів тіла і поз; 2) мистецтво ліплення, створення 
скульптурних зображень; 3) хірурґічні методи віднов-
лення форми і (або) функції окремих частин тіла або 
орґанів шляхом переміщення, трансплантації тканин 
або імплантації замінюючих їх матеріалів.

ПЛАСТИР – лікарська форма для зовні шнього за-
стосування, яка має здатність прилипати до шкіри; за 
медичним призначенням всі П. поділяються на епідерма-
тичні, ендерматичні й діадерматичні; у залежності від 
аґрегатного стану П. ділять на тверді і рідкі; тверді П. 
класифікують залежно від складу і способу виготовлен-
ня; за складом розрізняють звичайні й каучукові П., а за 
способом виготовлення – П. в мазі і намазані; до рідких 
П. належать колодієві та смоляні клеї.

ПЛАСТИЧНА ХІРУРҐІЯ – див.: Від новна хірур-
ґія.

ПЛАСТИЧНИЙ – 1) здатний набирати й зберігати 
дану форму (про матеріали); 2) гнучкий, виразний (про 
форми, рухи людини).

ПЛАСТИЧНИЙ ТОНУС – воскоподіб ний стан ске-
летної мускулатури, який виникає внаслідок уражен-
ня екстрапірамідної системи при функціональних або 
орґанічних захворюваннях головного мозку.

ПЛАСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ – оперативні втручан-
ня, головною особливістю яких є переміщення (транс-
плантація, пересадка) тканин і орґанів або імплантація 
матеріалів, що їх замінюють; метою П. о. є відтворен-
ня цілісності орґанів тіла людини і відновленння їхньої 
функції при вроджених або набутих дефектах.

ПЛАСТИЧНІСТЬ – 1) властивість твердих тіл під 
впливом зовнішніх сил змінювати, не руйнуючись, свою 
форму й розміри і зберігати залишкову деформацію піс-
ля усунення діючих навантажень; 2) здатність форму-
вальної суміші давати чіткий відбиток ливарної моделі; 
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3) художня виразність об’ємних форм у скульптурі чи 
зображенні на площині.

ПЛАСТИЧНІСТЬ ФІЗІОЛОҐІЧНИХ ФУНК-
ЦІЙ – властивість клітин, орґанів і тканин змінювати 
рівень свого функціонування для збереження підтримки 
постійності внутрішнього середовища орґанізму.

ПЛАСТОМ – носій позахромосомних спадкових 
елементів, що міститься в пластидах.

ПЛАТИ- (грец. platys – плоский, широкий) – части-
на складних слів, яка означає «плоский», «широкий».

ПЛАТИБАЗІЯ – аномалія, яка характеризується 
втисненням основи потиличної кістки і схилу в задню 
черепну ямку, інколи з асиміляцією атланта; може спос-
терігатися стиснення верхніх відділів спинного мозку, 
довгастого мозку і мозочка.

ПЛАТИБРАХІСПОНДИЛІЯ – сплощення тіла 
хребця і його розширення.

ПЛАТИКЕФАЛІЯ – див.: Платицефалія.
ПЛАТИКРАНІЯ – див.: Платицефалія.
ПЛАТИНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення всієї 

(або майже всієї) основи стремена.
ПЛАТИНОВІ МЕТАЛИ – хімічні елементи 5-го і 6-

го періодів VIII групи періодичної системи Менделєєва; 
до П. м. належать легкі метали – рутеній, родій, паладій 
і тяжкі метали – осмій, іридій і платина; достовірні дані 
про вміст П. м. в орґанізмі відсутні; сполуки П. м. у тій 
чи іншій мірі мають токсичні властивості. П. м. і їхні 
сплави використовуються в стоматолоґії, у протезуванні, 
при виготовленні електродів, які вживляються в мозок 
та інші тканини експериментальних тварин; при виго-
товленні хімічного посуду і апаратури, у гістохімії, як 
каталізатори багатьох хімічних реакцій.

ПЛАТИНОЗ – симптомокомплекс, який розви-
вається при наявності сполук платини в повітрі у виг-
ляді аерозолю або парів, що спричинює подразнення 
шкіри, слизових оболонок і орґанів дихання; спостері-
гається утруднене дихання, кашель, чхання, нежить, 
кон’юнктивіт, кропивниця; при тривалому контакті зі 
сполуками платини можуть розвитися астма і екзема; 
ґранично допустима концентрація в повітрі виробни-
чих приміщень для розчинних сполук платини дорів-
нює 0,002 мг/м3.

ПЛАТИНОТОМІЯ – хірурґічний розтин основи 
стремена.

ПЛАТИРИНІЯ – варіант будови лиця, який харак-
теризується широким і відносно коротким носом, знач-
ною величиною носового індекса.

ПЛАТИСПОНДИЛІЯ – див.: Кальве хвороба.
ПЛАТИСПОНДИЛІЯ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – див.: 

Дрейфуса синдром.
ПЛАТИСТАФІЛІЯ – вроджене широке і плоске під-

небіння.
ПЛАТИСТЕНЦЕФАЛІЯ – вроджений недорозви-

ток півкуль великого мозку, який проявляється їхнім сп-
лощенням.

ПЛАТИФІЛІН – алкалоїд, що міститься в хрестов-
ниці широколистій або ромболистій; м-холіноблокую-
чий засіб; пригнічує передачу збудження з холінерґіч-

них нервових волокон на гладком’язові орґани і екзо-
кринні залози шляхом блокади відповідних м-холіно-
рецепторів.

ПЛАТИФРЕНІЯ – низьке стояння діафраґми.
ПЛАТИЦЕФАЛІЯ – плоскоголовість; незначний 

розвиток черепа у висоту.
ПЛАУТА (F. PLAUT) ГАЛЮЦИНОЗ – вербальний 

галюциноз, який розвивається у хворих сифілісом голо-
вного мозку. 

ПЛАУТА – ВЕНСАНА (H. K. PLAUT – H. VIN-
CENT) ВЕРЕТЕНОПОДІБНА БАКТЕРІЯ – бактерія 
роду Fuso bacterium, родини Bacteroidaceae; облігатний 
анаероб; нерухома ґрамнеґативна паличка, спор не ут-
ворює; разом зі спірохетою Borrelia vincenti є збудником 
анґіни Сімаковського – Плаута – Венсана та інших фу-
зоспірохетозів у людини.

ПЛАУТА – ВЕНСАНА (H. K. PLAUT – H. VIN-
CENT) СТОМАТИТ – див.: Стоматит виразково-не-
кротичний Венсана (H. Vincent).

ПЛАЦЕБО – лікарські препарати, що являють для 
орґанізму індиферентні речовини або засоби з незнач-
ною фармаколоґічною активністю; передбачувано не-
активні речовини, що застосовуються у спеціальних 
дослідженнях для порівняння з потенційно активними 
лі карськими засобами або такі, що призначаються для 
послаблення симптомів за хворювання або для задово-
лення побажань хворого; у ролі плацебо може виступати 
також будь-яка дія лікаря, у тому числі хірурґічна мані-
пуляція, психолоґічний прийом або власне призначення 
ліків у будь-якій формі.

ПЛАЦЕБО-ЕФЕКТ – реакція орґанізму на прийом 
плацебо.

ПЛАЦЕНТА (PLACENTA) – орґан, який утво-
рюється під час вагітності і забезпечує зв’язок плода 
з орґанізмом матері; має вигляд диска від 17 до 20 см, 
товщиною 2–4 см і вагою 500–600 г; П. виконує функ-
ції ґазообміну, трофічну, ендокринну, видільну і захисну, 
має антиґенні й імуноґенні властивості.

П. БАГАТОЧАСТОЧКОВА – вада будови плаценти, 
при якій вона складається із окремих, відділених одна 
від одної, часточок.

П. ВІКОНЧАСТА – вада розвитку плаценти, яка 
містить різного розміру ділянки, позбавлені ворсин хо-
ріону; на перебіг вагітності не впливає.

П. ВРОСТАЮЧА – форма приростання плаценти; 
характеризується прониканням ворсин хоріону на різну 
глибину в міометрій.

П. ДВОДИСКОВА – див.: Плацента двочасточко-
ва.

П. ДВОЧАСТОЧКОВА – варіант будови плаценти, 
яка складається із двох окремих частин приблизно од-
накової величини, сполучених непостійними судинами; 
суттєвого впливу на плід не має, але у випадку затрим-
ки в матці додаткової частки спостерігаються маткові 
кровотечі.

П. ДИФУЗНА – вада розвитку плаценти, при якій 
вона захоплює більшу частину слизової оболонки мат-
ки.
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ПЛАЦЕНТА КРАЙОВА – аномалія будови плацен-
ти, при якій амніон і хоріон відходять не від краю пла-
центи, а на 1-2 см усередину від нього.

П. МАТЕРИНСЬКА – частина плаценти, утворена 
ендометрієм і його кровоносними судинами.

П. ПЛІВЧАСТА – вада розвитку плаценти, яка має 
вигляд тонкостінного, товщиною 3–5 мм, мішка, що зай-
має більшу частину внутрішньої поверхні матки.

П. ПЛІДНА – частина плаценти, яка утворена плас-
тинкою та ворсинками хоріону із судинами зародка, які 
галузяться в ній.

П. ПОЯСНА – вада розвитку плаценти, яка має фор-
му пояса шириною 4–6 см (у деяких місцях досягає 20–
23 см), що проходить по внутрішній поверхні матки, або 
має форму підкови.

П. ПРИРОСЛА – форма приростання плаценти, при 
якій ворсини хоріону досягають міометрію, дотикаю-
чись його поверхні, але не пошкоджуючи його струк-
тури.

П. ШТУЧНА – апарати, що замінюють функцію 
природної плаценти і здатні підтримувати життєдіяль-
ність плода, який ізольований від материнського орґаніз-
му. 

ПЛАЦЕНТАРНА КРОВ – гемотрансфузійний за-
сіб; заготовляється тільки від здорових породіль і при 
нормальних пологах; П. к. має підвищений вміст гемо-
ґлобіну і еритроцитів.

ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ ХРОНІЧ-
НА – пролонгований клініко-морфолоґічний симпто-
мокомплекс, що виникає внаслідок поєднаної реак-
ції плода та плаценти на різні патоморфолоґічні ста-
ни материнського орґанізму; основними механізмами 
патоґенезу П. н. х. в рамках функці ональної системи 
мати – плацента – плід є: 1) недостатність інвазії по-
заворсинчастого цитотрофобласта в спіральні артерії 
плацентарного ложа; 2) реолоґічні порушення; 3) пато-
лоґічна незрілість ворсин; 4) порушення перфузії вор-
син; 5) патолоґія плацентарного бар’є ра; 6) ендокрин-
на дисфункція. 

ПЛАЦЕНТАРНА ПЛОЩАДКА – місце прикріп-
лення плаценти до стінки матки; у нормі П. п. розміще-
на у верхньо му сеґменті матки, на передній або задній 
стінках її порожнини, рідше – на дні або в ділянці труб-
них кутів матки.

ПЛАЦЕНТАРНИЙ БАР’ЄР – сукуп ність анатомо-
функціональних та імунолоґічних особливостей пла-
центи, які зумовлюють її здатність вибірково пропус-
кати речовини із крові матері до плоду і в зворотному 
напрямі.

ПЛАЦЕНТАРНИЙ ПОЛІП – децидуальна тканина 
в ділянці базального відділу ендометрію із закріпленою 
на ній частиною ворсинчастого хоріону; в П. п. ворсини 
частіше без епітелію, безсудинні або зі спалими судина-
ми, з фіброзною стромою; П. п. зберігається в матці по 
закінченні вагітності, а також у випадках штучного пе-
реривання вагітності.

ПЛАЦЕНТАРНІ – тварини, в яких під час вагіт-
ності розвивається плацента.

ПЛАЦЕНТИТ – запалення плаценти; може мати 
інфекційне походження або бути асептичним; частіше 
спостерігається ексудативне запалення, переважно серо-
зно-гнійного характеру; при вірусних інфекціях можли-
ве фібринозне і серозно-гемораґічне запалення.

ПЛАЦЕНТОҐРАФІЯ – визначення місця прикріп-
лення, розмірів і структури плаценти з допомогою ме-
тодів рентґенолоґічної, радіоізотопної та ультраструк-
турної діаґностики.

ПЛАЦЕНТОМА  – див .: Хоріокарцинома .
ПЛАЩ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (PAL LIUM) – скла-

дається з білої речовини, ззовні покритої сірою речови-
ною – корою; на всій поверхні кори є щілини і борозни; 
між ними розміщені підвищення різної форми та роз-
мірів – звивини. П. г. м. кожної півкулі має медіальну, 
дорсально-латеральну і нижню поверхні; три основні 
борозни (латеральна, центральна і тім’яно-потилична) 
ділять кожну півкулю на чотири частки – скроневу, лоб-
ну, тім’яну і потиличну; крім того, є п’ята частка – ос-
трівець.

ПЛЕВРА (PLEURA) – серозна оболонка, яка пок-
риває поверхню легень, внутрішню поверхню грудної 
стінки, середостіння і діафраґму.

П. ВІСЦЕРАЛЬНА (PLEURA VISCERALIS) – П., 
яка покриває зовніш ню і міжчасткові поверхні легень.

П. ДІАФРАҐМАЛЬНА (PLEURA DIAPHRAG-
MATICA) – П., яка вистилає діафраґму, за винятком ді-
лянки, що покрита перикардом.

П. КОСТАЛЬНА (PLEURA COS TA LIS) – див.: П. 
реберна.

П. ЛЕГЕНЕВА (PLEURA PUL MO NALIS) – див.: 
П. вісцеральна.

П. МЕДІАСТИНАЛЬНА (PLEU RA MEDIASTI NA-
LIS) – П., розміщена в саґітальній площині від грудни-
ни до хребта.

П. ПАРІЄТАЛЬНА (PLEURA PA RIETALIS) – 
П., яка вистилає внутрішню поверхню грудної стінки, 
середостін ня і діафраґму.

П. РЕБЕРНА (PLEURA COS TA LIS) – П., яка тяг-
неться від бокової поверхні хребців на головки ребер і 
далі до груднини, задню поверхню якої вона частково 
прикриває.

ПЛЕВРАЛҐІЯ – див.: Плевродинія.
ПЛЕВРАЛЬНА ПОРОЖНИНА (CA VUM PLEU-

RAE) – замкнута серозна порожнина, яка утворена 
плеврою; П. п. являє собою щілиноподібний простір, 
заповнений серозною рідиною.

ПЛЕВРАЛЬНА ПУНКЦІЯ – прокол грудної стін-
ки і парієтальної плеври голкою або троакаром з метою 
діаґностики або лікування.

ПЛЕВРАЛЬНІ ЗАГЛИБЛЕННЯ (RECESSUS 
PLEU RALIS) – див.: Синуси плевральні.

ПЛЕВРАЛЬНІ СИНУСИ (RECESSUS PLEU-
RALIS) – див.: Синуси плевральні.

ПЛЕВРЕКТОМІЯ – операція видалення вісцераль-
ної і парієтальної плеври.

ПЛЕВРИТ – запалення плеври; залежно від етіо-
лоґічних факторів розрізняють інфекційний і неінфек-
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ційний (асептичний) П., від характеру тканинних змін – 
сухий (фібринозний) і випітний (ексудативний) П., від 
клінічного перебігу – гострий, підгострий і хронічний 
П.; залежно від наявності обмеження випоту від неура-
женої плевральної порожнини виділяють дифузний (то-
тальний) і обмежений (осумкований) П.; відповідно до 
локалізації випоту розрізняють верхівковий (апікаль-
ний), пристінковий (паракостальний), костодіафраґмаль-
ний (базальний), парамедіастинальний, міжчастковий 
(інтерлобарний) П.

ПЛЕВРИТ ПАНЦИРНИЙ – плеврит, який харак-
теризується виникненням у плеврі вогнищ закостенін-
ня і обвапнування.

ПЛЕВРИТ СУХИЙ ДОБРОЯКІСНИЙ – див.: 
Плевродинія епідемічна.

ПЛЕВРИТНИЙ – такий, що стосується плевриту.
ПЛЕВРИЗІЯ СУХА – див.: Плевродинія епідеміч-

на.
ПЛЕВРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

плевральної порожнини після її штучного контрасту-
вання.

ПЛЕВРОДЕЗ – хірурґічне втручання, яке виконуєть-
ся з метою викликати облітерацію плеври.

ПЛЕВРОДИНІЯ – біль у плеврі, болючість плеври, 
кольки в боці; болючість плеври, кольки в боці виклика-
ються, як правило, ревматичними захворюваннями сухо-
жилкових прикріплень м’язів грудної клітки, що спос-
терігається здебільшого з одного боку.

ПЛЕВРОДИНІЯ ЕПІДЕМІЧНА – інфекційне за-
хворювання, яке характеризується гарячкою і сильни-
ми болями в м’язах; П. е. викликається Коксакі-віру-
сами, частіше серотипами В1 – В2; джерелом збуд-
ника є хворі П. е. і носії збудника, з орґанізму яких 
вірус виділяється з фекаліями; в основі хвороби ле-
жать дистрофічні і некротичні зміни в поперечносму-
гастих м’язах; специфічного лікування немає; проґноз 
сприятливий.

ПЛЕВРОЛІЗ – усунення плевральних зрощень опе-
ративним шляхом.

ПЛЕВРОЛОБЕКТОМІЯ – оперативне видалення 
частки легені разом з парієтальним листком плеври.

ПЛЕВРОПАРІЄТОПЕКСІЯ – хірурґіч не підши-
вання легеневої плеври до грудної стінки.

ПЛЕВРОПЕРИКАРДИТ – одночасне запалення 
плеври і перикарду.

ПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ – пневмонія (звичайно, 
крупозна), яка супроводжується запаленням плеври.

ПЛЕВРОПНЕВМОНЕКТОМІЯ – оперативне ви-
далення легені і парієтальної плеври.

ПЛЕВРОПУЛЬМОНАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при 
подразненні рецепторів плеври спостерігається ґене-
ралізований спазм бронхіальної мускулатури та крово-
носних судин легень; вісцеральний рефлекс.

ПЛЕВРОПУЛЬМОНЕКТОМІЯ – див.: Плевро-
пневмонектомія.

ПЛЕВРОСЕҐМЕНТЕКТОМІЯ – оперативне ви-
далення сеґмента легень і вісцеральної та парієтальної 
плеври.

ПЛЕВРОСКЛЕРОЗ – склеротичні зміни плеври; 
проявляється від поодиноких спайок до облітерації 
плевральної порожнини.

ПЛЕВРОСОМА – вади розвитку грудної і черевної 
стінки, які характеризуються вираженою в будь-якому 
ступені евентерацією.

ПЛЕВРОТОМІЯ – оперативний розтин плевраль-
ної порожнини.

ПЛЕВРОФІСТУЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження плевральної порожнини після введення через 
зовнішню плевральну норицю контрастної речовини.

ПЛЕВРОЦЕНТЕЗ – прокол грудної стінки з введен-
ням голки або троакара у плевральну порожнину.

-ПЛЕГІЯ (грец. plēgē – удар, ураження) – частина 
складних слів, яка означає належність до паралічу.

ПЛЕЗІ(О)- (грец. plēsios – близький) – частина 
складних слів, яка означає «близький», «близько роз-
міщений», «схожий».

ПЛЕЗІОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження, 
яке виконується при незначній фокусній відстані.

ПЛЕЗІОТЕРАПІЯ – ґамма-терапія, при якій від-
стань між джерелом випромінювання і поверхнею дорів-
нює 30–100 см. 

ПЛЕЙО- (плео-; грец. pleiōn, pleōn – великий) – час-
тина складних слів, яка означає «збільшення», «біль-
ше», «безліч».

ПЛЕЙОТРОПІЯ – вплив одного ґена на розвиток 
кількох ознак орґанізму.

ПЛЕЙОХРОМІЯ – підвищений вміст жовчних піґ-
ментів у крові.

ПЛЕКС- (плексус-; лат. plexus – сплетіння) – части-
на складних слів, яка означає належність до сплетіння 
(нервового, судинного).

ПЛЕКСАЛҐІЯ – біль у ділянці нервового сплетен-
ня.

ПЛЕКСИТ – захворювання, в основі якого лежить 
ураження сплетень, що утворені передніми галузками 
спинномозкових нервів; патоґенез П., головним чином, 
зумовлений токсичними, обмінними, судинними зміна-
ми і стисненням галузок сплетень; клінічна картина ха-
рактеризується руховими, чутливими і веґетативними 
трофічними розладами, що викликається ураженням ру-
хових, чутливих і веґетативних волокон сплетень; у пе-
ребігу розрізняють невралґічну і паралітичну стадії.

ПЛЕКСИФОРМНИЙ – переплетений, сплетений, 
схожий на сітку.

ПЛЕКСУС- – див.: Плекс-.
ПЛЕКСУС-КАРЦИНОМА – див.: Хоріоїдкарци-

нома.
ПЛЕКСУС-КІСТА – див.: Парафізальна кіста.
ПЛЕКСУС-ПАПІЛОМА – див.: Хоріоїдпапілома.
ПЛЕО- – див.: Плейо-.
ПЛЕОМОРФІЗМ – існування не тільки в одній 

формі, існування одного й того самого утворення в різ-
них формах.

ПЛЕОНОСТЕОЗ – спадкове захворювання, яке 
характеризується симетричним ураженням діафізів та 
епіфізів трубчастих кісток у вигляді гіперостозу; кістки 
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кінцівок укорочуються; порушу ється абдукція, пронація 
та згинання в суглобах; колінні суглоби мають вальґус-
ну форму; виражений поперековий лордоз; грудна кліт-
ка деформується внаслідок потовщення і сплощення ре-
бер та випинання груднини.

ПЛЕОПТИКА – спеціальні методи офтальмолоґіч-
ного лікування, спрямовані на підвищення гостроти зо-
ру ока, що косить.

ПЛЕОПТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ – лікування амб-
ліопії.

ПЛЕОПТОФОР – оптичний прилад для лікуван-
ня амбліопії.

ПЛЕОХРОЇЗМ – двоколірність; властивість деяких 
тіл виявляти різне забарвлення залежно від кута зору.

ПЛЕОЦИТОЗ – підвищений вміст клітин у спин-
номозковій рідині.

ПЛЕСИМЕТР – тонка металева чи з іншого матеріа-
лу пластинка; застосовують при дослідженні внутрішніх 
орґанів людини методом перкусії (вистукування).

ПЛЕСНО (METATARSUS) – частина ступні між 
передплесном і пальцями; до складу П. входять кіст-
ки, м’язи, сухо жилки, судини та нерви; кістки П. бе руть 
участь в утворенні склепіння ступні; скелет П. скла-
дається з 5 плеснових кісток. 

ПЛЕСНОВИЙ – такий, що стосується плесна.
ПЛЕТИЗМОҐРАМА – ґрафічне зображення змін 

об’єму окремих частин тіла і орґанів людини, пов’язані 
зі змінами кровонаповнення судин у часі і під дією фун-
кціональних навантажень; виділяють три основних ви-
ди періодичних коливань об’єму, що реєструються на 
П. – хвилі I-го порядку, або об’ємний пульс, які відоб-
ражають коливання кровонаповнення під час серцево-
го циклу; хвилі 2-го порядку – мають період дихальних 
хвиль; хвилі 3-го порядку – позначають всі коливання 
кровонаповнення, які реєструються з періодом більшим, 
ніж період дихальних хвиль.

ПЛЕТИЗМОҐРАФ – прилад для ґрафічної реєстра-
ції змін об’єму тіла або орґану, спричинених зміною їх-
нього кровонаповнення.

ПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – метод ґрафічної реєстрації 
змін об’єму окремих частин орґанізму і орґанів людини 
залежно від стану їхнього кровонаповнення; застосо-
вується з метою дослідження кровотоку і функціональ-
ного стану судин певної ділянки тіла.

ПЛЕТОРА – загальне повнокрів’я, збільшення 
об’єму крові; розрізняють справжню і гідремічну П.; 
справжня П. виникає при поліцитемії, гідремічна П. ха-
рактеризується збільшенням рідкої частини крові.

ПЛЕЧА СИНДРОМ – див.: Плечовий синдром.
ПЛЕЧЕ (BRACHIUM) – проксимальний сеґмент 

верхньої кінцівки; верхня межа – колова лінія, прове-
дена на рівні нижніх країв великого грудного і широ-
кого спинного м’язів; нижня межа – проходить по ко-
ловій лінії на 5–6 см вище надвиростків плечової кіс-
тки.

ПЛЕЧОВА ДИСТОЦІЯ – вид аномального тім’я-
ного передлежання плода, при якому переднє плече впи-
рається у лобковий симфіз.

ПЛЕЧОВА ТОЧКА – точка, розміщена на середині 
зовнішнього краю акроміального відростка лопатки; ан-
тропометрична точка.

ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS BRACHIA-
LIS) – див .: Сплетення  плечове .

ПЛЕЧОВИЙ  – такий , що стосується  плеча .
ПЛЕЧОВИЙ ПОЯС (CINGULUM MEMBRI SU-

PE RIORIS) – сукупність кісток (ключиці і лопатки), 
з’єднаних між собою акроміально-ключичним сугло-
бом, з грудною кліткою – груднино-ключичним сугло-
бом. П. п. забезпечує опору і рухи верхньої кінцівки; 
основні рухи П. п. відбуваються в груднино-ключично-
му суглобі; вони поєднуються з рухами в акроміально-
ключичному і плечовому суглобах.

ПЛЕЧОВИЙ СИНДРОМ – форма пост інфарктного 
синдрому, який проявляється болями в лівому плечово-
му суглобі, трофічними змінами навколосуглобових тка-
нин і остеопорозом кісток плечового суглоба.

ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ НИЖНЬОЇ ЧАСТИ-
НИ СИНДРОМ – див.: Дежерин-Клюмпке параліч.

ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, зумовлений ураженням плечового спле-
тення; характеризується поєднанням болей у руці, пе-
риферійного паралічу (парезу) м’язів плечового пояса і 
руки з порушенням всіх видів чутливості в цій ділянці.

ПЛЕЧО-ГОЛОВНИЙ – такий, що одночасно сто-
сується плеча і голови.

ПЛЕЧО-ГОЛОВНИЙ СТОВБУР (TRUNCUS BRA-
CHIOCEPHALICUS) – являє собою коротку (приблиз-
но 2,5 см), товсту судину (артерію), яка відходить від 
дуги аорти; позаду правого груднинно-ключичного суг-
лоба (articulacio sternoclavicularis) поділяється на праву 
загальну сонну артерію (arteria carotis communis dextra) 
і праву підключичну артерію (arteria subclavia dextra).

ПЛЕЧО-ГОМІЛКОВИЙ – такий, що одночасно 
стосується плеча і гомілки.

ПЛЕЧО-КИСТЬОВИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який частіше спостерігається в старечо-
му віці, часто – після перенесеного інфаркту міокарда; 
характеризується радикулярним болем у плечі, що ір-
радіює в руку, і симптомами випа діння функції ший-
них спінальних нервів: біль та парестезії в плечі і по 
всій руці; радикулярна гіперестезія руки, атрофія підви-
щення великого пальця, порушення кровопостачання 
руки з виразкуваннями; інколи – однобічний параліч 
діафраґми; підвивихи і згинальні контрактури долоні 
та пальців.

ПЛЕЧО-ЛИЦЕВО-ЯЗИКОВИЙ – такий, що одно-
часно стосується плеча, лиця і язика.

ПЛЕЧО-ЛІКТЬОВИЙ – такий, що одночасно сто-
сується плеча і ліктя, плечової і ліктьової кісток.

ПЛЕЧО-ЛІКТЬОВИЙ КУТ – кут, який утворюєть-
ся між плечовою і ліктьовою кістками при розігнутому 
передпліччі.

ПЛЕЧО-М’ЯЗОВИЙ КАНАЛ (CANA LIS HUME-
RO MUSCULARIS) – простір між плечовою кісткою та 
головками триголового м’яза плеча; у П.-м. к. проходять 
глибокі артерії та вени плеча і променевий нерв.

 ПЛЕОПТИКА – ПЛЕЧО-М’ЯЗОВИЙ КАНАЛ
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ПЛЕЧО-СКРОНЕВИЙ КОЕФІ ЦІ ЄНТ – відно-
шення величини максимального артеріального тиску в 
поверхневій скроневій артерії до величини максималь-
ного артеріального тиску в плечовій артерії; за допомо-
гою П.-с. к. оцінюють стан мозкового кровообігу.

ПЛЕША (J. PLESCH) СИМПТОМ ПЕРЕЛОМУ – 
укорочення звуку, яке виникає при перкусії проксималь-
ного епіфіза, якщо аускультацію виконувати над тією ж 
кісткою дистальніше місця перелому. 

ПЛЕША (J. PLESCH) СПОСІБ – підсилення колін-
ного рефлексу шляхом стискування надколінка та сухо-
жилка чотириголового м’яза стегна або щипка шкіри в 
ділянці надколінка.

ПЛІВКОУТВОРЮЮЧІ ПРЕПАРАТИ – лікарські 
препарати, що являють собою леткі рідини, які після ви-
паровування утворюють на шкірі, ранових або опікових 
поверхнях міцну еластичну плівку. П. п. використову-
ють як замінники перев’язувальних матеріалів, для об-
робки і захисту шкірних ран від інфікування, лікуван-
ня гноячкових і деяких грибкових захворювань шкіри, 
а також для підготовки рук медперсоналу до хірурґіч-
них операцій і маніпуляцій. До складу П. п. входять лі-
карські і допоміжні речовини.

ПЛІД (FETUS) – орґанізм, що розвива ється, почи-
наючи з 9-го тижня внутріш ньоутробного розвитку до 
народження.

ПЛІД АРЛЕКІНА – див.: Іхтіоз плода.
ПЛІД КОЛОЇДАЛЬНИЙ – див.: Іхтіоз плода.
ПЛІД-АУТОЗИТ – плід, що правильно розвиваєть-

ся, але на його поверхні або в тілі розміщені один чи 
кілька паразитичних близнюків.

ПЛІДНИЙ МІХУР – частина плідних оболонок, яка 
під час пологових переймів, разом з навколоплідними 
водами заглиблюється в канал шийки матки; має, зви-
чайно, сферичну форму і розвивається в пологах у кінці 
періоду розкриття шийки матки.

ПЛІДНІ ВОДИ – див.: Навколоплідні води.
ПЛІДНІ ОБОЛОНКИ – оболонки, які формують-

ся на ранній стадії ембріоґенезу (відповідно до потреб 
плода) і забезпечують умови його розвитку. До П. о. на-
лежать амніон і хоріон.

-ПЛІКАЦІЯ (лат. plica – складка) – частина склад-
них слів, яка означає утворення складок.

ПЛІСНЯВКА ПІХВИ – вульвоваґініт, який спричи-
нюється дріжджоподібним грибком роду Candida; вини-
кає частіше при зниженні опірності орґанізму або нера-
ціональному застосуванні антибіотиків; характеризуєть-
ся білим сирнистим нальотом на слизовій оболонці піх-
ви та вульви.

ПЛОДОРУЙНІВНІ ОПЕРАЦІЇ – акушерські опера-
ції, які виконуються з метою створення умов для витяг-
нення плода через природні пологові шляхи, коли немає 
умов для виконання операцій, що дозволяють зберегти 
життя плода. П. о. виконують, як правило, на мертвому 
плоді. До П. о. відносять краніотомію, декапітацію, евіс-
церацію і клейдотомію.

ПЛОДЮЧІСТЬ – потенційна здатність виду реґу-
лярно давати властиву йому кількість нормально розви-

неного приплоду; виражається добутком числа нащадків 
в одній ґенерації на число ґенерацій у рік або за серед-
ню тривалість життя батьківського покоління.

ПЛОМБА – 1) щільна тверднуча маса, якою запов-
нюють порожнину у хворому зубі, кістці тощо; 2) шма-
точок пластичного матеріалу з відбитком печатки, що 
його навішують на замкнені двері, прилади, апарати, 
товари тощо.

ПЛОМБА ЗУБНА ПОСТІЙНА – матеріал, який за-
твердів після введення в дефект коронки зуба або в по-
рожнину зуба з метою відновлення його форми та фун-
кції на тривалий час.

ПЛОМБА ЗУБНА ТИМЧАСОВА – пломба, якою 
тимчасово закрили порожнину в зубі, на термін до 2 
тижнів з метою ізоляції лікарського препарату, що зали-
шається на дні каріозної порожнини, в усті каналу або 
каналі кореня зуба.

ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали, при-
значені для заповнення дефектів твердих тканин зуба 
і каналу кореня зуба в процесі лікування. П. м. умов-
но поділяють на матеріали, призначені для тимчасових 
пломб, для постійних пломб, для прокладок і для плом-
бування каналу кореня зуба.

ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ – метод лікування каріє-
су і відновлення анатомічної форми та функції зубів 
шляхом заповнення дефектів твердих тканин пломбу-
вальним матеріалом; розрізняють тимчасове і постій-
не П. з.

ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMIN TES) – тип пер-
винноротих; тіло, довжиною 0,1 мм – 15 м, сплюснуте 
в спинно-черевному напрямі, суцільне або розділе не на 
ряд члеників, укрите війковим епітелієм (у вільножи-
вучих) або кутикулою (у паразитичних); здебільшого 
герма фродити; розвиток у вільноживучих форм прямий 
або з наявністю личинки, у паразитичних – з чергуван-
ням поколінь і зміною хазяїв; відомо 12700 видів П. ч., 
6 класів.

ПЛОСКІРЄВА (Н. В. ПЛОСКИРЕВ) СЕРЕДО-
ВИЩЕ – елективне (вибіркове) і диференційно-діаґнос-
тичне середовище для виділення патоґенних ентеробак-
терій (шиґел і сальмонел).

ПЛОСКОГОЛОВІСТЬ – див.: Платицефалія.
ПЛОСКОСТОПІСТЬ – деформація ступні, яка ха-

рактеризується пониженням її склепінь; розрізняють 
вроджену і набуту П.; поздовжню (зниження поздовж-
нього склепіння) і поперечну (зниження поперечного 
склепіння) П.; залежно від етіолоґічних факторів виділя-
ють паралітичну, рахітичну, статичну, травматичну П.

ПЛОТЬ КРАЙНЯ – шкірна складка навколо го-
ловки  статевого  члена  або  клітора .

ПЛОЩАДКИ СИМПТОМ – наявність на шкірі мо-
лочної залози ділянки, що втратила еластичність і не 
розправляється після короткочасного защемлення; оз-
нака пухлини молочної залози.

ПЛОЩИНА ВИХОДУ ІЗ МАЛОГО ТАЗА – пло-
щина, яка обмежує малий таз знизу; умовно проводить-
ся через нижній край лобкового симфізу, сідничні горби 
та верхівку куприка.

 ПЛЕЧО-СКРОНЕВИЙ КОЕФІ ЦІ ЄНТ – ПЛОЩИНА ВИХОДУ ІЗ МАЛОГО ТАЗА
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ПЛОЩИНА ВУЗЬКОЇ ЧАСТИНИ ПОРОЖНИ-
НИ МАЛОГО ТАЗА – площина, яка умовно прово-
диться через нижній край лобкового симфізу, сідничні 
ості та крижово-куприкове зчленування. 

ПЛОЩИНА ВХОДУ В МАЛИЙ ТАЗ – площина, яка 
поділяє великий і малий таз; умовно проводиться через 
верхній край лобкового симфізу, безіменні лінії і мис.

ПЛОЩИНА ШИРОКОЇ ЧАСТИНИ ПОРОЖНИ-
НИ МАЛОГО ТАЗА – площина, яка умовно проводить-
ся через середину задньої поверхні лобкового симфізу, 
середину вертлюжних западин та через місце дотику ІІ 
і ІІІ крижових хребців.

ПЛУТОНІЙ – Pu, радіоактивний хі мічний елемент, 
атомний номер 94; сріблясто-білий метал, належить до 
актиноїдів; дуже отруйний.

ПЛЮМБІЗМ – отруєння свинцем; може призвести 
до незворотного зниження інтелекту в дітей і проґресу-
ючого захворювання нирок у дорослих; у дорослих ха-
рактерна симптоматика розвивається протягом кількох 
тижнів, як правило, це зміни особистості, головний біль, 
металевий присмак у роті, анорексія, шлунково-кишкові 
розлади, блювання, запори, кишечні кольки; у дітей ран-
нього віку симптоми отруєння виникають раптово, про-
тягом 1–5 днів, і починаються зі стійкого і сильного блю-
вання, атаксичної ходи, судом, порушення свідомості; 
наростаючи ці явища можуть завершитися судомами і 
комою, що пов’язано з розвитком гострої енцефалопатії 
і викликано в основному набряком головного мозку.

ПЛЮРИҐЛАНДУЛЯРНА НЕДОСТАТНІСТЬ – 
див. Поліґландулярна недостатність.

ПЛЮРИҐЛАНДУЛЯРНИЙ – такий, що стосується 
кількох залоз внутрішньої секреції

ПЛЮРИҐЛАНДУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – див.: Ґу-
жеро – ШеҐрена синдром.

ПЛЮС-СИМПТОМ – див.: Психічний позитивний 
симптом.

ПЛЯЖ – ділянка узбережжя, обладнана для купан-
ня, прийому сонячних і повітряних ванн.

ПЛЯМ БІЛИХ ХВОРОБА – див.: Склеродермія 
краплеподібна.

ПЛЯМА(И) – морфолоґічний елемент шкір них ви-
сипів, являє собою локальну зміну кольору шкіри або 
слизової оболонки; розрізняють первинні (гіперемічні, 
гемораґічні, піґментні) і вторинні П.

П. ВТОРИННІ – зміни кольору шкіри (гіпер- або 
депіґментація), що виникають на місці пустул, папул, 
горбиків.

П. ГЕМОРАҐІЧНІ – П., які утворюються внаслідок 
виходу формових елементів крові (еритроцитів) із су-
дин в оточуючу сполучну тканину в результаті розриву 
судинної стінки або підвищеної її проникливості; П. г. 
характеризуються чіткими контурами, при натискуванні 
не зникають, у процесі розсмоктування (упродовж 7–12 
днів) їхній колір змінюється: від рожевувато-червоних 
вони стають синюшними, потім зеленуватими, бурува-
то-жовтими і зникають.

П. ГІПЕРЕМІЧНІ – П., що утворюються внаслі-
док тимчасового (запалення, рефлекторні судинні реак-

ції) або стійкого (телеанґіектазії) розширення судин, а 
також надмірного їхнього утворення при деяких вадах 
розвитку судин та пухлинах шкіри; П. г. являють собою 
ділянки шкіри, забарвлені при артеріальній гіперемії в 
рожевий або яскраво-червоний колір і синюшно-черво-
ний колір при венозній гіперемії.

П. ПІҐМЕНТНІ – П., які утворюються внаслідок 
зміни вмісту в шкірі мела ніну, а також внаслідок від-
кладання в шкірі продуктів обміну речовин (холестери-
ну, каротину), штучного введення в шкіру забарвлюю-
чих речовин, проникнення в епітелій грибків.

ПЛЯМА МОНГОЛЬСЬКА – клінічний різновид 
голубого невуса; виникає часті ше в представників азіат-
ських народів через 1–2 дні після народження у вигляді 
синюватих, голубуватих або коричневих плям діаметром 
до 6–10 см на шкірі поперекової і крижової ділянок; у 
4–5-літньому віці пляма поступово зменшується в роз-
мірах та зникає.

ПЛЯМА ЧОРНА ФУКСА – див.: Фукса симптом.
«ПЛЯМИ, ЩО ПЛАВАЮТЬ» – симптом захворю-

вань ока; плями, що плавають в полі зору перед одним 
або обома очима; плями найкраще помітні на однорід-
ному білому фоні і уявляються такими, що повільно ру-
хаються; вони виникають внаслідок стискування гелю 
склоподібного тіла і, як наслідок, відшарування від по-
верхні сітківки; у деяких хворих виникнення плям, що 
плавають, може свідчити про розрив сітківки; плями 
частіше спостерігаються при вираженій короткозорості 
та в осіб старшого віку.

«ПЛЯШКОВИХ НІГ» СИМПТОМ – форма ніг, яка 
нагадує перевернуту пляшку; ознака невральної спадко-
вої аміо трофії, що зумовлено атрофією м’язів гомілки.

ПНЕВМ- (пневмат-, пневмато-, пневмо-; грец. 
pneuma, pneumatos – дихання, повітря) – частина склад-
них слів, яка означає: 1) належність до дихання, повітря, 
ґазу; 2) належність до легень.

ПНЕВМАРТРОЗ – наявність ґазу в порожнині суг-
лоба.

ПНЕВМАТ- – див.: Пневм-.
ПНЕВМАТИЧНИЙ – такий, що стосується повітря, 

або дихання; такий, що діє за допомогою стиснутого 
повітря, використовує його; повітряний, дихальний.

ПНЕВМАТО- – див.: Пневм-.
ПНЕВМАТОЗ – 1) патолоґічний процес, який ха-

рактеризується утворенням у стінках переважно порож-
нистих орґанів кіст, що заповнені ґазом; 2) надмірний 
вміст ґазу в кишечнику, що спостерігається при рентґе-
нолоґічному дослідженні.

ПНЕВМАТОТЕРАПІЯ – лікування легеневого за-
хворювання за допомогою вдихання розрідженого або 
згущеного повітря.

ПНЕВМАТОЦЕЛЕ – патолоґічна порожнина, за-
повнена ґазом.

ПНЕВМАТУРІЯ – виділення із сечею ґазу через се-
чові шляхи; ґаз може бути позаміхурового і внутріш-
ньоміхурового походження; П., звичайно, свідчить про 
наявність нориці між сечовим трактом та кишечником; 
може бути ускладненням дивертикуліту з формуванням 
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абсцесу, ентероколіту, раку товстої кишки або міхуро-
во-піхвової нориці.

ПНЕВМЕКТОМІЯ – див.: Пневмоектомія. 
ПНЕВМО- – див.: Пневм-.
ПНЕВМОАКСИЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне ви-

явлення збільшених пахвових лімфатичних вузлів піс-
ля введення ґазу (кисню, закису азоту) у підшкірну жи-
рову тканину.

ПНЕВМОВЕНТРИКУЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження головного мозку та шляхів циркуляції 
цереброспінальної рідини після введення в шлуночки 
мозку ґазу.

ПНЕВМОГЕМОТОРАКС – наявність повітря або 
ґазу і крові в плевральній порожнині.

ПНЕВМОГЕМОРАҐІЯ – кровотеча з легень.
ПНЕВМОГІДРОПЕРИКАРД – наявність повітря 

або ґазу і рідини незапального характеру (трансудату) в 
порожнині перикарда.

ПНЕВМОГІДРОТОРАКС – наявність повітря або 
ґазу і рідини незапального характеру (трансудату) в 
плевральній порожнині.

ПНЕВМОҐІНЕКОҐРАФІЯ – див.: Ґінекоґрафія.
ПНЕВМОҐРАМА – крива запису дихальних рухів, 

накреслена за допомогою пневмоґрафа. За допомогою 
П. можна визначити частоту і відносну глибину дихан-
ня, тривалість окремих його фаз та інші параметри ди-
хання.

ПНЕВМОҐРАФ – прилад, за допомогою якого здій-
снюється реєстрація параметрів дихання.

ПНЕВМОҐРАФІЯ – метод дослідження дихання 
людини або тварини.

ПНЕВМОЕКТОМІЯ – хірурґічна операція повного 
видалення однієї легені.

ПНЕВМОЕНТЕРИТ – див.: Меліоїдоз.
ПНЕВМОЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – рент ґенолоґічне 

дослідження головного мозку за допомогою штучного 
контрастування його лікворних просторів ґазом.

ПНЕВМОКАУТЕРОТОМІЯ – хірурґічний розтин 
легеневої тканини за допомогою термокаутера.

ПНЕВМОКІСТОҐРАФІЯ – методика рентґено-
лоґічного дослідження кістозних утворень різноманіт-
них орґанів піс ля введення в її порожнину повітря або 
суміші повітря із закисом азоту. П. виконують після ви-
далення з кісти рідини.

ПНЕВМОКОКИ – диплококи, які належать до ро-
дини Streptococcaceae, роду Streptococcus і виявляються 
у верхніх дихальних шляхах здорових і хворих людей, а 
інколи і в домашніх тварин. Залежно від полісахаридно-
го складу капсул виділяють більше 80 серотипів П.

ПНЕВМОКОНІОЗ ПІЗНІЙ – П., який розвивається 
після зупинки контакту з пилом.

ПНЕВМОКОНІОЗ РЕВМАТОЇДНИЙ – див.: Кап-
лана синдром.

ПНЕВМОКОНІОЗИ – хронічні захворювання ле-
гень, які зумовлені тривалим вдиханням пилу і харак-
теризуються розвитком сполучної тканини в легенях; 
залежно від характеру пилу виділяють такі види П.: 1) 
силікоз; 2) силікатози; 3) металоконіози; 4) карбоконіо-

зи; 5) П. від змішаного пилу; 6) П., що виникають при 
вдиханні орґанічного пилу.

ПНЕВМОЛІЗ – хірурґічна операція від ділення ле-
гені від прилягаючих тканин. Залежно від анатомічного 
шару, в якому виконується П. виділяють: інтраплевраль-
ний П. – у шарі між парієтальною і вісцеральною плев-
рою; екстраплевральний П. – у шарі між внутрішньо-
грудною фасцією і парієтальною плеврою; екстрамуску-
лоперіостальний П. – відділення легені від грудної стін-
ки із зали шенням на легені парієтальної плеври, внут-
рішньогрудної фасції, внутрішнього листка надкісниці 
ребер, а також міжреберних м’язів з між реберними су-
динами і нервами.

ПНЕВМОЛІТ – камінь у легені; відкладення каль-
цію при хронічних хворобах легень навколо чужорід-
ного тіла.

ПНЕВМОЛОҐІЯ – див.: Пульмонолоґія.
ПНЕВМОМАЛЯЦІЯ – розм’якшення легеневої 

тканини в трупа.
ПНЕВМОМАМОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-

слідження молочної залози після введення в її ткани-
ни ґазу.

ПНЕВМОМАНОМЕТР – див.: Пневмометр (1). 
ПНЕВМОМАНОМЕТРІЯ – дослідження зовніш-

нього дихання, яке ґрунтується на вимірюванні змін тис-
ку у верхніх дихальних шляхах при вдиху і видиху.

ПНЕВМОМАСАЖ – повітряний масаж, що засто-
совується в оториноларинголоґії для штучного розхиту-
вання барабанної перетинки з метою зменшення її на-
пруження при рубцевих змінах, розтягнення спайок ба-
рабанної порожнини і відновлення рухомості ланцюга 
слухових кісточок; принцип П. полягає у створенні по-
перемінно стиснення і розрідження повітря в зовнішнь-
ому слуховому проході, що зумовлює коливання бара-
банної перетинки і слухових кісточок.

ПНЕВМОМЕДІАСТИНОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження середо стіння і його орґанів, контрасто-
ваних з допомогою введеного в тканину середостіння 
ґазу.

ПНЕВМОМЕДІАСТИНУМ – накопичення повітря 
або ґазу в тканині середостіння.

ПНЕВМОМЕЛАНОЗ – виникнення чорного забар-
влення легень внаслідок вдихання вугільного або іншого 
пилу чорного кольору.

ПНЕВМОМЕТР – 1) прилад для вимірювання тиску 
повітря у верхніх дихальних шляхах при вдиху і видиху; 
являє собою маску з приєднаним ртутним мано метром; 
2) прилад для вимірювання амплітуди дихальних рухів 
грудної клітки.

ПНЕВМОМІЄЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження спинного мозку і його оболонок після кон-
трастування спінального субарахноїдального просто-
ру ґазом.

ПНЕВМОМІКОЗИ – група захворювань легень 
грибкової природи; розрізняють ендоґенні П., які ви-
никають внаслідок активізації ендоґенної сапрофітної 
флори і екзоґенні П., що розвиваються при аероґенно-
му зараженні облігатно- і факультативно-патоґенними 
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грибками; збудниками П. є представники класів оомі-
цетів (Oomycetes), аскоміцетів (Ascomycetes) і недоско-
налих грибів (Fungi imperfecti); грибками уражається 
переважно бронхіальне дерево (бронхомікози) або ле-
генева тканина (власне П.); також може спостерігатися 
поєднане ураження бронхів і легеневої тканини (брон-
холегеневі, або бронхопульмональні П.); для всіх П. ха-
рактерний, як правило, тривалий і в більшості випадків 
тяжкий перебіг.

ПНЕВМОНЕКТОМІЯ – див.: Пневмоектомія.
ПНЕВМОНІТ – атипові пневмонії; етіолоґічни-

ми факторами П. можуть бути бактерії, грибки, пара-
зити, орґанічний пил, різні домішки, що забруднюють 
повітря, а також іонізуюче випромінювання; у патоґенезі 
П. основну роль відіграють імунопатолоґічні механізми, 
переважно клітинного типу; спостерігається накопичен-
ня в просвіті альвеол випоту з домішкою макрофаґів, а 
також лімфоцитів і еозинофілів; з часом розвивається 
продуктивний альвеоліт з фіброзом міжальвеолярних 
перегородок і орґанізацією альвеоллярного випоту.

ПНЕВМОНІТ АЛЕРҐІЧНИЙ – дифузне інтерсти-
ційне ґранульоматозне захворювання легень, зумовлене 
алерґічною реакцією після інгаляції певного орґанічного 
пилу або, рідкісніше, звичайних хімікатів; при гострій 
формі захворюванняв сенсибілізованих осіб через 4–8 
годин після повторної дії антиґенів виникають напади 
гарячки, кашлю та задишки; підгостра форма може по-
чинатися непомітно, з кашлю та задишки протягом кіль-
кох днів чи кількох тижнів; при хронічній формі місяця-
ми і роками можуть наростати задишка при фізичному 
навантаженні, продуктивний кашель та схуднення; з ча-
сом можливий розвиток дихальної недостатності.

ПНЕВМОНІТ ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – див.: Фібро-
зуючий альвеоліт.

ПНЕВМОНІТ «КЛЕНОВОЇ КОРИ» – алерґічний 
альвеоліт, який виникає внаслідок вдихання плісені, що 
росте на корі клену.

ПНЕВМОНІТ ЛІМФОЦИТАРНИЙ – як само-
стійне захворювання П. л. більшість авторів відносять 
до лімфо проліферативних захворювань – перед лімфом, 
псевдолімфом; при морфолоґічному дослідженні в тка-
нині легень виявляються лімфоцитарна інфільтрація ле-
геневого інтерстицію з домішкою плазматичних клітин, 
а також своєрідні псевдоамілоїдні маси, які не забарвлю-
ються конго червоним і тіофлавіном; ураження має ди-
фузний характер з переважною локалізацією в нижніх 
частках легень; клінічно П. л. може перебігати безсим-
птомно; деякі хворі скаржаться на кашель, задишку та 
болі в грудях; часто спосте рі гається диспротеїнемія, го-
ловним чином, ґаммаґлобулінемія та підвищення ШОЕ. 

ПНЕВМОНІЯ – група різних за етіолоґією, па-
тоґенезом і морфолоґічною характеристикою ексу-
дативних запальних процесів у легенях з переваж-
ним ураженням їхніх респіраторних відділів; найчас-
тіша причина П. у дорослих – інфікування такими 
бактеріями: Streptococcus pneu moniae, анаеробні бак-
терії, Sta phylo coccus aureus, Hemophilus influ enzae, 
Chlamidia pneumoniae, Moraxella ca tarrhalis, Leogionella 

pneumophila, Kleb siella pneumoniae та інші ґрамнеґа-
тивні палички; близький до бактерій мікроорґанізм 
Mycoplasma pneumoniae – найчастіша причина П. у під-
літків і молодих людей; основними патоґенами в груд-
них та маленьких дітей є віруси: респіраторно-синцитій-
ний, аденовірус, віруси параґрипу, ґрипу А і В, збудники 
вірусних екзантем (кору, вітряної віспи, червоної висип-
ки), вірус Епштейна – Барр, ентеровірус; ці аґенти мо-
жуть викликати П. і в дорослих, але для них найбільш 
небезпечними є тільки віруси ґрипу А і (рідше) В; ін-
коли П. викликають актиноміцети, наприклад, Nocardia 
i Actinomyces; мікобактерії – як типові (Mycobacterium 
tuberculosis), так і атипові (в першу чергу Mycobacterium 
kansasii i Mycobac te ri um avium-intracellulare); гри-
би (Histo plasma capsulatum, Coccidioides immitis, 
Blastomyces dermatitidis, Cryptococcus neoformans, 
Aspergillus fumigatus); паразитичні найпростіші (перш 
за все Pneumocystis carinii i Toxoplasma gondii); рикет-
сії, в основному Coxiella burnetii (Ку-гарячка), а також 
хламідії, головним чином, Chlamydia psittaci (пситакоз) 
і Chlamydia trachomatis; до можливих факторів ризику 
належать респіраторно-вірусні інфекції, алкоголізм, пе-
ребування в місцях ув’язнення та інтернатах, паління, 
серцева недостатність, ранній або старечий вік, загаль-
не виснаження, імунодепресивні стани та імунодепре-
сивна терапія, порушення свідомості, дисфаґія, контакт 
з носіями інфекції; механізми зараження – або вдихан-
ня досить дріб них, щоб досягнути альвеол, крапель, або 
аспірація секрету верхніх дихальних шляхів; інші шля-
хи включають гематоґенну дисемінацію і поширення 
лімфатичними шляхами або безпосередньо із суміжних 
вогнищ інфекції.

П. АБСЦЕДУЮЧА – П., при якій спостерігається 
виникнення абсцесу (абсцесів).

П. АДЕНОВІРУСНА – П., яка спричинюється аде-
новірусами; належить до групи П. з переважним ура-
женням сполучної тканини легень (інтерстиційна П.); 
як правило, супроводжується виразково-некротичним 
трахеїтом та різко вираженим некрозом паренхіми.

П. АЛЕЙКОЦИТАРНА – П., що характеризується 
альвеолярним ексудатом, в якому відсутні лейкоцити; 
спостерігається при лейкопенічних станах.

П. АЛЕРҐІЧНА – див.: Альвеоліти алерґічні зов-
нішні.

П. АЛЬВЕОЛЯРНА – див.: Альвео літ (1).
П. АНЕРҐІЧНА – див.: П. ареактивна.
П. АРЕАКТИВНА – П., яка клінічно характери-

зується в’ялим тривалим перебігом без вираженої тем-
пературної реакції; спостерігається в старечому віці та 
в ослаблених людей зі зниженою реактивністю.

П. АСПІРАЦІЙНА – П., яка виникає внаслідок пот-
рапляння рідини, твердих частинок або виділень у ниж-
ні дихальні шляхи; П. а. включає три синдроми, розви-
ток яких залежить від природи аспірованого матеріа-
лу: хімічний пневмоніт, бактеріальна інфекція нижніх 
дихальних шляхів і механічна обструкція; хімічний 
пневмоніт виникає у випадках, коли сам аспірований 
матеріал токсичний для легень; частіше всього зустрі-
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чається кислотний пневмоніт, внаслідок аспірації кис-
лоґо шлункового соку (див.: Мендельсона синдром); 
бактеріальна інфекція нижніх дихальних шляхів є най-
частішою формою П.а.; звичайно, збудниками є анае-
робні бактерії, що населяють приясенну борозну; ло-
калізація уражень може залежати від пози хворого в мо-
мент аспі рації; якщо остання відбувається в позиції ле-
жачи на спині, то, як правило, уражаються верхній сеґ-
мент нижньої частки або задній сеґмент верхньої част-
ки; ураження нижніх часток відбувається при аспірації 
в позі стоячи; звичайно, прояви П. такі ж, як і при іншій 
бактеріальній інфекції, включаючи кашель, гарячку та 
гнійну мокроту; частий наслідок інфікування анаероб-
ними бактеріями – легеневий некроз з емпіємою, зумо-
вленою бронхоплевральною норицею, або утворенням 
абсцесу; механічна обструкція нижніх дихальних шляхів 
викликається аспірацією біолоґічно інертних рідин або 
твердих частинок; серед твердих частинок, осідаючих у 
нижніх дихальних шляхах, частіше інших зустрічаються 
об’єкти рослинного походження; симптоми обструкції 
залежать від діаметра як об’єкта, так і дихальних шля-
хів; обструкція верхнього відділу трахеї може виклика-
ти гостре апное, часто з афонією та швидким розвитком 
смерті; обструкція більш дистальних шляхів викликає 
подразнюючий хронічний кашель та (інколи) рецидиву-
ючі інфекції дистальніше місця обструкції.

ПНЕВМОНІЯ АТЕЛЕКТАТИЧНА – П., яка роз-
вивається внаслідок інфікування ділянки ателектаза ле-
гені.

П. АТИПОВА – П., яка характеризується відхилен-
нями від типових форм розвитку захворювання.

П. АТИПОВА ПЕРВИННА – див.: П. мікоплазмо-
ва.

П. АЦИНОЗНА – П., яка характеризується уражен-
ням групи альвеол, що складають ацинус.

П. АЦИНОЗНО-НОДОЗНА – П., яка характери-
зується ураженням як окремих ацинусів, так і груп аци-
нусів.

П. БІЛА – див.: Біла пневмонія.
П. БІЛІОЗНА – П., яка розвивається в новонародже-

них внаслідок аспірації шлункового вмісту з жовчю, що 
надійшла в шлунок при патолоґічному рефлюксі з два-
надцятипалої кишки; проявляється швидким розплав-
ленням легеневої тканини.

П. ВАҐУСНА – П., зумовлена подразненням блука-
ючих нервів при пошкодженні середостіння; характери-
зується зливним характером з тяжким перебігом.

П. ВЕРХІВКОВА – П., яка характеризується локалі-
зацією у верхівці легені.

П. ВІРУСНІ – П., які спричинюються вірусами; ін-
фекція нижніх відділів респі раторного тракту спричи-
нюється багатьма вірусами, але переважання того чи ін-
шого з них залежить від віку людини і епідеміолоґіч-
них обставин; у грудних і маленьких дітей найчастіші 
респіраторно-синцитійний вірус, аденовірус, віруси па-
раґрипу А і В, інколи риновірус і коронавіруси; серед 
здорових в інших аспектах дорослих єдиними, що часто 
виявляються, патоґенними вірусами є віруси грипу А і 

В; до важливих патоґенів у літніх людей належать віру-
си грипу, параґрипу і респіраторно-синцитійний вірус; 
у хворих з порушеннями клітинного імунітету часті ле-
геневі інфекції, зумовлені латентними вірусами, особ-
ливо цитомеґаловірусом або вірусом простого герпесу; 
більшість вірусних інфекцій виникає при контакті не-
імунних осіб з інфікованими хворими, що є поширю-
вачами вірусу; клінічні прояви вірусних інфекцій ниж-
ніх дихальних шляхів включають бронхіт, бронхіоліт і 
пневмонію.

П. ВНУТРІШНЬОУТРОБНА НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – П., яка виникла в період внутрішньоутробного 
розвитку або під час пологів.

П. ВОГНИЩЕВА – П., яка характеризується ура-
женням частини сеґмента, цілоґо сеґмента або кількох 
сеґментів легень; запальний процес при П. в. часті ше 
локалізується в нижніх частках легені, особливо справа, 
інколи буває дво бічним.

П. ВРОДЖЕНА – див.: П. внутрішньоутробна но-
вонароджених.

П. ҐАНҐРЕНОЗНА – П., яка ускладнилася ґанґре-
ною легені.

П. ГЕМОРАҐІЧНА – П., яка характеризується на-
явністю в альвеолярному ексудаті та мокроті числен-
них еритроцитів.

П. ГЕМОРАҐІЧНО-НЕКРОТИЧНА – П., яка ха-
рактеризується альвеолярним ексудатом зі значним вміс-
том еритроцитів та розвитком вогнищевих некрозів ле-
геневої тканини.

П. ГІПОСТАТИЧНА – П., яка виникає при явищах 
гіпостатичного, застійного повнокрів’я; крім застою 
крові та набряку легень, суттєве значення в розвитку П. 
г. має неповне розправлення альвеол, особливо в нижніх 
відділах легень, внаслідок поверхневого дихання, а та-
кож затримка секрету в альвеолах та бронхах, що знач-
ною мірою пов’язано з ослабленням кашльових рухів; 
особливо часто П. г. виникає в нижніх відділах правої 
легені; клінічно П. г. характеризується поступовим роз-
витком, в’ялим перебігом та стертою клінічною симп-
томатикою.

П. ГОСТРА – П., яка швидко розвивається за типом 
ексудативного запалення; залежно від етіолоґічних фак-
торів розрізняють такі П. г.: бактеріальні, вірусні, міко-
плаз мові і рикетсіозні; алерґічні; зумовлені фізичними 
і хі мічними факторами, змішані, невизначеної етіолоґії; 
залежно від патоґенезу – первинну і вторинну; за морфо-
лоґічними ознаками – крупозну і вогнищеву; за перебі-
гом – з гострим перебігом і затяжну.

П. ГРИБКОВА – П., яка спричиню єть ся грибка-
ми, частіше всього Blastocystis hominis, Histoplasma 
capsulatum, Cocci diodes immitis, інколи – видів Candida, 
Cryptococcus, Aspergillus, Mucor; П. г. може усклад-
нювати перебіг СНІДу або антибактеріальну терапію, 
особливо у хворих з порушенням захисних механізмів 
внаслідок захворювання або імунодепресивної терапії.

П. ҐРИПОЗНА – П., які спричинюються вірусом 
ґрипу, або розвиваються як ускладнення ґрипу; залеж-
но від термінів виникнення П. після ґрипу, виділення з 
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мокроти і змивів із бронхів тих чи інших вірусів і бак-
терій, наявності в сироватці крові противірусних і про-
тимікробних антитіл та динаміки титрів П. г. поділяють 
на вірусні (первинні ґрипозні П.), а та кож вірусно-бак-
теріальні або бактеріальні постґрипозні (вторинні ґри-
позні П.).

ПНЕВМОНІЯ ҐРИПОЗНА ВТОРИННА – П. 
вірусно-бактеріального або бактеріального походжен-
ня, які звичайно, виникають через 4-5 днів після захво-
рювання; у деяких хворих П. г. в. є безпосереднім про-
довженням ґрипу; в інших хворих перед виникненням 
П. г. в. знижується температура тіла, зменшуються сим-
птоми інтоксикації і катаральні зміни верхніх шляхів та 
бронхів, але потім загальний стан знову погіршується, 
виникають симп томи пара- або постґрипозної П.; П. г. в. 
характеризується підвищеною температурою, яка збері-
гається тривалий час; розвиток нових вогнищ запален-
ня супро воджується повторними підвищеннями темпе-
ратури, погіршенням самопочуття, виникненням напа-
доподібного кашлю з виділенням слизової або слизово-
гній ної мокроти, інколи з домішкою крові; появляється 
задишка, ціаноз, сухі і вологі, переважно дрібнопухир-
часті, хрипи, може наступити абсцедування.

П. ҐРИПОЗНА ГЕМОРАҐІЧНА – форма П. ґрипоз-
ної первинної, яка характеризується гострим початком з 
підйомом температури до 39–40°, швидко наростаючою 
тяжкою задишкою, ціанозом, кров’янистою, інколи пі-
нистою мокротою; можуть розвиватися колапс, втрата 
свідомості, менінґізм.

П. ҐРИПОЗНА ПЕРВИННА – П., яка спричинюєть-
ся вірусом ґрипу; вірус ґрипу А поділяється на підти-
пи залежно від двох антиґенних детермінант: гемаґлю-
тинінового і нейрамінідазного антиґенів; серед підтипів 
спостерігається значна мінливість (антиґенний дрейф); 
значні епідемії часто виникають, коли модифікований 
внаслідок антиґенного дрейфу підтип поширюється в 
популяції, яка не контактувала раніше з його новими ан-
тиґенами; віруси ґрипу В більш стабільні і викликають 
менш тяжке захворювання; П. г. п. клінічно характери-
зується швидким, упродовж кількох годин, підвищен-
ням температури, вираженими ознаками інтоксикації, 
сильним головним болем, болями у всьому тілі, особ-
ливо в м’язах рук і ніг, адинамією; кашель сухий або з 
невеликою кількістю серозної мокроти, в якій інколи є 
домішки крові; можуть виникати носові кровотечі; ха-
рактерна виражена задишка з дифузним ціанозом; мо-
жуть виникати ураження нервової системи (енцефаліт, 
менінґіт, неврити і невралґії), серцево-судинної систе-
ми (міокардит) і ЛОР-орґанів (отит, синусит); можливе 
формування циліндричних бронхоектазів, сухих порож-
нин (грипозних каверн).

ПНЕВМОНІЯ ДЕНО – див.: Дено пневмонія.
П. ДЕСКВАМАТИВНА – П., яка характеризується 

наявністю в серозному альвеолярному ексудаті великої 
кількості десквамованих епітеліальних клітин. 

П. ДРІБНОВОГНИЩЕВА – П., яка характеризуєть-
ся невеликими запальними вогнищами, що поширюють-
ся на ацинус або часточку легені.

П. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – штучно викликане в 
лабораторних тварин запалення легень з метою дослід-
ження різних аспектів патоґенезу і патолоґічної анатомії 
пневмонії людини, а також для вивчення різних засобів 
для її про філактики і лікування.

П. ЕОЗИНОФІЛЬНА МОНОЦИТАРНА – див.: 
Маґрассі – Леонарді синдром.

П. ЕОЗИНОФІЛЬНІ – група захворювань як відо-
мої, так і невідомої етіолоґії, які характеризуються еози-
нофільною інфільтрацією легень і, як правило, еозино-
філією в периферійній крові; розрізняють такі П. е.: 
проста еозинофільна пневмонія (включаючи ідіопатич-
ний синдром Лефлера); хронічна еозинофільна пневмо-
нія, алерґічний бронхолегеневий асперґільоз, тропічна 
еозинофілія, алерґічний ґранульоматоз (синдром Чер-
га – Строс).

П. ЖЕЛАТИНОЗНА – туберкульозна П., яка поши-
рюється в часточці або частці легені; вогнища запалення 
на розрізі виглядають так, неначе просочені желатином, 
внаслідок чого набувають однорідного вигляду.

П. ЗАСТІЙНА – див.: П. гіпостатична.
П. ІНТЕРСТИЦІЙНА – П., яка характеризується 

локалізацією патолоґічних змін у стромі легені; як пра-
вило, П. і. проявляється лімфогістіоцитарно-плазмоци-
тарними, частіше периваскулярними і перибронхіаль-
ними інфільтратами, які є місцевим проявом імунних 
реакцій.

П. ІНФАРКТУ – вогнищева П., яка розвивається 
внаслідок емболії легеневих судин; фізикальні прояви 
П. і. розви ваються на фоні клінічної картини інфаркту 
легені.; у типових випадках рентґенолоґічно П. і. про-
являється трикутним затемненням, верхівка якого спря-
мована до кореня легені.

П. КАЗЕОЗНА – П., яка може розвиватися при ту-
беркульозі легень; характеризується поширеним сир-
нистим некрозом тканин, тенденцією до злиття запаль-
них вогнищ, їхнього розпаду та бронхоґенної дисемі-
нації процесу.

П. КАТАРАЛЬНА – П., яка характеризується наяв-
ністю в альвеолярному ексудаті великої кількості слизу.

П. КАТАРАЛЬНО-ГЕМОРАҐІЧНА – П., яка харак-
теризується наявністю в альвеолярному ексудаті великої 
кіль кості слизу з домішкою еритроцитів.

П. КОЛІ-БАЦИЛЯРНА – гостра П., яка спричи-
нюється кишковою паличкою; розвивається частіше у 
хворих зі зло які сними пухлинами, цукровим діабетом, 
серцевою і нирковою недостатністю, тяжкими захворю-
ваннями нервової системи, пневмосклерозом; виникнен-
ню П. к.-б. сприяє тривале лікування кортикостероїда-
ми, антиметаболічними засобами, пеніциліном, тетра-
цикліном або комбіноване лікування антибіотиками; за-
хворювання розвивається гостро або поступово; частіше 
уражаються нижні частки легень; при цьому спостері-
гається гарячка, кашель; у мокроті виявляється велика 
кількість кишкових паличок.

П. КРУПОЗНА – морфолоґічна форма П., яка часті-
ше розвивається при пневмококовій П. (див.: П. пнев-
мококова).
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ПНЕВМОНІЯ ЛІПОЇДНА – П., яка розвивається 
при вдиханні жирів і олій (екзоґенна ліпоїдна П.) і при 
жирових емболіях легень (ендоґенна ліпоїдна П.); П. 
л. екзоґенна може виникнути при аспірації вазелінової 
олії, яка застосовується як проносне і для закапуван-
ня в ніс; можлива аспірація риб’ячого жиру, рослинної 
олії; захворювання протікає безсимптомно, хворі скарг 
не висловлюють; у випадках приєднання вторинної ін-
фекції може розвинутися нагноєння в зоні пневмоніч-
ного інфільтрату.

П. ЛОБАРНА – див.: П. часткова.
ПНЕВМОНІЯ МАҐРАССІ – ЛЕОНАРДІ – див.: 

Маґрассі – Леонарді синдром.
П. МІКОПЛАЗМОВА – П., яка спричинюється 

Mycoplasma pneumoniae; цей мікроорґанізм, який пе-
редається від людини до людини може зумовити епіде-
мію, яка поширюється повільно, внаслідок того, що ін-
кубаційний період триває 10–14 днів; епідемія, звичай-
но, охоплює осіб, які тісно контактують, або ізольовані 
континґенти в навчальних закладах, військових части-
нах та сім’ях; П. м. частіше виникає у дитячому та мо-
лодому віці (від 5 до 35 років); M. pneumoniae прикріп-
ляється до клітин війчастого епі телію слизової оболон-
ки дихального тракту і руйнує їх; мікроскопічно вияв-
ляються інтерстиційний пневмоніт, бронхіт і бронхіоліт; 
перибронхіальні ділянки інфільтровані плазматичними 
клітинами та лімфоцитами; у просвіті бронхів містяться 
нейтрофіли, макрофаґи, нитки фібрину і залишки епі-
теліальних клітин; клінічно спочатку захворювання схо-
же з Ґрипом, супроводжується нездужанням, болями в 
горлі та сухим кашлем; характерний поступовий про-
ґресуючий розвиток; з часом тяжкість симптомів нарос-
тає; можуть бути напади кашлю з виділенням слизової, 
слизово-гнійної або з прожилками крові мокроти; гострі 
симптоми, звичайно, зберігаються 1–2 тижні, після чого 
поступово наступає одужання, хоча в багатьох хворих 
ще кілька тижнів зберігаються загальні симптоми захво-
рювання; звичайно, П. м. протікає легко і завершується 
спонтанним одужанням, але в деяких випадках виникає 
тяжка П., розвивається гемолітична анемія, тромбоем-
болічні ускладнення, поліартрит або невролоґічні синд-
роми; у 10–20 % з’являються макулопапульозні висипи, 
які можуть бути важливою діаґностичною ознакою.

П. МІЛІАРНА – П., яка характеризується утворен-
ням множинних дрібних, діаметром 1–2 мм, запальних 
вогнищ.

П. НЕІНФЕКЦІЙНА – П., яка розвивається внаслі-
док впливу фізичних, хімічних та інших пошкоджуючих 
факторів оточуючого середовища, та при деяких захво-
рюваннях.

П. ОБТУРАЦІЙНА – П., зумовлена обтурацією 
просвіту бронха чужорідним тілом або слизом.

П. ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНА – П., вогнища запален-
ня якої локалізуються в сеґментах легень, що приляга-
ють до хребта.

П. ПЕРВИННА АТИПОВА – див.: П. мікоплазмова.
П. ПЕРИБРОНХІАЛЬНА – П., яка виникає внаслі-

док поширення запалення з бронха на легеневу тканину 

по периферійних лімфатичних судинах; запальні вогни-
ща переважно локалізуються навколо бронхів.

П. ПЕРИФОКАЛЬНА – П., яка розвивається навко-
ло вогнищевого ураження легень незапальної природи.

П. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА – П., які виникають піс-
ля операцій; майже 60 % післяопераційних легеневих 
інфекцій розвивається після оперативних втручань на 
черевній порожнині і біля 20 % – після операції на го-
лові та шиї; П. п. стали також частим ускладненням 
після внутрішньоторакальних втручань на легенях і 
стравоході; П. п. однаково часто виникає після інгаля-
ційного наркозу і спинномозкової анестезії; частота П. 
п. підвищена в зимовий період і найбільша в літніх або 
ослаблених хворих; в основі П. п. лежить гіпервенти-
ляція, порушений або загальмований кашльовий реф-
лекс, бронхоспазм, дегідратація, які можуть зумовити 
затримку бронхіального секрету, що призводить до сеґ-
ментарного ателектазу, а той у свою чергу – до легене-
вої інфекції.

П. ПІСЛЯТРАВМАТИЧНІ – П., які ускладнюють 
перебіг післятравматичного періоду; майже 40 % П. п. 
виникають як ускладнення переломів ребер або травми 
грудної клітки, а інші з майже рівною частотою – після 
переломів черепа або інших пошкоджень голови, а та-
кож переломів, опіків та тяжкого забиття інших анато-
мічних структур; при бактеріолоґічному дослідженні 
мокроти та бронхіального секрету виявляються ґрам-
неґативні бактерії, Staphilococcus aureus, пневмококи, 
Hemophilus infl uen zae та поєднання цих мікроорґанізмів; 
симптоми П. п. такі ж, як і при інших П., що викликані 
цими бактеріями.

П. ПЛАЗМОКЛІТИННА – див.: Пневмоцистоз.
П. ПНЕВМОКОКОВА – П., яка спричинюється 

пневмококами (Streptococcus pneumoniae); захворюван-
ня в основному спорадичне, але частіше зустрічається 
взимку; П. п. часто виникає після гострого респіратор-
ного захворювання; пневмококи потрапляють у легені, 
як правило, через верхні дихальні шляхи внаслідок ін-
галяції або аспірації; вони осідають у бронхіолах, пролі-
ферують і запускають патолоґічний процес, який почи-
нається в просвіті альвеол з випотівання багатої білком 
рідини, що є живильним середовищем для мікроорґаніз-
мів і засобом для їхнього поширення в альвеоли приля-
гаючих сеґментів; перша стадія П. п. – застійна; вона 
характеризується масивною ексудацією серозної ріди-
ни, кровонаповненням судин і швидким розмноженням 
бактерій; наступна стадія – стадія червоного спечінку-
вання; повітряні простори ураженої легені заповнюють-
ся нейтрофілами, виникає судинний застій, а екстрава-
зація еритроцитів зумовлює червонувате забарвлення, 
яке спостерігається при макроскопічному дослідженні; 
наступна стадія – стадія сірого спечінкування, при якій 
у легеневій тканині спостерігаються скупчення фібрину 
з лейкоцитами та еритроцитами різного ступеня дезінте-
ґрації, а альвеолярні простори заповнені запальним ек-
судатом; останньою стадією є завершення, що харак-
теризується розсмоктуванням ексудату; початок П. п. 
часто раптовий, у вигляді одноразового нападу сильно-

 ПНЕВМОНІЯ ЛІПОЇДНА – ПНЕВМОНІЯ ПНЕВМОКОКОВА



801

го ознобу (стійкі озноби, як правило, свідчать про ін-
ший діаґноз); потім, як правило, розвивається гарячка, 
біль при диханні на боці ураження (плеврит), кашель, 
задишка та виділення мокроти; при запаленні ниж ньої 
частки біль може іррадіювати і викликати підозру на 
гнійний процес у черевній порожнині; температура тіла 
швидко підвищується до 38–40,5°; частота дихання, зви-
чайно, досягає 20–45/хв, а частота пульсу – 100–140/хв; 
кашель спочатку буває сухим, але, як правило, швидко 
розвивається виділення «іржавої» мокроти або гнійної 
з прожилками крові; дані, які спостерігаються при фі-
зикальному дослідженні, залежать від характеру і стадії 
захворювання.

ПНЕВМОНІЯ ПНЕВМОЦИСТНА – див.: Пнев-
моцистоз.

П. ПОСТТРАВМАТИЧНІ – див.: П. післятравма-
тичні.

П. ПРИКОРЕНЕВА – див.: П. центральна.
П. ПРОЛІФЕРАТИВНА – хронічна П., яка харак-

теризується проліферацією альвеолярного і бронхіаль-
ного епітелію.

П. ПРОМЕНЕВА – П., яка розвива ється внаслідок 
локальної або загальної дії іонізуючого випромінюван-
ня; П. п. може проявлятися у вигляді місцевої промене-
вої реакції в ділянці легені, що за знала опромінення, а 
також у вигляді ранніх і пізніх ускладнень; прояви П. п. 
залежать від дози радіації та розмірів опроміненої ді-
лянки легені; ознаки П. п. проявляються через кілька 
тижнів після закінчення променевої терапії у вигляді 
задишки, яка постійно наростає, сухого кашлю, що під-
силюється при фізичному навантаженні та глибокому 
диханні; температура, звичайно, нормальна; у більш тяж-
ких випадках П. п. характеризується підвищенням тем-
ператури, кашлем, задишкою, болями в грудях; П. п. мо-
жуть набувати хронічного перебігу з розвитком пневмо-
склерозу та рубцевого заміщення середостіння.

П. ПРОМІЖНА – див.: П. інтерсти ційна.
П. РЕВМАТИЧНА – гостра П., яка розвивається 

при ревматизмі; зумовлена фібриноїдним некрозом сті-
нок легеневих судин; має вогнищевий, інколи частко-
вий характер.

П. СЕҐМЕНТАРНА – П., поширена в межах сеґ-
мента легені.

П. СЕРОЗНА – П., при якій в альвеолярному ексу-
даті виявляється незначна кількість білків та клітинних 
елементів.

П. СЕРОЗНО-ГЕМОРАҐІЧНА – П., яка характе-
ризується серозним ексудатом з домішкою великої кіль-
кості еритроцитів.

П. СЕРОЗНО-ФІБРИНОЗНА – П., яка характери-
зується серозним ексудатом з домішкою фібрину.

П. СТАФІЛОКОКОВА – П., яка спричинюється 
стафілококами (Stphylococcus aureus); характеризуєть-
ся тенденцією до рецидивуючих ознобів, некрозами тка-
нини з утворенням абсцесів і пневматоцеле (частіше за 
все в дітей), бурхливим перебігом з вираженим спадом 
сил; рентґенолоґічні зміни варіабельні; частіше спос-
терігається картина бронхопневмонії, інколи з абсце-

сом або плевральним випотом; П. с. емболічна характе-
ризується множинними розсіяними ін фільтратами, які 
схильні до кавернізації і можуть бути гематоґенного по-
ходження; звичайно, П. с. має яскраво виражену симп-
томатику, але в деяких випадках перебіг захворювання 
досить в’ялий, інколи з переходом у хронічну П. або 
хронічний абсцес легені.

П. СТРЕПТОКОКОВА – П., яка спричинюється 
стрептококами (β-гемолітичні стрептококи групи А); за-
хворювання виникає в основному як ускладнення грипу, 
кору, вітряної віспи або коклюшу; кашель, болі в грудях, 
задишка, гарячка, як правило, виникають раптово; ха-
рактерним є розвиток плевриту; при рентґенолоґічному 
дослідженні спостерігається інтерстиційна бронхопнев-
монія зі значним плевральним випотом; при торакоцен-
тезі можна отримати серозну, серозно-гемораґічну або 
гнійну рідину; інколи розвивається часткова П. з утво-
ренням абсцесу.

П. ТОКСИЧНА – П., яка виникає внаслідок дії на 
легені деяких токсичних або отруйних речовин.

П. ТОТАЛЬНА – П., яка характеризується запаль-
ним ураженням усієї легені.

П. ТРАВМАТИЧНА – див.: П. після травматична.
П. ФІБРИНОЗНА – див.: П. серозно-фібринозна.
П. ФІБРИНОЗНО-ГЕМОРАҐІЧНА – П., при якій 

альвеолярний ексудат містить велику кількість фібрину 
і еритроцитів.

П. ФРІДЛЕНДЕРІВСЬКА – див.: Фрідлендерівсь-
ка пневмонія.

П. ХЛАМІДІАЛЬНА – П., яка спричинюється 
Chlamydia pneumoniae; раніше цей мікроорґанізм нази-
вали TWAR (Taiwan acute respiratory agent – тайвансь-
кий гострий респіраторний аґент); серед осіб у віці 5–35 
років Chlamydia pneu moniae як причина П. поступається 
тільки Mycoplasma pneumoniae; за клі нічною картиною 
захворювання схоже з мікоплазмовою П.

П. ХРОНІЧНА – являє собою, як правило, локалі-
зований процес, який є результатом не вилікуваної пов-
ністю гострої пневмонії; морфолоґічним субстратом П. 
х. є пневмосклероз або карніфікація легеневої тканини, 
а також незворотні зміни в бронхіальному дереві за ти-
пом локального хронічного бронхіту, що клінічно про-
являється рецидивами запального процесу в ураженій 
частині легень; залежно від переважання тих чи інших 
морфолоґічних змін П. х. поділяють на інтерстиційну 
(з переважанням склерозу перибронхіального інтерсти-
цію) і карніфікуючу (з переважанням карніфікації аль-
веол); залежно від поширеності розрізняють вогнищеву 
(частіше карніфікуючу), сеґментарну, часткову і тоталь-
ну (з ураженням всієї легені) П. х.

П. ЦЕНТРАЛЬНА – П., яка характеризується ло-
калізацією запальних вогнищ у прикореневому відділі 
легень; при цьому плевра у патолоґічний процес не втяг-
нена.

П. ЧАСТОЧКОВА – П., при якій спостерігається 
ураження однієї часточки легені.

П. ЧАСТКОВА – П., при якій спостерігається ура-
ження однієї частки легені.
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ПНЕВМОНІЯ ЧЕРЕВНОТИФОЗНА – П., яка ус-
кладнює перебіг черевного тифу; розвивається на 3-4 
тижні захворювання; характеризується утворенням у ле-
геневій тканині та в реґіонарних лімфатичних вузлах че-
ревнотифозних ґранульом.

П. ШАРКО – див.: Шарко пневмонія.
П. АСФІКТИЧНА – див.: Гіаліново-мембранна хво-

роба новонароджених.
ПНЕВМОНІЯ ІЛЛІНОЙС – гостре ін фекційне за-

хворювання, яке спричиню ється Myagawanella illinii, що 
належить до групи хламідій; характеризується розвит-
ком пневмонії з тяжким перебігом.

П. ІНТЕРСТИЦІЙНА МОНОНУКЛЕАРНА ФІБ-
РОЗУЮЧА ВОГНИЩЕВА – див.: Вільсона – Мікіті 
синдром.

ПНЕВМОНІЯ ЛУЇЗІАНИ – гостре ін фекційне 
захворювання, яке спричи ню ється Myagawanella 
louisianae, що належить до групи хламідій; характери-
зується розвитком пневмонії з тяжким перебігом.

П. ПЛАЗМОКЛІТИННА – див.: Пневмоцистоз. 
П. ОСТЕОПЛАСТИЧНА – патолоґічні зміни в ле-

генях, які характеризуються утворенням вогнищ закос-
теніння в сполучній тканині легень та перифокальним 
запаленням. 

ПНЕВМОНОЛОҐІЯ – див.: Пульмонолоґія.
ПНЕВМОНОПЕКСІЯ – див.: Пневмопексія.
ПНЕВМООРБІТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-

слідження орбіти, при якому для контрастування засто-
совують ґаз.

ПНЕВМОПАТІЯ – група патолоґічних процесів у 
легенях неясної етіолоґії.

ПНЕВМОПАТІЯ ОСТЕОПЛАСТИЧНА – пато-
лоґічний процес у легенях, який характеризується ут-
воренням між альвеолами і альвеолярними ходами га-
лузистих тяжів кісткової тканини.

ПНЕВМОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація легені до 
грудної стінки, іншої легені, діафраґми, медіастинальної 
плеври, перикарда з метою закриття рани грудної стінки 
або медіастинальної плеври, а також утримання легені в 
певній позиції та попередження її колапсу.

ПНЕВМОПЕЛЬВІОҐРАФІЯ – див.: Пельвіоґрафія.
ПНЕВМОПЕЛЬВІОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: 

Пельвіоґрафія.
ПНЕВМОПЕРИДУРОҐРАФІЯ – рент ґенолоґічне 

дослідження спинного мозку після введення ґазу в епі-
дуральний простір.

ПНЕВМОПЕРИКАРД – наявність повітря в по-
рожнині перикарда; розрізняють спонтанний і штуч-
ний П.

ПНЕВМОПЕРИКАРДІОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження серця і пе рикарда після введення ґазу в 
перикар діальну порожнину.

ПНЕВМОПЕРИТОНЕОҐРАФІЯ – див.: Пневмо-
перитонеум діаґностичний.

ПНЕВМОПЕРИНЕФРОС – див.: Пневморен.
ПНЕВМОПЕРИТОНЕОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 

дослідження орґанів черевної порожнини після введен-
ня ґазу в черевну порожнину.

ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМ – скупчення або присут-
ність повітря чи інших ґазів у черевній порожнині.

П. ДІАҐНОСТИЧНИЙ – рентґенолоґічне дослід-
ження орґанів черевної порожнини після введення в неї 
ґазу.

П. ЛІКУВАЛЬНИЙ – введення повітря в черевну 
порожнину з лікувальною метою.

П. ПРОРИВНИЙ – П., який є наслідком проривання 
стінки шлунка або кишки.

ПНЕВМОПЕРИЦИСТОҐРАФІЯ – перицистоґра-
фія, при якій у передміхуровий простір вводиться ґаз.

ПНЕВМОПІЄЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження ниркових миски та чашечок після введення 
в них ґазу.

ПНЕВМОПІЄЛОУРЕТЕРОҐРАФІЯ – рентґено-
лоґічне дослідження ниркових миски, чашечок та сечо-
воду після введен ня в них ґазу.

ПНЕВМОПЛЕВРИТ – плеврит, який характери-
зується накопиченням у плевральній порожнині ексу-
дату та повітря.

ПНЕВМОРЕН – заповнення ґазом нав колониркового 
простору.

П. ДІАҐНОСТИЧНИЙ – введення ґазу в навколо-
ниркову тканину з метою рентґенолоґічного досліджен-
ня нирки та надниркової залози.

П. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – П., який виникає внаслідок 
патолоґічних станів (анаеробної інфекції навколонирко-
вої тканини, перфорації заочеревинної частини дванад-
цятипалої кишки).

ПНЕВМОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Пневмоґра-
фія.

ПНЕВМОРЕТРОПЕРИТОНЕУМ – заповнення ґа-
зом заочеревинного простору.

П. ДІАҐНОСТИЧНИЙ – введення ґазу в заочере-
винний простір з метою контрастування розміщених у 
ньому орґанів при їхньому рентґенолоґічному дослід-
женні.

П. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – П., який виникає внаслідок 
патолоґічних станів (анаеробна інфекція заочеревинної 
або навколониркової тканини, проникаючі пошкодження 
заочеревинних відділів дванадцятипалої кишки, висхід-
ної або низхідної ободової кишки).

ПНЕВМОРИКЕТСІОЗ – див.: Ку-гарячка.
ПНЕВМОСИНУС – збільшення лобних пазух 

внаслідок розтягнення їх повітрям, що зумовлено фор-
муванням клапанного механізму в отворах, які сполуча-
ють пазухи з порожниною носа.

ПНЕВМОСИНУСИТ – запалення слизової оболон-
ки збільшених і заповнених повітрям приносових па-
зух.

ПНЕВМОСКЛЕРОЗ – розростання сполучної тка-
нини в легенях, що призводить до порушення їхніх фун-
кцій.

П. АТЕЛЕКТАТИЧНИЙ – П., який виникає внаслі-
док ателектазів легенів, що призводить до розвитку го-
ловного патоґенетичного фактора П. а. – порушення 
лімфообігу; лімфоплетора, розвиваючись у малорухо-
мій ділянці легені (ателектазі), супроводжується виті-
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канням лімфи, просочуванням наближених один до од-
ного фіброзних прошарків строми легені білками та їх-
німи метаболітами, що разом з виникаючою при цьому 
гіпо ксією сприяє проліферації фібробластів та фібри-
лоґенезу.

ПНЕВМОСКЛЕРОЗ БРОНХОҐЕННИЙ – П. за-
пального походження; при бронхітах запальний про-
цес не має ізольованого пери бронхіального характеру, 
а швидко стає периваскулярним внаслідок великої кіль-
кості колатералей між лімфатичними судинами та кро-
воносними судинами легенів; порушення лімфоґенного 
та бронхоґенного дренування внаслідок бронхіту або 
бронхіальної гіперсекреції сприяє переходу запалення 
на легеневу тканину.

П. БРОНХОЕКТАТИЧНИЙ – П., який розвиваєть-
ся при бронхоектазах; зумовлений перифокальним за-
паленням інтерстицію міжальвеолярних перегородок, 
ателектазами, розвитком ґрануля ційної тканини; може 
розвиватися циротична деформація судин, особливо су-
дин кореня легені, що може призвести до аневризматич-
ного розширення одних та стискування інших судин; де-
формація судин сприяє шунтуванню крові, порушенню 
насичення крові киснем, підсиленню кровонаповнення 
бронхіальних вен, що є причиною їхнього розширення, 
кровотеч та бронхіальної гіперсекреції.

П. ВОГНИЩЕВИЙ – П., який характеризується об-
меженими, нечисленними, дрібними вогнищами ура-
ження.

П. ДИСПЛАСТИЧНИЙ – П., зумовлений ано-
маліями легень, частіше за все кістозною гіпоплазією 
або ферменто патіями – муковісцидозом, дефіцитом α1-
антитрипсину, що сприяє розвитку емфі земи; при му-
ковісцидозі, поряд з порушенням прохідності бронхів 
внаслідок наявності густого секрету, має значення спад-
кова аномалія ґлікозаміноґліканів у фібробластах.

П. ДИФУЗНИЙ – П., який спостерігається в обох 
легенях і характеризується рівномірністю патолоґічних 
змін у них.

П. ДИФУЗНИЙ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – П., який ви-
никає на фоні алерґіч ного фіброзуючого альвеоліту; 
розвивається в ретикулярній стромі легені, яка є бага-
тою капілярами і входить до складу міжальвеолярних 
перегородок, стінок бронхів та слизової оболонки брон-
хів.

П. ЗАПАЛЬНИЙ – П., який розвива ється внаслідок 
запалення; в основі П. з. лежить карніфікація, дозріван-
ня ґрануляційної тканини, якщо спостерігались нагноєн-
ня або некрози; фіброз вогнищ інтерстиційного запален-
ня міжальвеолярних перегородок; запальна інфільт рація 
та склероз стінок бронхіол призводять до розвитку, так 
званої, стільникової легені з деструкцією міжальвео-
лярних перегородок; серед П. запального походження 
розрізняють метапневмонічний, бронхоґенний, бронхо-
ектатичний, бронхіолярний та плевроґенний.

П. ІМУННИЙ – П., який розвивається при біль-
шості форм фіброзуючого альвеоліту та ґранульоматозу 
легені; спостерігається відкладання імунних комплексів 
та скупчення імунокомпетентних клітин (лімфоцитів, 

плазмоцитів, а також еозинофілів) за ходом базальної 
мембрани міжальвеолярних перегородок; процес часті-
ше має двобічний характер.

П. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – П. з переважною локалі-
зацією у міжальвеолярних перегородках, а також у тка-
нині навколо судин та бронхів; ускладнює перебіг інтер-
стиційної пневмонії.

П. КАРДІОҐЕННИЙ – П., який розвивається при 
захворюваннях серця, що призводить до тривалоґо за-
стою крові в малому колі кровообігу; локалізується пе-
реважно навколо кровоносних судин.

П. МЕТАТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – П., який розви-
вається на фоні змін, що виникли внаслідок раніше пе-
ренесеного туберкульозу.

П. ПЕРИБРОНХІАЛЬНИЙ – П., який локалізуєть-
ся навколо бронхів.

П. ПЕРИВАСКУЛЯРНИЙ – П., який локалізуєть-
ся навколо судин.

П. ПИЛОВИЙ – П., який розвивається внаслідок 
тривалого, систематичного вдихання пилу. 

П. ПЛЕВРОҐЕННИЙ – П., який локалізується в по-
верхневих шарах легені і зумовлений поширенням за-
пального процесу з плеври.

П. ПЛЕВРОҐЕННИЙ ОБМЕЖЕНИЙ – плев-
роґенний П., який має локальний характер; проявляєть-
ся значними швартами та дифузним сітчастим, в основ-
ному периваскулярним, П. на фоні колапсу легеневої 
тканини. 

П. ПНЕВМОКОНІОТИЧНИЙ – П., який виникає 
внаслідок запилення повітря промисловими, мінераль-
ними та рослинними речовинами.

П. ПРОМЕНЕВИЙ – П., який виникає внаслідок дії 
іонізуючого випромінювання, що призводить до дистро-
фічних процесів у легенях; певну роль у розвитку П. має 
супутня променева пневмонія.

П. СЕҐМЕНТАРНИЙ – П., який розвився лише в 
одному із сеґментів легень.

П. СИЛІКОТИЧНИЙ – П., зумовлений тривалим 
систематичним вдиханням пилу, що містить двоокис 
кремнію. 

П. СІТЧАСТИЙ ЛІМФОҐЕННИЙ – морфолоґічна 
форма дифузного П.; П. с. л. не має специфічних мор-
фолоґічних ознак, зустрічається при всіх етіолоґічних 
формах П.; в основі розвитку лежать лімфоґенні пору-
шення; має великокомір ковий характер, розвивається в 
межах фіброзної строми легені, яка обгортає судини та 
бронхи перших порядків галузін ня, іммобілізуючи їх 
при дихальних екскурсіях легень.

П. СКЛЕРОДЕРМІЧНИЙ – П., який розвивається 
при системній склеродермії внаслідок ураження дріб-
них судин легень; характеризується переважним ура-
женням тканини навколо судин та між альвеолярних пе-
регородок.

П. ТОКСИЧНИЙ – П., який виникає внаслідок дії 
хімічних факторів виробничого середовища, що мають 
подразнюючу дію на дихальні шляхи та легені; П. т. та-
кож може бути зумовлений ураженням легень отруйни-
ми речовинами.
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ПНЕВМОСУБМАНДИБУЛОҐРАФІЯ – рентґено-
лоґічне дослідження підщелепної слинної залози після 
введення ґазу в оточуючу тканину.

ПНЕВМОТАХОҐРАМА – крива, яка відбиває змі-
ни об’ємної швидкості потоку повітря, що вдихається та 
видихається протягом дихального циклу.

ПНЕВМОТАХОҐРАФІЯ – дослідження механіки 
дихання, що ґрунтується на запису швидкості руху та 
об’єму повітря, що вдихається і видихається.

ПНЕВМОТИРЕОҐРАФІЯ – див.: Пневмотиреої-
доґрафія.

ПНЕВМОТИРЕОЇДОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 
дослідження щитоподібної залози після введення ґазу 
в оточуючі її тканини.

ПНЕВМОТИФ – див.: Пневмонія черевнотифозна.
ПНЕВМОТОМІЯ – хірурґічне розрізання легені.
ПНЕВМОТОРАКС – скупчення повітря або інших 

ґазів у плевральній порожнині, що спостерігається, зви-
чайно, після прориву туберкульозної каверни або після 
поранення грудної клітки; може також виникати спон-
танно за відсутності будь-яких змін у легенях.

П. ВІДКРИТИЙ – П., при якому повітря надходить 
у плевральну порожнину при вдиху і виходить при ви-
диху; характерні виражені патофізіолоґічні порушення; 
поряд з виникаючим повним колапсом легені спостері-
гається зміщення та коливання (флотація) середостіння 
під час вдиху та видиху, що призводить до перегинан-
ня і стискування порожнистих вен, зменшення притоку 
крові до серця; порушення ґазообміну при П. в. значною 
мірою пов’язане з виникненням, так званого, парадок-
сального дихання (переміщення повітря під час видиху 
із здорової легені в ту, що спалася, і зворотне надход-
ження його під час вдиху).

П. ВНУТРІШНІЙ – П., при якому плевральна по-
рожнина сполучається з атмосферою через дефекти в 
легеневій тканині, трахеї або бронхах.

П. ЗАКРИТИЙ – П., при якому відсутнє сполучення 
між плевральною порожниною та атмосферою.

П. ЗОВНІШНІЙ – П., при якому плевральна порож-
нина сполучається з атмо сферою через дефект у груд-
ній клітці.

П. КЛАПАННИЙ – П., при якому повітря при вди-
ху надходить у плевральну порожнину, а при видиху не 
може вийти з неї внаслідок клапанного перекриття от-
вору в плеврі.

П. НАПРУЖЕНИЙ – виражений ступінь клапан-
ного П, при якому тиск повітря в плевральній порож-
нині значно перевищує атмосферний тиск; П. н. най-
тяжча форма П., при якій розлади дихання та кровообігу 
швидко проґресують.

П. ОПЕРАЦІЙНИЙ – див.: П. хірурґічний.
П. ПЛАЩЕПОДІБНИЙ – закритий П., який харак-

теризується поширенням ґазу над всією зовнішньою по-
верхнею легені. 

П. СПОНТАННИЙ – внутрішній П., який розви-
вається раптово при будь-якому патолоґічному процесі 
в легенях.

П. ТРАВМАТИЧНИЙ – П., зумовлений травматич-
ним пошкодженням плеври.

П. ХІРУРҐІЧНИЙ – П., який виникає внаслідок 
розтину плевральної порожнини при хірурґічному втру-
чанні.

П. ЕКСТРАПЛЕВРАЛЬНИЙ – введення повітря 
між пристінковою плеврою і внутрішньогрудною фас-
цією; метод колапсотерапії.

П. ЛІКУВАЛЬНИЙ – введення повітря в плевраль-
ну порожнину з лікувальною метою; метод колапсоте-
рапії туберкульозу легень.

П. ШТУЧНИЙ – введення повітря в плевральну по-
рожнину з лікувальною або діаґностичною метою.

ПНЕВМОФІБРОЗ – див.: Пневмосклероз.
ПНЕВМОХОЛЕЦИСТИТ – холецистит, який суп-

роводжується скупченням ґазу в жовчному міхурі; 
викликається збудниками анаеробної інфекції.

ПНЕВМОЦЕФАЛІЯ – проникнення повітря в по-
рожнину черепа; залежно від місця скупчення повітря 
розрізняють П. екстрацеребральну (скупчення повітря 
поза мозком – епідурально, субдурально, субарахної-
дально), інтрацеребральну (скупчення повітря в тканині 
мозку), інтравентрикулярну (скупчення повітря в шлу-
ночках мозку) або змішану. 

ПНЕВМОЦИСТЕРНОҐРАФІЯ – рент ґенолоґічне 
дослідження головного мозку після контрастування під-
павутинних цистерн ґазом.

ПНЕВМОЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження сечового міхура після контрастування його 
ґазом.

ПНЕВМОЦИСТОЗ – захворювання, яке спричи-
нюється пневмоцитами (Pneu mo cystis carinii); зустрі-
чається переважно в дітей; джерелом П.можуть бути 
люди та тварини – хворі і носії збудників; основний 
шлях передачі повітряно-крапельний, але можливий 
також і трансплацентарний; інкубаційний період у се-
редньому дорівнє 30–40 днів; характеризується ура-
женням легень; при гістолоґічному дослідженні в про-
світі альвеол, а інколи в міжальвеолярних перегород-
ках виявляється велика кількість пневмоцитів та біл-
кові маси, багаті імуноґлобулінами; в альвеолах, нав-
коло конґломератів паразитів, що розпадаються, розмі-
щені макрофаґи, нейтрофільні лейкоцити, фібрин; 
строма легень, стінки дрібних бронхів і міжальвео-
лярні перегородки потовщені, інфільтровані різними 
кл і тин ними елементами з переважанням плазматич-
них та лімфоїдних клітин; за хворювання розвивається 
поступово і проходить три стадії: І стадія – триває від 
кількох днів до кількох тижнів; характеризується час-
тим диханням, задишкою, ціанозом носогубного три-
кутника при смоктанні та крику; ІІ стадія – клінічна 
картина характеризується ціанозом, задишкою, тахіп-
ное, сухим нав’язливим кашлем, збільшенням селезін-
ки і печінки, респіраторним ацидозом, тяжкими мета-
болічними розладами, розвитком легенево-серцевої 
недостатності; ІІІ стадія – стан покращується; пере-
біг П. хвилеподібний: періоди покращання змінюють-
ся підсиленням задишки, кашлю та інших симптомів; 
тривалість захворювання в неускладнених випадках 
4–8 тижнів. 
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ПНЕВМОЦИСТОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: 
Пневмоцистоґрафія.

-ПНОЕ – (грец. pnoē, pnoia – дихання) – частина 
складних слів, яка означає належність до дихання.

«ПОБИТОЇ ДИТИНИ» СИНДРОМ – немотивова-
не або недостатньо мотивоване повторюване серйозне 
фізичне насильство над дітьми, що, як правило, здійс-
нюється кимось із батьків чи опікуном.

ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ – побіч-
ний ефект, що не відпові дає терапевтичній меті; небез-
печна або побічна дія лікарського засобу в терапевтичних 
дозах, яка проявляється одночасно з основною дією.

ПОВЕДІНКА – сукупність дій, які здійснюються ін-
дивідуумом у процесі його взаємодії з оточуючим сере-
довищем.

ПОВЕДІНКА КОНТРФОБІЧНА – активний по-
шук фобічного об’єкта, що часто призводить хворого до 
ситуації, яка загрожує реальною небезпекою.

ПОВЕДІНКИ КВАНТИ – етапи цілеспрямованої 
поведінки, кожний із яких зумовлений певною потре-
бою орґанізму в отриманні в зовнішньому середовищі 
корисного для орґанізму результату пове дінки; після до-
сягнення індивідуумом цього результату відбувається 
задоволення потреби, а незадоволена потреба викликає 
наступний квант поведінки; внутрішньомозкові процеси 
кожного кванта поведінки мають ізоморфну архітектуру, 
яка відповідно до теорії функціональних систем вклю-
чає кілька послідовних ста дій; початковою стадією внут-
рішньомозкової орґанізації цілеспрямованої поведінки 
є аферентний синтез; нейрофізіолоґічною основою йо-
го є механізм конверґенції до окремих нейронів різних 
відділів мозку збуджень, які пов’язані з мотивацією, ме-
ханізмами пам’яті, пусковою і обставинною аферента-
ціями; мотиваційне збудження, яке виникло в мозку на 
основі внутрішньої потреби, витягує із пам’яті накопи-
чений досвід різних варіантів цілеспрямованої поведін-
ки; на стадії аферентного синтезу суб’єкти виконують ви-
бір із різноманітних обставинних подразників одного, що 
стає сиґналом про можливість початку цілеспрямованої 
поведінки; аферентний синтез закінчується стадією при-
йняття рішення, і в мозку відбувається наступний систем-
ний процес – еферентний синтез; одночасно формується 
проґрама поведін ки і орґанізується апарат передбачення 
майбутнього результату, в який надходять копії виконав-
чих еферентних команд; комплекс соматичних і веґета-
тивних процесів викликає поведінку, спрямовану на до-
сягнення корисного для орґанізму результату; після досяг-
нення орґанізмом результату поведінки сиґналізація про 
його параметри за допомогою зворотної аферентації над-
ходить у ц. н. с., де співставляється з моделлю необхідно-
го результату в акцепторі результату дії; у випадку збігу 
результату системна орґанізація поведінки закінчується і 
у випадку задоволення внутрішньої потреби відбувається 
зміна попереднього кванта поведінки на наступний, який 
визначається новою провідною потребою орґанізму.

ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ – сила, яка діє на одини-
цю площі поверхні поділу двох фаз, що перебувають у 
стані рівноваги.

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИЙ ФАКТОР – див.: Ан-
тиателектатичний фактор.

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – засоби, 
які здатні адсорбуватися на поверхні поділу фаз і знижу-
вати її поверхневий натяг.

ПОВІКИ (PALPEBRAE) – складки шкіри, що роз-
міщені попереду очного яблука і при змиканні затуля-
ють його; розрізняють передню, опуклу поверхню пові-
ки, і задню, вгнуту; мають вільний край П. з переднім і 
заднім ребрами; розрізняють два шари, дві пластинки: 
шкірно-м’язову і глибоку (задню) – кон’юнктивально-
хрящову.

ПОВІКОЗІНИЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Орбіку-
лярний рефлекс.

ПОВІКОТРИМАЧ – інструмент, призначений для 
утримування повік при хірурґічних втручаннях на оці.

ПОВІЛЬНІ ВІРУСИ – група вірусів, які спричиню-
ють переважно хвороби нервової або кровотворної сис-
теми, що повільно розвиваються.

ПОВІЛЬНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ – група вірусних 
захворювань людини та тварин, що характеризуються 
тривалим інкубаційним періодом, своєрідним уражен-
ням орґанів і тканин, повільним проґресуючим перебі-
гом зі смертельним результатом. Залежно від етіолоґіч-
них аґентів П. в. і. поділяються на дві групи. До першої 
групи належать власне по вільні віруси, які здатні викли-
кати тільки П. в. і. – спонґіоформні енцефалопатії: віру-
си куру, хвороби Крейтцфельдта – Якоба, проґресивного 
супрануклеарного паралічу і, вірогідно, хвороби Альц-
геймера. У наш час більшість авторів відносить ці хво-
роби до групи пріонових за хворювань. До другої групи 
належать віруси, які викликають гостру інфекцію і, як 
виняток, П. в. і. – віруси кору, краснухи, лімфоцитарно-
го хоріоменінґіту, інфекційної анемії коней. Загальною 
патоґенетичною основою П. в. і. є накопичення збудни-
ків у різних орґанах і тканинах зараженого орґанізму за-
довго до перших клінічних проявів та тривале розмно-
ження вірусів у тих орґанах і тканинах, в яких ніколи не 
виявляються патогістолоґічні зміни.

ПОВІТРОЛІКУВАННЯ – див.: Аеротерапія.
ПОВІТРЯ АТМОСФЕРНЕ – суміш ґазів, що утво-

рюють атмосферу Землі; містить (в об’ємних відсотках): 
азоту – 78,09, кисню – 20,95, інертних ґазів – 0,93, вуг-
лекислоґо ґазу – 0,03.

«ПОВІТРЯНОЇ ПОДУШКИ» СИМПТОМ – див.: 
Дюпре симптом.

ПОВІШЕННЯ – вид странгуляційної механічної ас-
фіксії, яка розвивається внаслідок стискування шиї пет-
лею під дією ваги власного тіла.

ПОВОРОТНИЙ ТИФ – епідемічний (вошивий) і 
ендемічний (кліщовий) спірохетози.

ПОВОРОТНИЙ ТИФ ЕНДЕМІЧНИЙ (КЛІЩО-
ВИЙ) – гостре інфекційне за хворювання з природною 
вогнищевістю, спричинюється спірохетами роду Borrelia 
і передається кліщами роду Ornithodoros; проявляється 
численними нападами гарячки, які змінюються безга-
рячковими періодами. Розрізняють африканський, аме-
риканський, східноазіатський, західноазіатський, серед-
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ньоазіатський, кавказький та інші форми П. т. е. Перебіг 
захворювання залежить від виду спірохет, які виклика-
ли хворобу.

ПОВОРОТНИЙ ТИФ ЕПІДЕМІЧНИЙ (ВОШИ-
ВИЙ) – гостре інфекційне захворювання, яке спричи-
нюється спірохетою Borrelia recurrentis, переда ється во-
шами і характеризується полі циклічним перебігом – на-
падами гарячки з м’язовими і головними болями, збіль-
шенням селезінки і печінки, незначною жовтяницею, що 
змінюються безгарячковими періодами.

ПОВОРОТНОГО НЕРВА СИНДРОМ – 1) при 
двобічному ураженні поворотного гортанного нерва 
спостерігається поєднання порушень фонації і дихан-
ня; 2) при однобічному ураженні поворотного гортан-
ного нерва спостерігається порушення фонації. 

ПОВТОРЮВАНОСТІ СИМПТОМ – сприйнят-
тя хворим всіх нових впливів на нього як повторень 
впливів, які тільки що мали місце; ознака гострої ак-
рихінової інтоксикації.

ПОВ’ЯЗКИ – засіб для лікування пошкоджень та за-
хворювань, який полягає в накладенні на вогнище ура-
ження перев’язувального матеріалу і фіксації його на 
ділянці ураження або іммобілізації самої ураженої ді-
лянки.

ПОДАҐРА – захворювання, зумовлене порушеннями 
пуринового обміну, що призводить до підвищення рівня 
сечової кислоти в крові та відкладання уратів у ткани-
нах; виділяють первинну і вторинну П.; в основі П. ле-
жить підвищення рівня сечової кислоти в крові – гіперу-
рикемія, яка може мати різне походження; виділяють дві 
основні причини її: підвищення синтезу і (або) розпаду 
пуринових основ, які є джерелом утворення сечової кис-
лоти і входять до складу нуклеїнових кислот (метаболіч-
на гіперурикемія, або метаболічна подаґра), і уповіль-
нення виведення сечової кислоти з сечею (ниркова гі-
перурикемія, або ниркова подаґра); при П. відбуваєть-
ся відкладення кристалів уратів у суглобових хрящах, 
епіфізах кісток, навколосуглобових тканинах, нирках та 
інших орґанах; виді ляють три стадії типового розвитку за-
хворювання: безсимп томну гіперурикемію, інтермітуючу 
і хронічну; клінічна картина проявляється, головним чи-
ном, гострим і рецидивуючим артритом, утворенням під-
шкірних вузликів, симптомами сечокам’яної хвороби.

ПОДАҐРА ВАПНИСТА – див.: Ліпокальциноґра-
нульоматоз.

ПОДАҐРА КАЛЬЦІЄВА – див.: Кальциноз обме-
жений.

ПОДАҐРА ПІРОФОСФАТНА – див.: Псевдоподаґ-
ра.

ПОДАЛҐІЯ – біль у ступні, головним чином, у ді-
лянці передплесна; виникає, як правило, при плоскій 
ступні.

ПОДВІЙНИЙ БЛОК – порушення нервово-м’язової 
провідності за типом антидеполяризаційного блоку.

ПОДВОЄННЯ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ – 
аномалія розвитку, яка характеризується випинанням 
стінки дванадцятипалої кишки, частіше з внутрішнього 
краю її низхідної частини.

ПОДВОЄННЯ СПИННОГО МОЗКУ – див.: Діас-
тематомієлія.

ПОДВОЄННЯ ТРАВНОГО ТРАКТУ – аномалія 
розвитку, що характеризується наявністю на різних рів-
нях травного тракту сферичних або поздовжніх порож-
нин, які сполучаються з ним або є ізольованими і вис-
телені слизовою оболонкою.

ПОДЕНЦЕФАЛІЯ – аномалія розвитку, яка харак-
теризується розміщенням більшої частини головного 
мозку поза порожниною черепа.

ПОДІЛ КЛІТИНИ – процес утворення із однієї клі-
тини двох, або більше нових клітин.

-ПОДІЯ – див.: Под(о).
ПОД(О) – (-подія; грец. pus, podos – нога, ступня) – 

частина складних слів, яка означає належність до но-
ги, ступні.

ПОДОМЕТР – прилад для вимірювання довжини, 
ширини та висоти ступні людини.

ПОДОМЕТРІЯ – вимірювання різних відділів ступ-
ні.

ПОДОРОЖНИК ВЕЛИКИЙ (PLAN TAGO MA-
JOR L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини по-
дорожникових. Листки зібрані в розетку, яйцеподіб ні, ці-
локраї, на довгих черешках, з 5-9 подовженими жилками. 
Суцвіття – густий простий колос, довгий, циліндричний. 
Цвіте з травня до вересня. Квітки дрібні, плівчасті, буру-
ватого кольору. Коробочка містить 8-16 блискучих насі-
нин. Дія: кровоспинна, антисептична, обволікаюча, від-
харкувальна, протизапальна, секреторна, знеболююча.

ПОДРАЗЛИВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські 
засоби, які мають місцеву подразливу дію на шкіру та 
слизові оболонки; застосовують з метою послаблення 
больових відчуттів та лікування запальних процесів.

ПОДРАЗЛИВІСТЬ – див.: Збудливість.
ПОДРАЗНЕННЯ – дія факторів оточуючого або 

внутрішнього середовища (подразників) на орґани та 
тканини.

ПОДРАЗНЕННЯ СИМПТОМ – симптоми, що ви-
никають внаслідок подразнення центрів або шляхів не-
рвової системи за відсутності їхнього ураження.

ПОДРАЗНЕННЯ СИНДРОМ – синдроми, зумов-
лені подразненням центрів і (або) провідних шляхів не-
рвової системи при будь-яких патолоґічних процесах.

ПОДРАЗНИКИ – чинники, що викликають зміни ста-
ну живого орґанізму або утвору; можуть бути фізичними, 
хімічними, механічними; всі вони подразнюють лише за 
умов, що під час дії їхня інтенсивність швидко зростає. 

ПОДРАЗНЮВАЛЬНА СЛАБКІСТЬ – психопато-
лоґічний синдром, який характеризується поєднанням 
афективної лабільності та подразнювальності зі знижен-
ням працездатності, ослабленням концентрації уваги та 
підвищеною стомлюваністю.

ПОДРАЗНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ – лікарські засоби, 
фармаколоґічна дія яких зумовлена, головним чином, 
збуджуючою дією на закінчення аферентних нервів шкі-
ри та слизових оболонок.

ПОЖИВНА СУМІШ – концентрована суміш хар-
чових продуктів, яка піддана спеціальній обробці для 
покращення засвоюваності.

 ПОВОРОТНИЙ ТИФ ЕПІДЕМІЧНИЙ – ПОЖИВНА СУМІШ
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ПОЖИВНИЙ – такий, що містить необхідні для 
харчування речовини.

ПОЖИВНІ СЕРЕДОВИЩА – див.: Живильні се-
редовища.

ПОЗА – фіксована позиція тіла людини і його ок-
ремих частин у просторі в умовах ґравітаційного по-
ля Землі.

ПОЗА ПАТОЛОҐІЧНА – поза людини, яка спос-
терігається при деяких патолоґічних станах.

П. П. АНТАЛҐІЧНА – П., яку приймає хворий з 
метою зменшення інтенсивності або попередження бо-
лей.

П. П. «БОКСЕРА» – П. трупа людини, яка виникає 
внаслідок дії високої температури; характеризується 
напів зігнутими кінцівками в ліктьових, кульшових та 
колінних суглобах.

П. П. «ГЛАДІАТОРА» – див.: П. п. «боксера».
П. П. «ЖАБИ» – П., яка є характерною для спіналь-

ної спадкової аміотрофії; спостерігається згинання рук 
у ліктьових суглобах, ніг – у колінних суглобах; стегна 
відведені від тулуба, а плечі приведені.

П. П. ЗГИНАЛЬНА – П., яка є характерною для 
паркінсонізму; спостерігається опущення голови, зіг-
нення тулуба, приведення рук до тулуба та згинання в 
ліктьових суглобах.

П. П. «ЛЯГАВОЇ СОБАКИ» – П., яка спостері-
гається в гострому періоді менінґіту; характеризується 
розташуванням хворого на боці із зігнутими та приве-
деними до черева ногами.

П. П. МЕНІНҐІТИЧНА – див.: П. п. «лягавої со-
баки».

П. П. «ПРОХАЧА» – П., яка є характерною для ан-
кілозуючого спондилоартриту; характеризується фік-
суванням тулуба в позиції згинання та опущенням го-
лови.

П. П. «ФЕХТУВАЛЬНИКА» – див.: П. п. «боксе-
ра».

ПОЗАДУПРЯМОКИШКОВИЙ ПРОСТІР (SPA-
TIUM RETRO REC TALE) – простір, заповнений кліт-
ковиною, розміщений між власною фасцією прямої 
кишки та парієтальною фасцією, що покриває крижі; 
знизу П. п. обмежений діафраґмою тазу, вгорі досягає 
миса.

ПОЗАДУСЕРЦЕВИЙ ПРОСТІР – див.: Ретрокар-
діальний простір.

ПОЗАДУСЛІПОКИШКОВА КИШЕНЯ – див.: 
Позадусліпокишкове заглиблення.

ПОЗАДУСЛІПОКИШКОВЕ ЗА ГЛИБЛЕННЯ 
(RECESSUS RETRO CECALIS) – частина черевної 
порожни ни, яка являє собою щілиноподібний прос  тір, 
розміщений позаду сліпої кишки.

ПОЗАДУЩЕЛЕПНА ЯМКА (FOSSA RETROMAN-
DIBULARIS) – заглиблення, розміщене у верхній час-
тині шиї між галузкою нижньої щелепи та груднинно-
ключично-соскоподібним м’язом; у П. я. розміщена при-
вушна залоза.

ПОЗАМАТКОВА ВАГІТНІСТЬ – патолоґічна ва-
гітність, при якій запліднена яйцеклітина розвивається 

поза порожниною матки; залежно від місця імпланта-
ції яйця розрізняють трубну, яєчникову і черевну ва-
гітність.

ПОЗАЧЕРЕПНОЇ ЗАКУПОРКИ ВНУТРІШНЬОЇ 
СОННОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що розвивається на боці позачерепної закупорки внут-
рішньої сонної артерії; характеризується поєднанням 
оптико-геміплеґічного синдрому з ослабленням пуль-
сації сонної артерії і зниженням тиску в центральній 
артерії сітківки.

ПОЗДОВЖНЯ ДИСОЦІАЦІЯ – явище, яке харак-
теризується неоднаковою збудливістю волокон перед-
сердно-шлуночкового пучка провідної системи серця.

ПОЗДОВЖНЯ СМУЖКА ЛАТЕРАЛЬНА (STRIA 
LONGITUDINALIS LATERALIS) – парне поздовжнє 
потовщення сірого покриття, розміщене по зовнішньо-
му краю верхньої поверхні мозолистого тіла; належить 
до нюхового мозку.

ПОЗДОВЖНЯ СМУЖКА МЕДІАЛЬНА (STRIA 
LONGITUDINALIS ME DIALIS) – парне поздовжнє 
потовщення сірого покриття, розміщене по середній 
лінії верхньої поверхні мозолистого тіла; належить до 
нюхового мозку.

ПОЗДОВЖНЯ ПРОТОКА ПРИДАТКА ЯЄЧНИ-
КА (DUCTUS EPO OPHORI LONGITUDINALIS) – 
залишок ембріональної мезонефральної протоки, який 
являє собою каналець, розміщений у широкій зв’язці 
матки поблизу кінця маткової труби.

ПОЗИТРОН – елементарна частинка з позитивним 
електричним зарядом, античастинка стосовно електро-
на.

ПОЗИЦІЯ ПЛОДА – позиція осі плода стосовно 
поздовжньої осі матки.

ПОЗІХАННЯ – мимовільні дихальні рухи, що скла-
даються з глибокого повільного вдиху широко відкри-
тим ротом і швидкого енерґійного видиху. П. являє со-
бою безумовно-рефлекторний акт, що має пристосуваль-
не значення, спрямований на покращення постачання 
орґанізму киснем. Під час П. відбувається роз правлення 
альвеол, збільшується поверх ня легень.

ПОЗНЕРА (K. POSNER) СИНДРОМ – нейровеґе-
тативні регуляторні розлади уроґенітальної системи в 
чоловіків; характеризується функціональними порушен-
нями сечовипускання – полакіурія на холоді та при хви-
люванні, дизурія, порушення дизестезії в ділянці про-
межини та ґеніталій – відчуття холоду, гіпо- або гіпе-
рестезія, свербіж; порушення статевої функції (слабкі 
ерекції і передчасне відходження сімені); протаторея, 
часто спонтанне відходження сімені під час дефекації і 
(або) сечовипускання. 

ПОЗНЕРА – ШЛОССМАНА (A. POS NER – A. 
SCHLOSSMANN) СИНДРОМ – захворювання, яке 
проявляється нападами однобічного значного підви-
щення внутрішньоочного тиску; явища застійної ґлау-
коми і поява преципітатів на ендотелії рогівки не спос-
терігаються.

ПОЗОЛОҐІЯ – вчення про визначення доз ліків, про 
дозування.

 ПОЖИВНИЙ – ПОЗОЛОҐІЯ
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ПОЗОТОНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Постураль-
ний рефлекс.

ПОЙКІЛО- (грец. poikilos – строкатий, плямистий, 
різноманітний) – частина складних слів, яка означає 
«строкатий», «плямистий», «різноманітний».

ПОЙКІЛОДЕРМАТОМІОЗИТ – див.: Петжа – 
Клежа синдром.

ПОЙКІЛОДЕРМІЯ – зміни шкіри дистрофічного 
характеру, які характеризуються смугами еритеми, те-
леанґіектазією, ділянками сітчастої гіперпіґментації та 
плям депіґментації.

ПОЙКІЛОДЕРМІЯ ВРОДЖЕНА – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним типом) захворю-
вання шкіри, яке проявляється в ранньому дитинстві, 
інколи з народження; спочатку висипи мають характер 
дифузної або плямистої еритеми, потім з’являються 
телеанґіекта зії, сітчаста коричнева гіперпіґментація, 
ділянки легкої атрофії шкіри обличчя, шиї, сідниць, па-
хвових ділянок, кін цівок; характерна трикутна форма 
обличчя з широким лобом та маленьким підборіддям, 
дистрофія волосся та зубів, можливі аномалії скелету, 
за тримка росту.

ПОЙКІЛОДЕРМІЯ ЕРИТЕМАТОАТРОФІЧНА – 
див.: Пойкілодермія судинна атрофічна.

ПОЙКІЛОДЕРМІЯ СПАДКОВА СКЛЕРОЗУЮ-
ЧА – див.: Пойкілодермія вроджена.

ПОЙКІЛОДЕРМІЯ СУДИННА АТРОФІЧНА – 
захворювання, яке має хронічний перебіг з ураженням 
шкіри обличчя, шиї, тулуба та кінцівок; спостерігаються 
телеанґіектазії, піґментні плями, атрофічні ділянки; мо-
жуть також з’являтися петехії, лущення, міліарні черво-
нувато-коричнюваті фолікулярні вузлики; можливе ви-
разкування шкіри, ураження слизової оболонки рота, а 
також загальне нездужання, болі в суглобах, незначний 
набряк обличчя та кінцівок, свербіж.

ПОЙКІЛОТЕРМІЯ – порушення здатності підтри-
мувати постійну температуру тіла при зміні температу-
ри оточуючого середовища.

ПОЙКІЛОТИМІЯ – див.: Психопатія реактивно-
лабільна.

ПОЙКІЛОЦИТ – еритроцит неправильної форми.
ПОЙКІЛОЦИТОЗ – поява пойкілоцитів у крові.
ПОКЛОНУ СИМПТОМ – див.: Нері симптом (4).
ПОКОЛІННЯ – 1) (у біолоґії) група орґанізмів у по-

пуляції, однаково віддалених у родинному аспекті від 
загальних предків; напр., у людини батьки, діти, ону ки – 
три послідовних покоління; 2) (у демоґрафії) сукупність 
людей, що народилися в одному календарному році.

ПОКРИТТЄВИЙ  ШЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
(TRACTUS TEGMEN TALIS CENTRALIS) – проек-
ційний низхідний шлях, розміщений у центральній час-
тині покриття середнього мозку; містить волокна, які 
йдуть від таламуса, блідої кулі, червоного ядра та ре-
тикулярної формації середнього мозку до ретикулярної 
формації та оливи довгастого мозку.

ПОКРИТТЄВО-БУЛЬБАРНИЙ ШЛЯХ (TRAC-
TUS TECTO BUL BA RIS) – проекційний низхідний не-
рвовий шлях, який починається у верхніх горбиках пок-

риття середнього мозку, спускається, обгинаючи цент-
ральну сіру речовину, у міст та довгастий мозок і закін-
чується в ядрах черепних нервів.

ПОКРИТТЄВО-ГОРБИСТИЙ ШЛЯХ (TRACTUS 
TEGMENTO THALA MICUS) – див.: Покриттєво-тала-
мічний шлях.

ПОКРИТТЄВО-СПИННОМОЗКОВИЙ ШЛЯХ 
(TRACTUS TEC TO SPINALIS) – проекційний низхід-
ний нервовий шлях, який починається у верхніх горби-
ках покриття середнього мозку, проходить через стовбур 
мозку і передній канатик спинного мозку і закін чується 
в його передніх рогах.

ПОКРИТТЄВО-ТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ (TRAC-
TUS TEGMENTOTHA LAMICUS) – проекційний вис-
хідний нервовий шлях, який починається в ядрах пок-
риття середнього мозку і закінчується в ретикулярних 
ядрах таламуса.

ПОКРИТТЯ СЕРЕДНЬОГО МОЗКУ (TEGMEN-
TUM MESENCEPHALI) – частина середнього мозку, 
яка є продовженням покриття мосту і вгорі переходить у 
субталамічну ділянку проміжного мозку; у ній міститься 
червоне ядро; латерально і догори від червоного ядра роз-
міщений шар медіальної петлі; між цим шаром та цент-
ральною сірою речовиною лежить сітчасте утворення се-
реднього мозку; поблизу серединної лінії розміщене ядро 
окорухового нерва; під ним – парасимпатичне ядро Якубо-
вича, попереду – ядро медіального довгастого пучка (ядро 
Даркшевича); вентральна частина П. с. м. зайнята пере-
хрестям верхніх ніжок мозочка, які вище закінчуються в 
червоних ядрах; латеральніше розміщений шар медіаль-
ної петлі; поблизу серединної лінії – ядро ІV пари.

ПОКСВІРУСИ (POXVIRIDAE) – родина великих 
ДНК-вмісних вірусів; віріон П. цеглоподібної або овоїд-
ної форми, має розміри 300-450 нм × 150-260 нм; серце-
вина віріона являє собою ДНК, асоційовану з білками; 
ця структура розташована в білковій оболонці; репро-
дукція П. відбувається в цитоплазмі інфікованої кліти-
ни, хоча є дані про те, що синтез вірусоспецифічних 
РНК може здійснюватися і в ядрах.

ПОЛАКІЗУРІЯ – див.: Полакіурія.
ПОЛАКІУРІЯ – часте сечовипускання, часті пози-

ви до сечовипускання.
ПОЛГЕМУСА – ШАФЕРА – ІВЕМАРКА (POLHE-

MUS – E. SCHAFER – B. I. I. IVEMARK) СИНД-
РОМ – див.: Івемарка синдром.

ПОЛЕ ЗОРУ – простір, який одночасно сприймаєть-
ся оком при нерухомому погляді та фіксованій позиції 
голови.

П. З. АБСОЛЮТНЕ – див.: П. з. фізіолоґічне.
П. З. АНАТОМІЧНЕ – частина фізіолоґічного П. з., 

яка обмежена виступаючими частинами обличчя і зале-
жить від будови лицьового черепа та розміщення ока в 
орбіті.

П. З. БІНОКУЛЯРНЕ – П. з. обох очей разом.
П. З. ВІДНОСНЕ – див.: П. з. анато мічне.
П. З. МОНОКУЛЯРНЕ – П. з. одного ока.
П. З. СКОТОПІЧНЕ – П. з. в умовах нічного зору.
П. З. СУТІНКОВЕ – П. з. в умовах сутінкового зору.

 ПОЗОТОНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – ПОЛЕ ЗОРУ СУТІНКОВЕ
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ПОЛЕ ЗОРУ ТРУБЧАСТЕ – П. з. з різко концент-
рично звуженими межами в порів нянні з нормальними.

П. З. ФІЗІОЛОҐІЧНЕ – П. з., яке відбиває межі оп-
тичної зони сітківки; є максимальним П. з., що вклю-
чає ділянки, які затуляються виступаючими частинами 
обличчя.

П. З. ФОТОПІЧНЕ – П. з. в умовах денного зору.
ПОЛЕ ОПРОМІНЕННЯ – ділянка поверхні тіла 

пацієнта, яка підлягає дії іоні зуючого випромінювання 
при променевій терапії.

ПОЛЕ ПОГЛЯДУ – сукупність усіх точок простору, 
які може сприйняти око при своїх рухах та фіксованій 
позиції голови. 

ПОЛЕ СВІДОМОСТІ – зміст індивідуальної свідо-
мості в певний момент.

ПОЛЕ ФІКСАЦІЇ – див.: Поле погляду.
ПОЛЕГШЕННЯ (у фізіолоґії) – покращення про-

ведення нервового імпульсу, зумовлене підпороговим 
збудженням нейрона імпульсом, що раніше пройшов.

ПОЛЕНДА (A. POLAND) СИНДАКТИЛІЯ – див.: 
Поленда синдром.

ПОЛЕНДА (A. POLAND) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій грудей, плечей та долонь, який ха-
рактеризується однобічною синдактилією, симбрахідак-
тилією і брадидактилією; гомолатеральною аплазією ве-
ликого грудного м’яза або (частіше) його грудинно-ре-
берної частини; гомолатеральною аплазією грудних со-
сків і грудних залоз (не завжди); гомолатеральною від-
сутністю пахвового оволосіння.

ПОЛИН ГІРКИЙ (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини складноцвітих 
заввишки до 1 м, сріблясто-сірого кольо ру, з різким запа-
хом, гірка на смак. Стебло пряме, у верхівковій частині 
галузисте. Листки шовковисто-сірі, двічіпірчасторозсі-
чені, чергові: верхні – ланцетопо дібні, приквіткові – три-
лопатеві. Су цвіт тя – кулясті кошики, зібрані в однобоку 
волоть. Цвіте в липні-серпні. Квітки трубчасті, жовті. Дія: 
жовчогінна, жовчотворна, глистогінна, протимікробна, 
інсектицидна, посилююча секреторну діяльність залоз і 
реґулююча функцію травного каналу.

ПОЛИН ЗВИЧАЙНИЙ (ARTEMISIA VULGA-
RIS L.) – багаторічна рослина з родини складноцвітих. 
Стебло темно-червоне, заввишки 150 см. Листки пірчас-
торозсічені, з загнутими донизу краями, зверху – зелені, 
голі, знизу – білоповстисті; нижні – черешкові, верхні і 
середні – сидячі. Квітки дрібні, зібрані в кошики, жовті 
або червонуваті, у волоте подібних суцвіттях. Має бальза-
мічний запах, на смак гіркуватий. Дія: заспокійлива, жа-
рознижуюча, протисудомна, знеболююча, глистогінна.

ПОЛИСІННЯ – див.: Алопеція. 
ПОЛІАВІТАМІНОЗ – патолоґічний стан, який роз-

вивається внаслідок недостатності в орґанізмі кількох 
вітамінів.

ПОЛІ- (грец. poly- від polys – численний) – части-
на складних слів, яка означає «багато», «численний», 
«більше в порівнянні з нормою».

ПОЛІАДЕНІТ – одночасне або поєднане запалення 
кількох груп лімфатичних вузлів.

ПОЛІАКУЗІЯ – порушення слухового сприймання, 
яке характеризується тим, що одиночний звук сприй-
мається як такий, що численно повторюється через ко-
роткі проміжки часу.

ПОЛІАЛЬВЕОЛІЗ – див.: Пародонтоз.
ПОЛІАНАТОКСИН – вакцина, яка містить кілька 

анатоксинів.
ПОЛІАРТЕРІЇТ – див.: Періартеріїт вузликовий.
ПОЛІАРТЕРІЇТ ВУЗЛИКОВИЙ – див.: Періар-

теріїт вузликовий.
ПОЛІАРТЕРІЇТ НОДОЗНИЙ – див.: Періартеріїт 

вузликовий.
ПОЛІАРТРАЛҐІЯ – біль, який одночасно або пос-

лідовно відчувається в кількох суглобах.
ПОЛІАРТРИТ – одночасне запалення кількох суг-

лобів; множинний артрит.
ПОЛІАРТРИТ ВОВЧАКОВИЙ – див.: Люпус-ар-

трит.
ПОЛІАРТРИТ ЕВОЛЮТИВНИЙ ХРОНІЧНИЙ – 

див.: Ревматоїдний артрит.
ПОЛІАРТРИТ ІНФЕКЦІЙНИЙ НЕСПЕЦИФІЧ-

НИЙ – див.: Ревматоїдний артрит.
ПОЛІАРТРИТ ІНФЕКЦІЙНО-АЛЕРҐІЧНИЙ – 

поліатрит, виникнення якого, звичайно, пов’язане з за-
гостренням у хронічних вогнищах інфекції, частіше в 
носоглотці; характеризується доброякісним рецидиву-
ючим перебігом.

ПОЛІАРТРИТ ПЕРВИННИЙ ХРО НІЧНИЙ – 
див.: Ревматоїдний артрит.

ПОЛІАРТРИТ РЕВМАТОЇДНИЙ – див.: Ревма-
тоїдний артрит.

ПОЛІАРТРОЗ – дистрофічно-деґенеративне захво-
рювання багатьох суглобів одночасно.

ПОЛІАУТОВАКЦИНА – аутовакцина, яка виго-
товлена із кількох видів мікроорґанізмів, що складають 
мікрофлору даної людини.

ПОЛІВАКЦИНА – див.: Вакцина асо ційована.
ПОЛІВІТАМІНИ – лікарський препарат, що містить 

суміш багатьох вітамінів.
ПОЛІҐАЛАКТІЯ – надмірне виділення молока в жі-

нок, що годують грудьми.
ПОЛІҐАМІЯ – 1) Багатошлюбність. 2) У тварин – 

запліднення одним самцем кількох самок за період роз-
множення.

ПОЛІҐАНҐЛІОНЕВРИТ – одночасне запалення ба-
гатьох нервових ґанґліїв та пов’язаних з ними нервів.

ПОЛІҐАНҐЛІОНІТ – див.: Трунцит.
ПОЛІҐЕН – ґен, який контролює ознаку тільки за 

умови сумісної адитивної дії з аналоґічними ґенами, 
кожний із яких впливає на ступінь його прояву.

ПОЛІҐЕНІЗМ – теорія в антрополоґії про поход-
ження людських рас від різних видів і родів мавп у різ-
них місцях Землі незалежно одна від одної.

ПОЛІҐЕНІЯ – зумовленість простої фенотипової оз-
наки дією двох або більше неалельних ґенів. 

ПОЛІҐЛАНДУЛЯРНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – одно-
часне зниження функції кількох ендокринних залоз; ен-
докринна недостатність може бути наслідком інфекції, 
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інфаркту або руйнування пухлиною всієї залози чи біль-
шої її частини; частіше за все активність ендокринних 
орґанів знижується внаслідок ауто імунної реакції, яка 
супроводжується запаленням, лімфоїдною інфільтра-
цією та частковою або повною деструкцією залози; при 
аутоімунному ураженні одного орґана часто розвиваєть-
ся патолоґія інших залоз, що призводить до множинної 
ендокринної недостатності; відомі такі основні типи цієї 
недостатності: І тип – патолоґія, звичайно, проявляєть-
ся в дитинстві, найчастіше гіпопаратиреозом, а потім 
недостатністю кори надниркових залоз; часто спостері-
гається хронічний кандидоз слизових оболонок і шкіри; 
цукровий діабет спостерігається рідко; ця форма П. н. 
асоціюється з антиґенами HLA – A3 i A28; ІІ тип – не-
достатність залоз внутрішньої секреції проявляється, як 
правило, у зрілому віці; завжди уражається кора наднир-
кових залоз і дуже часто – щитоподібна залоза та ост-
рівки підшлункової залози, що призводить до розвитку 
інсулінзалежного цукрового діабету; часто виявляють-
ся антитіла до уражених орґанів; ІІІ тип – проявляєть-
ся в дорослих хворих, не включає недостатності кори 
надниркових залоз, але характеризується мінімум дво-
ма із таких станів: недостат ність щитоподібної залози, 
інсулінзалежний цукровий діабет, перніціозна анемія, 
вітиліґо і алопеція.

ПОЛІҐЛАНДУЛЯРНИЙ – багатозалозистий.
ПОЛІҐЛАНДУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – симптомо-

комплекси, що виникають внаслідок ураження всіх або 
кількох ендокринних залоз.

ПОЛІҐЛОБУЛІЯ – див.: Еритроцитоз.
ПОЛІҐНАТІЯ – вроджене подвоєння частини або 

всього альвеолярного відростка щелепи.
ПОЛІҐРАФІЧНИЙ МЕТОД – комп лексне дослід-

ження функцій орґанізму за допомогою одночасної реєст-
рації ді яль ності багатьох орґанів і систем орґанізму.

ПОЛІҐРАФІЯ (У ПСИХІАТРІЇ) – див.: Ґрафо-
манія.

ПОЛІДАКТИЛІТ СУПУРАТИВНИЙ РЕЦИДИ-
ВУЮЧИЙ – див.: Акродерматит пустульозний.

ПОЛІДАКТИЛІЯ – вроджена вада розвитку, яка 
проявляється наявністю додаткових пальців на руці або 
нозі.

ПОЛІДИПСІЯ – патолоґічно підсилена спрага і 
пов’язане з нею збільшення кількості рідини, яку випи-
ває хворий; П. виникає внаслідок подразнення питтє-
вого центру при порушенні в орґанізмі водно-сольово-
го обміну, що призводить до підвищення осмотичного 
тиску крові і подразнення осморецепторів.

ПОЛІДИСПЛАЗІЯ ЕКТОДЕРМАЛЬНА ВРОД-
ЖЕНА ТУРЕНА – ҐІС СЕЛЬ БРЕХТА – див.: Шефе-
ра синдром.

ПОЛІДИСПЛАЗІЯ ЕКТОДЕРМИ – див.: Турена 
полікератоз. 

ПОЛІДИСТРОФІЯ – див.: Ґарґоїлізм.
ПОЛІДИСТРОФІЯ ГУРЛЕР – ЕЛЛІСА – див.: 

Гурлера синдром.
ПОЛІДИСТРОФІЯ МОЗКУ ПРОҐРЕСУЮЧА – 

див.: Альперса синдром.

ПОЛІЕСТЕЗІЯ – порушення поверхневої чутли-
вості, яке характеризується тим, що подразнення од-
нієї точки сприймається як подразнення багатьох то-
чок.

ПОЛІЕТІОЛОҐІЯ – вчення, відповідно до якого од-
не і те саме захворювання може викликатися різними 
причинами.

ПОЛІКАРДІОҐРАФІЯ – неінвазивне досліджен-
ня фазової структури серцевого циклу, що ґрунтуєть-
ся на вимірюванні інтервалів між елементами синхрон-
но реєстрованих сфіґмоґрами сонної артерії, фонокар-
діоґрами та електрокардіо ґрами.

ПОЛІКАРЕНЦ-СИНДРОМ – див.: Квашіоркор.
ПОЛІКАРІОЦИТ – див.: Остеокласт.
ПОЛІКЕРАТОЗ – див.: Турена полікератоз. 
ПОЛІКЕРАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Турена полі-

кератоз.
ПОЛІКІСТОЗ – вроджена наявність у паренхіматоз-

них орґанах (частіше в нирках) множинних тонкостін-
них кіст, заповнених, як правило, прозорою рідиною.

ПОЛІКІСТОЗ ЯЄЧНИКІВ – див.: Штейна – Ле-
венталя синдром.

ПОЛІКІСТОЗНА РОДИННА ХВОРОБА – див.: 
Херувізм.

ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ ХВОРОБА – див.: 
Штейна – Левенталя синдром.

ПОЛІКІСТОЗНІ УРАЖЕННЯ НИРОК – спадкові 
ураження, які характеризуються численними двобічни-
ми кістами нирок, що збільшують розміри нирок, але 
зменшують кількість функціонуючої тканини; за типом 
успадкування розрізняють два варіанти П. у. н.: аутосом-
но-домінантну полікістозну хворобу нирок і аутосомно-
рецесивну полікістозну хворобу нирок.

ПОЛІКІСТОЗНІ ЯЄЧНИКИ – див.: Штейна – Ле-
венталя синдром.

ПОЛІКЛІНІКА – лікувально-профілактичний за-
клад для надання населенню спеціалізованої медичної 
допомоги; призначене як для хворих, що приходять, так 
і для лікування хворих удома. 

ПОЛІКОРІЯ – вроджена наявність у райдужній 
оболонці двох або більше зіничних отворів; справжня 
П. спричинюється порушенням розвитку країв очного 
келиха і характеризується тим, що зіниці реаґують на 
світло; несправжня П. виникає при частковому або не-
рівномірному закритті зіниці залишками ембріональної 
зіничної мембрани; при цьому спостерігається знижен-
ня гостроти зору та зоровий дискомфорт.

ПОЛІМАСТІЯ – наявність більше двох молочних 
залоз.

ПОЛІМЕЛІЯ – відчуття несправжніх кінцівок, які 
можуть здаватися нерухомими або рухомими.

ПОЛІМЕНОРЕЯ – порушення менструацій, які 
тривають шість і більше днів.

ПОЛІМЕРАЗИ – ферменти класу трансфераз, які 
каталізують синтез нуклеїнових кислот (РНК або ДНК) 
із рибо- або дезоксирибонуклеотидів; залежно від типу 
сполуки, яка утворюється внаслідок реакції, П. поділя-
ють на ДНК-полімерази і РНК-полімерази.
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ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ – процес утворення молекули 
високомолекулярної речовини, який полягає в послідов-
ному приєднанні молекул низькомолекулярних речовин 
(мономерів) до активного центру (або центрів) ланцю-
га, що росте.

ПОЛІМЕРІЯ – зумовленість певної ознаки (най-
частіше кількісної) кількома однозначними ґенами.

ПОЛІМІАЛҐІЯ РЕВМАТИЧНА – за хворювання, 
яке характеризується сильними болями та скутістю в 
м’язах проксимальних відділів кінцівок, не супровод-
жується їхньою постійною слабкістю або атрофією, а 
також значно підвищеною ШОЕ (швидкість осідання 
еритроцитів) та неспецифічними загальними симпто-
мами.

ПОЛІМІКСИНИ – антибіотики, які продукують-
ся культурами спороутворюючих бактерій Bacillus 
polymyxa, Bacillus circulans, Bacillus colistinus.

ПОЛІМІОЗИТ (1) – запалення, що охоплює велику 
кількість м’язів.

ПОЛІМІОЗИТ (2) – системне захворювання спо-
лучної тканини, яке характеризується запальними та де-
ґенеративними змінами м’язів, що призводить до симет-
ричної їхньої слабкості і деякої атрофії, головним чи-
ном, у плечовому та тазовому поясі.

ПОЛІМОРФІЗМ – 1) (у біолоґії) існування в межах 
одного виду рослин чи тварин двох або більше груп осо-
бин з різко відмінними ознаками; 2) (у ґенетиці) прояви 
індивідуальної, переривчастої мінливості живих орґаніз-
мів; 3) (у патолоґії) різноманітність структурних проявів 
патолоґічного процесу в орґанах, тканинах і клітинах.

ПОЛІМОРФНА  ПЛАСТИНКА  (LA MINA 
MULTIFOMIS) – самий внутрішній шар кори велико-
го мозку, утворений нейронами веретеноподібної та три-
кутної форми.

ПОЛІМОРФНИЙ – такий, що існує в кількох фор-
мах.

ПОЛІНАРКОМАНІЯ – наркоманія з одночасним 
або почерговим вживанням двох або більше наркотич-
них засобів.

ПОЛІНАРКОТИЗМ – див.: Полінаркоманія.
ПОЛІНЕВРИТ – одночасне запалення кількох не-

рвів; множинний неврит.
ПОЛІНЕВРИТ АЛІМЕНТАРНИЙ – див.: Бері-

бері.
ПОЛІНЕВРИТ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ ГІПЕРТРО-

ФІЧНИЙ ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – див.: Дежерина – Сот-
та гіпертрофічний неврит.

ПОЛІНЕВРИТ СВИНЦЕВИЙ – див.: Ремака син-
дром.

ПОЛІНЕВРОПАТІЯ – див.: Невропатія (у невро-
лоґії).

ПОЛІНЕВРОПАТІЯ АЛІМЕНТАРНА – часто зус-
трічається в алкоголіків, а також в інших випадках не-
достатнього харчування; вважається, що захворювання 
спричинюється первинною аксонопатією, яка призво-
дить до вторинної демієлінізації та деструкції аксонів 
у найбільш довгих та великих нервах; клінічні прояви 
розвиваються поступово, але можуть проґресувати і 

швидко; розвивається атрофія і симетрична слабкість 
дистальних м’язів кінцівок; у деяких випадках спостері-
гається також зниження чутливості, парестезії та болі; 
болі, похолодання, паління та заніміння у гомілках і 
ступнях можуть підсилюватися при доторканні. 

ПОЛІНОЗ – гостра сезонна форма алерґічного рині-
ту; звичайно, це реакція на пилок, який розноситься віт-
ром; розрізняють весняний тип П., що спричиню ється 
пилком дерев; літній тип – пилком злаків та бур’янів; 
осінній тип – пилком бур’янів; інколи причиною сезон-
ного риніту бувають спори грибів; клінічна картина про-
являється на початку сезону цвітіння тим, що в слизовій 
оболонці носа, піднебіння, глотки та очей поступово або 
раптово виникає свербіж; одночасно або безпосередньо 
після цього з’являється сльозотеча, нежить і світлі во-
дянисті виділення з носа; можуть спостерігатися болі в 
ділянці лоба; подразливість, втрата апетиту, депресія та 
безсоння; кон’юнктива гіперемована, слизова оболонка 
носа набухає і стає голубувато-червоною; по мірі про-
ґресування сезону цвітіння можуть розвиватися напади 
кашлю і астматичне дихання; упродовж всього сезону зі 
слизом із носа виділяються численні еозинофіли.

ПОЛІНУКЛЕАРНИЙ – такий, що має кілька ядер; 
багатоядерний.

ПОЛІНУКЛЕОТИДИ – див.: Нуклеїнові кислоти.
ПОЛІО- (-поліо; грец. polios – сірий) – частина 

складних слів, яка означає належність до сірої речови-
ни головного або спинного мозку.

ПОЛІОДОНТІЯ – вроджена надмірна кількість 
зубів.

ПОЛІОЕНЦЕФАЛІТ – захворювання запальної 
природи сірої речовини головного мозку, головним чи-
ном, мозкового стовбура. 

ПОЛІОЕНЦЕФАЛІТ ГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: 
Верніке синдром (1). 

ПОЛІОЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ – одночасне запален-
ня сірої тканини головного і спинного мозку; клінічно 
проявляється поєднанням проявів поліоенцефаліту і 
поліомієліту.

ПОЛІОМІЄЛІТ – захворювання запальної приро-
ди сірої речовини спинного мозку, головним чином, пе-
редніх рогів; проявляється атрофічними м’язовими па-
ралічами; викликається поліовірусами, що належать до 
роду ентеровірусів родини пікорнавірусів; існують три 
імунолоґічно різних серотипи поліовірусів, при цьо-
му штами серотипу 1 частіше спричинюють параліч і є 
причиною епідемій; єдиним резервуаром інфекції є лю-
дина; захворювання передається при прямому контакті 
і є висококонтаґіозним; вірус потрапляє в орґанізм через 
рот; інкубаційний період триває від 2 до 35 днів, часті-
ше 10–12 днів; первинне розмноження відбувається в 
лімфоїдній тканині ротоглотки і кишкового тракту (пе-
реважно в ділянці клубової кишки); незначна кількість 
вірусів потрапляє в кров і переноситься до інших діля-
нок ретикулоендотеліальної системи, де і відбувається 
їхнє інтенсивне розмноження; під час вторинної віру-
семії спостерігається проникання вірусу в ц. н. с.; поміт-
ні патолоґічні зміни вірус викликає тільки у спинному і 
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головному мозку; у процес утягуються рухові нейрони 
передніх рогів спинного мозку, довгастий мозок та ін-
ші відділи мозку, включаючи мозочок і моторні зони ко-
ри; ураження вірусами нейронів спочатку має запальний 
характер, а в подальшому завершується нейронофаґією; 
локалізація і тяжкість паралічів визначається локаліза-
цією нейрональних пошкоджень; клінічні варіанти за-
хворювання різноманітні, але в основному виділяють 
«малу хворобу» (абортивна форма) і «велику хворобу», 
яка може бути паралітичною і непаралітичною; на кож-
ному з етапів патолоґічний процес може зупинитися; 
залежно від цього розвивається інапарантний П. (віру-
соносійство); П. без ураження нервової системи (абор-
тивний, або вісцеральний); П. з ураженням нервової 
системи (непаралітичний, або менінґеальний, і паралі-
тичний).

ПОЛІОМІЄЛІТ ГОСТРИЙ ПЕРЕДНІЙ – див.: 
Поліомієліт.

ПОЛІОМІЄЛІТ ЕПІДЕМІЧНИЙ ГОСТРИЙ – 
див.: Поліомієліт.

ПОЛІОМІЄЛІТОПОДІБНІ ЗАХВОРЮВАН-
НЯ – група захворювань, які клінічно схожі з паралі-
тичними формами гострого поліомієліту, але етіолоґічно 
пов’язані з іншими, неполіомієлітними вірусами. 

ПОЛІОЗИ – див.: Полісахариди.
ПОЛІОПІЯ – порушення зору, при якому одиноч-

ний предмет сприймається як кілька предметів; П. ґрун-
тується на утворенні в оптичних середовищах ока (ро-
гівка, кришталик) ділянок, що неоднаково заломлюють 
світлові промені, внаслі док чого на сітківку проектуєть-
ся кілька зображень одного предмета.

ПОЛІОПІЯ ГАЛЮЦИНАТОРНА – див.: Галюци-
нації поліопічні.

ПОЛІОПСІЯ – див.: Поліопія.
ПОЛІОРГІМЕНТИТ – див.: Полісерозит.
ПОЛІОРХІДІЯ – вроджене збільшення кількості яє-

чок.
ПОЛІОТІЯ – вроджена наявність кількох додатко-

вих виродливих вушних раковин.
ПОЛІП(И) – різні за походженням патолоґічні утво-

рення, які підвищуються над поверхнею слизових обо-
лонок орґанів шлунково-кишкового тракту, дихальних 
та сечовивідних шляхів, матки; серед поліпоподібних 
утворень розрізняють: пухлини, дисреґенераторні і гі-
перпластичні поліпи, поліпи запальної і алерґічної при-
роди, гамартоми, тератоми, гетеротопії, плацентарний 
поліп, поліпоподібні утворення неясної етіолоґії.

ПОЛІП ДЕСТРУКТУЮЧИЙ – поліп слизової обо-
лонки матки, який спостері гається після пологів, абор-
ту, пухирного занеска; виникає внаслідок проліфера-
ції хоріальних клітин з явищами ін фільтра тивного (де-
структуючого росту).

ПОЛІП ПЛАЦЕНТАРНИЙ – див.: Плацентарний 
по  ліп.

ПОЛІП ПЛАЦЕНТАРНИЙ ДЕСТРУКТУЮ-
ЧИЙ – див.: Поліп деструктуючий.

ПОЛІП ХОРІАЛЬНИЙ ДЕСТРУКТУЮЧИЙ – 
див.: Поліп деструктуючий.

ПОЛІПАПІЛОМА ТРОПІЧНА – див.: Фрам-
безія.

ПОЛІПЕПТИДИ – орґанічні речовини, які склада-
ються із залишків амінокислот, з’єднаних між собою 
пептидними зв’язками (-СО – NH -).

ПОЛІПЛОЇДІЯ – явище кратного збільшення кіль-
кості хромосом у клітинах рослин, найпростіших, рід-
кісніше – багатоклітинних тварин.

ПОЛІПНОЕ – див.: Тахіпное.
ПОЛІПОЗ – утворення або наявність численних 

поліпів; множинні поліпи.
ПОЛІПОЗ ВРОДЖЕНИЙ РОДИННИЙ – спадкове 

захворювання (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом), яке характеризується поліпозом товстої кишки 
або всього кишечнику; при цьому товсту і пряму киш-
ку покривають 100 або більше аденоматозних поліпів; 
клінічно проявляється кишковими кровотечами; без лі-
кування майже завжди до 40 років розвивається злоякіс-
не переродження.

ПОЛІПОЗ ПІҐМЕНТНО-ПЛЯМИСТИЙ – див.: 
Пейтца – Джиґерса синдром.

ПОЛІПОЗ ЮВЕНІЛЬНИЙ ДИФУЗНИЙ – полі-
пи кишечника, які зустрічаються переважно в дитячо-
му та юнацькому віці; поліпи розміщені у всіх відділах 
товстої кишки, але переважно в дистальному і прокси-
мальному відділах; поряд з товстою кишкою поліпи ви-
являють в антральному відділі шлунка і у дванадцяти-
палій кишці; в інших відділах тонкої кишки вони ви-
являються рідкісні ше; мають округлу форму, діаметр 
перевищує 1см; поліпи мають порівняно довгу ніжку і 
при локалізації в дистальних відділах прямої кишки мо-
жуть випадати з задньо го проходу; характерними мікро-
скопічними ознаками ювенільного полі па є кістозно роз-
ширені залози і виражена строма, інфільтрована лімфо-
цитами з домішкою еозинофілів; маліґнізація одиноч-
них ювенільних поліпів практично не спостерігається; 
при П. ю. д. ракова трансформація розвивається в 17 % 
хворих; при цьому у всіх спостереженнях в ювенільних 
поліпах виявля ються дрібні або великі групи залоз з дис-
плазованим епітелієм, який займає не тільки глибокі, а 
й поверхневі відділи.

ПОЛІПОЗІЯ – схильність до пияцтва.
ПОЛІПОРЕНЦЕФАЛІЯ – див.: Дис плазія головно-

го мозку полікістозна.
ПОЛІПРАҐМАЗІЯ – приписування численних та 

різних ліків, навіть з протилежною дією, а також різних 
маніпуляцій в один і той самий час і при одному й тому 
самому захворюванні.

ПОЛІРАДИКУЛОНЕВРИТ – поєднане запалення 
корінців спинного мозку та периферійних нервів.

ПОЛІРАДИКУЛОНЕВРИТ ГОСТРИЙ ПЕРВИН-
НИЙ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Ґійєна – Барре синд-
ром. 

ПОЛІСАПРОБІОНТИ – орґанізми, що живуть у ду-
же забруднених орґанічними речовинами водоймах.

ПОЛІСАХАРИДИ – вуглеводи, які складаються з 
кількох або багатьох (до кількох тисяч) залишків мо-
носахаридів або близьких до них речовин. Розщеплен-
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ня П. відбувається в результаті гідролізу і фосфоролізу. 
П. поділяють на дві групи. 1. Оліґосахариди – низько-
молекулярні П., які добре розчиняються у воді, здат-
ні кристалізуватися, солодкі на смак. До них належать 
дисахариди (сахароза, лактоза та ін.), трисахариди (ра-
фіноза та ін.) і тетрасахариди (стахіоза та ін.). 2. Ви-
щі П. – поліози – високомолекулярні речовини, які об-
межено розчиняються або зовсім не розчиняються у 
воді. До них належать крохмаль, ґлікоґен, целюлоза, 
інулін та ін.

ПОЛІСЕМАНТИЧНИЙ – багатозначний.
ПОЛІСЕРОЗИТ – одночасне запалення серозних 

оболонок кількох порожнин тіла.
ПОЛІСЕРОЗИТ ПОВОРОТНИЙ – див.: Періодич-

на хвороба.
ПОЛІСЕРОЗИТ РЕЦИДИВУЮЧИЙ РОДИН-

НИЙ – див .: Періодична  хвороба .
ПОЛІСЕРОЗИТ ХРОНІЧНИЙ РОДИННИЙ – 

див.: Періодична хвороба.
ПОЛІСИНАПТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, 

рефлекторна дуга якого має один або кілька вставних 
нейронів.

ПОЛІСОМІКИ – диплоїдні орґанізми або клітини, 
у хромосомному наборі яких налічується на одну або 
кілька хромосом більше, ніж у звичайному подвійно-
му наборі.

ПОЛІСОМІЯ – наявність у хромосомному наборі 
зайвих хромосом.

ПОЛІСПЕРМІЯ – 1) запліднення яйцеклітини 
кількома сперматозоїдами; 2) стійке виділення при 
сім’явилитті під вищеної кількості еякуляту.

ПОЛІСПЛЕНІЯ – вроджена наявність додаткових 
селезінок.

ПОЛІТЕЛІЯ – збільшена кількість сосків молочної 
залози в людини.

ПОЛІТЕНІЯ – збільшення числа хромосом внаслі-
док численної редуплікації без мітозу. 

ПОЛІТОКСИКОМАНІЯ – див.: Полі наркоманія.
ПОЛІТОПІЯ – здатність патоґенного подразника 

одночасно або послідовно уражати численні топічні єд-
ності ц. н. с., у тому числі й такі, що не перебувають у 
тісному функціональному зв’язку.

ПОЛІТРАВМА – одночасне пошкодження кількох 
анатомічних ділянок в одного потерпілоґо.

ПОЛІТРИХІЯ – див.: Гіпертрихоз.
ПОЛІТРОМБОФЛЕБІТ – див.: Тромбофлебіт 

міґруючий.
ПОЛІТЦЕРА (A. POLITZER) СИМПТОМ – вібра-

ція камертона хворим сприймається краще з соскоподіб-
ного відростка, ніж з козелка (у здорових людей – нав-
паки); ознака отосклерозу.

ПОЛІТЦЕРА – ФЕДЕРІЧІ (A. POLI TZER – F. FE-
DERICI) СИМПТОМ – див.: Політцера симптом.

ПОЛІУРІЯ – надмірне виділення сечі з орґанізму.
П. ЕКСТРАРЕНАЛЬНА – П., яка розвивається за 

відсутності ураження нирок та при порушенні водно-
сольового обмі ну і його реґуляції. 

П. НІЧНА – див.: Ніктурія.

П. ПСИХОҐЕННА – П., яка виникає при емоційно-
му стресі; є результатом полідипсії, що є наслідком по-
рушень ц. н. с. – підвищеної збудливості центру спра-
ги.

П. РЕНАЛЬНА – П., зумовлена нирковою недостат-
ністю та осмотичним перевантаженням функціонуючих, 
або, так званих, інтактних, нефронів продуктами мета-
болізму; П. має компенсаторне значення, тому що одна-
кове виведення осмотично активних речовин при змен-
шенні їхньої концентрації можливе за рахунок більшого 
об’єму сечі, яка виводиться.

ПОЛІФАҐІЯ – 1) вживання надмірно великої кіль-
кості їжі; 2) живлення тваринного орґанізму багатьма 
кормами різних біолоґічних груп.

ПОЛІФАЛАНҐІЯ – вроджене збіль шення кількості 
фаланґ пальців на руках і (або) ногах.

ПОЛІФЕКАЛІЯ – значне збільшення кількості ка-
лу, що виділяється за добу.

ПОЛІФЕРМЕНТНІ СИСТЕМИ – системи, які 
складаються з кількох структурно та функціонально 
пов’язаних ферментів.

ПОЛІФІБРОМАТОЗ ТУРЕНА – див.: Турена полі-
фіброматоз.

ПОЛІФІБРОМІОЗИТ – запалення поперечносму-
гастих м’язів, що поширюється на різні групи м’язів; 
призводить до заміщення м’язової тканини фіброзною.

ПОЛІФІЛІЯ – уявлення про походження певних 
груп орґанізмів від кількох або багатьох неспоріднених 
груп.

ПОЛІФРАЗІЯ – див.: Лоґорея.
ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ – лікування хворих, яке 

ґрунтується на застосуванні комплексу різних хіміоте-
рапевтичних засобів.

ПОЛІХОНДРИТ РЕЦИДИВУЮЧИЙ – запальне 
захворювання, що призводить до деструкції хрящової 
та сполучної тканин вух, суглобів, носа, гортані, трахеї, 
очей, клапанів серця, нирок та кровоносних судин; діаґ-
ноз П. р. ідентифікується за наявності мінімально трьох 
із перелічених симптомів: 1) двобічний хондрит вушних 
раковин; 2) хондрит носа; 3) запалення суглобів; 4) за-
пальне ураження очей; 5) хондрит дихальних шляхів; 
6) вестибулярні розлади або порушення слуху.

ПОЛІХРОМАЗІЯ – 1) стан, при якому еритроцити, 
на противагу нормальним, сприймають не тільки кис-
лі, але й лужні барвники; 2) поява поліхроматофільних 
еритроцитів у периферійній крові.

ПОЛІХРОМАТИЧНИЙ – багатоколірний.
ПОЛІХРОМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ – таблиці із зоб-

раженням цифр та ґеометричних фігур, які складають-
ся з кружків різного кольору, але однакової кольорової 
насиченості; застосовуються для дослідження кольоро-
вого зору.

ПОЛІХРОМАТОФІЛИ – див.: Полі хроматофільні 
еритроцити.

ПОЛІХРОМАТОФІЛІЯ – див.: Полі хромазія.
ПОЛІХРОМАТОФІЛЬНІ ЕРИТРОЦИТИ – ерит-

роцити, що сприймають як кислі, так і лужні барвни-
ки.
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ПОЛІХРОМІЯ – див.: Плейохромія.
ПОЛІЦИТЕМІЯ – значне збільшення числа ерит-

роцитів у крові.
ПОЛІЦИТЕМІЯ ДИТИНСТВА СПРАВЖНЯ – 

див.: Еритроцитоз спадково-родинний.
ПОЛІЦИТЕМІЯ РОДИННА ДОБРОЯКІСНА – 

див.: Еритроцитоз спадково-родинний.
ПОЛІЦИТЕМІЯ СПРАВЖНЯ – повільно проґре-

суючий панмієлоз, який характеризується стійким ерит-
роцитозом, лейкоцитозом, тромбоцитозом, збільшенням 
загальної маси червоної крові, гіперволемією з незво-
ротною гіперплазією кісткового мозку та утягненням 
у процес клітин нормобластного, ґранулоцитарного і 
меґакаріоцитарного ряду.

ПОЛОВИНИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА СИНДРОМ – 
див.: Ґарсена синдром.

ПОЛОГИ – фізіолоґічний процес, що завершує ва-
гітність; вихід з тіла матері зрі лого плоду і посліду. У 
людини П. за нормальних умов відбуваються напри кінці 
40-го тижня вагітності. У П. розрізняють три періоди: 
1) розкриття шийки матки під впливом скорочень мат-
ки і тиску плодового міхура; 2) зганяння плода – про-
довжуються скорочення матки, що супроводиться по-
тугами; передлежача частина плоду розтягує зовнішні 
статеві орґани, і плід народжується; 3) послідовий пе-
ріод – через 20–40 хвилин після народження дитини ви-
ходить послід.

ПОЛОГИ ПЕРЕДЧАСНІ – початок пологів зі 
згладжуванням і розширенням шийки матки до 37-го 
тижня вагітності.

«ПОЛОГИ» ПОСМЕРТНІ – витискування плода 
через пологові шляхи з матки трупа вагітної жінки ґа-
зами, які утво рилися в черевній порожнині при гнитті 
трупа.

ПОЛОГОВА ТРАВМА – пошкодження тканин і 
орґанів при пологах, зумовлені патолоґією внутрішньо-
утробного або інтранатального періоду.

ПОЛОТЕБНОВА (А. Г. ПОЛОТЕБНОВ) СИМП-
ТОМ – точкова кровотеча після зішкрібання шкірних 
лусочок; ознака лускатого лишаю.

ПОЛЮЦІОНІЗМ – різновид мазохізму, який про-
являється потягом бруднитися виділеннями статевого 
партнера.

ПОЛЮЦІЯ – мимовільне виверження сперми в чо-
ловіків, здебільшого під час сну.

П. ДЕННА – П., яка відбувається вдень у стані не-
спання; може виникати в осіб зі зниженим порогом збуд-
ливості центрів еякуляції.

П. ДЕННА АДЕКВАТНА – денна П., яка виникає 
в умовах природного сексуального збудження; частіше 
спостерігається під час обіймів та поцілунків.

П. ДЕННА НЕАДЕКВАТНА – денна П., яка вини-
кає під впливом різних впливів несексуального харак-
теру.

П. НІЧНА – полюція, яка виникає вночі під час сну.
ПОЛЯ (C. T. C. PAUL) СИМПТОМ – слабкий вер-

хівковий поштовх із сильною пульсацією інших відділів 
серцевої ділянки; ознака ексудативного перикардиту.

ПОЛЯРИ- (поляро-; лат. polaris – полярний) – час-
тина складних слів, яка означає належність до поляри-
зації.

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА – упорядкування в орієн-
тації вектора напруженості електричного (і одночас-
но пов’язаного з ним маґнітного) поля світлової хвилі 
в площині, перпендикулярній до напряму поширення 
світлового променя.

ПОЛЯРИМЕТРІЯ – дослідження структури, влас-
тивостей і складу речовин з використанням явищ поля-
ризації світла.

ПОЛЯРИСКОП – оптичний прилад, за допомогою 
якого спостерігають поляризацію світла.

ПОЛЯРНИЙ ЗАКОН – закон, який визначає фізіо-
лоґічні зміни збудливої тканини при дії на неї постійно-
го електричного струму: стан збудження тканини вини-
кає в момент замикання ланцюга постійного струму під 
катодом (від’єм ним полюсом) і при розмиканні ланцюга 
під анодом (позитивним полюсом); у момент включення 
постійного струму також підвищується збудливість та 
провідність під катодом і знижується під анодом.

ПОЛЯРО- – див.: Поляри-.
ПОЛЯРОҐРАФІЯ – якісний і кількісний фізико-

хімічний аналіз, який ґрунтується на реєстрації вольт-
амперних кривих (поляроґрам), що являють собою ґра-
фічний вираз залежності величини сили струму від на-
пруги в ланцюгу, який складається із досліджуваного 
розчину, в який занурені робочий (що поляризується) і 
допоміжний (що не поляризується) електроди; за допо-
могою П. можна визначити вміст різних ґазів, неорґаніч-
них та орґанічних речовин у повітрі, у воді водойм, у 
біолоґічних рідинах. 

ПОМИРАННЯ – процес зупинки життєдіяльності 
орґанізму в термінальному стані, який передує біо-
лоґічній смерті; характеризується поступовим згасан-
ням функцій різних систем, орґанів і тканин, що проті-
кає, як правило, у порядку, зво ротному їхньому дозрі-
ванню у філоґенезі.

ПОМИСЛИВІСТЬ – підвищена схиль ність до три-
вожних побоювань у зв’язку з різними приводами.

ПОМПЕ (J. C. POMPE) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґе-
ноз ІІ типу.

ПОМУТНІННЯ СІТКІВКИ БЕРЛІ НІВСЬКЕ – 
див.: Берлінівське помут ніння сітчастої оболонки.

ПОМУТНІННЯ СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА – по-
рушення прозорості склопо дібного тіла ока. 

ПОМ’ЯКШУВАЛЬНІ ЗАСОБИ – речовини, які 
при зовнішньому застосуванні підвищують еластичність 
шкіри та слизових оболонок, а також понижують їх ню 
чутливість до зовнішніх подразників.

ПОНСЕ (A. PONCET) ПУХЛИНА – див.: Трихо-
базаліома.

ПОНСЕ (A. PONCET) ПОЛІАРТРИТ – поліартрит 
алерґічної природи, який розвивається при туберкуль-
озі; характеризується виникненням синовіту переважно 
дрібних суглобів кінцівок.

ПОНСЕ (A. PONCET) ТУБЕРКУ ЛЬОЗНИЙ АР-
ТРИТ – див.: Понсе поліартрит.

 ПОЛІХРОМІЯ – ПОНСЕ ТУБЕРКУ ЛЬОЗНИЙ АРТРИТ



815

ПОПЕРЕК (LUMBUS) – нижня частина спини, яка 
обмежена зверху дванадцятими ребрами, знизу – гребе-
нями клубових кісток та основою крижів.

ПОПЕРЕКОВА ДІЛЯНКА (REGIO LUMBALIS) – 
парна ділянка, верхньою межею якої є ХІІ ребро, ниж-
ньою – клубовий гребінь, латеральною – задня пахво-
ва лінія, що відділяє її від латеральної ділянки черева; 
медіальною – прихребетна лінія; внутрішньочеревна 
фасція від діляє П. д. від заочеревинного простору.

ПОПЕРЕКОВА ПУНКЦІЯ – див.: Спинномозко-
ва пункція.

ПОПЕРЕКОВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLE XUS LUMBA-
LIS) – нервове сплетення, яке є частиною попереково-
крижового сплетення; складається з трьох петель, ут-
ворених передніми галузками 12-го грудного, 1–3-го і 
частиною передньої галузки 4-го поперекових нервів; 
від першої петлі, утвореної з’єднанням передніх галузок 
12-го грудного і 1-го поперекового нервів відходять клу-
бово-підчеревний та клубово-паховий нерви; від другої 
петлі, утвореної поєднанням передніх галузок 1-го і 2-го 
поперекових нервів, відходить стегново-статевий нерв; 
стов бур другої петлі з’єднується з передньою галузкою 
3-го поперекового нервів і утворює третю петлю; від неї 
відходять: 1) латеральний шкірний нерв стегна; 2) га-
лузки до стегнового і затульного нервів; передня галуз-
ка 4-го поперекового нерва поділяється на три галузки: 
перша з’єднується з галузками третьої петлі П. с. і утво-
рює стегновий нерв; друга з’єднується з галузками дру-
гої петлі П. с., утворюючи затульний нерв; третя галузка 
спускається вниз і з’єд нується з передньою галузкою 5-
го поперекового нерва, утворюючи попереково-крижо-
вий стовбур.

ПОПЕРЕКОВИЙ БІЛЬ – див.: Люмбаґо.
ПОПЕРЕКОВИЙ ПРОКОЛ – див.: Спинномозко-

ва пункція.
ПОПЕРЕКОВИЙ ТРИКУТНИК (TRIGONUM 

LUMBALE) – ділянка на задній черевній стінці, яка 
обмежена знизу клубовим гребенем, медіально – краєм 
найширшого м’яза спини, латерально – зовнішним скіс-
ним м’язом черева.

ПОПЕРЕКОВОГО ПОТОВЩЕННЯ СПИННОГО 
МОЗКУ СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений 
ураженням спинного мозку в ділянці його поперекового 
потовщення; характеризується поєднанням периферій-
ного парезу (паралічу) ніг з розладами чутливості в ді-
лянці поперекових і крижових сеґментів та порушенням 
функцій тазових орґанів.

ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLE-
XUS LUMBOSACRALIS) – нервове сплетення, утворе-
не передніми галузками 12-го грудного, всіх попереко-
вих, крижових та куприкового спинно-мозкових нервів; 
П.-к. с. поділяється на чотири вторинних сплетення: по-
перекове, крижове, статеве і куприкове.

ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ СТОВ БУР (LUM-
BO SACRALIS) – нервовий стовбур, утворений 
з’єднанням передніх галузок ІV (частково) і V попереко-
вих з передніми галузками І, ІІ і ІІІ крижових спинно-
мозкових нервів.

ПОПЕРЕКОВО-РЕБЕРНА ДУГА ЛАТЕРАЛЬНА 
(ARCUS LUMBO COS TALIS LATERALIS) – дуго-
подібний сполучнотканинний тяж, розміщений між по-
перечним відростком І або ІІ поперекового хребця та кін-
цем ХІІ ребра, простягаючись через квадратний м’яз по-
переку; місце початку поперекової частини діафраґми.

ПОПЕРЕКОВО-РЕБЕРНА ДУГА МЕДІАЛЬ-
НА (ARCUS LUMBO COSTALIS MEDIALIS) – дуго-
подібний сполучнотканинний тяж, розміщений між бо-
ковою поверхнею тіла та кінцем поперечного відростка 
ІІ поперекового хребця, простягаючись через великий 
поперековий м’яз; місце початку поперекової частини 
діафраґми.

ПОПЕРЕКОВО-РЕБЕРНИЙ  ТРИКУТНИК 
(TRIGONUM LUMBO COSTALE) – трикутна ділянка 
діафраґми без м’язових волокон, яка поділяє її на попе-
рекову і реберну частини.

ПОПЕРЕЧНИЙ ОТВІР (FORAMEN TRANSVER-
SARIUM) – отвір, розміщений у поперечному відрост-
ку шийного хребця; П. о. утворюють канали, в яких роз-
міщені хребтові артерії, вени та нервові сплетення.

ПОПЕРЕЧНИЙ СИНУС (SINUS TRANSVER-
SUS) – парний синус твердої мозкової оболонки, роз-
міщений на внутрішній поверхні борозни потиличної 
кістки; сполучається з сиґмоподібним синусом.

ПОПЕРЕЧНОГО СМІХУ СИМПТОМ – відсут-
ність підтягування кутів рота при сміху; ознака атрофії 
відповідних мімічних м’язів, що спостерігається при 
міопатії.

ПОПЕРЕЧНОГО  УРАЖЕННЯ СПИН НОГО 
МОЗ КУ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спос-
терігається при ураженні всіх структур спинного мозку 
на одному рівні; характеризується поєднанням сеґмен-
тарних розладів з провідниковими порушеннями нижче 
їхнього рівня у вигляді паралічів кінцівок, втрати всіх 
видів чутливості, порушення функцій тазових орґанів.

ПОПОВА (В. О. ПОПОВ) СИМПТОМ (1) – 
зміщення зуба в напрямі відсутніх антаґоністів; пато-
лоґія прикусу.

ПОПОВА (В. О. ПОПОВ) СИМПТОМ (2) – верхня 
повіка хворого, який стежить очима за кінчиком паль-
ця, що рухається донизу, опускається стрибкоподібно; 
ознака тиреотоксикозу.

ПОПОВА (Л. И. ПОПОВ) СИМПТОМ (3) – від-
сутність нігтьової шкірочки; ознака псоріазу.

ПОПОВА (Л. И. ПОПОВ) СИМПТОМ (4) – 
внаслідок стиснення лівої підключичної артерії збіль-
шеним лівим передсердям спостерігається ослаблення 
пульсації артерій лівої руки; ознака стенозу лівого ат-
ріовентрикулярного отвору.

ПОПОВА (В. О. ПОПОВ) ФЕНОМЕН – див.: По-
пова симптом (1).

ПОПОВА – САВЕЛЬЄВА (В. О. ПОПОВ – Н. А. СА-
ВЕЛЬЕВ) СИМПТОМ – ослаблення пульсової хвилі на 
лівій променевій артерії в позиції лежачи на лівому бо-
ці; ознака стенозу лівого атріовентрикулярного отвору.

ПОПРІЛІСТЬ – запальне ураження шкірних скла-
док, яке розвивається внаслідок тертя поверхонь шкі-
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ри, що приля га ють, подразнюючої дії продуктів шкірної 
секреції та інших виділень орґанізму; П. спостерігаєть-
ся в міжпальцевих складках ніг, у пахово-стегнових та 
міжсідничних складках, у пахвових западинах, під мо-
лочними залозами, у складках черева та шиї в огрядних 
людей; П. спочатку проявляється у вигляді еритеми без 
різких меж (І ступінь), потім у глибині складки утворю-
ються поверхневі тріщини, дрібні ерозії (ІІ ступінь), у 
запущених випадках роговий шар епі дермісу з явищами 
різко вираженої мацерації, утворюються великі мокну чі 
ерозовані поверхні з нерівними краями (ІІ ступінь).

ПОПРІЛІСТЬ ДІАБЕТИЧНА – П., яка спостері-
гається при цукровому діабеті; виникає, головним чи-
ном, у пахово-стегнових складках, під молочними за-
лозами та у пахвових ямках.

П. СЕБОРЕЙНА – П., яка розвивається при себо-
рейній екземі; виникає за вушними раковинами, на шиї, 
у пахвових ям ках, пахових складках та в ділянці пуп-
ка.

ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що 
вивчає прояви життєдіяльності на популяційному рів-
ні.

ПОПУЛЯЦІЙНА ҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, 
що вивчає закономірності мінливості та спадковості на 
рівні популяції.

ПОПУЛЯЦІЯ – сукупність особин певного ви-
ду, які здатні до вільного схрещування (панміксії), на-
селяють певну територію і деякою мірою ізольовані 
від сусідніх популяцій; П. є елементарною еволюцій-
ною одиницею; характеризується певною еколоґіч-
ною і ґенетичною структурою, що визначається спів-
відношенням вікових груп, статей, поєднанням осілих 
орґанізмів з орґанізмами-міґрантами, наявністю різних 
внут рішньопопуляційних угруповань.

ПОР- (поро-; грец. poros – отвір, прохід) – частина 
складних слів, яка означає «отвір», «прохід», «пора», 
«пористість».

ПОРАДЕНІТ ПІДГОСТРИЙ ПАХОВИЙ – див.: 
Лімфоґранульоматоз паховий.

ПОРАКА – ДЮРАНТА (A. PORAK – G. DURAN-
TE) СИНДРОМ – див.: Остеоґенез недосконалий врод-
жений.

ПОРАНЕНИЙ – людина, яка отримала відкрите 
пошкодження внаслідок дії механічного пошкоджую-
чого фактора.

ПОРАНЕННЯ – механічна дія (крім оперативної) на 
орґани та тканини, що призводить до порушення їхньої 
цілісності з утворенням рани.

ПОРҐЕСА (O. PORGES) РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні слизової оболонки шлунка їжею спостерігаєть-
ся швидке переміщення вмісту клубової кишки в сліпу 
кишку; фізіолоґічний рефлекс.

ПОРҐЕСА (O. PORGES) СИМПТОМ – болючість 
у ділянці верхівки легені при пальпації; ознака апікаль-
ного сухого плевриту.

ПОРЕНЦЕФАЛІЯ – вроджений розвиток порожнин 
у тканині головного мозку, які поширюються від підпа-
вутинних просторів до порожнин шлуночків.

ПОРЕНЦЕФАЛІЯ НЕСПРАВЖНЯ – див.: Псев-
допоренцефалія.

ПОРИНИ – білки клітинної стінки бактерій, що ма-
ють здатність утворювати заповнені водою пори (кана-
ли) і сприяють неспецифічному проходженню через зов-
нішню мембрану речовин з відносно невисокою моле-
кулярною масою; П. характеризуються вираженою іму-
номодулюючою активністю; тополоґічно П. займають 
трансмембранну позицію; вони пронизують ліпідний 
бішар зовнішньої клітинної стінки і сягають через пери-
плазматичний простір до пептидоґлікану, але не взає-
модіючи з ним; П. мають такі фізико-хімічні властивості, 
якими відріз няються від інших білків клітинної стінки 
бактерій: 1) нативні білки мають тримірну субодиничну 
структуру; 2) у дослідженнях in vitro П. проявляють ви-
ражену здатність до самоорґанізації в оліґомери; присут-
ність незначних кількостей ліпополісахаридів в очищених 
препаратах є умовою для утворення ними каналів у біша-
рових ліпідних мембранах; 3) П. дуже міцно зв’язані з лі-
пополісахаридом зовнішньої поверхні зовнішньої мемб-
рани; 4) денатуровані П. являють собою гідрофобні кислі 
пептиди з ізо електричною точкою від 4,8 до 6,2.

ПОРІГ ВИВЕДЕННЯ – мінімальна концентрація 
речовини в крові, при якій вона повністю реабсорбуєть-
ся в канальцях нефрону і виводиться із сечею.

ПОРІГ ВІДЧУТТЯ – сила подразника, яка, діючи 
на конкретні рецептори, викликає мінімальне відчуття.

ПОРІГ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ – мінімальна часо-
ва, просторова або інша різниця між двома подразника-
ми, при якій вони сприймаються як різні.

ПОРІГ ГОСТРОЇ ДІЇ – найменша концентрація або 
кількість речовини, яка викликає при однократній дії 
зміни біолоґічних показників на рівні цілісного орґаніз-
му, що виходять за межі пристосувальних фізіолоґічних 
реакцій.

ПОРІГ ПОДРАЗНЕННЯ – сила подразника, здатна 
викликати мінімальну реакцію живих клітин, тканин та 
цілих орґанізмів.

ПОРІГ СЛУХОВОГО ДИСКОМФОРТУ – міні-
мальна енерґія звукового коливання, яка викликає від-
чуття тиску або болю у вусі.

ПОРІГ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ – найменша концентра-
ція або кількість речовини, при дії якої в орґанізмі (за 
певних умов надходження речовини) виникають зміни 
біолоґічних показників на рівні цілісного орґанізму, що 
виходять за межі пристосувальних реакцій.

ПОРІГ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ – найменша концентра-
ція або кількість речовини, яка викликає при хроніч-
ній дії зміну біолоґічних показників на рівні цілісного 
орґанізму, що виходять за межі пристосувальних фізіо-
лоґічних реакцій.

ПОРІГ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ – див.: Поріг токсичної дії.
ПОРІОМАНІЯ – див.: Бродяжництво.
ПОРІОН – краніометрична точка, розміщена на се-

редині нижнього краю очної орбіти.
ПОРНОҐРАФОМАНІЯ – статеве збочення, яке ха-

рактеризується отриманням статевого задоволення при 
ґрафічному зображенні або описі сексуальних сцен.
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ПОРО- – див.: Пор-.
ПОРОГОВА РЕАКЦІЯ – реакція збудливої тканини 

у відповідь на дію міні мального за силою подразника.
ПОРОЖНИНИ ТІЛА – порожнини, в яких міс-

тяться внутрішні орґани. У ссавців П. т. поділяються 
діафраґмою на грудну порожнину, покриту плеврою, і 
черевну, покриту очеревиною.

ПОРОЖНЬОГО ПАЛЬЦЯ СИМПТОМ – після не-
значного натискування на шкіру ноги появляється втис-
нення, яке зберігається впродовж певного часу після зу-
пинки тиску; краще проявляється на пальцях і п’ятках; 
зумовлюється патолоґічними змінами підшкірної ткани-
ни; ознака облітеруючого ендартеріїту.

ПОРОЖНЬОГО СЕЧОВОДУ СИМПТОМ – за-
повнення ниркової миски контрастною речовиною за 
відсутності її в примисковому відділі сечоводу, що спос-
терігається при ретроґрадній уретеропієлоґрафії; ознака 
порушення прохідності сечоводу, що зумовлене вродже-
ним клапаном.

ПОРОЖНЬОГО ТУРЕЦЬКОГО СІДЛА СИНД-
РОМ – характеризується рудиментарною діафраґмою 
зі збільшеним турецьким сідлом, що формує розширен-
ня субарахноїдального простору, яке заповнене спинно-
мозковою рідиною; діаґностується при радіолоґічному 
дослідженні; ямка гіпофізу здається порожньою, хоч гі-
пофіз наявний у сплощеній формі; секреція гормонів 
гіпофізу може бути нормальною, недостатньою чи над-
мірною; у деяких випадках спостерігається грижа, яка 
спускається до перехрестя зорових нервів спричинюючи 
дефекти зорового поля.

ПОРОЖНЬОЇ КИШКИ СИНДРОМ – див.: Дем-
пінґ-синдром.

ПОРОЖНЬОЇ П’ЯТКИ СИМПТОМ – див.: По-
рожнього пальця симптом.

ПОРОЖНЯ КИШКА (JEJUNUM) – частина тон-
кої кишки; назва походить від того, що на трупі ця час-
тина тонкої кишки, як правило, порожня; виражена ме-
жа між П. к. і клубовою кишкою не спостерігається; 
покрита очеревиною і за допомогою брижі прикріп-
лена до задньої черевної стінки; в слизовій оболон-
ці спостерігаються численні кишкові ворсинки (villi 
intestinales) – відростки слизової оболонки довжиною 
біля 1 мм, покриті циліндричним епітелієм, в цент-
рі містять лімфатичний синус та кровоносні капіля-
ри; функція ворсинок – всмоктування живильних ре-
човин; при цьому білки та вуглеводи потрапляють у 
кров і по венозних судинах поступають в печінку; жи-
ри поступають у лімфатичні судини; ворсинки в П. к, 
у порівнянні з клубовою кишкою, більш тонкі і довгі, 
а їх кількість більша; слизова оболонка та підслизовий 
прошарок формують колові складки (plicae circulares); 
упродовж всієї П. к. в слизовій оболонці розміщені 
кишкові залози (glandulae intestinales), які виділяють 
кишковий сік; упродовж всієї тонкої кишки є лімфатич-
ний апарат у вигляді поодиноких лімфатичних вузликів 
(noduli lymphoidei solitarii) та скупчень лімфатичних 
вузлів ((noduli lymphoidei aggregati); останні виявля-
ються тільки в клубовій кишці.

ПОРОКЕРАТОЗ – різновид спадкових (успадкуван-
ня за аутосомно-домінантним типом) дискератозів; зви-
чайно, спостерігається в дітей або підлітків; характери-
зується переважним ураженням епі дермісу в зоні вивід-
них проток потових залоз; спостерігаються різко обме-
жені, однобічні, оперізуючі гіперкератотичні вогнища 
на шкірі, які оточені валиком рогового шару висотою 
1–2 мм; схожі зміни виявляються на слизових оболонках 
порожнини рота та ґеніталій; розвиваються помутніння 
рогівки, дистрофія нігтів; розрізняють власне порокера-
тоз Мібеллі (типовий варіант) і дисемінований поверх-
невий актинічний порокератоз.

ПОРОКЕРАТОЗ ДИСЕМІНОВАНИЙ ПОВЕРХ-
НЕВИЙ АКТИНІЧНИЙ – форма П., який частіше роз-
вивається у віці після 30 років; вогнища ураження, зви-
чайно, локалізуються на відкритих ділянках шкіри, до-
ступних для інсоляції; при цьому міліарні рогові папули 
поступово утворюють невеликі бляшки діаметром 0,5–
1,0 см з нерівними або неправильно-овальної форми, з 
чітким незначно піднятим краєм і, звичайно, атрофова-
ним центром коричневого або рожевого кольору; деякі 
рогові папули мають центральне втиснення; поступово 
кількість вогнищ ураження збільшується, особливо в 
літній час року; перебіг захворювання хронічний.

ПОРОКЕРАТОЗ ДОЛОННО-ПІДОШОВНИЙ СО-
СОЧКОВИЙ – див.: Кератодермія плямиста дисеміно-
вана симетрична.

ПОРОКЕРАТОЗ ДОЛОННО-ПІДОШОВНИЙ 
ШИПУВАТИЙ – див.: Кератодермія плямиста дисемі-
нована симетрична.

ПОРОКЕРАТОЗ МІБЕЛЛІ (V. MI BELLI) – див.: 
Порокератоз.

ПОРОКЕРАТОЗ ТОЧКОВИЙ – див.: Кератодермія 
плямиста дисемінована симетрична.

ПОРОМА ЕКРИННА – доброякісна пухлина, яка 
розвивається із внутрішньо епідермальної ділянки вивід-
ної протоки потової залози; виникає переважно в осіб, 
віком за 50 років, однаково часто в жінок і чоловіків; 
переважно локалізується на шкірі нижніх кінцівок; яв-
ляє собою бляшкоподібне утворення, рожевого кольору 
з піднятими краями над рівнем шкіри; часто спостері-
гається ерозування, кровотечі; розміри, звичайно, в ме-
жах 1 см; мікроскопічно характеризується акантотич-
ними розростаннями епітелію типу шипуватого; акан-
тотичні тяжі зливаються, утворюючи солідні поля; зус-
трічаються кісти, вистелені клітинами пухлини; ознаки 
секреторної активності не виявляються.

ПОРОПСІЯ – форма метаморфопсії, яка характери-
зується тим, що предмети здаються розміщеними далі, 
ніж насправді.

ПОРОСКОПІЯ – ідентифікація особи, яка ґрун-
тується на вивченні малюнка пор шкіри, їхньої кіль-
кості та величини.

ПОРОХОВА ХВОРОБА – комплекс патолоґічних 
змін, які спостерігаються при отруєнні токсичними ре-
човинами, що містяться в порохових ґазах; основними 
компонентами порохових ґазів, що мають токсичну дію, 
є закис вуглецю, закиси азоту, двоокис вуглецю; отруєн-
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ня виникає при високих концентраціях цих ґазів у сла-
бовентильованих спорудах; різні умови отруєння поро-
ховими ґазами дають різноманітну за симптоматикою 
картину ураження; при типовій формі П. х. спочатку 
спостерігається стадія збудження – активізація мотор-
ної діяльності, багатослів’я, підвищення артеріального 
тиску, шум у вухах, інколи розвивається стан, що на-
гадує алкогольне сп’яніння; потім розвивається стадія 
депресії – поступово наростає м’язова слабкість, сон-
ливість, падає артеріальний тиск, слабшає дихання, зни-
жується рефлекторна збудливість, інколи наступає по-
рушення свідомості або глибокий сон, що триває кіль-
ка годин; після пробудження спостерігається зниження 
психічної діяльності та фізична слабкість.

ПОРОЦЕФАЛЬОЗ – інвазивна хвороба людини 
та тварин, збудником якої є Porocephalus (Armillifer) 
armillatus, що належить до членистоногих загону Lingua-
tulida класу Arachnoidea (павукоподібні); у стадії стате-
вої зрілості пороцефалюс паразитує в дихальних шляхах 
великих гадюк (пітона та ін), які є його остаточними ха-
зяями; проміжні хазяї – людина, мавпа, жираф, антило-
па, їжак, гризуни та деякі ссавці; зараження П. людини 
та інших проміжних хазяїв відбувається через їжу, за-
бруднену виділеннями гадюк, що містять яйця парази-
та; із яєць у травному тракті людини виходять личинки, 
які проникають крізь стінку кишечнику і поширюються 
по орґанах і тканинах; у більшості випадків П. протікає 
субклінічно, але інколи характеризується тяжким пере-
бігом і закінчується смертю хворих. 

ПОРОЧНЕ КОЛО – один із механізмів патоґене-
зу, який характеризується тим, що структурно-функціо-
нальні порушення, які виникли в орґанізмі, самі стають 
причиною подальшого посилення цих порушень, оскіль-
ки призводять до розвитку нових патолоґічних явищ, що 
сприяють проґресуванню первинно виниклих структур-
но-функціональних змін.

«ПОРОЧНЕ КОЛО» В СТОСУНКАХ МІЖ БАТЬ-
КАМИ І ДІТЬМИ – реакція батьків на поведінку ди-
тини, яка викликає в останньої зворотну реакцію, що 
знову породжує ту ж неправильну реакцію батьків, і т. 
д.; порочне коло складається внаслідок невмілих спроб 
батьків упоратися з дітьми, які мають від народження 
«тяжкий» характер, реаґують на стрес і емоційний дис-
комфорт впертістю, аґресивністю, спалахами роздрату-
вання, а не плачем.

ПОРОШКИ – тверда дрібнодисперсна сипуча лі-
карська форма. 

ПОРИГО – хвороби волосистої частини шкіри голо-
ви, які розвиваються з утворенням струпів, лупи, висів-
коподібного лущення.

ПОРТАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ – комплекс змін, 
що виникають при порушенні відтоку крові з системи 
ворітної вени; П. г. характеризується різким підвищен-
ням тиску в системі ворітної вени з уповільненням то-
ку крові, виникненням спленомеґалії, варикозного роз-
ширення вен стравоходу, шлунка і кровотечами з них, 
розширенням вен передньої черевної стінки, асцитом та 
ін.; залежно від локалізації процесу, що викликав пору-

шення портального кровообігу, розрізняють надпечін-
кову, внутрішньопечінкову, позапечінкову та змішану 
форми П. г.; клінічна картина П. г. характеризується та-
кими симптомами: 1) виникнення колатерального кро-
вообігу – розширення вен на передній черевній стінці, 
варикозне розширення вен стравоходу та шлунка, гемо-
роїдальних вен; 2) спленомеґалія; 3) гіперспленізм; 4) 
гемораґічні прояви (кровотеча з вен стравоходу і кардії 
шлунка, слизової оболонки носа, ясен, маткові крово-
течі, гемороїдальні кровотечі); 5) асцит.

ПОРТАЛЬНИЙ – такий, що стосується ворітної ве-
ни.

ПОРТАЛЬНИЙ КРОВООБІГ – умовна зона сис-
теми кровообігу, яка обмежена рівнем відходження від 
аорти черевного стовбура та верхньої брижової артерії 
і місцем впадіння печінкових вен у нижню порожнис-
ту вену; П. к. являє собою ділянку кровообігу печінки, 
шлунка, кишечнику, підшлункової залози та селезінки.

ПОРТОГЕПАТОҐРАФІЯ – див.: Портоґрафія.
ПОРТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне та радіоізотопне 

дослідження портального кровообігу.
ПОРТОҐРАФІЯ ТРАНСУМБІЛІКАЛЬНА – конт-

растне рентґенолоґічне дослідження ворітної вени та її 
галузок, при якому контрастна речовина вводиться че-
рез пупкову вену.

ПОРТОКАВАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – природне 
або сформоване внаслідок хірурґічного втручання спо-
лучення між портальною системою та системою порож-
нистих вен.

ПОРФІРИНИ – піґменти, що являють собою похід-
ні порфіну; П. входять до складу молекул дихальних піґ-
ментів, у тому числі гемоґлобіну та міоґлобіну, різних 
ферментів, хлорофілів і т. ін.

ПОРФІРИНОВЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – хвороба, зу-
мовлена порушенням утворення порфіринів та гему. 

ПОРФІРИНОПАТІЯ – див.: П. шкірна пізня.
ПОРФІРИНУРІЯ – наявність порфіринів у сечі; ви-

никає при недостатній активності ферментів, що беруть 
участь в утилізації порфіринів або при гіперпродукції 
порфіринів.

ПОРФІРІЇ – розлади, при яких частково або май-
же повністю відсутня актив ність ферментів, що беруть 
участь у біосинтезі гему.

П. АМІНОЛЕВУЛІНАТ-ДЕГІДРАТАЗНА – спад-
кове (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
захворювання, зумовлене дефіцитом ферменту аміно-
левулінат-дегідратази; клінічна картина схожа з клініч-
ними проявами порфірії гострої переміжної.

П. ВАРІЄҐАТНА – спадкове (успадкування за ауто-
сомно-домінантним типом) захворювання, зумовлене 
гетерозиґотним дефіцитом активності протопорфіри-
ноґен-оксидази; клінічно проявляється нейровісцераль-
ною симптоматикою (нудота, блювання, болі в череві, 
пронос, запор, паралітична непро хід ність кишечнику, 
дизурія, зниження м’язового тонусу, дихальна недостат-
ність, сенсорна невропатія, судоми); під вищеною світло-
чутливістю (пухирки, булли, гіперпіґментація, міліарні 
висипи, гіпертрихоз та підвищена трав мова ність).

 ПОРОЦЕФАЛЬОЗ – ПОРФІРІЯ ВАРІЄҐАТНА
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ПОРФІРІЯ ВРОДЖЕНА – див.: Ґюнтера синд-
ром (3).

П. ВРОДЖЕНА ЕРИТРОПОЕТИЧНА – див.: Ґюн-
тера синдром (3).

П. ГЕПАТО-ЕРИТРОПОЕТИЧНА – П., зумовле-
на дефіцитом уропорфіриноґен-декарбоксилази; клініч-
но не відрізняється від вродженої еритропоетичної П. і 
характеризується рожевою сечею; проявами різко вира-
женої світлочутливості, що призводить до появи рубців 
та спотворення ділянок шкіри, на які діяло сонячне світ-
ло; склеродермоїд ними змінами; гіпертрихозом; еритро-
донтозом; анемією, часто гемолітичною; збільшенням 
печінки та селезінки.

П. ГОСТРА ПЕРЕМІЖНА – спадкове (успадкуван-
ня за аутосомно-домінант ним типом) захворювання, зу-
мовлене дефіцитом порфобіліноґен-дезамінази; найваж-
ливіші симптоми захворювання є наслідком невролоґіч-
них порушень, які можуть стосуватися периферійної, 
веґетативної або центральної нервової системи; клінічно 
проявляється нудотою, блюванням, болями в череві, про-
носами, запорами, паралітичною непрохідністю кишеч-
ника, дизурією, зниженням м’язового тонусу, дихальною 
недостатністю, сенсорною невропатією, судомами.

П. ІДІОСИНКРАЗИЧНА – див.: П. шкірна пізня.
П. ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА СПАДКОВА – 

див.: П. варієґатна.
П. СИМПТОМАТИЧНА – див.: П. шкірна пізня.
П. ШВЕДСЬКА – див.: П. гостра переміжна.
П. ШКІРНА ПІЗНЯ – гетероґенна група П., які мо-

жуть бути вродженими (родинна, або типів ІІ і ІІІ) або, 
частіше, набутими (спорадична, або типу І); Обидві 
форми є гетерозиґотними і характеризуються знижен-
ням активності уропорфіриноґен-декарбоксилази; при 
типі ІІ дефіцит ферменту спостерігається у всіх ткани-
нах, а при типі І дефект обмежений печінкою; клініч-
но характеризується підвищеною світлочутливістю, яка 
проявляється ранимістю шкіри, пухирями, струпами, 
склеродермоїдним синдромом, гіпер- і гіпопіґмента-
цією, гіпертрихозом; у печінці хворих завжди виникає 
сидероз з елементами жирового переродження, некрозів, 
хронічного запалення та ґранульоматозу.

П. ШКІРНА СИМПТОМАТИЧНА – див.: П. шкір-
на пізня.

ПОРЦІЯ – 1) певна частина, кількість чого-небудь; 
2) їжа на одну особу.

ПОРЯДОК – таксон у ботаніці, що об’єд нує спорід-
нені родини; близькі П. об’єд нують у класи.

ПОСАДА – ВЕРНІКЕ (A. POSADA – R. J. WER-
NICKE) ХВОРОБА – див.: Кокцидіоїдоз.

ПОСАДКИ СИМПТОМ – нездатність сісти в ліж-
ку з позиції лежачи на спині без згинання ніг у колін-
них та кульшових суглобах; ознака попереково-крижо-
вого радикуліту.

ПОСИВІННЯ – знебарвлювання волосся внаслідок 
втрати піґменту; П. може бути частковим і загальним, 
вродженим і набутим.

ПОСЛІД – сукупність позазародкових частин плід-
ного яйця, що забезпечують двобічний зв’язок між пло-

дом та орґанізмом матері; відходять з матки після народ-
ження дитини.

ПОСЛІДОВИЙ ПЕРІОД – третій, завершальний, 
період пологів, в якому відбувається відшарування пла-
центи та виділення посліду; у П. п. розрізняють три фа-
зи: 1) від моменту народження плода до появи клінічних 
ознак відшарування плаценти; 2) від перших ознак від-
шарування плаценти до повного її відшарування; 3) від 
повного відділення плаценти до вигнання посліду.

ПОСМЕРТНА КРОВ – гемотрансфу зійний засіб; 
відбирається з венозного русла людини, що раптово по-
мерла, у перші 6–8 годин після смерті; внаслідок фібри-
нолізу П. к. не згортається і тому не потребує додавання 
в консервант стабілізатора.

ПОСМЕРТНИЙ – такий, що виник після смерті.
ПОСМЕРТНІ ЗМІНИ – сукупність змін, які розви-

ваються внаслідок зупинки життєвих функцій орґаніз-
му; залежно від строків розвитку П. з. поділяють на ран-
ні (охолодження трупа, трупні плями, трупне задубіння, 
висихання, аутоліз) і пізні (трансформативні, або транс-
формуючі), внаслідок яких труп підлягає розкладанню 
та руйнуванню (аутоліз, гниття) або природній консер-
вації (муміфіка ція, сапоніфікація, торф’яне дублення, 
замерзання).

ПОСПЄЛОВА (А. И. ПОСПЕЛОВ) СИМПТОМ 
(1) – висипи на шкірі, що нагадують за своєю щільністю 
картон; ознака ІІ стадії грибоподібного мікозу.

ПОСПЄЛОВА (А. И. ПОСПЕЛОВ) СИМПТОМ 
(2) – шкіра, взята в складку, нагадує зім’ятий цигарко-
вий папір; ознака атрофії шкіри.

ПОСПЄЛОВА (А. И. ПОСПЕЛОВ) ФЕНОМЕН 
(1) – при стисненні шкіри тонкою складкою спостері-
гається різкий біль і його відсутність при стисненні шкі-
ри товстою складкою; ознака хроніч ного атрофічного 
акродерматиту.

ПОСПЄЛОВА (А. И. ПОСПЕЛОВ) ФЕНОМЕН 
(2) – при проведенні шпилькою або папером по елемен-
тах висипу виникає звук дряпання; ознака шипоподіб-
ного ліхена.

ПОСПЄЛОВА (А. И. ПОСПЕЛОВ) ФЕНОМЕН 
(3) – після вологого компресу з’являються лусочки, що 
відділяються від поверхні папул у вигляді облаток; оз-
нака краплеподібного парапсо ріазу.

ПОСПІШИЛЛА (D. POSPISCHILL) АФТОЇД – за-
хворювання, яке характеризується виникненням на сли-
зових оболонках рота та на статевих орґанах, а також на 
шкірі обличчя і рук окремих або згрупованих афт. 

ПОСТ- (лат. post – після) – частина складних слів 
(префікс) , яка означає «після», «за», «такий, що роз-
міщений позаду, за будь-чим», «такий, що слідує за 
будь-чим».

ПОСТАВА – звична поза, розташування тіла при 
стоянні та сидінні.

ПОСТАДАПТАЦІЯ – процес удосконалення існу-
ючих пристосувань будови і функцій у тваринних і рос-
линних орґанізмів до умов зовнішнього середовища.

ПОСТВАҐОТОМІЧНИЙ СИНДРОМ – прояви піз-
ніх ускладнень ваґотомії.

 ПОРФІРІЯ ВРОДЖЕНА – ПОСТВАҐОТОМІЧНИЙ СИНДРОМ
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ПОСТВАКЦИНАЛЬНА АЛЕРҐІЯ – алерґічна 
реакція орґанізму на введення профілактичних препа-
ратів.

ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ – пато-
лоґічні стани, які етіолоґічно пов’язані з вакцинацією; 
розрізняють: а) власне П. у. – вакцинія ґенералізована, 
поствакцинальний енцефаліт, анафілактичний шок, си-
роваткова хвороба; б) П. у., зумовлені порушеннями 
асептики, антисептики та техніки щеплень, які можуть 
викликати вторинну інфекцію і т. ін.

ПОСТГЕПАТИЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Кара-
ваті синдром.

ПОСТГІПНОТИЧНА ДІЯ – дія, яка навіяна під час 
гіпнотичного сну, але виконується через деякий час піс-
ля його зупинки.

ПОСТГІПОФІЗЕКТОМІЇ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що розвивається після оперативного або 
радіохірурґічного видалення гіпофізу; П. с. зумовлений 
повним або майже повним випадінням гормональної 
функції гіпофізу і характеризується явищами апітуїта-
ризму або гіпопітуїтаризму; П. с. включає також симп-
том нецукрового діабету, вторинного гіпокортицизму, 
гіпотиреозу, часто супроводжується кахексією.

ПОСТҐАСТРЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що розвивається в пізні строки після 
ґастректомії; зумовлений надходженням їжі безпосеред-
ньо зі стравоходу в кишечник; характеризується схуднен-
ням, анемією, гіпо протеїнемією, набряками, проносом.

ПОСТҐАСТРОЕНТЕРОСТОМІЧНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Прібрама хвороба.

ПОСТҐАСТРОРЕЗЕКЦІЙНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Астенія аґастральна.

ПОСТҐАСТРОРЕЗЕКЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ – 
ранні та віддалені ускладнення після операцій резекції 
шлунка, ваґотомії та антрумектомії; до ускладнень ран-
нього післяопераційнго періоду належать порушення 
евакуації з культі шлунка і гостра непрохідність при-
відної петлі анастомозу; пізні ускладнення – патолоґіч-
ні синдроми функціональної природи (демпінґ-синдром, 
синдром привідної петлі та ін.); різні метаболічні пору-
шення (розлад всмоктування жиру, засвоєння вітамінів), 
втрата ваги, порушення кровотворення; рецидив вираз-
кової хвороби; постваґотомний синдром.

ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК – розвиток 
орґанізму після виходу з материнського орґанізму.

ПОСТИТ – запалення крайньої плоті.
ПОСТІЙНОГО ДИСКОМФОРТУ В НОГАХ 

СИНДРОМ – див.: Віттмаака – Екбома синдром.
ПОСТІНФАРКТНИЙ СИНДРОМ – віддалені ус-

кладнення інфаркту міокарда; до типових проявів П. с. 
належать перикардит, плеврит або полісерозит, які 
розвиваються через 2–8 тижнів після розвитку інфар-
кту міокарда і супроводжуються гарячкою та еозино-
філією; менш типовими проявами П. с. є: пневмонія, 
ізо льований алерґічний перитоніт, лопатково-плечовий 
синдром, або синдром плеча (артрит плечового суглоба 
з болями та обмеженням руху), а також синдром перед-
ньої грудної стінки (біль у м’язах грудної клітки).

ПОСТІОПЛАСТИКА – хірурґічні операції, які ха-
рактеризуються вирізанням або розрізанням крайньої 
плоті з метою усунення фімозу.

ПОСТКАРДІОТОМНИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що виникає після операції на серці в стро-
ки від кіль кох днів до кількох місяців; зумовлений ау-
тоімунними процесами; характеризується поєднанням 
асептичного фібринозного полісерозиту (перикардиту 
і плевриту).

ПОСТКАСТРАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений раптовим випадінням ендокрин-
ної функції статевих залоз після кастрації; характери-
зується поєднанням астенії з веґетативними розладами 
і порушеннями обміну речовин.

П. С. У ЖІНОК – симптомокомплекс з веґетативно-
судинними, нервово-психічними та обмінно-ендокрин-
ними порушеннями на фоні зупинки ендокринної фун-
кції яєчників у репродуктивному періоді.

П. С. У ЧОЛОВІКІВ – симптомокомп лекс, що є 
ре зуль татом травматичної, оперативної або промене-
вої кастрації, а також деструкції тестикулярної тканини 
внаслідок гострих та хронічних інфек ційних захворю-
вань; розвиток П. с. зумовлений порушеннями функції 
гіпоталамічних, ендокринних і нейровеґетативних реґу-
ляторних систем у відповідь на раптове випадіння ен-
докринної функції яєчок.

ПОСТКОМІСУРОТОМНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Посткардіотомний синдром.

ПОСТКОМОЦІЙНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що виникає через кілька тижнів або місяців 
після закритої черепно-мозкової травми; характери-
зується поєднанням подразливої слабкості, фізичного і 
психічного виснаження, головних болей, веґетативних 
розладів, запаморочень та ін.

ПОСТНАТАЛЬНИЙ – такий, що від бувся після на-
родження, після пологів; післяпологовий.

ПОСТОЛІТ – конкремент, який утворюється із смеґ-
ми в препуціальному мішку при фімозі.

ПОСТОПЕРАТИВНИЙ – такий, що виник після 
операції, проявився після хірурґічного втручання; піс-
ляопераційний. 

ПОСТПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД – період розвитку 
людини після завершення статевого дозрівання.

ПОСТРАДІАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ – зменшення 
радіаційного ураження клітини або орґанізму внаслідок 
лікві дації пошкоджень, що виникли в молекулах чи орґа-
нелах клітини під дією іоні зуючого випромінювання.

ПОСТРАДІАЦІЙНІ ЕФЕКТИ – прояви наслідків 
опромінення біолоґічних об’єктів іонізуючим випромі-
нюванням; характер та вираженість П. е. залежать від 
дози, потужності та виду випромінювання; П. е. поділя-
ють на соматичні і ґенетичні; соматичні П. е. – прояви 
нас лід ків опромінення безпосередньо в самого опромі-
неного орґанізму, а ґенетичні – у нащадків; реакції біо-
лоґічних об’єктів залежать також від часу, що пройшов 
з моменту формування основної частини сумарної дози 
опромінення; П. е. поділяють також на первинні, ранні, 
пізні та віддалені.

 ПОСТВАКЦИНАЛЬНА АЛЕРҐІЯ – ПОСТРАДІАЦІЙНІ ЕФЕКТИ
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ПОСТРЕАНІМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – період після 
реанімації та відновлення діяльності серцево-судинної 
системи та дихання, упродовж якого може розвиватися 
постреанімаційна патолоґія різних орґанів і систем; у П. 
п. розрізняють 3 стадії – тимчасової стабілізації функ-
цій, повторного погіршення стану та стадія нормаліза-
ції функцій.

ПОСТРІЛ – процес виштовхування снаряда із ка-
налу ствола пороховими ґазами; снарядом найчастіше є 
куля, яка може бути безоболонкова (свинцева) або обо-
лонкова – свинець покритий латунню, мельхіором то-
що; застосовуються також кулі спеціального призна-
чення (бронебійні, розривні, запалювальні, трасуючі); 
ушкоджуючі фактори пострілу (за В. Л. Поповим з до-
повненнями А. С. Лісового): 1) вогнепальний снаряд і 
його частини – а) вогнепальний снаряд (звичайна ку-
ля, кулі спеціального призначення, дріб, картеч, ати-
пові снаряди); б) осколки вогнепального снаряда, що 
вибухнув; в) деталі мисливського патрона; г) елемен-
ти патрона ґазової зброї; д) еластична куля; е) деталі 
патрона до помпової зброї; 2) продукти згорання по-
роху та капсульного вмісту – а) порохові ґази і повітря 
із каналу ствола; б) кіптява пострілу; в) частинки по-
рохових зерен; г) металеві частинки; д) частинки кап-
сульного вмісту; е) мастила зброї; є) частинки парафі-
ну; ж) частинки матеріалу кулі (гума, пластмаса тощо); 
з) металеві частинки (залізо, синьородистий свинець 
з перхлоратом калію); и) частинки волокнистих пи-
жів; і) відбитки фраґментів пластмасових контейнерів 
та пижів; 3) зброя – а) дульний кінець зброї; б) рух-
ливі частини зброї; в) приклад; г) осколки зброї, що 
вибух нула; 4) вторинні снаряди – а) осколки частини 
перепони; б) фраґменти одягу та взуття; в) осколки кіс-
ток; у судовій медицині розрізняють три дистанції П.: 
1) постріл впритул – дульний зріз зброї стикається з ті-
лом чи одягом людини; контакт може бути ґерметич-
ним по всьому зрізу або нещільний (частковий, неґер-
метичний, під кутом); через вхідний отвір майже всі до-
даткові фактори пострілу заносяться у рановий канал; 
навколо рани може утворитися незначний наліт кіптя-
ви, яка проривається між об’єктом ураження та дуль-
ним зрізом ствола; шкіра, піднята ґазами, що потрапи-
ли в рановий канал, ударяється в дульний зріз зброї і 
пошкоджує епідерміс; утворюється відбиток дульно-
го зрізу – штанц-марка, штамп-відбиток; 2) постріл з 
близької відстані – найсуттєвішою ознакою є наявність 
навколо вхідного каналу додаткових факторів пострілу 
(полум’я, ґази, металевий пил, кіптява, частинки поро-
ху, що не згорів, збройне мастило) або наслідків їх дії 
(червоний колір країв, обпалення пушкового волосся 
тощо); 3) постріл з неблизької відстані – на об’єкт діє 
тільки куля, дія додаткових факторів не спостерігаєть-
ся; при цьому можуть бути сліди кіптяви, яка рухається 
за кулею в розрідженому просторі.

ПОСТТАХІКАРДІЙНИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спосте рігається після тривалоґо парок-
сизму тахікардії або мерехтливої тахікардії; характери-
зується поєднанням слабкості і неприємних відчуттів у 

ділянці серця, електрокардіоґрафічними ознаками мета-
болічних змін у міокарді.

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ – такий, що виник після 
травми, після поранення або внаслідок травми чи по-
ранення.

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗ-
ЛАД – невротичний розлад, що виникає внаслідок пе-
ребування у надзвичайно стресових умовах і характе-
ризується повторно виникаючими епізодами пережи-
вань обставин стресової ситуції, зниженням емоційно-
го реаґування та загальним дисфоричним збудженням; 
розвиток патолоґічного стану зумовлюється багатьма 
факторами та їхні ми поєднаннями: 1) раптовість та не-
сподіваність виникнення екстремальної ситуації (по-
жежі, вибуху, авіакатастрофи) або ж стихійного лиха; 
2) жорстокість і жахливість ситуацій, пов’язаних з війсь-
ковими діями та терористичними актами; 3) тривале пе-
ребування в умовах хронічного стресу, що поєднуєть-
ся з катуваннями і особливо жорстоким ставленням; 4) 
психолоґічні і конституційно зумовлені слабкі та силь-
ні сторони особи, що потрапила в екстремальну ситуа-
цію; 5) наявність супутніх травм та пошкоджень, особ-
ливо травм голови; 6) наявність соціальної підтримки 
та її особливості.

ПОСТТРАНСФУЗІЙНИЙ ШОК – трансфузійне 
ускладнення, яке виникло в момент введення або після 
введення в орґанізм хворого несумісної або недоброя-
кісної крові, а також недоброякісних кровозамінних рі-
дин; характеризується розладами кровообігу та іншими 
ознаками залежно від введених засобів.

ПОСТТРЕПАНАЦІЙНИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений рубцевими зрощеннями 
оболонок  головного  мозку  після  трепанації  че-
репа; характеризується поєднанням болючості в 
ділянці дефекту черепа з головними болями при 
змінах  атмосферного  тиску.

ПОСТТРОМБОФЛЕБІТИЧНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який, як правило, розвивається піс-
ля тромбо флебіту глибоких вен нижніх кінцівок; харак-
теризується поєднанням ознак хронічної недостатності 
вен нижніх кін цівок, що проявляється набряками, боля-
ми, швидкою втомлюваністю, трофіч ними розладами, 
варикозним розширенням поверхневих вен.

ПОСТУРАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, що за-
безпечують підтримку певної позиції в просторі всього 
тіла або його частини.

ПОСТФЕБРИЛЬНИЙ – такий, що виник або від-
бувається після гарячки; піс ля гарячковий.

ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНА ХВОРОБА – 
див.: Постхолецистекто мічний синдром.

ПОСТХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ – 
комплекс пізніх ускладнень після холецистектомії.

ПОСТЦЕНТРАЛЬНА ДІЛЯНКА (REGIO POST-
CEN TRALIS) – частина нової кори півкулі великого 
мозку, яка займає дно та задню стінку центральної бо-
розни, задню центральну звивину, задній відділ пара-
центральної частки і лобно-тім’яного покриття.

ПОТАТОР – особа, що страждає алкоголізмом.

 ПОСТРЕАНІМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – ПОТАТОР 
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ПОТЕНА (P. C. E. POTAIN) СИМПТОМ (1) – «ме-
талевий» відтінок ІІ тону серця; ознака розширенння 
аорти.

ПОТЕНА (P. C. E. POTAIN) СИМПТОМ (2) – при 
перкусії збільшення зони притуплення над дугою аорти 
від рукоятки груднини до хряща ІІІ ребра справа; ознака 
розширення аорти.

ПОТЕНЦІАЛ ДІЇ – різниця потенціалів між збуд-
женою і незбудженою ділянками збудливих тканин, або 
зменшення мембранного потенціалу клітини, виклика-
не її збудженням.

ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ – можливий; такий, що існує 
в потенції.

ПОТЕНЦІАЦІЯ – збільшення реф лекторної реак-
ції внаслідок просторової або часової сумації збуджен-
ня в ц. н. с.

ПОТЕНЦІЮВАННЯ – збільшення біолоґічної дії 
одного фактора іншими факторами, яке є більш знач-
ним, ніж додавання окремої дії цих факторів.

ПОТЕНЦІЯ – 1) прихована можливість; здатність, 
що може реалізуватись за певних умов; достатність сил 
для якої-небудь діяльності; 2) статева здатність.

ПОТЕРТІСТЬ – гостре запалення шкіри (дерматит), 
викликане механічним фактором, частіше за все трива-
лим тертям, тисненням взуття і т. ін.

ПОТИЛИЦЯ (OCCIPUT) – задня частина склепін-
ня черепа, яка відповідає потиличній ділянці голови.

ПОТИЛИЧНА ДІЛЯНКА (REGIO OCCIPITA-
LIS) – задній відділ голови, що відповідає верхній 
половині луски потиличної кістки. Нижня межа П. 
д. проходить по зовнішньому потиличному виступу і 
верхніх вийних лініях, бокові межі – по верхніх скро-
невих лініях тім’яних кісток; верхня межа визначаєть-
ся умовно по ламбдоподібному краю потиличної кіс-
тки.

ПОТИЛИЧНИЙ  ВИСТУП  ВНУТ  РІШНІЙ 
(PROTUBERANTIA OC CI PITALIS INTERNA) – кіс-
тковий виступ на внутрішній поверхні луски потилич-
ної кістки.

ПОТИЛИЧНИЙ  ВИСТУП  ЗОВНІШ  НІЙ 
(PROTUBERANTIA OCCI PITALIS EXTERNA) – кіс-
тковий виступ на зовнішній поверхні луски потиличної 
кістки.

ПОТИЛИЧНИЙ ГОРБ ЗОВНІШ НІЙ – див.: По-
тиличний виступ зов нішній.

ПОТИЛИЧНИЙ ОТВІР ВЕЛИКИЙ (FORAMEN 
OCCIPITALE MAG NUM) – отвір між тілом, лускою і 
латеральними частинами потиличної кістки, через який 
порожнина черепа сполучається з хребтовим каналом.

ПОТИЛИЧНИЙ ПОЛЮС (POLUS OCCIPITA-
LIS) – задній кінець півкулі великого мозку.

ПОТИЛИЧНОГО ОТВОРУ СИНДРОМ – див.: 
Ларюелля синдром.

ПОТИЛИЧНОЇ ЧАСТКИ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при вогнищевому уражен-
ні потиличної частки великого мозку; характеризується 
поєднанням гомонімної або квадрант ної геміанопсії з 
порушенням кольорових відчуттів у протилежних по-

лях зору, інколи з фотопсіями, зоровими галюцинація-
ми, зоровою аґнозією. 

ПОТОВИДІЛЕННЯ – процес виділення поту по-
товими залозами. Відбувається рефлекторно. П. має ве-
лике значення для процесів термореґуляції, водного об-
міну і частково – для видалення з орґанізму продуктів 
обміну речовин.

ПОТОВІ ЗАЛОЗИ (GLANDULAE SUDORIFE-
RAE) – залози шкіри, що виділяють піт; є простими 
трубчастими залозами; за характером секреції П. з. поді-
ляють на екринні (мерокринові) і апокринні; екринні, 
або малі, П. з. розмі щені в шкірі майже всюди, за винят-
ком червоної облямівки губ, рота, головки та внутріш-
ньої поверхні крайньої плоті статевого члена, клітора та 
малих соромітних губ; загальна їх кількість становить 
2–5 млн.; апокринні, або великі, П. з. локалізуються в 
шкірі пахвової ділянки, ділянці лобка та прилягаючої до 
нього частини черева, у шкірі калитки, великих сороміт-
них губ, промежини, особливо навколо заднього прохо-
ду, та в навколососковому кільці молочної залози; скла-
даються з секреторного відділу і нерозгалуженої вивід-
ної протоки, що відкривається на поверхню шкіри або у 
волосяну сумку; П. з. відіграють важливу роль у водно-
му і сольовому обміні та термореґуляції орґанізму.

ПОТОГІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські за-
соби, які підсилюють потовиділення.

ПОТРІЄ (L. M. PAUTRIER) ЛІХЕНІЗАЦІЯ ГІ-
ПЕРТРОФІЧНА (ҐІҐАНТ СЬКА) – див.: Нейродерміт 
гіпертрофіч ний Ермана.

ПОТРІЄ (L. M. PAUTRIER) МІКРОАБСЦЕС – 
зміни в епідермісі, які виникають у 3-й пухлинній стадії 
грибоподіб ного мікозу; спостерігається вогнищева ін-
фільтрація епідермісу гістіоцитами та пухлинними лім-
фоцитами.

ПОТРІЄ – ВОРЕНЖЕ (L. M. PAU TRIER – F. WO-
RINGER) СИНДРОМ – див.: Ліпомеланотичний ре-
тикульоз.

ПОТТА (P. POTT) ПЕРЕЛОМ – перелом обох щи-
колоток та заднього краю великогомілкової кістки з 
підвивихом або вивихом ступні дозаду або дозаду і на-
зовні; виникає внаслідок насильного повороту ступні 
назовні з одночасним підошовним згинанням; спочат-
ку відбувається відривний перелом внутрішньої щико-
лотки; вальґування ступні збільшується, таранна кістка 
тисне на зовнішню щиколотку і задній відділ суглобової 
поверхні великогомілкової кістки, що призводить до пе-
релому зовнішньої щиколотки.

ПОТТА (P. POTT) ПЕРЕЛОМОВИВИХ – див.: 
Потта перелом.

ПОТТА (P. POTT) ХВОРОБА – див.: Спондиліт ту-
беркульозний.

ПОТТЕНДЖЕРА (F. M. POTTENGER) СИМП-
ТОМ (1) – підвищений тонус груднинно-ключично-со-
скоподібного і драбинчастого м’язів на боці ураження; 
ознака апікального сухого плевриту.

ПОТТЕНДЖЕРА (F. M. POTTENGER) СИМП-
ТОМ (2) – риґідність міжреберних м’язів; ознака за-
пальних захворювань легенів або плеври.

 ПОТЕНА СИМПТОМ(1) – ПОТТЕНДЖЕРА СИМПТОМ(2)
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ПОТТЕРА (L. E. L. POTTER) СИНДРОМ (1) – ком-
плекс спадкових аномалій нирок та лиця; новонароджені 
мають старечий вигляд; спостерігається гіпертелоризм, 
епікант, розширений корінь носа, високі розділені вушні 
раковини; мікроґнатія; зрощення ніг, аномалії ступнів, 
хребців; дис- або аґенезія нирок, аномалії сечовивідних 
шляхів; рудиментарні ґеніталії, гіпоспадія; гіпоплазія 
легень або окремих їхніх часток; атрезія гортані, стра-
воходу та анального отвору; андротропізм; смерть, як 
правило, у перші години після народження.

ПОТТЕРА (L. E. L. POTTER) СИНДРОМ (2) – ком-
п лекс спадкових вісцеральних аномалій, який характе-
ризується гепатоспленомеґалією, полікістозною гіпер-
плазією внутрішньопечінкових жовчних проток, інтер-
стиційним нефритом з атрофією канальців, полікістозом 
підшлункової залози; хронічною диспепсією, виражени-
ми порушеннями функції нирок.

ПОТЬМАРЕННЯ СВІДОМОСТІ – розлад відбит-
тя реального світу, явищ, предметів та їхніх зв’язків, 
який характе ризується повною неможливістю або не-
виразністю сприйняття оточуючого, дезорієнтуван-
ням у часі, місці, оточуючих особах, власній особі, 
незв’язністю мислення, частковою або повною ам-
незією на період П. с.

ПОТЬМАРЕННЯ СВІДОМОСТІ ПРИСМЕРКО-
ВЕ – потьмарення свідомості, яке раптово виникає і так 
само раптово закінчується з наступною амнезією; П. с. 
п. характеризується взаємопов’язаними послідовними 
діями, які зумовлені галюцинаціями, образним марен-
ням та бурхливими афектами боязні, злості, що може 
призвести до вчинків, небезпечних для оточуючих.

ПОТЬМАРЕННЯ СВІДОМОСТІ ПРИСМЕРКО-
ВЕ ЕПІЗОДИЧНЕ – психопатолоґічний стан, який ха-
рактеризується епізодичним виникненням затяжного не-
глибокого потьмарення свідомості з явищами дереалі-
зації та відчудження сприймань, боязню або станом ек-
стазу, подразливістю, дромоманією. 

ПОТЯГ – суб’єктивне переживання потреби, яке ви-
никає незалежно від свідомості, стимулює діяльність 
людини і надає їй спрямованість.

П. ІМПУЛЬСИВНИЙ – патолоґічний потяг, що рап-
тово оволодіває особою, придушує інші бажання, під-
порядковує собі всю поведінку хворого; критичне від-
ношення до П. і. відсутнє.

П. КОНТРАСТНИЙ – нав’язливий потяг, який за 
своїм характером протилежний реальним обставинам, 
суперечить етичним і соціальним настановам хворого.

П. НАВ’ЯЗЛИВИЙ – потяг здійснювати непотріб-
ні і навіть небезпечні дії, що супроводжується страхом 
або тривогою; хворобливість П. н. усвідомлюється хво-
рим.

П. СТАТЕВИЙ – прагнення до статевої близькості.
ПОХАММЕРА (POCHAMMER) СИМПТОМ – 

хворий, що лежить на спині може підняти ногу тільки 
за умови, якщо вона зігнута в колінному суглобі; ознака 
відриву малоґо вертлюга.

ПОХМІЛЬНИЙ СИНДРОМ – прояви абстинен-
ції при хронічному алкоголізмі, які характеризуються 

поєднанням веґетативних, невролоґічних і психічних 
розладів.

ПОШКОДЖЕННЯ – порушення анатомічної ціліс-
ності тканин або орґанів, що призводить до розладів їх-
ніх функцій.

П. БОЙОВІ – П., які виникають у військовослуж-
бовця внаслідок дії бойових засобів ураження або інших 
факторів, пов’язаних з виконанням бойового завдання.

П. ЕКЗОҐЕННІ – П., які виникають внаслідок дії 
різних факторів оточуючого середовища.

П. ЕНДОҐЕННІ – П., безпосередня причина яких 
локалізована в самому орґанізмі – П. внутрішніх орґанів 
токсичними продуктами, при інфекційних захворюван-
нях, інтоксикації, альтеративних процесах при запален-
ні і т ін.

П. КОМБІНОВАНІ – П., які виникли при поєднаній 
дії двох або більше етіолоґічних факторів.

П. НЕПРЯМІ – П., які виникають не в місці при-
кладання сили, а в сусідніх або більш віддалених ді-
лянках.

П. ПОЄДНАНІ – комплексні П. внутрішніх орґанів 
у різних анатомічних порожнинах або фасціальних про-
сторах.

П. ПОСМЕРТНІ – П., які нанесені після смерті.
П. ПРИЖИТТЄВІ – П., які нанесені до настання 

смерті.
П. ПРОМЕНЕВІ – П., зумовлені дією на орґани і 

тканини іонізуючих випро мінювань.
П. ПРЯМІ – П., при яких патолоґічні зміни в ткани-

нах з’являються в місці прикладання сили.
ПОЯС (CINGULUM) – асоціативний нервовий 

шлях, який проходить у поясній звивині і сполучає кору 
лобної частки з парагіпокампальною звивиною та миґ-
даликоподібним тілом.

ПОЯС ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ (CIN GULUM 
MEMBRI SUPERIORIS) – див.: Плечовий пояс.

ПОЯС НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ (CIN GULUM 
MEMBRI INFERIORIS) – див.: Тазовий пояс.

ПОЯСОК МЕТАЛІЗАЦІЇ – ділянка тканин навко-
ло вхідного отвору вогнепальної рани, яка імпреґнована 
частинками металу.

ПОЯСОК ОБТИРАННЯ – вузька облямівка шкіри 
навколо вхідного отвору вогнепальної рани, забруднена 
кіптявою, мастилами і т. ін., що покривали кулю.

ПРАВЕЦЬ – ранова інфекційна хвороба, яка спри-
чинюється токсином анаеробної спороносної палички 
Clostridium tetani; джерелом збудника інфекції є тварини 
і людина, у кишечнику яких сапрофітує збудник; через 
фекальні маси тварин збудник розсіюється в оточуючо-
му середовищі; захворювання виникає лише при про-
никненні збудника в орґанізм через ранову поверхню 
при пораненнях, опіках, відмороженнях, постаборталь-
них порушеннях слизової оболонки матки, інколи через 
операційні і пупкові рани та ін.; існують три основних 
шляхи поширення правцевого токсину в орґанізмі – че-
рез оточуючі тканини, через лімфатичну систему, через 
нервові стовбури; інкубаційний період П. становить у 
середньо му 6–14 днів, з коливаннями від кількох годин 
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до 1 місяця; за тяжкістю перебігу виділяють дуже тяжку, 
тяжку, середньотяжку і легку форми; тяжкість перебігу 
визначається вираженістю судомного синдрому, часто-
тою і швидкістю появи судом від початку хвороби, тем-
пературною реакцією, станом серцево-судинної системи 
та дихання, наявністю ускладнень.

ПРАВЕЦЬ АКРОБАТИЧНИЙ – П., при якому ті-
ло хворого внаслідок тонічного скорочення набуває не-
звичайних поз.

П. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ – П., який характеризуєть-
ся розвитком на ранніх стадіях тризму, зумовленого 
тонічним напруженням жувальних м’язів, особливо mm. 
masseteri, внаслідок чого хворий відкриває рот; майже 
одночасно з’являється сардонічна посмішка і утруднене 
ковтання, внаслідок спазму м’язів, що беруть участь в 
акті ковтання; через короткий проміжок часу з’являється 
тоніч не напруження й інших груп м’язів – потиличних, 
довгих м’язів спини, внаслідок чого хворий лежить у 
типовій позі на спині з закинутою назад головою і під-
нятою над ліжком поперековою частиною тіла; дещо 
пізніше з’являється напруження м’язів черева і кінцівок; 
на фоні постійного гіпертонусу м’язів з’являються за-
гальні тетанічні судоми, тривалістю від кількох секунд 
до 1 хвилини і більше з частотою від кількох упродовж 
доби до 3–5 за 1 хвилину; протягом усьо го захворюван-
ня зберігається свідомість, хворі подразливі, найменший 
шум, яскраве світло та інші подразнюючі фактори спри-
чиняють напад ґенералізованих судом.

П. ЗАГАЛЬНИЙ – див.: П. ґенералізований. 
П. ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: П. криптоґенний.
П. КРИПТОҐЕННИЙ – П., при якому вхідні ворота 

збудника інфекції залишаються невиявленими.
П. ЛИЦЬОВИЙ – див.: П. лицьовий паралітичний 

Розе.
П. ЛИЦЬОВИЙ ПАРАЛІТИЧНИЙ РОЗЕ (E. RO-

SE) – форма місцевого П.; поряд з тризмом на уражено-
му боці розвивається параліч м’язів лиця, часто і м’язів 
очного яблука, а на протилежному боці, звичайно, спос-
терігається напруження м’язів лиця та звуження очної 
щілини.

П. МІСЦЕВИЙ – П., при якому спостерігається міс-
цева реакція на дію токсину перш за все з боку м’язів 
у ділянці рани: спочатку спостерігається їхнє то нічне 
напруження та біль, потім і тетанічні судоми; П. м. 
реєструється рідкіс но; з поширенням токсину по рухо-
вих волокнах периферійних нервів до відповідних сеґ-
ментів спинного мозку і поширенням по його довжині 
місцевий П. переходить у ґенералізований.

П. ХРОНІЧНИЙ – клінічна форма П., яка характе-
ризується тривалим інкуба ційним періодом (2-4 місяці), 
повільним наростанням і незначною вираженістю сим-
птомів захворювання.

ПРАВОРУКІСТЬ – прояв функціональної асиметрії 
рук, при якій провідна роль належить правій руці.

ПРАВОШЛУНОЧКОВА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТ-
НІСТЬ – див.: Серцева недостатність правошлуночкова.

ПРАҐМАТАМНЕЗІЯ – амнезія, при якій втрачені 
знання про зовнішній вигляд предмета.

ПРАДЕРА – ВІЛЛІ (A. PRADER – H. WILLI) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спостері-
гається акромік рія, низький зріст, ожиріння, м’язова 
гіпотонія (поступово зникає); гіпоґеніталізм; з часом 
з’являються ознаки оліґофренії та цукрового діабету (з 
доброякісним перебігом); інколи спостерігається високе 
піднебіння, синдактилія.

ПРАЙСА (J. M. PRICE) СИНДРОМ – спадкові по-
рушення обміну триптофану; клінічно спостерігається 
склеродермія; у сечі – значне підвищення вмісту кіну-
реніну, аміногіпурової кислоти, кінуренінової кислоти 
та ацетилкінуреніну.

ПРАКСИС – здатність виконувати ряд завчених 
рухів у певній послідовності, що приводить до досяг-
нення наміченої мети.

-ПРАКСІЯ (грец. praxis – справа, дія, діяльність) – 
частина складних слів, яка означає «дія», «діяльність».

ПРАЛЬНЯ – підприємство для прання та обробки 
брудної білизни або одягу.

ПРАСАДА – КОУЗА (A. S. PRASAD – D. W. KO-
ZA) СИНДРОМ – спадкове захворювання, яке характе-
ризується відсутністю у крові ґамма-ґлобулінів; прояв-
ляється гемолітичною анемією, збільшенням усіх лімфа-
тичних вузлів, печінки, селезінки; хвороба проявляється 
тільки в зрілому віці.

ПРАТТА (J. H. PRATT) СИМПТОМ – ущільнення 
м’язів біля країв рани; можлива ознака некротичного 
процесу в рані.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ (1) – здатність людини до пра-
ці, яка визначається рівнем її фізичного та духовного 
розвитку, а також станом здоров’я, професійними знан-
нями, умінням та досвідом; розрізняють загальну і про-
фесійну П.; залежно від того, який обсяг фунціональ-
них обов’язків і в яких виробничих умовах може вико-
нувати працівник за станом свого здоров’я, розрізняють 
повну (загальну і професійну) і часткову (неповну) П.

П. ЗАГАЛЬНА – здатність до неквалі фікованої пра-
ці у звичайних умовах.

П. ПОВНА ЗАГАЛЬНА – здатність виконувати не-
кваліфіковану працю за нормальних умов праці.

П. ПОВНА ПРОФЕСІЙНА – здатність працівника 
виконувати всі фахові функції за своєю професією або 
за посадою, яку він обіймає, у тих виробничих умовах, 
в яких він працює або працював.

П. ПРОФЕСІЙНА – здатність певного працівника 
до праці за своєю професією (фахом) та кваліфікацією 
або до іншої адекватної їй (професії) фаху. 

П. ЧАСТКОВА – здатність до профе сійної, або не-
професійної праці, яка збереглася в осіб, що перенесли 
каліцтво або захворювання.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ (2) – здатність орґана або ці-
лоґо орґанізму до активної діяльності в заданому ре-
жимі.

П. ПСИХІЧНА – див.: Працездатність розумова.
П. РОЗУМОВА – здатність сприймати і переробля-

ти інформацію.
П. ФІЗИЧНА – здат ність виконувати м’язову працю 

в заданій інтенсивності і складності.

 ПРАВЕЦЬ АКРОБАТИЧНИЙ – ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНА
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ПРЕ- (лат. prae – перед) – частина складних слів, яка 
означає «перед», «спереду».

ПРЕАҐОНАЛЬНИЙ СТАН – патолоґічний стан, 
який передує аґонії; характеризується розвитком галь-
мування у вищих відділах ц. н. с. з наступним сутінко-
вим потьмаренням свідомості; інколи спостерігається 
збудження бульбарних центрів.

ПРЕАҐОНІЯ – див.: Преаґональний стан.
ПРЕАДАПТАЦІЯ – процес виникнення в орґанізмі 

тварин та рослин ознак, які не мають первісного при-
стосовного значення, але в змінених умовах існування 
можуть стати корисними.

ПРЕВАЛЮВАТИ – переважати, мати перевагу, до-
мінувати.

ПРЕВЕНТИВНИЙ – запобіжний, про філактичний, 
попереджувальний.

ПРЕВО (J. L. PRЙVOST) СИМПТОМ – погляд 
хворого спрямований від паралізованої половини тіла 
в бік вогнища ураження; ознака інсульту.

ПРЕҐЛАУКОМА – патолоґічний стан ока, який ха-
рактеризується незначним і короткочасним підвищен-
ням внутріш ньоочного тиску, незначним утрудненням 
відтоку водянистої вологи; виявляється при різних на-
вантажувальних пробах і при тоноґрафії; може перейти 
в стадію первинної ґлаукоми.

ПРЕДЕЛІРІЙ – початкова стадія розвитку делірію; 
характеризується тривожно-пригніченим станом, не-
спокоєм, безсонням, періодичними страхами, порушен-
ням уваґи і здатності зосередитися, тремором рук, піт-
ливістю.

ПРЕДИСПОЗИЦІЯ – сприйнятливість (вроджена 
або набута) до певних захворювань, стан особливої чут-
ливості, особливої патолоґічної готовності стосовно де-
яких хвороб.

ПРЕДТЕЧЕНСЬКОГО – ҐУЖЕРО – ШЕҐРЕНА 
СИНДРОМ – див.: Ґужеро – Шеґрена синдром.

ПРЕЕКЛАМПСІЯ – фаза розвитку еклампсії; як 
правило, передує еклампсії. П. розвивається на фоні 
нефропатії вагітних і зумовлена порушенням мозково-
го кровообігу і набряком мозку; клінічно проявляється 
головним болем, порушенням зору, нудотою, болями в 
череві, діареєю.

ПРЕЗЕРВАТИВ – запобіжник для статевого члена; 
використовується як засіб для запобігання вагітності та 
зараження венеричними захворюваннями.

ПРЕЗЕРВАЦІЯ – запобігання.
ПРЕЗЕРВИ – харчові продукти, які консервуються 

без стерилізації (солінням, маринуванням і т. ін.).
ПРЕЙЗЕРА (G. K. F. PREISER) ХВОРОБА – спад-

ковий спонтанний асептичний некроз човноподібної кіс-
тки кисті.

ПРЕКАНЦЕРОЗНИЙ – такий, що передує розвит-
ку раку; передраковий.

ПРЕКАРДІАЛЬНИЙ – розміщений перед серцем; 
передсерцевий.

ПРЕКОЛАҐЕНОВІ ВОЛОКНА – див.: Арґірофіль-
ні волокна.

ПРЕКОМА – прекоматозний стан; перша стадія ко-
матозного стану; характеризується приголомшеністю, 
сопором або ступором; при цьому, на відміну від ко-
ми, збережені рефлекторні реакції та зберігається мож-
ливість вивести хворого із цього стану за допомогою 
больового, сильного звукового або світлового подраз-
нення.

ПРЕКОМАТОЗНИЙ СТАН – див.: Прекома.
ПРЕКОРДІАЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується ді-

лянки перед серцем; передсерцевий; 2) такий, що сто-
сується надчеревної ділянки.

ПРЕМЕДИКАЦІЯ – лікарська підготовка до опе-
рації; застосування лікарських засобів при підготовці 
хворого до наркозу або місцевої анестезії для зменшен-
ня психоемоційного напруження перед операцією, по-
легшення введення в наркоз та підтримки його стабіль-
ності.

ПРЕМОЛЯРИ – постійні зуби людини, які роз-
міщені в зубних рядах на 4-му та 5-му місцях від се-
рединної лінії; коронка верхніх П. у поперечному зрізі 
овальна, у нижніх наближається до кола; жувальна по-
верхня з двома конічними горбиками; корінь у нижніх 
П. простої ко нічної форми, у верхніх – з боків сплоще-
ний.

ПРЕМОНІТОРНИЙ – такий, який вказує на те, що 
наступить, відбудеться; попереджуючий, застерігаючий, 
застережливий.

ПРЕМОРБІДНИЙ СТАН – див.: Передхвороба.
ПРЕНА (PREHN) СИМПТОМ – диференційно-

діаґностична ознака орхіту (епі дидиміту) і перекру-
ту яєчка: у випадках епідидиміту і орхіту при піднятті 
калитки біль зменшується, а при перекруті яєчка – не 
зменшується.

ПРЕНАТАЛЬНА ПАТОЛОҐІЯ – див.: Патолоґія 
пре натальна.

ПРЕНАТАЛЬНИЙ – такий, що відбувся або існую-
чий до народження, передує народженню, внутрішньо-
утробний, передпологовий.

ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО (Б. С. ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ) ОЗНАКА – валикоподібне потовщення країв 
верхніх відді лів піднебінно-язикової та піднебінно-глот-
кової дужок, яке спостерігається при хронічному тон-
зиліті.

ПРЕПАРАТ – 1) хімічний або фармацевтичний 
продукт лабораторного чи фабричного виготовлення; 
2) речовина, приготована для дослідження; 3) частина 
орґанізму (тонкий зріз) для анатомічного дослідження.

ПРЕПАРАТОР – працівник лабораторії, який готує 
препарати.

ПРЕПАРУВАТИ – готувати препарати для дослід-
ження.

ПРЕПАТЕЛЯРНА ТРАВМАТИЧНА НЕВРАЛ-
ҐІЯ – симптомокомплекс, що проявляється стійкою різ-
кою точковою болючістю по боковому краю надколінка; 
утруднена опора на коліно, болі під силюються при ходь-
бі по сходах; зовніш ніх змін суглоба немає.

ПРЕПАТЕЛЯРНИЙ – такий, що розмі щений перед 
колінною чашечкою.

 ПРЕ- – ПРЕПАТЕЛЯРНИЙ



826

ПРЕПІРІФОРМНА ДІЛЯНКА (RE GIO PREPI-
RIFORMIS) – ділянка півкуль великого мозку, яка зай-
має латеральну нюхову звивину і передлежачу частину 
медіальної поверхні скроневої частки.

ПРЕПУЦІАЛЬНЕ МАСТИЛО – див.: Смеґма.
ПРЕПУЦІАЛЬНИЙ – такий, що стосується край-

ньої плоті.
ПРЕПУЦІУМ – крайня плоть; шкірна складка нав-

коло головки статевого члена.
ПРЕСАКРАЛЬНА ЕМФІЗЕМА – див.: Пневморет-

роперитонеум.
ПРЕСБІ- (пресбіо-; грец. presbys – старий, стар-

ший) – частина складних слів, яка означає «старий», 
«властивий старечому віку, старості».

ПРЕСБІАКУЗИС – стареча глухота, стареча приглуху-
ватість; при П. знижується слух переважно на високі час-
тоти, погіршується сприйняття коротких тонів, спостері-
гається розлад здатності локалізувати джерела звуку в про-
сторі, подовжується латентний період розрізнення слухової 
інформації та ін.; погіршення розбірливості мовлення при 
П. перевищує порушення сприйняття чистих тонів; особ-
ливо помітне погіршення сприйняття фільтрованого або 
переривчастого мовлення, а також мовлення при шумі.

ПРЕСБІАТРІЯ – див.: Геріатрія.
ПРЕСБІО- – див.: Пресбі-.
ПРЕСБІОПІЯ – розлад зору в людини, зумовлений 

старінням кришталика ока, втратою ним здатності змі-
нювати свою кривизну, що порушує його заломлюваль-
ну силу.

ПРЕСБІОФРЕНІЯ – див.: Верніке синдром (2). 
ПРЕСБІОФРЕНІЯ ГОСТРА – див.: Делірій ста-

речий.
ПРЕСБІОФРЕНІЯ ХРОНІЧНА ВЕРНІКЕ – див.: 

Верніке синдром (2).
ПРЕСЕНІЛЬНИЙ – 1) такий, що стосується часу 

перед настанням старості, старечого віку; 2) такий, що 
передчасно постарів.

ПРЕСЕНІУМ (1) – 1) передстаречий вік; 2) перед-
часна старість.

ПРЕСЕНІУМ (2) – (у психіатрії) період вікової ін-
волюції та ендокринних змін в орґанізмі, які передують 
старості; у П. часто розвиваються або загострюються 
афективні психози і психози марення, можливе виник-
нення слабоумства; П. виявляють у віці 45–60 років.

ПРЕСИСТОЛА – частина діастоли, яка безпосеред-
ньо передує систолі.

ПРЕСИСТОЛІЧНИЙ – такий, що стосується пре-
систоли, безпосередньо передує систолі.

ПРЕСОР- (-пресія, -пресура; лат. presso – тисну-
ти, притискувати) – частина складних слів, яка означає 
«тиснути», «притискувати».

ПРЕСОРНА РЕАКЦІЯ – реакція на дію будь-яко-
го екзоґенного або ендоґенного фактора, яка характери-
зується підвищенням артеріального тиску.

ПРЕСОРНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекси, які виклика-
ють підвищення артеріального тиску.

ПРЕТЕКТАЛЬНЕ ПОЛЕ (AREA PRETECTALIS) – 
див.: Предпокриттєве поле.

ПРЕТТА (J. H. PRATT) СИМПТОМ – м’язова 
риґідність у ділянці рани; можлива ознака ґанґрени або 
некрозу тканин.

ПРЕФОРМІЗМ – вчення в біолоґії, що виходить 
з ідеї передіснування всіх частин орґанізму тварини і 
людини в статевих клітинах; панувало в біолоґії XVII–
XVIII століть; прихильники П. вважали, що всі части-
ни і орґани зародка цілком сформовані уже в статевих 
клітинах, але згорнуті і дуже малі та прозорі, тому і не-
видимі. 

ПРЕЦИЗІЙНИЙ – високоточний.
ПРЕЦИПІТАТ – осад, який виникає при преципі-

тації.
ПРЕЦИПІТАЦІЇ РЕАКЦІЯ – метод виявлення та 

ідентифікації антитіл або розчинних антиґенів, який 
ґрунтується на феномені преципітації. 

ПРЕЦИПІТАЦІЯ – імунолоґічна реакція осадження 
із розчину комплексу антиґен-антитіло, що утворюється 
внаслідок з’єднання розчинного антиґену зі специфіч-
ними антитілами.

ПРЕЦИПІТОВАНИЙ – 1) осаджений із розчину, 
такий, що випав в осад; осаджений; 2) раптовий, стрім-
кий, несподіваний.

ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО (Б. Г. ПРЖЕВАЛЬСЬКИЙ) 
СИМПТОМ – у позиції лежачи на спині у хворого 
спостерігається обмеженість здатності підняти випрям-
лену праву ногу; можлива ознака апендициту.

-ПРИВ (лат. privus – позбавлений будь-чого) – части-
на складних слів, яка означає «позбавлений будь-чого».

ПРИВЕДЕННЯ – рух кінцівки, спрямований до се-
рединної лінії тіла.

ПРИВЄСА (М. Г. ПРИВЕС) МЕТОД КОНСЕРВА-
ЦІЇ СУХИХ ПРЕПАРАТІВ – метод консервації, який 
полягає в нанесенні на поверхню препарату 5 % розчи-
ну поліізобутилену в бензині або бензолі з наступним 
покриттям поверхні тонким шаром нітроцелюлозного 
матового лаку.

ПРИВЄСА (М. Г. ПРИВЕС) МЕТОД КОНСЕРВУ-
ВАННЯ ТРУПІВ – спосіб бальзамування, який полягає 
в промиванні кров’яного русла трупа аміачною водою, 
заповненні судин темно-червоним латексом та обробці 
тканин 50 % водним розчином ґліцерину.

ПРИВЄСА (М. Г. ПРИВЕС) МЕТОД РЕНТҐЕ-
НОНЕЙРОҐРАФІЇ – метод вивчення периферійної не-
рвової системи, який ґрунтується на заповненні пери-
невральних просторів нерва контрастною речовиною 
(коларґолом) на трупах, і торотрастом, який вводиться в 
субарахноїдальний простір субокципітальною або люм-
бальною пункцією живій тварині.

ПРИВІДНИЙ – такий, що здійснює приведення.
ПРИВІДНИЙ КАНАЛ (CANALIS ADDUCTO-

RIUS) – простір між великим привідним та широким 
медіальним м’язами в нижній третині стегна, який спо-
лучається із підколінною ямкою; у П. к. проходять стег-
нові артерія і вена та під шкірний нерв стегна.

ПРИВІДНОЇ ПЕТЛІ СИНДРОМ – пізнє усклад-
нення резекції шлунка, зумовлене порушеннями про-
ходження вмісту привідної кишкової петлі у відвідну; 
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характеризується болями в правому підребер’ї та блю-
ванням із жовчю.

ПРИВУШНА ЗАЛОЗА (GLANDULA PAROTIS) – 
слинна залоза, розміщена в привушно-жувальній ділян-
ці; П. з. є найбільшою слинною залозою; у П. з. розріз-
няють поверхневу частину, що прилягає до жувального 
м’яза, і глибоку частину, що заходить у занижньощеле-
пну ямку; у дорослої людини П. з. має вагу 20–30 г; її 
вертикальний розмір 4–6,5 см, саґітальний 3–5 см, го-
ризонтальний 2–3,8 см; П. з. є складною альвеолярною 
залозою, яка разом з іншими слинними залозами виді-
ляє в ротову порожнину слину.

ПРИВУШНО-ЖУВАЛЬНА ДІЛЯНКА (REGIO 
PAROTIDEOMAS SE TERICA) – ділянка лиця, обмеже-
на зверху виличною дугою, попереду – переднім краєм 
жувального м’яза, знизу – нижнім краєм нижньої щеле-
пи, позаду – зовнішнім слуховим проходом та переднім 
краєм соскоподібного відростка.

ПРИГЛОТКОВИЙ АБСЦЕС – обмежене скупчен-
ня гною в сполучній тканині бокового приглоткового 
простору; у більшості випадків П. а. є ускладненням го-
строго паратонзилярного абсцесу; може також виника-
ти внаслідок прориву гною з абсцесу миґдалика в пара-
тонзилярний а потім і в приглотковий прос тір; клінічно 
проявляється високою температурою (до 40–41º), силь-
ними болями в горлі, які іррадіюють у вухо, дисфаґією, 
тризмом, різкими болями при спробі відкрити рот.

ПРИГЛОТКОВИЙ  ПРОСТІР  (SPA TIUM 
PARAPHARYNGEALE) – парний клітинний простір, 
обмежений зверху основою черепа, медіально – м’язами 
піднебіння та верхнім стискувачем глотки, латерально – 
капсулою привушної залози та медіальним крилоподіб-
ним м’язом, позаду – передхребтовою пластинкою ший-
ної фасції; сполучається із заглотковим простором та 
м’якими тканинами дна порожнини рота.

ПРИГЛУХУВАТІСТЬ – порушення слуху, яке ут-
руднює мовленнєве спілкування людей у побуті, на ви-
робництві та суспільному житті; порушення слуху, яке 
зумовлює П., може коливатися від незначного його зни-
ження до майже повної втрати, що межує з глухотою.

П. КОНДУКТИВНА – П., причиною якої є пору-
шення звукопровідної системи.

П. НЕЙРОСЕНСОРНА – див.: П. прецептивна.
П. ПРЕЦЕПТИВНА – П., зумовлена безпосереднім 

пошкодженням сенсорного епітелію кортієвого орґана 
(спірального орґана) та розміщених вище утворень слу-
хового аналізатора.

ПРИГРУДНИННА ЛІНІЯ (LINEA PARASTERNA-
LIS) – умовна вертикальна лінія на передній поверхні 
грудної кліт ки, яка проводиться на рівній відстані від 
груднинної і середньоключичної ліній.

ПРИДАТКИ – додаткові або допоміжні частини, ут-
вори.

ПРИДАТКИ ШКІРИ – морфолоґічні структури 
шкіри, які є похідними ектодерми; до П. ш. належать 
волосся, нігті, потові та сальні залози.

ПРИДАТКОВИЙ – такий, що стосується придат-
ків.

ПРИДАТКОВІ ПАЗУХИ НОСА – див.: Приносові 
пазухи.

ПРИДАТОК ЯЄЧНИКА (EPO  OPHORON) – утво-
рення, що являє собою рудиментарний залишок прото-
ки первинної нирки, який розміщений у широкій зв’язці 
матки між матковою трубою та яєчником; складається 
із сітки звивистих канальців, що впадають у більш ши-
рокий канал.

ПРИЗМА – (в оптиці) прозоре тіло, обмежене непа-
ралельними площинами, на яких відбувається заломлен-
ня та відбиття світлових пучків; розрізняють спектраль-
ні (дисперсійні) П., які використовують для вивчення 
явищ, пов’язаних із дисперсією світла, і застосовують 
у спектральних приладах; відбиваючі П., які застосову-
ються в оптичних системах для вимірювання напряму 
променів; поляризаційні П.

ПРИКУС – взаєморозміщення верхньо го і нижньо-
го зубних рядів (зубів) при найбільш повному змиканні 
зубів-антаґоністів, коли суглобові головки нижньої ще-
лепи розміщені в нижньощелепних ямках біля основи 
суглобового горбика скроневої кістки.

П. АНТЕРІАЛЬНИЙ – див.: П. мезіальний.
П. БІПРОҐНАТИЧНИЙ – П., при якому альвеолярні 

відростки і передні зуби обох щелеп відхилені допереду.
П. ВИМУШЕНИЙ – патолоґічний П., що виникає 

при вимушеній позиції нижньої щелепи внаслідок будь-
якої перешкоди.

П. ВІДКРИТИЙ – П., який характеризується наяв-
ністю щілини між зубними рядами при їхньому змикан-
ні; П. в. частіше спостерігається в ділянці передніх зу-
бів, рідше – у бокових ділянках зубних рядів.

П. ГЛИБОКИЙ – патолоґічний П., при якому різці 
верхньої і нижньої щелеп глибоко заходять один за од-
ного і відсутній правильний контакт між ріжучими та 
жувальними поверхнями.

П. ГЛИБОКИЙ БЛОКУЮЧИЙ – глибокий П., при 
якому передні верхні зуби нахилені назад, внаслідок чо-
го утруднені рухи нижньої щелепи вперед.

П. ГЛИБОКИЙ ДАХОПОДІБНИЙ – глибокий П., 
при якому верхні передні зуби перекривають нижні і 
різко нахилені вперед.

П. ДИСТАЛЬНИЙ – див.: П. проґнатичний.
П. ЗМІННИЙ – П., який характеризується наявніс-

тю одночасно молочних і постійних зубів.
П. ЗМІШАНИЙ – див.: П. змінний.
П. ЛАТЕРАЛЬНИЙ – див.: П. перехресний.
П. МЕЗІАЛЬНИЙ – П., при якому різці та ікла ниж-

ньої щелепи розміщені попереду відповідних зубів вер-
хньої щелепи.

П. МОЛОЧНИЙ – П. при наявності тільки молоч-
них зубів; представлений 20 зубами; співвідношення 
зубів при П. м. фісурно-горбове; кожний зуб, крім ниж-
ніх центральних різців та верхніх других молярів, зми-
кається з двома зубами-антаґоністами.

П. НОРМАЛЬНИЙ – П., який характеризується та-
кими особливостями: 1) верхні передні зуби незначно пе-
рекривають нижні передні; 2) вестибулярні (щічні) горби 
верхніх молярів розміщені назовні щодо відповідних гор-
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бів нижніх молярів; 3) внаслідок того, що вестибулярні 
поверхні верхніх зубів розміщені назовні щодо нижніх, 
губи та щоки віддалені від лінії змикання зубів і захищені 
від прикушування; 4) язичні (внутрішні) поверхні нижніх 
зубів утворюють меншу зубну дугу в порівнянні з верхні-
ми зубами, що сприяє утриманню язика і запобігає його 
від прикушування в момент змикання щелеп; 5) усі зуби 
повин ні контактувати зі своїми антаґоністами таким чи-
ном, щоб жувальне навантаження (яке в ділянці молярів 
може перевищувати 45 кг) розподілялось рівномірно.

ПРИКУС ОРТОҐЕНІЧНИЙ – нормальний П., при 
якому ріжучі краї різців та іклів нижньої щелепи кон-
тактують з ріжучими краями відповідних зубів верх ньої 
щелепи.

П. ОРТОҐНАТИЧНИЙ – нормальний П., при яко-
му кожний із зубів (крім нижніх центральних різців і 
верхніх третіх молярів) контактує з відповідним зубом 
та одним сусіднім з ним таким чином, що щічні горби 
жувальних зубів і передні зуби верхньої щелепи дещо 
перекривають нижні.

П. ПАТОЛОҐІЧНИЙ – П., при якому порушена 
функція і (або) зовнішній вигляд зубних рядів.

П. ПЕРЕХРЕСНИЙ – патолоґічний П., при якому 
щічні горби верхніх бокових зубів поміщаються в поз-
довжніх борознах нижніх або проковзують мимо них з 
язикового боку.

П. ПЕРЕХРЕСНИЙ ДВОБІЧНИЙ – перехресний 
П. з обох боків.

П. ПЕРЕХРЕСНИЙ ОДНОБІЧНИЙ – перехрес-
ний П., при якому змикання на одному боці відповідає 
патолоґічному, а на іншому – фізіолоґічному П. 

П. ПОСТЕРІАЛЬНИЙ – див.: П. проґнатичний.
П. ПОСТІЙНИЙ – розміщення зубних рядів верх-

ньої і нижньої щелеп, яке сформувалося після зміни всіх 
молочних зубів постійними.

П. ПРОҐЕНІЧНИЙ – див.: П. мезіальний.
П. ПРОҐНАТИЧНИЙ – П., при якому різці та ікла 

верхньої щелепи розміщені попереду відповідних зубів 
нижньої щелепи. 

П. ПРЯМИЙ – див.: П. ортоґенічний.
П. ТИМЧАСОВИЙ МОЛОЧНИЙ – рівномірне 

змикання тимчасових (молочних) зубів у стані спокою; 
розміщення зубних рядів верхньої і нижньої щелеп, що 
забезпечує найбільший контакт зубів.

П. ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – див.: П. нормальний.
ПРИКУСУ АНОМАЛІЇ – порушення прикусу, які 

поділяють на три основних класи: клас 1 – співвідно-
шення зубних дуг у ділянці молярів нормальне; передні 
зуби скручені, неправильно розміщені; клас 2 – нижня 
щелепа розміщена дозаду щодо верхньої, що визначає 
характерний профіль обличчя; клас 3 – нижня щелепа 
виступає вперед щодо верхньої.

ПРИЛИВИ – відчуття жару в шкірі обличчя, тулуба, 
яке виникає внаслідок різкого розширення судин; має 
перехідний характер; частіше спостерігається в клімак-
теричному періоді.

ПРИМАТИ (PRIMATES) – ряд найвище орґанізова-
них ссавців, до яких належать насамперед мавпи та лю-

дина; П. це плацентарні савці , які мають ключицю, очні 
ямки, оточені кістковим кільцем, зуби, не менше трьо х 
типів; мозок завжди має потиличну частку та шпорну 
борозну; великий палець протистоїть решті пальців; 
перший палець ступні має плоский ніготь або взагалі 
не має нігтя; чітко виражена сліпа кишка; статевий член, 
що звисає, сім’яники спущені в калитку; у самок – одна 
пара грудних молочних залоз; до П. належать лемури 
Мадаґаскару, лорі, сучасним місцем проживання яких є 
тропічна Африка та Азія, довгоп’яти, єдиний рід яких 
що зберігся, населяє Індокитай, мавпи Нового Світу, 
мавпи Старого Світу, людиноподібні мавпи (гібони та 
три великі мавпи – орангутанг, шимпанзе та ґорила ).

ПРИМАТКОВИЙ ПРОСТІР – див.: Параметрій.
ПРИМАТОЛОҐІЯ – галузь зоолоґії, яка вивчає при-

матів.
ПРИМАТОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – науковий напрям 

в експериментальній медицині, метою якого є вивчення 
патолоґії людини за допомогою дослідів на мавпах.

ПРИМОРДІАЛЬНИЙ – первісний, первинний, при-
мітивний.

ПРИМОЧКИ – слабкі розчини лікарських засобів 
у дистильованій воді, які застосовуються для лікування 
поверхневих гострозапальних уражень шкіри.

ПРИНҐЛЯ (S. S. PRINGLE) ПУЧОК – пластинка 
очеревини, яка йде від брижі поперечної ободової киш-
ки до вигину кишечної трубки (fl exura duoden oje ju nalis); 
фіксує місце переходу дванадцятипалої кишки в порож-
ню кишку.

ПРИНҐЛЯ (J. J. PRINGLE) СТЕАТОЦИСТОМА 
МНОЖИННА – див.: Пілосебоцистоматоз.

ПРИНҐЛЯ (J. J. PRINGLE) ХВОРОБА – див.: 
«Аденома» сальних залоз.

ПРИНЕВРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений біля 
нерва.

ПРИНОСОВІ ПАЗУХИ (SINUS PARANASALES) – 
повітроносні порожнини в кістках черепа, які сполуча-
ються з порожниною носа; вистелені слизовою оболон-
кою; розрізняють такі П. п.: гайморову пазуху (верхньо-
щелепна пазуха), лобну, клиноподібну та пазухи (комір-
ки) ґратчастого лабіринту або ґратчастої кістки.

ПРИНЦИП – 1) те, що лежить в основі певної те-
орії науки; 2) внутрішнє переконання людини; основне 
правило поведінки.

ПРИНЦМЕТАЛА (M. PRINZMETAL) АНҐІНА – 
див.: Принцметала синдром.

ПРИНЦМЕТАЛА (M. PRINZMETAL) СИНД-
РОМ – анґіоневротичний симптомокомплекс у хворих зі 
стенозуючим атеросклерозом коронарних судин; харак-
теризується анґінозними болями в стані спокою, пору-
шенням серцевого ритму, відчуттям страху, неспокоєм, 
пітливістю; на електрокардіоґрамі під час нападу спос-
терігаються значні суб епікардіальні вогнищеві зміни, 
які після закінчення нападу зникають безслідно.

ПРИНЦМЕТАЛА – МАССУМІ (M. PRINZ ME-
TAL – MASSUMI) СИНДРОМ – див.: Передньої груд-
ної стінки синдром.

ПРИПАДОК – див.: Напад.
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ПРИПАДОК ВЕЛИКИЙ СУДОМ НИЙ – див.: 
Епілептичний напад великий.

ПРИПАДОК ЕПІЛЕПТИЧНИЙ – див.: Епілептич-
ний напад.

ПРИПАРКИ – лікувальна процедура, яка призна-
чається для місцевого прогрівання ділянки тіла; для П. 
застосовують речовини, які погано проводять тепло; 
розрізняють сухі та волоґі П.

ПРИПІКАННЯ – лікарська маніпу ляція, яка поля-
гає в нанесенні з лі кувальною метою локального повер-
хневого опіку або викликанні більш глибоких явищ не-
кробіозу, аж до утворення струпа.

ПРИПІКАЮЧІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські 
засоби, які при нанесенні на шкіру і слизові оболонки 
викликають загибель клітин поверхневого шару ткани-
ни з утворенням струпа з чітко вираженою демаркацій-
ною лінією.

ПРИРОДЖЕНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Безумовний 
рефлекс.

ПРИРОДНА ВОГНИЩЕВІСТЬ ХВОРОБ – особ-
ливість деяких заразних за хворювань людини, яка по-
лягає в тому, що вони мають у природі вогнища, які ви-
никли еволюційно й існування яких забезпечується пос-
лідовним переходом збудника такого захворювання від 
однієї тварини до іншої.

ПРИРОДНЕ ВОГНИЩЕ – територія, на якій від-
бувається неперервна циркуляція збудника певного ін-
фекційного за хворювання серед тварин за допомогою 
живих переносників.

ПРИРОДОЗНАВСТВО – сукупність наук про при-
роду.

ПРИРОЩЕННЯ ПЛАЦЕНТИ – патолоґічне при-
кріплення плаценти, при якому ворсини хоріону врос-
тають у міометрій внаслідок часткової або повної від-
сутності губчастого шару ендометрію, що бере участь 
в утворенні базального відділу децидуальної оболонки; 
залежно від глибини проникнення ворсин хоріону в міо-
метрій розрізняють три варіанти прирощення плаценти: 
placenta accreta, placenta increta i placenta percreta; при 
placenta accreta губчастий шар базального відділу деци-
дуальної оболонки атрофований, ворсини контактують з 
міометрієм, не проникаючи в нього і не порушуючи йо-
го структури; при placenta increta ворсини хоріону про-
никають у міометрій, порушуючи його структуру; при 
placenta percreta ворсини хоріону проростають у міомет-
рій на всю глибину, аж до вісцеральної очеревини.

ПРИСЕРЕДИННИЙ – такий, що розміщений біля 
серединної лінії, площини.

ПРИСИПКИ – очищені, найдрібніші, хімічно інди-
ферентні або активно діючі порошки, які застосовують-
ся для попередження і лікування переважно запальних 
захворювань шкіри, а також у косметиці. 

ПРИСІДАННЯ СИМПТОМ – див.: Шерешевсь-
кого симптом.

ПРИСТОСУВАЛЬНІ РЕАКЦІЇ – процеси, які ви-
никають у біосистемі при дії біолоґічно значимих фак-
торів і забезпечують її пристосування до умов існу-
вання.

ПРИСТОСУВАННЯ – розвиток у будь-яких біосис-
тем біолоґічних властивостей, що забезпечують їхню 
життєдіяль ність при змінах в оточуючому середовищі 
або в самій біосистемі; виділяють два основних типи 
П.: ґенотипове П., яке здійс нюється шляхом природно-
го відбору, та фенотипове, або індивідуальне, П., яке 
проявляється, головним чином, у кількісній модифікації 
спадкових властивостей.

ПРИСТРАСТЬ – спосіб життя, що визначається все-
поглинаючим, таким що не підлягає вольовому контро-
лю, компульсивним потягом до будь-якої речовини; П. 
може зустрічатися і за відсутності фізичної залежності.

ПРИСУГЛОБОВА КІСТА ШКІРИ – див.: Си-
новіальна кіста шкіри.

ПРИХРЕБЕТНА ЛІНІЯ – умовна вертикальна лінія 
на спині, яка проводиться на рівній відстані від лопатко-
вої і хребтової ліній.

ПРИЧИННІСТЬ  – катеґорія ,  яка  відбиває 
об’єктивно необхідний ґенетичний зв’язок явищ, з яких 
одне (причина) за певних умов з необхідністю викликає 
виникнення іншого (наслідку або дії).

ПРІАПІЗМ – тривала болюча ерекція статевого чле-
на, звичайно, без статевого збудження; викликається 
хворобли вими причинами, часто функціонального ха-
рак теру (особливо вранці до про будження).

ПРІБРАМА (B. O. PRIBRAM) ХВОРОБА – пато-
лоґічний стан, який розвивається у віддалені строки піс-
ля ґастроентеростомії; характеризується ознаками пору-
шення функції шлунка.

ПРІОНИ (ПРОТЕЇНОВІ ІНФЕК ЦІЙНІ НУК-
ЛЕОЛИ) – клас інфекційних аґентів, що являють собою 
мутантів клітинної ізоформи нормального пріон-про-
теїну (PrP); пріон-протеїн є сіалоґлікопротеїдом з мо-
лекулярною масою 33000–35000 дальтон, що кодується 
єдиним ґеномом, розміщеним у людини у 20 хро мосомі; 
він складається в людини приблизно із 254 амінокис-
лот, включаючи 22-членний N-термінальний сиґналь-
ний пептид; протеїн-пріон входить до складу зовнішніх 
клітинних мембран, зв’язаний з зовнішньою поверхнею 
клітин якорем ґлікопротеїду, і бере участь в ендоцитозі 
та катаболізмі клітин; протеїн-пріон існує у двох фор-
мах; у вигляді нормальної, неінфекційної форми, яка 
зустрічається в головному мозку як у нормі, так і в ін-
фікованих хворих; друга форма (PrP-Sc) є патолоґічною, 
інфек ційною формою, накопичується в головному мозку 
тільки в людей та тварин, що страждають спонґіформ-
ною трансмісивною енцефалопатією; молекулярна вага 
ізоформи PrP-Sc аналоґічна нормальній вазі пріон-про-
теїну, кодується тим же ґеном; нормальний PrP містить 
не менше 67 амінокислотних залишків, у той же час як 
інфекційний PrP-Sc – 27–30.

ПРІОНОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДИНИ – за-
хворювання, етіолоґічним фактором яких є пріони; до 
групи П. з. л. включають хворобу Крейтцфельдта–Яко-
ба, синдром Ґерстмана–Страусслера–Шейнкера, синд-
ром «фатального родинного безсоння», хворобу куру, 
хронічну проґресуючу енцефалопатію дитячого віку, або 
хворобу Альперса; нейропатолоґія П. з. л. проявляється 
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4 класичними мікроскопічними ознаками: спонґіозними 
змінами, втратою нейронів, астроцитозом та формуван-
ням амілоїдних бляшок.

ПРІСНОВОДНА ФАУНА – сукупність тварин, що 
населяють прісноводні водойми.

ПРО- (грец. pro –перед) – частина складних слів, яка 
означає «перед, спереду», «такий, що передує будь-чо-
му».

ПРОБА З НАВАНТАЖЕННЯМ – методи виявлен-
ня недостатності тієї або іншої функціональної систе-
ми орґанізму, які ґрунтуються на появі або підсиленні 
проявів недостатності при підвищенні рівня функціо-
нування.

ПРОБАНД – індивід, для якого складають родовід 
з метою визначення типу успадкування ознаки, що вив-
чається.

ПРОБІРКА – тонкостінна, запаяна з одного кінця 
скляна трубка, яка використовується в лабораторній 
практиці.

ПРОБКА МИҐДАЛИКА – утворення білувато-сіро-
го кольору в крипті миґдалика, яке виникає при хроніч-
ному тонзиліті; складається із десквамованого епітелію, 
фібрину, дрібнозернистого детриту, лімфоцитів.

ПРОБЛЕМА – складне теоретичне або практичне 
питання, що потребує вирішення, вивчення, досліджен-
ня.

ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ – 1) недоведений, імовір-
ний; 2) сумнівний.

ПРОВАЦЕКА (S. J. M. PROWAZEK) РИКЕТ-
СІЯ – мікроорґанізм, що належить до І біотипу роду 
Rickettsia і є збудником висипного тифу в людини; яв-
ляє собою поліморфну, нерухому, ґрамнеґативну коко-
бацилу.

ПРОВАЦЕКА – ХАЛЬБЕРШТЕДТЕРА (S. J. M. 
PROWAZEK – L. HAL BERSTЕDTER) ТІЛЬЦЯ – 
включення в епітелії рогівки та кон’юнктиви, що міс-
тять збудника трахоми.

ПРОВЕДЕННЯ ЗБУДЖЕННЯ – процес поширен-
ня збудження в збудливих тканинах.

ПРОВІДНА СИСТЕМА СЕРЦЯ – комплекс ана-
томічних утворень, що мають здатність ґенерувати ім-
пульс серцевих скорочень і проводити його до всіх від-
ділів міокарда передсердь та шлуно ч ків, забезпечуючи 
їхні координовані скорочення; у П. с. с. виділяють дві 
взаємопов’язані частини: синусно-передсердну і перед-
сердно-шлуночкову (атріовентрикулярну); до синусно-
передсердної частини належать синусно-передсердний 
вузол з пучками, що відходять від нього; передсердно-
шлуночкова частина складається з атріовентрикуляр-
ного вузла, пучка Гіса або атріовентрикулярного пучка 
(передсердно-шлуночковий пучок) з його лівою і пра-
вою ніжками та периферійними розгалуженнями – про-
відними волокнами Пуркіньє.

ПРОВІДНИКОВІ РОЗЛАДИ – порушення діяль-
ності нервової системи, зумовлені ураженням провід-
них шляхів ц. н. с.

ПРОВІДНІ ШЛЯХИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ – групи нервових волокон, які характери-

зуються спільністю будови та функції і зв’язують різні 
відділи головного і спинного мозку; у головному і спин-
ному мозку відповідно до функціональних особливос-
тей розрізняють асоціативні, комісуральні, проекційні 
(аферентні і еферентні) нервові волокна; асоціативні нер-
вові волокна або пучки волокон здійснюють однобічні 
зв’язки між окремими частинами головного мозку; комі-
суральні, або спайкові, нервові волокна з’єднують фун-
кціонально однорідні ділянки різних відділів головного 
або спинного мозку; проекційні волокна зв’язують кору 
головного мозку з його нижчерозміщеними відділами та 
спинним мозком.

ПРОВІДНІСТЬ – здатність живої тканини прово-
дити збудження.

ПРОВІЗІЯ – їстівні припаси, продовольство.
ПРОВІЗОР – фахівець із закінченою вищою фарма-

цевтичною освітою.
ПРОВІЗОРНИЙ – 1) тимчасовий; 2) попередній.
ПРОВІТАМІНИ – орґанічні сполуки, які в орґанізмі 

перетворюються на вітаміни.
ПРОВОКАЦІЙНІ ПРОБИ – специфіч на діаґности-

ка алерґічних захворювань, що ґрунтується на введенні 
алерґену в «шоковий» орґан; при цьому взаємодія введе-
ного алерґену з антитілами до нього, які фіксовані в тка-
нинах «шокового» орґана, викликає алерґічну реакцію.

ПРОВОКАЦІЙНІ ТЕСТИ – див.: Провокаційні 
проби.

ПРОВОКАЦІЯ – штучне викликання хворобливих 
явищ з діаґностичною метою або для виявлення резуль-
татів лікування.

ПРОВОКУВАТИ – штучно викликати якісь явища 
хвороби.

ПРОҐАСТРИН – речовина, яка утворюється в сли-
зовій оболонці пілоричного відділу шлунка; П. фізіо-
лоґічно неактивний; під дією соляної кислоти шлунко-
вого соку переходить у ґастрин.

ПРОҐЕНЕЗ – передчасний статевий розвиток.
ПРОҐЕНІЯ – неправильний прикус у людини, зумо-

влений надмірним розвитком нижньої і недорозвитком 
верхньої щелеп.

ПРОҐЕРІЯ – стан, який характеризується одночас-
но інфантилізмом та передчасною старістю; психічні та 
фізичні ознаки старості при одночасній наявності пер-
систуючих молочних зубів, зобної залози та ін.; розріз-
няють П. у дітей і П. у дорослих

ПРОҐЕРІЯ ГАРТИНҐСА – див.: Ґілфорда хворо-
ба.

ПРОҐЕРІЯ ДИТЯЧА – див.: Ґілфорда хвороба.
ПРОҐЕРІЯ ДОРОСЛИХ – див.: Вернера синдром.
ПРОҐЕСТЕРОН – стероїдний гормон, який син-

тезується жовтим тілом яєчника, кірковою речовиною 
надниркових за лоз, сім’яними міхурцями та плацентою; 
біосинтез відбувається через такі стадії: хо лестерин → 
20, 22-діоксихолестерин → преґненолон → проґестерон; 
метаболізм П. переважно відбувається в печінці з ут-
воренням цілого ряду біолоґічно неактивних похідних, 
основним із яких є преґнандіол; П. бере участь у реґу-
ляції циклічної трансформації ендометрію; під впливом 
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П. відбувається секреторне перетворення ендометрію в 
лютеїновій фазі менструального циклу, а також функціо-
нальні зміни в маткових трубах, піхві та епітелії молоч-
них залоз; однією з основних фізіолоґічних функцій П. є 
гальмування скорочувальної функції міометрію, – особ-
ливо під час вагітності.

ПРОҐЕСТИНИ – див.: Ґестаґенні засоби.
ПРОҐЕСТАҐЕНИ – див.: Ґестаґенні засоби.
ПРОҐНАТИЗМ – виступання щелеп уперед.
ПРОҐНАТІЯ – неправильний прикус у людини, 

який зумовлюється надмірним розвитком верхньої і не-
дорозвитком нижньої щелеп.

ПРОҐНОЗ – арґументоване передбачення, що дає 
випереджаючу інформацію про розвиток певних явищ, 
процесів (хвороби) у майбутньому.

ПРОҐНОЗ ХВОРОБИ – науково обґрунтоване пе-
редбачення, яке дає випереджаючу інформацію про по-
дальший перебіг та результат хвороби.

П. Х. НЕСПРИЯТЛИВИЙ – П. х., відповідно до 
якого очікується неповне одужання або злоякісний пе-
ребіг захворювання.

П. Х. СМЕРТЕЛЬНИЙ – П. х., відповідно до якого 
очікується смертельний результат.

П. Х. СПРИЯТЛИВИЙ – П. х., відповідно до яко-
го очікується доброякісний перебіг захворювання або 
повне видужання.

П. Х. СУМНІВНИЙ – П. х., відповідно до якого не 
виключений несприятливий перебіг захворювання.

ПРОҐНОЗУВАННЯ – розробка проґнозу стану 
об’єкта, що досліджується, за даними інформації, яка 
накопичена на даний момент.

ПРОҐНОЗУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНЕ – пере-
дбачення можливих змін епідемічної ситуації на певній 
території, яке ґрунтується на систематичному вивченні 
та аналізі різноманітних факторів, що впливають на роз-
виток та згасання епідемічного процесу; при проґнозу-
ванні враховуються такі дані: 1) сезонність заразних за-
хворювань, яка збігається з періодом найбільш легкого 
здійснення механізму передачі їхніх збудників; 2) стан 
імунітету населення до тих чи інших інфекційних захво-
рювань; 3) загальна епідемічна ситуація у світі; 4) дані 
про циклічні підйоми захворюваності на деякі інфек-
ційні хвороби; 5) дані про число захворювань і харак-
тер їхнього перебігу в період, що передує тому, на який 
плануються протиепідеміолоґічні заходи; 6) міґрація на-
селення; його санітарно-епі деміолоґічне забезпечення; 
7) висока захворюваність на ті чи інші інфек ційні хво-
роби, яка зберігається впродовж тривалоґо часу; 8) на-
явність природних вогнищ хвороб у даній місцевості; 
9) стан та можливості охорони здоров’я.

ПРОҐНОСТИЧНИЙ – такий, що стосується про-
ґнозу.

ПРОҐОНОБЛАСТОМА – див.: Гамартома.
ПРОҐРАМУВАННЯ – складання послідовності дій 

при виконанні робіт, пов’язаних з обробкою інформа-
ції.

ПРОҐРЕДІЄНТНИЙ – такий, що поступово підси-
люється; проґресуючий, наростаючий, проґресивний.

ПРОҐРЕДІЄНТНІСТЬ – (у психіатрії) розвиток 
психічного захворювання, який характеризується на-
ростанням позитивних чи неґативних симптомів.

ПРОҐРЕСИВНИЙ – поступальний; такий, що роз-
вивається, зростає.

ПРОҐРЕСІЯ ПУХЛИНИ – процес появи та наступ-
ного посилення якісних ознак пухлини – автономності 
росту, інвазивності, здатності до метастазування та ін.

ПРОҐРЕСУЮЧА ЛЕГЕНЕВА ДИС ТРОФІЯ – па-
толоґічний стан, основною ознакою якого є різке підви-
щення прозорості легеневих полів, внаслідок послаблен-
ня, а в деяких ділянках – повного зникнення судинного 
малюнка легень, що виявляється при рентґенолоґічному 
дослідженні; ренґенолоґічна картина зумовлюється фор-
муванням на фоні дифузної емфіземи великих повітря-
них порожнин, які часто можуть займати більшу части-
ну легень; часто процес буває асиметричним внаслідок 
переважного розвитку бульозної емфіземи в одній із ле-
гень.

ПРОҐРЕСУЮЧОГО СУПРАНУКЛЕАРНОГО 
ПАРАЛІЧУ СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумов-
лений ураженням базальних ядер і стовбура головного 
мозку; характеризується поєднанням офтальмоплеґії, 
головним чином, порушенням рухів очного яблука вго-
ру – вниз, псевдобульбарного паралічу, підвищення або 
пониження тонусу задніх м’язів шиї.

ПРОДРОМ – передвісник хвороби; симптоми, що 
передують інфекційному за хворюванню, які спостері-
гаються в її початковому періоді (в кінці інкубаційно-
го періоду).

ПРОДРОМАЛЬНИЙ – такий, що передує (хво-
робі).

ПРОДРОМАЛЬНИЙ ПЕРІОД – стадія розвитку 
хвороби, яка передує її основним клінічним проявам.

ПРОДРОМАЛЬНІ ЯВИЩА – див.: Продром.
ПРОДУВАННЯ ВУХА – процедура введення 

повітря під тиском у барабанну порожнину через євс-
тахієву трубу з діаґностичною та лікувальною метою.

ПРОДУВАННЯ МАТКОВИХ ТРУБ – процедура 
введення повітря під тиском через порожнину матки в 
маткові труби з метою відновлення їхньої прохідності.

ПРОЕКЦІЙНІ ВОЛОКНА – нервові волокна, що 
з’єднують кору півкуль великого мозку з нижчерозміще-
ними відділами головного и спинного мозку.

ПРОЕКЦІЙНІ НЕРВОВІ ШЛЯХИ (TRACTUS 
NERVOSI PROJEC TIONIS) – провідні шляхи ц. н. с., 
які з’єднують кору великого мозку і мозочка з нижче-
розміщеними відділами головного і спинного мозку. 

ПРОЗЕКТОР – лікар-патолоґоанатом, який здій-
снює розтин трупів з метою вивчення причин смерті, 
змін будови орґанів і тканин тощо.

ПРОЗОП- (прозопо-; грец. prosōpon – лице, облич-
чя) – частина складних слів, яка означає належність до 
лиця.

ПРОЗОПАЛҐІЯ – різні болі в ділянці лиця.
ПРОЗОПО- – див.: Прозоп-.
ПРОЗОПОПЛЕҐІЯ – параліч мімічної мускулату-

ри, зумовлений ураженням лицьового нерва.
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ПРОЗОПОСПАЗМ – спазм лицьової мускулатури.
ПРОЗОРА ПЕРЕГОРОДКА (SEP TUM PEL LU CI-

DUM) – див.: Септальна ділянка.
ПРОЗОРОВА (А. Е. ПРОЗОРОВ) СИМПТОМ 

(1) – при рентґенолоґічному дослідженні спостерігаєть-
ся зміщення тіні серця при видиханні в здоровий бік; оз-
нака ексудативного плевриту.

ПРОЗОРОВА (А. Е. ПРОЗОРОВ) СИМПТОМ 
(2) – рентґенолоґічна ознака ексудативного плевриту: 
зміщення тіні ексудату донизу при вдиханні і вгору – 
при видиханні.

ПРОІНСУЛІН – біосинтетичний попередник (про-
гормон) інсуліну, що синтезується в β-клітинах панкре-
атичних острівців.

ПРОЙОМЕНОРЕЯ – укорочення менструального 
циклу.

ПРОКАЗА – див.: Лепра.
ПРОКАРІОТИ – орґанізми, які не мають сформова-

ного клітинного ядра; ядерна речовина перебуває у виг-
ляді включених безпосередньо в цитоплазму молекул 
дезоксирибонуклеїнової кислоти (інколи рибонуклеїно-
вої кислоти), з якими пов’язана ґенетична інформація. 
П. є більшість вірусів, бактерій та деякі водорості.

ПРОКАРІОТНІ МІКРООРҐАНІЗМИ – див.: Про-
каріоти.

ПРОКОАҐУЛЯНТНИЙ ФОСФО ЛІ ПІД – фактор 
клітинної поверхні, що є компонентом системи зсідання 
крові; П. ф. є кислим фосфоліпідом (в основному фос-
фатидилсерин), розміщеним на поверхні активованих 
тромбоцитів та тканинних клітин; функціонує як ком-
понент системи фактор ІХ-фактор VІІІа-фосфоліпід, що 
активує фактор Х, і системи фактор Ха-фактор Vа-фос-
фоліпід, що активує протромбін; виконує також функ-
цію ліпідного компонента тканинного фактора.

ПРОКОНВЕРТИН – див.: Фактор VІІ.
ПРОКРЕАЦІЯ – відтворення потомства.
ПРОКСИМАЛЬНИЙ – орґан або його частина, що 

спрямована або міститься ближче до осі тіла, до сере-
динної лінії.

ПРОКТ- (прокто-; грец. prōktos – відхідник) – час-
тина складних слів, яка означає належність до відхідни-
ка або прямої кишки.

ПРОКТАЛҐІЯ – болі в ділянці прямої кишки; 
розрізняють первинну і вторинну П.

ПРОКТЕЙРИЗ – стимуляція пологової діяльності, 
яка ґрунтується на розширенні прямої кишки породіллі 
за допомогою заповненого рідиною гумового балона, 
що вводиться в неї.

ПРОКТЕЙРИНТЕР – інструмент, який являє собою 
гумовий балон грушоподіб ної форми місткістю 130–150 
мл; застосовується для проктейризу.

ПРОКТЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення дисталь-
ної частини прямої кишки разом із внутрішнім та зов-
нішнім сфінк тером заднього проходу з формуванням 
протиприродного заднього проходу.

ПРОКТИТ – запалення прямої кишки; за перебігом 
виділяють гострий, підгост рий та хронічний П.; при го-
строму перебігу виділяють катаральну, гнійну, вираз-

кову, виразково-некротичну, фібринозну і гемораґічну 
форми П.

ПРОКТО- – див.: Прокт-.
ПРОКТОДИНІЯ – болючі спазми прямої кишки.
ПРОКТОКОЛЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 

всіх відділів ободової і прямої кишок.
ПРОКТОКОЛІТ ВИРАЗКОВИЙ – див.: Коліт ви-

разковий неспецифічний.
ПРОКТОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, що 

вивчає етіолоґію і патоґенез захворювань прямої киш-
ки, оточуючих її тканин та ободової кишки, розробляє 
методи їхньої діаґностики і лікування.

ПРОКТОМІКСОРЕЯ – нападоподібне, часто ми-
мовільне, виділення слизу із прямої кишки.

ПРОКТОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація прямої 
кишки при її випадінні.

ПРОКТОПЕРИНЕОРАФІЯ – накладення хірурґіч-
них швів на промежину і пряму кишку.

ПРОКТОПЛАСТИКА – хірурґічна пластика пря-
мої кишки після її ампутації або при її вродженій від-
сутності.

ПРОКТОРАҐІЯ – значне виділення із прямої кишки 
слизу, гною з домішкою крові.

ПРОКТОСИҐМОЇДИТ – поєднане запалення пря-
мої і сиґмоподібної кишки.

ПРОКТОСИҐМОЇДОСКОПІЯ – див.: Ректорома-
носкопія.

ПРОКТОСКОПІЯ – див.: Ректоскопія.
ПРОКТОСПАЗМ – спазм заднього проходу або 

прямої кишки.
ПРОКТОСТАЗ – надмірне накопичення та застій 

екскрементів у прямій кишці, проктоґенний запор.
ПРОКТОСТЕНОЗ – стеноз, стриктура, звуження 

прямої кишки.
ПРОКТОСТОМІЯ – хірурґічне формування зов-

нішньої нориці прямої кишки.
ПРОКТОТОМІЯ – хірурґічний розтин просвіту пря-

мої кишки на місці заднього проходу при його атрезії.
ПРОКТОЦЕЛЕ – див.: Ректоцеле.
ПРОЛАБУВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – випи-

нання головного мозку та його оболонок за межі дефек-
ту че репа.

ПРОЛАБУВАННЯ СТУЛОК МІТ РАЛЬНОГО КЛА-
ПАНА СИНДРОМ – симптомокомплекс, який спостері-
гається при западінні стулки або стулок мітрального кла-
пана в порожнину лівого передсердя в період систоли, 
що зумовлено вродженою слабкістю хорд або ураженням 
папілярних м’язів; характеризується поєднанням напа-
доподібних або тривалих ниючих болей у ділянці серця, 
систолічного шуму, змінами першого тону, виникненням 
короткого екстратону в середині систоли на верхівці серця 
з різними шлуночковими або передсердними аритміями.

ПРОЛАКТИН – див.: Лактоґенний гормон.
ПРОЛАМІНИ – прості білки, що містяться в насін-

ні злакових культур. При гідролізі утворюється значна 
кількість амінокислоти – проліну і ґлутамінової кисло-
ти. П. дуже бідні на лужні амінокислоти. До П. нале-
жать ґліадин (пшениця, жито), гордеїн ( ячмінь), авенін 
(овес), зеїн (кукурудза).
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ПРОЛАН – речовина гормонального характеру; 
виділяється хоріоном плаценти; за хімічним складом 
та дією близький до ґонадотропних гормонів гіпофізу, 
але не ідентичний; розрізняють пролан А і Б; перший 
стимулює дозрівання яйцеклітин і прискорює овуляцію, 
другий реґулює розвиток жовтого тіла.

ПРОЛАПС – випадіння або відвисання назовні чи 
вивертання назовні внутрішнього орґана або його час-
тини через природний чи штучний отвір.

ПРОЛАПС МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА – див.: 
Грижа міжхребцевого диска.

ПРОЛАПС ПРЯМОЇ КИШКИ – випинання прямої 
кишки через задній прохід.

ПРОЛЕЖНІ – ішемічний некроз та виразкування 
тканин над кістковим виступом, які тривалий час підля-
гають неперервному тиску ззовні; процес утворення П. 
поділяють на кілька стадій залежно від того, які ткани-
ни уражаються: стадія 1 – почервоніння шкіри, яке при 
натискуванні блідне або зникає; шкіра та розміщені під 
нею тканини залишаються м’якими; стадія 2 – почер-
воніння, набряк та потовщення шкіри; інколи утворю-
ються епідермальні пухирі або відбувається десквама-
ція; стадія 3 – починається некроз, оголюється жирова 
тканина і з’являється мокнення; стадія 4 – некроз поши-
рюється до м’язової тканини; стадія 5 – некроз жирової 
та м’язової тканин; стадія 6 – починається руйнування 
кісток, яке супроводжується періоститом та оститом, що 
може призводити до остеомієліту; можливі септичний 
артрит, патолоґічні переломи та сепсис.

ПРОЛІМФОЦИТ – клітина, яка є попередником 
лімфоцита; утворюється із лімфобласта; відрізняється 
від лімфоцита меншим розміром ядра і більшими роз-
мірами цитоплазми.

ПРОЛІН – С5Н9О2N; піролідин-2-карбонова кис-
лота, гетероциклічна амінокислота. В орґанізмі син-
тезується з ґлутамі нової кислоти. Входить до складу 
майже всіх білків і фізіолоґічно важливих речовин, мо-
же бути у вільному стані.

ПРОЛІНЕМІЯ І ТИПУ – порушення обміну пролі-
ну внаслідок дефекту ферменту проліноксидази; клініч-
но спостерігається спадковий нефрит, глухота внаслідок 
ураження слухового нерва.

ПРОЛІНЕМІЯ ІІ ТИПУ – порушення обміну про-
ліну, внаслідок дефекту ферменту піролін-5-карбокси-
латдегідроґенази; клінічно проявляється судомами, ро-
зумовою відсталістю.

ПРОЛІФЕРАЦІЯ – новоутворення клітин шляхом 
їхнього розмноження поділом; новоутворення внутріш-
ньоклітинних структур; розростання тканин.

ПРОМЕЖИНА (PERINEUM) – ділянка між лобко-
вим симфізом спереду, верхівкою куприка ззаду, сідни-
чими горбами та крижово-горбистими зв’язками з боків; 
П. є нижньою стінкою тулуба, через яку проходять се-
човипускальний канал, пряма кишка, а також піхва (у 
жінок).

ПРОМЕЖИНА АКУШЕРСЬКА – частина проме-
жини, яка розміщена між задньою спайкою великих со-
ромітних губ та задньопрохідним отвором.

ПРОМЕЖИННИЙ ВИГИН (FLEXU RA PERI NEA-
LIS) – нижній саґітальний вигин прямої кишки, спрямо-
ваний опуклістю вперед і вгору.

ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ – лікування різних захво-
рювань за допомогою іонізуючого випромінювання; за 
видом випромінювання, яке застосовується, розрізняють 
фотонну (квантову) і корпускулярну П.т.; квантову П. т. 
проводять рент ґенівським (низьковольтним, ортоволь-
тним і меґавольтним) і ґамма-випромінюванням; кор-
пускулярну П. т. – альфа-, бета-випромінюванням, елек-
тронами, нейтронами, пі-мезонами, протонами.

ПРОМЕНЕВА ТОЧКА – найвища точка головки 
променевої кістки; антропометрична точка.

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА – захворювання, яке роз-
вивається внаслідок дії іоні зуючого випромінювання в 
дозах, що перевищують допустимі; у першу чергу ура-
жаються системи, що перебувають під час опромінен-
ня в стані активного орґаноґенезу і диференціювання; 
клінічними проявами П. х. є зміни функції нервової, ен-
докринної систем і порушення реґуляції діяльності ін-
ших систем разом з клітинно-тканинними ураження-
ми; особливо уражаюча дія іонізуючого випромінюван-
ня проявляється на стовбурових клітинах кровотворної 
тканини, епітелію яєчок, тонкої кишки і шкіри.

П. Х . ГОСТРА – П. х. в клінічному перебігу якої 
розрізняють чотири періоди: початковий, або період 
первинної загальної реакції; прихований, або латентний, 
період видимого клінічного благополуччя; період розпа-
лу або виражених клінічних проявів; період відновлен-
ня; залежно від величини поглинених доз опромінення 
гостру П. х. за тяжкістю перебігу поділяють на чоти-
ри ступені: І  ступінь  – легка  (доза  100–200 рад); 
ІІ  ступінь  – середня (доза 200–400 рад); ІІІ ступінь – 
тяжка (доза 400–600 рад); ІV ступінь – вкрай тяжка (до-
за більше 600 рад).

П. Х. ХРОНІЧНА – захворювання з різноманітни-
ми клінічними синдромами, які розвиваються при три-
валій дії іонізуючого випромінювання у відносно малих, 
але таких, що перевищують допустимі рівні, дозах; П. 
х. хронічна характеризується ураженням різних орґанів 
та систем, тривалістю, хвилеподібним перебігом, поєд-
нанням симптомів пошкодження критичних орґанів з 
відновлювальними і пристосувальними реакціями адап-
тивних і реґулюючих систем.

ПРОМЕНЕВИЙ РЕФЛЕКС – при ударі молоточ-
ком по шилоподібному відростку променевої кістки 
спостерігається пронація та згинання передпліччя, ін-
коли і пальців; фізіолоґічний рефлекс.

ПРОМЕНЕВИЙ ФЕНОМЕН – при не значному 
розведенні складених долонями кистей (з випрямлени-
ми пальцями) пальці ураженої кисті, мимовільно зги-
наючись, ковзаються по долоні здорової кисті; симптом 
ураження променевого нерва.

ПРОМЕНЕВІ РЕАКЦІЇ – сукупність патолоґічних 
змін загального і місцевого характеру, які виникають 
безпосередньо під час або зразу після опромінення і ха-
рактеризуються, головним чином, функціональними по-
рушеннями і, як правило, зворотністю процесу.

 ПРОЛАН – ПРОМЕНЕВІ РЕАКЦІЇ
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ПРОМЕНЕВІ РЕАКЦІЇ ЗАГАЛЬНІ – П. р., в ос-
нові яких лежать нейрогормональні і ґуморальні зміни, 
що поєднуються з аутоімунними процесами.

П. Р. МІСЦЕВІ – П. р., в основі яких лежать запаль-
ні зміни в тканинах з перехідним порушенням крово- і 
лімфообігу, а також зміни проникливості судин.

ПРОМЕНЕВІ УРАЖЕННЯ – патолоґічні зміни в 
орґанізмі, орґанах і тканинах, які розвиваються внаслі-
док дії іонізуючого випромінювання.

ПРОМЕНЕВІ УСКЛАДНЕННЯ – патолоґічні змі-
ни, які характеризуються, головним чином, структур-
ними порушеннями, що виникають у різні строки піс-
ля дії іонізуючого випромінювання і залежать від дози 
іонізуючого випромінювання і радіочутливості опромі-
нених тканин.

ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА КАНАЛ (CANALIS HU-
MEROMUSCULA RIS) – див.: Плечом’язовий канал. 

ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА СИНДРОМ – 1) симпто-
мокомплекс, зумовлений ураженням променевого нерва; 
характеризується поєднанням неможливості розгинати 
кисть та пальці і відведення великого пальця з розла-
дами чутливості по задній поверхні плеча, передпліччя 
і, частково, тильної поверхні кисті; 2) симптомокомп-
лекс, зумовлений ураженням променевого нерва у вер-
хній третині плеча або пахвовій ямці; характеризуєть-
ся поєднанням неможливості розгинати кисть та пальці 
і відведення великого пальця, розладів чутливості по 
задній поверхні плеча, передпліччя і, частково, тиль-
ної поверхні кисті з порушенням розгинання (меншою 
мірою – згинання) передпліччя та відсутністю рефлексу 
триголового м’яза. 

ПРОМЕНИСТІ ГРИБИ – див.: Актиноміцети.
ПРОМЕТАФАЗА – див.: Метакінез.
ПРОМИВАННЯ ВУХА – лікувальна процедура для 

видалення сірчаної пробки або чужорідного тіла із зов-
нішнього слухового проходу.

ПРОМИВАННЯ ШЛУНКА – процедура видалення 
із шлунка його вмісту, яка застосовується з лікувальною 
або діаґностичною метою.

ПРОМІЄЛОЦИТ (PROMYE LOCY TUS) – кліти-
на, яка є попередником мієлоцита; утворюється із міє-
лобласта; відрізняється від мієлобласта більшими роз-
мірами, нерівномірністю забарвлення та калібру ниток 
хроматину в ядрі, а також значно більш вираженою зер-
нистістю; ґранули азурофільного типу, за формою сфе-
ричні або овальні; азуро фільні ґранули відбрунькову-
ються від мішечків апарату Ґольджі, дають позитивну 
реакцію на пероксидазу і являють собою лізосоми; ен-
доплазматичний ретикулум розсіяний по всій цитоплаз-
мі; апарат Ґольджі біля виїмки ядра.

ПРОМІЖНА БОРОЗНА ЗАДНЯ (SULCUS 
INTERMEDIUS POST ERIOR) – парне лінійне заглиб-
лення на поверхні довгастого мозку та шийного і груд-
ного відділів спинного мозку, яке поділяє задній канатик 
на тонкий і клиноподібний пучки.

ПРОМІЖНИЙ МОЗОК (DIECEPHA LON) – від-
діл головного мозку, розташо ваний вище від середньо-
го мозку. У П. м. розрізняють надталамічну (надгорбо-

ву), таламічну і підталамічну ділянки; всередині є третій 
мозковий шлуночок, що сполучається безпосередньо з 
боковими і через сільвіїв водопровід – з четвертим шлу-
ночком. До складу П. м. входять зорові горби, епіфіз, 
колінчасті тіла – підкоркові центри зору, слуху, гіпофіз і 
зорові тракти. У П. м. закладені центри обміну речовин 
та термореґуляції орґанізму.

ПРОМІЖНИЙ ОБМІН – сукупність процесів пе-
ретворення речовин від моменту їхнього надходження в 
клітину і до утворення кінцевих продуктів обміну.

ПРОМІЖНІ СИНДРОМИ – див.: Віка перехідні 
синдроми.

ПРОМІСКУЇТЕТ – статеві зносини з партнерами, 
що часто змінюються; безладні статеві зносини.

ПРОМОНТОРІЙ – 1) виступ, опук лість; 2) крижо-
вий мис – кісткова опук лість на межі між п’ятим попе-
рековим хребцем та крижами, що виступає в таз, сакро-
вертебральний кут.

ПРОНАТОР – м’яз, що обертає перед пліччя всере-
дину.

ПРОНАТОРНИЙ РЕФЛЕКС – при уда рі молоточ-
ком по круглому пронатору в ділянці медіального ви-
ростка плечової кістки спостерігається пронація кисті і 
передпліччя; фізіолоґічний рефлекс.

ПРОНАЦІЙНИЙ СИНЕРҐІЧНИЙ ФЕНОМЕН – 
при згинанні передпліччя виникає його мимовільна про-
нація; спостерігається при пірамідних парезах.

ПРОНАЦІЯ – рух передпліччя та кисті руки, при 
якому поверхня долоні повертається назад, а великий 
палець усередину.

ПРОНИКНІСТЬ – здатність клітин і тканин пог-
линати, виділяти та транспортувати хімічні речовини, 
пропускаючи їх через клітинні мембрани, стінки судин 
і клітини епітелію.

ПРОНИКНІСТЬ КЛІТИН – здатність живих клі-
тин поглинати і затримувати речовини, розчинені в нав-
колишньому середовищі, а також віддавати в це середо-
вище речовини, що утворюються в клі тинах у процесі 
їхньої життєдіяльності.

ПРОНОС(И) – збільшення об’єму або частоти ви-
порожнення, чи рідке випорожнення.

П. АВІТАМІНОЗНИЙ – П., який розвивається 
внаслідок недостатності деяких вітамінів (групи В, РР).

П. АЛІМЕНТАРНИЙ – П., зумовлений незбалан-
сованим, нераціональним харчуванням або прийомом 
недоброякіс ної їжі.

П. АЛЕРҐІЧНИЙ – П., який ускладнює перебіг 
алерґічних реакцій, частіше на харчові або лікарські 
алерґени.

П. АХІЛІЧНИЙ – П., зумовлений ахі лією шлунка.
П. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – П. з домішкою крові в калі, 

що виявляється неозброєним оком.
П. ГІПЕРКІНЕТИЧНИЙ – див.: П. гіпермотор-

ний.
П. ГІПЕРМОТОРНИЙ – П., зумовлений підсиле-

ною перистальтикою тонкої і товстої кишки.
П. ГІПЕРСЕКРЕТОРНИЙ – див.: П. ексудатив-

ний.

 ПРОМЕНЕВІ РЕАКЦІЇ ЗАГАЛЬНІ – ПРОНОС ГІПЕРСЕКРЕТОРНИЙ
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ПРОНОС ҐАСТРОҐЕННИЙ – П., зумовлений по-
рушенням функції шлунка.

П. ДИСТРОФІЧНИЙ – П., зумовлений тривалим 
недостатнім харчуванням або виснаженням при тяжко-
му захворюванні.

П. ЕКСУДАТИВНИЙ – П., який виникає внаслідок 
запалення, виразкування чи пухлинного росту в орґа-
нах травлення, що призводить до випотівання в просвіт 
шлунково-кишкового тракту плазми, сироваткових біл-
ків, крові та слизу, внаслідок чого збільшується об’єм 
фекальних мас і вміст у них рідини; якщо уражена сли-
зова оболонка прямої кишки, то можливе почастішан-
ня та підсилення позивів до дефекації, тому що пряма 
кишка чутливіша до розтягнення.

П. ЕНТЕРАЛЬНИЙ – П., зумовлений ураженням 
тонкої кишки.

П. ЄЮНАЛЬНИЙ – ентеральний П., який розви-
вається при ураженні верхньо го відділу тонкої кишки.

П. ІЛЕАЛЬНИЙ – ентеральний П., який розвиваєть-
ся при ураженні нижньо го відділу тонкої кишки.

П. ІНФЕКЦІЙНІ – П., які ускладнюють перебіг 
інфекцій; особливо часто зустрічаються в дітей; при-
чиною їх є кишкові інфекції з харчовим, водним, кон-
тактно-побутовим, а в новонароджених і трансплацен-
тарним шляхом зараження; збудниками кишкових ін-
фекцій у дітей грудного віку частіше всього є ентеро-
патоґенні і ентеротоксикоґенні ешерихії, рота- і енте-
ровіруси, рідше – стафілококи, сальмонели, клебсієли 
та ін.; у дітей, старших 1 року, біля 50 % діарей зумо-
влені шиґелами.

П. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ – П., зумовлений побіч-
ною або токсичною дією лікарських засобів.

П. НЕВРОҐЕННИЙ – П., зумовлений розладом 
діяльності центральної або периферійної нервової сис-
теми.

П. НЕІНФЕКЦІЙНІ – П., не зумовлені інфекція-
ми; гострі П. н. найчастіше виникають внаслідок по-
рушень харчування, нераціонального добору харчових 
інґредієнтів при зниженні секреторної активності за-
лоз шлунково-кишкового тракту та зміні його мотори-
ки; хронічні П. н. можуть бути проявом вроджених або 
набутих ензимопатій, які супроводжуються порушенням 
травлення і всмоктування різних харчових інґредієнтів 
у тонкій кишці.

П. ОСМОТИЧНИЙ – П., який розвивається у ви-
падках, коли розчинні у воді речовини, що не всмок-
талися в кишечнику, залишаються в ньому, утримуючи 
воду; це відбувається при накопиченні лактози (внаслі-
док дефіциту лактази) та іншого несприйняття вугле-
водів, а також тоді, коли хворий приймав солі, що пога-
но всмоктуються.

П. ПАНКРЕАТИЧНИЙ – П., зумовлений уражен-
ням підшлункової залози з порушенням її зовнішньо-
секреторної функції.

П. СЕКРЕТОРНИЙ – П., який виникає у випад-
ках, коли в тонкій та товстій кишці електролітів та води 
секретується більше, ніж всмоктується; секреція сти-
мулюється бактеріальними токсинами, ентеропатоґен-

ними вірусами, жовчними кислотами, харчовими жира-
ми, що не всмокталися, антрахіноновими проносними, 
касторовим маслом, пептидними гормонами та деякими 
іншими лікарськими засобами.

П. УРЕМІЧНИЙ – П., який ускладнює пере-
біг уремії; зумовлений компенсаторним підсиленням 
видільної функції кишечнику.

П. ХОЛЕРНИЙ – П. у хворих холерою; характери-
зується значними водянистими випорожненнями без за-
паху, які не містять слизу та крові і мають вигляд рисо-
вого відвару.

П. ВІРУСНИЙ – див.: Діарея вірусна (1).
П. ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Діарея вірусна (2).
ПРОНОСНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські за-

соби, які викликають при прийманні усередину приско-
рення просування вмісту кишечнику і сприяють настан-
ню дефекації. 

ПРОНУКЛЕУС (PRONUCLEUS) – ядро яйця або 
сперматозоїда в процесі запліднення до утворення син-
каріону.

ПРОПАҐАТИВНА СТАДІЯ – стадія життєвого 
циклу паразита, в якій він має здатність до поширення.

ПРОПАҐАЦІЯ – розширення, поширення.
ПРОПАТОКЛІЗА – стадія патоморфолоґічних 

змін топічних поєднань ц. н. с., яка ще не проявляється 
клінічними симптомами захворювання.

ПРОПЕДЕВТИКА – 1) вступний, підготовчий курс; 
вступ до якоїсь науки; 2) вступний курс до клінічної 
дисципліни.

ПРОПЕЛЕНТИ – рідкі стабільні сполуки, які засто-
совуються для подачі препаратів, що містяться в аеро-
зольних балонах, в атмосфору та дисперґування їх.

ПРОПЕРДИН – білок сироватки крові, один із ком-
понентів пропердинової системи.

ПРОПЕРДИНОВА СИСТЕМА – система сиро-
ватки крові, що бере участь у неспецифічному захисті 
орґанізму; П. с. забезпечує альтернативний (або пропер-
диновий) шлях активації комплемента, який на відміну 
від класичного шляху, не потребує участі антитіл і по-
чинається з активації третього компонента комплемен-
ту; П. с. разом з комплементом бере участь у ряді імуно-
лоґічних процесів, перш за все в підсиленні фаґоцитозу 
бактерій та інших чужорідних частинок, у лізисі клітин, 
розвитку запальних реакцій.

ПРОПОЗИТ – див.: Пробант.
ПРОПОРЦІЙНИЙ – такий, що має правильне спів-

відношення частин з цілим, перебуває в певному відно-
шенні до будь-якої величини.

ПРОПОРЦІЯ – 1) співвідношення частин цілоґо 
між собою; 2) розмірність тіла людини тощо.

ПРОПОРЦІЯ НАСТРОЮ – див.: Кречмера про-
порція діатетична.

ПРОПРІОРЕЦЕПТОРИ – див.: Пропріоцептори.
ПРОПРІОЦЕПТИВНИЙ АНАЛІЗАТОР – див.: 

Руховий аналізатор.
ПРОПРІОЦЕПТИВНИЙ РЕФЛЕКС – при под-

разненні пропріорецепторів спостерігається скорочен-
ня скелетних м’язів.
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ПРОПРІОЦЕПТОРИ – сенсорні прилади опор-
но-рухового апарату (м’язів, сухожилків, фасцій, суг-
лобів та ін.); серед П. є як звичайні рецепторні утворен-
ня (вільні нервові закінчення, інкапсульовані рецептори 
типу тілець Руффіні та Пачіні і їхні різновиди), так і ду-
же специфічні сенсорні пристрої.

ПРОПТОЗ – патолоґічне зміщення орґана або його 
частини вперед.

ПРОПУЛЬСІЯ – схильність до падіння вперед, 
нестримний біг вперед при легкому поштовху; спос-
терігається при за хворюваннях блідої кулі.

ПРОРИВАННЯ – див.: Перфорація.
ПРОСКІНЕЗІЯ – мимовільне виконання або пов-

торення хворим показаних йому або побачених ним 
рухів.

ПРОСКОПІЯ – див.: Передбачення.
ПРОСОННИЙ СТАН ПАТОЛОҐІЧНИЙ – пато-

лоґічний стан, який спостерігається під час пробуджен-
ня і характеризується присмерковим потьмаренням сві-
домості, дезорієнтацією в оточуючому середовищі та 
(інколи) неадекватними діями.

ПРОСТАТА  – див .: Передміхурова  залоза .
ПРОСТАТЕКТОМІЯ – оперативне видалення пе-

редміхурової залози.
ПРОСТАТИЗМ – симптомокомплекс порушення 

сечовиділення та деяких інших функцій орґанізму, що 
виникають внаслідок захворювань передміхурової за-
лози.

ПРОСТАТИТ – запалення передміхурової залози; 
розрізняють гострий і хроніч ний П.

П. ГОСТРИЙ – гостре запалення передміхурової 
залози; виділяють катаральну, фолікулярну і паренхі-
матозну форми П. г.

П. ҐОНОРЕЙНИЙ – П., який є ускладненням ґо-
норейного уретриту, часто поєднується із запаленням 
заднього відділу сечовипускального каналу та сім’яного 
горбика; клінічно протікає в гострій, підгострій та, най-
частіше, у хронічній формах; у секреті передміхуро-
вої залози тривалий час можуть зберігатися ґонококи, 
викликаючи рецидиви захворювання.

П. КАТАРАЛЬНИЙ – форма гострого П., при якій 
запальний процес уражає переважно протоки проста-
тичних залозок; у протоках виявляється дистрофія та 
десквамація покривного епітелію, скупчення полімор-
фноядерних лейкоцитів; у стромі нерізко виражений на-
бряк, повнокрів’я судин; процес може мати зворотний 
розвиток або наростати, трансформуючись у фолікуляр-
ну форму; клінічно спостерігається почастішання сечо-
випускання, особливо в нічний час, тупі болі в проме-
жині та крижовій ді лянці.

П. ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ – форма гострого П., яка 
характеризується збіль шенням залози, дифузною лейко-
цитарною інфільтрацією паренхіми та строми з форму-
ванням абсцесів, появою в протоках поліморфноядерних 
лейкоцитів, злущених клітин; клінічно характеризується 
різко вираженою дизурією, часто – гострою затримкою 
сечовипускання, болями при дефекації, явищами загаль-
ної інтоксикації, підвищенням температури (38–40°).

П. ТРИХОМОНАДНИЙ – П., який викликаєть-
ся трихомонадами; найчастіше протікає в підгострій 
і хронічній фор мі; характеризується різноманітними 
клінічними проявами: незначні болі в ділянці проме-
жини, крижів, рідкісніше у лобковій ділянці, відчуття 
паління в сечовипускальному каналі після сечовипус-
кання та ін.; друга порція сечі містить слизові та слизо-
во-гнійні нитки.

П. ФОЛІКУЛЯРНИЙ – форма гострого П., при якій 
запалення поширюється на тканину передміхурової зало-
зи; у стромі залози, головним чином, навколо протоків, 
виявляються вогнищеві лейкоцитарні й лімфоцитарні ін-
фільтрати, розростання ґрануляційної тканини; клі нічно 
спостерігається почастішання сечовипускання, його ут-
руднення, може настати затримка сечовипускання; силь-
ні больові відчуття, які посилюються в кінці сечовипус-
кання та при дефекації; температура субфебрильна.

П. ХРОНІЧНИЙ – П., при якому переважають лім-
фогістіоцитарні інфільт рати, скупчення макрофаґів, 
розростання ґрануляційної та рубцевої тканини з фор-
муванням кіст, асбцесів; часто спосте рігається проліфе-
рація і метаплазія епітелію протоків простатичних зало-
зок, аж до утворення кріброзних і папілярних структур; 
клінічна картина різноманітна, що пов’язано з триваліс-
тю перебігу захворювання, чергуванням загострень та 
ремісій, а також втягненням у запальний процес інших 
орґанів сечостатевої системи; часто спостерігаються 
болі і парестезії різного характеру та інтенсивності в 
надлобковій і паховій ділянках, на внутрішній поверх-
ні стегон, у промежині, крижах, прямій кишці і зовніш-
ніх статевих орґанах; характерне посилення болей після 
статевих зносин; виникають розлади сечовипускання у 
формі частих і імперативних позивів, болючості в кін-
ці сечовипускання, тривалого, краплями, витікання сечі 
після сечовипускання; порушення статевої функції про-
являється передчасною еякуляцією, послабленням ере-
кції, зниженим та болючим орґазмом.

ПРОСТАТИЧНА ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНА НЕО-
ПЛА ЗІЯ – внутрішньозалозиста і (або) внутрішньопро-
токова проліферація атипових епітеліальних клітин пе-
редміхурової залози без ознак інвазивного росту; виділя-
ють 3 ступені диференціювання епітеліальних клітин.

ПРОСТАТИЧНИЙ – такий, що стосується перед-
міхурової залози.

ПРОСТАТОВЕЗИКУЛЕКТОМІЯ – оперативне ви-
далення передміхурової залози та сім’яних міхурців. 

ПРОСТАТОҐЛАНДИНИ – група циклічних жир-
них кислот, що мають високу біолоґічну активність і 
впливають на функціонування клітин різних орґанів; 
структуру П. становить молекула простаноєвої кисло-
ти; це 20-вуглеводний ланцюжок з циклопентановим 
кільцем; фізіолоґічна активність окремих П. залежить 
від числа і позиції подвійних зв’язків та гідроксильних 
груп; одним із основних біолоґічних ефектів П. є їх ви-
ражена дія на тонус гладкої мускулатури різних орґанів; 
П. знижують виділення шлункового соку та зменшують 
його кислотність, є медіаторами запального процесу, бе-
руть участь у діяльності різних ланок репродуктивної 
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системи; вони також відігріють важливу роль у реґуляції 
діяльності нирок, мають вплив на функціонування різ-
них ендокринних залоз; деякі П. є медіаторами алерґіч-
них реакцій.

ПРОСТАТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня передміхурової залози після контрастування орґанів 
та тканин, що оточують залозу.

ПРОСТАТОРЕЯ – виділення секрету передміхуро-
вої залози під час дефекації або сечовиділення; ознака 
хронічного запалення та атонії передміхурової залози.

ПРОСТАТОТОМІЯ – оперативний розтин перед-
міхурової залози.

ПРОСТИРАДЛА СИМПТОМ – хворий віддає пе-
ревагу сну в прохолодному приміщенні, без одягу і на-
крившись простирадлом; ознака тиреотоксикозу.

ПРОСТИТУЦІЯ – віддавання свого тіла для сексу-
ального використання за плату.

ПРОСТІОН – найбільш виступаюча вперед точка 
альвеолярного краю верхньої щелепи в медіанній пло-
щині.

ПРОСТРАЦІЯ – стан надзвичайної фізичної і не-
рвово-психічної кволості в людини.

ПРОСТРІЛ – див.: Люмбаґо.
ПРОТ- (прото-; грец. prōtos – перший, первинний) – 

частина складних слів, яка означає «перший», «пер-
винний», «перший із трьох основних кольорів (черво-
ний)».

ПРОТАМІНИ – прості білки, побудовані з незнач-
ної кількості амінокислот, переважно з арґініну і лізи-
ну. Разом з гістонами становлять білкову частину нук-
леопротеїдів.

ПРОТАНОМАЛІЯ – форма аномальної трихромазії, 
яка характеризується переважною слабкістю сприйняття 
червоного кольору.

ПРОТАНОП – людина, яка страждає протанопією.
ПРОТАНОПІЯ – часткова кольорова слі пота, пере-

важно до червоного кольору.
ПРОТЕАЗИ – див.: Пептид-гідролази.
ПРОТЕЗИ – механічні пристрої і апарати, що їх за-

стосовують для заміщення втрачених людиною орґанів 
і часткового поновлення діяльності цих орґанів, а також 
для усунення косметичних вад.

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ – техніч-
ні засоби для лікування хворих із захворюваннями та де-
формаціями опорно-рухового апарату, черепа, грудної або 
черевної стінки, орґанів слуху та зору, а також для ком-
пенсації косметичних і функціональних дефектів різних 
ділянок і орґанів людини; до П.-о. в. належать протези, 
ортопедичні апарати, реклінатори, головотримачі, вклад-
ні пристосування для взуття, протези молочної залози, 
обтуратори для закриття дефектів грудної клітки, черев-
ної стінки та черепа, слухові апарати, очні протези, зубні 
протези, бандажі, ортопедичне взуття, тутори, рукавички 
на штучну кисть, насадки до робочих протезів рук; спе-
ціальні засоби пересування для хворих та інвалідів: мили-
ці, малогабаритні кім натні коляски, крісла-ліжка та ін.

ПРОТЕЗУВАННЯ – система медичних і технічних 
заходів, спрямованих на від новлення втрачених орґанів 

та, по можли вості, їхніх функцій за допомогою про-
тезів.

ПРОТЕЗУВАННЯ БІОЕЛЕКТРИЧНЕ – спеціаль-
ний вид реабілітації хворих, в основному з культями 
верхніх кінцівок, що передбачає забезпечення їх проте-
зами з біоелектричним управлінням виконавчими ме-
ханізмами (орґанами); в основі П. б. лежить біоелект-
ричне управління протезом із використанням біотоків 
м’язів культі як сиґналів.

ПРОТЕЗУВАННЯ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ – опера-
тивна заміна протезом ураженого клапана серця.

ПРОТЕЇДИ – складні білки, побудовані з простих 
білків і речовин небілкової природи; залежно від небіл-
кових речовин, в тому числі простетичних груп, що вхо-
дять до складу П., розрізняють такі П.: нуклеопротеїди, 
фосфопротеїди, ліпопротеїди, мукопротеїди, металопро-
теїди, хромопротеїди, ґлікопротеїди.

ПРОТЕЇНАЗИ – ферменти, що належать до групи 
пептид-гідролаз; П. розщеплюють у білках внутрішні 
пептидні зв’язки; залежно від будови активного центру 
і механізму дії П. поділяють на 4 класи: серинові, тіо-
лові, карбоксильні і металопротеїнази.

ПРОТЕЇНЕМІЯ – наявність білків у плазмі крові; 
основними білками крові є альбумін і ґлобуліни; загаль-
на кількість білка в сироватці крові в дорослих людей 
становить від 65 до 85 г/л.

ПРОТЕЇНИ – див.: Білки.
ПРОТЕЇНОЗ – див.: Білкова дистрофія.
ПРОТЕЇНОЗ АЛЬВЕОЛЯРНИЙ – за хворювання, 

яке характеризується дистрофією і некробіозом вели-
ких альвеолоцитів, накопиченням в їхній протоплазмі, 
а також у просвітах альвеол і бронхіол PAS-позитивних 
ґранул, що зливаються в щільні білкові маси у вигляді 
густої еозинофільної рідини.

ПРОТЕЇНОЗ ЛІПОЇДНИЙ – див.: Гіаліноз шкіри 
і слизових оболонок.

ПРОТЕЇНОЇДИ – прості опорні білки, що є в кіст-
ковій і хрящовій тканинах, сухожиллях, волоссі тощо. 
Мають волокнисту (фібрилярну) структуру. До П. нале-
жать: колаґен – білок сполучної тканини; осеїн – білок 
кісткової тканини; кератини – білки волосся, епідермісу, 
ніг тів. П. не розчиняються у воді, розчинах солей, кис-
лот, лугів; не гідролізуються травними ферментами.

ПРОТЕЇНОТЕРАПІЯ – введення в орґанізм люди-
ни і тварин білкових речовин із лікувальною метою.

ПРОТЕЇНОХОЛІЯ – підвищений вміст білка в жов-
чі; ознака тяжкого ураження печінки.

ПРОТЕЇНУРІЯ – див.: Альбумінурія. 
ПРОТЕЇНЦІАНОКОБАЛАМІН – див.: Ціаноко-

баламін.
ПРОТЕЙ – див.: Proteus.
ПРОТЕОЛІЗ – процес поступового розщеплення 

білків на пептиди і амінокислоти; відбувається за учас-
тю протеолітичних ферментів (пептидгідролази); від-
бувається в живих орґанізмах (у шлунково-кишковому 
тракті, у клітинах) та в навколишньому середовищі під 
впливом мікроорґанізмів; участь протеолітичних фер-
ментів у реґуляції фізіолоґічних процесів пов’язана з 
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П.двох типів: повною деґрадацією білкових молекул та 
обмеженим протеолізом; викликаючи повну деґрадацію 
білкових молекул протеїнази визначають швидкість роз-
паду білків в орґанізмі і беруть участь у реґуляції їхнього 
кругообігу; таким же шляхом відбувається і видалення з 
орґанізму аномальних білків, які утворюються внаслідок 
мутацій та помилок біосинтезу; обмежений П. є пуско-
вим механізмом багатьох біолоґічних процесів і забезпе-
чує швидку фізіолоґічну відповідь орґанізму на умови, 
що змінюються, або на поступаючий ззовні сиґнал; він є 
універсальним механізмом процесингу білків і включе-
ний в утворення різноманітних функціонально активних 
продуктів з їхніх біосинтетичних попередників.

ПРОТЕОЛІТИЧНИЙ – такий, що розщеплює біл-
кові речовини.

ПРОТЕОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ – див.: Пептид-
гідролази.

ПРОТЕОТОКСИКОЗ – інтоксикація речовина-
ми білкової природи або продуктами розпаду власних 
білків.

PROTEUS – група бактерій родини Enterobacteria-
ceae, триби Proteeae, роду Proteus; типовий вид Р. – 
Proteus vulgaris; Р. – умовно-патоґенні бактерії. 

ПРОТИАЛЕРҐІЧНІ ЗАСОБИ – див.: Десенсибілі-
зуючі засоби.

ПРОТИАЛКОГОЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
лікарські засоби, які застосовуються для лікування та 
профілактики хронічного алкоголізму.

ПРОТИАНЕМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що сприяють збільшенню кількості ге-
моґлобіну та еритроцитів і застосовуються для лікуван-
ня анемій.

ПРОТИАРИТМІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – гру-
па лікарських засобів, що застосовуються для поперед-
ження та припинення порушень ритму серцевої діяль-
ності.

ПРОТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗА-
СОБИ – лікарські засоби, що застосовуються для ліку-
вання атеросклерозу.

ПРОТИБЛЮВОТНИЙ – такий, що попереджує та 
усуває нудоту та блювання.

ПРОТИБЛЮВОТНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що застосовуються для попередження 
та усунення нудоти та блювання.

ПРОТИВІРУСНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – біо-
лоґічні та хімічні препарати, що перешкоджають ви-
никненню та розвитку захворювань, які викликаються 
вірусами.

ПРОТИГІСТАМІННІ РЕЧОВИНИ – див.: Анти-
гістамінні речовини.

ПРОТИГЛИСТОВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – хіміо-
терапевтичні засоби для лікування захворювань, спри-
чинених паразитичними черв’яками або їхніми личин-
ками.

ПРОТИГНИЛЬНИЙ МЕТОД – див.: Антисептика.
ПРОТИГРИБКОВІ АНТИБІОТИКИ – біолоґіч-

но активні речовини, які продукуються мікроорґанізма-
ми, та їхні похідні, що вибірково гальмують в орґаніз-

мі хворого життєдіяльність збудників грибкових захво-
рювань.

ПРОТИГРИБКОВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, які застосовують для лікування грибко-
вих захворювань.

ПРОТИҐАЗИ – засоби індивідуального захисту 
орґанів дихання, обличчя та очей людини від шкідли-
вих домішок, що є в повітрі.

ПРОТИДІАБЕТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
див.: Антидіабетичні лі карські засоби.

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ – сукупність за-
ходів та обмежень, які здійснюються в інфекційних лі-
карнях, бактеріолоґічних лабораторіях та обсерваційно-
карантинних установах з метою попередження заражен-
ня людей усередині установи і за її межами.

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ – комплекс сані-
тарно-гіґієнічних, лікувально-профілактичних та орґані-
заційних заходів, спрямованих на локалізацію і ліквіда-
цію вогнищ заразних захворювань.

ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
лікарські засоби, які застосовуються для попередження 
або зменшення (за інтенсивністю та частотою) судом або 
відповідних їм еквівалентів, що спостерігаються при пе-
ріодично виникаючих нападах певних форм епілепсії.

ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що гальмують прояви запальних про-
цесів.

ПРОТИЗАПЛІДНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що застосовуються для попередження 
вагітності.

ПРОТИКАРІОЗНИЙ – такий, що попереджує роз-
виток карієсу.

ПРОТИКАШЛЕВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, які гальмують або послаблюють каш-
левий рефлекс шляхом пригнічення кашлевого центру 
довгастого мозку або периферійних рецепторів.

ПРОТИКОЗЕЛОК (ANTITRAGUS) – виступ у 
нижній частині вушної раковини, який відділений між-
козелковою ви різкою від козелка.

ПРОТИЛЕПРОЗНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – хіміо-
терапевтичні засоби, які застосовуються для специфіч-
ної терапії та профілактики лепри.

ПРОТИМАЛЯРІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
хіміотерапевтичні засоби, що мають специфічну актив-
ність щодо збудників малярії.

ПРОТИНАБРЯКОВИЙ – такий, що запобігає роз-
витку набряку або зменшує його.

ПРОТИОТВІР – див.: Контрапертура.
ПРОТИОТРУТИ – див.: Антидоти.
ПРОТИПАРАЗИТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 

лікарські засоби для лікування хворих паразитичними 
захворюваннями.

ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІ КАР  СЬКІ ЗАСО-
БИ – лікарські засоби, які застосовуються для лікуван-
ня хвороби Паркінсона та паркінсонізму, зумовленого 
різними факторами.

ПРОТИПОДАҐРИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
лікарські засоби, які застосовуються для лікування по-
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даґри та гіпер урикемічних станів, що розвиваються при 
інших захворюваннях.

ПРОТИПОКАЗАННЯ – особливості перебігу, ха-
рактеру, локалізації патолоґічного процесу та викли-
каних ним розладів, що перешкоджають застосуванню 
певного методу лікування або дослідження хворого; 
розрізняють абсолютні П. – П., які повністю виключа-
ють можливість застосування певного методу лікування 
чи дослідження хворого, і відносні П. – П., які вказують 
на значну небезпеку при застосуванні даного методу лі-
кування чи дослідження, на необхідність застосування 
особливих застережних заходів, або вибору хоча менш 
ефективного, але більш безпечного методу. 

ПРОТИПРОМЕНЕВИЙ ЗАХИСТ – 1) Зменшення 
ступеня опромінення орґанізму його віддаленням або 
екрануванням від потоку іонізуючого випромі нювання. 
2) Зменшення ступеня радіаційного ураження під впли-
вом введення в орґанізм перед опроміненням речовин, 
що послаблюють виникнення радіаційних ушкоджень – 
радіопротекторів.

ПРОТИПРОМЕНЕВІ ЗАСОБИ – див.: Радіопро-
тектори.

ПРОТИПУХЛИННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, які застосовуються для лікування пух-
лин.

ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
лікарські засоби, які застосовуються для лікування рев-
матичних захворювань.

ПРОТИСИФІЛІТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
хіміотерапевтичні засоби, які застосовуються для спе-
цифічної терапії сифілісу.

ПРОТИСТИ – будь-які одноклітинні орґанізми.
ПРОТИСТОЛОҐІЯ – наука про най простіших.
ПРОТИСУДОМНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-

карські засоби, які застосовуються для припинення су-
дом будь-якого походження.

ПРОТИТІЛА – див.: Антитіла.
ПРОТИТРИМАННЯ – мимовільне напруження 

м’язів-антаґоністів при пасивному русі; ознака уражен-
ня лобних часток великого мозку.

ПРОТИТРИХОМОНАДНІ ЛІ КАР СЬКІ ЗАСО-
БИ – хіміотерапевтичні засоби, які застосовуються для 
лікування трихомонозу.

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ ЛІКАР СЬКІ ЗАСО-
БИ – хіміотерапевтичні лікарські засоби та антибіотики, 
які застосовуються для специфічного лікування і про-
філактики туберкульозу (гальмують розмноження та 
зменшують вірулентність мікобактерій туберкульозу).

ПРОТИХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ – комплекс заходів, 
які проводяться з метою захисту особового складу вій-
ськ, населення та сільськогосподарських тварин від ура-
ження хімічною зброєю та рослин від гербіцидів.

ПРОТИШОКОВІ РІДИНИ – засоби, що мають 
властивість усувати порушення гемодинаміки та зни-
жувати чутливість нервової системи до больових под-
разників при різних шокових станах.

ПРОТИШУМИ – засоби індивідуального захисту 
орґана слуху та попередження різних розладів орґаніз-
му, викликаних надмірним шумом. 

ПРОТОДІАСТОЛІЧНИЙ – такий, що стосується 
першої частини діастоли.

ПРОТОЗОЙНИЙ – такий, що належить до найпро-
стіших.

ПРОТОЗООЛОҐІЯ – див.: Протистолоґія.
ПРОТОКОНУС – горбик на міжзубо язи ковій час-

тині коронки верхніх молярів.
ПРОТОКОПРОПОРФІРІЯ – див.: Порфірія варіє-

гатна.
ПРОТОН – стабільна елементарна частинка, ядро 

атома водню.
ПРОТОННА ТЕРАПІЯ – вид корпускулярної про-

меневої терапії, що ґрунтується на використанні дії про-
тонів з енерґією 50–250 МеВ і більше, сформованих у 
вигляді паралельного пучка.

ПРОТОННЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – іонізуюче 
випромінювання, що складається із тяжких заряджених 
частинок – протонів; П. в. застосовують у фізіолоґічних 
та радіобіолоґічних дослідженнях, для променевої те-
рапії, з діаґностичною метою, а також для виробництва 
радіоактивних нуклідів.

ПРОТОПЛАЗМА – вміст клітини, включаючи і її 
ядро.

ПРОТОПОПОВА (В. П. ПРОТОПОПОВ) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який може виникати при де-
пресіях; характеризується поєднанням тахікардії, мідріа-
зу та спастичного запору.

ПРОТОПОПОВА (В. П. ПРОТОПОПОВ) ТРІА-
ДА – див.: Протопопова синдром.

ПРОТОПОРФІРИНИ – порфірини, у молекулі яких 
міститься чотири метильні та дві вінільні групи, а також 
два залишки пропіонової кислоти. 

ПРОТОПОРФІРІЯ – див.: Протопор фірія еритро-
поетична.

ПРОТОПОРФІРІЯ ЕРИТРОГЕПАТИЧНА – див.: 
Протопорфірія еритропоетична.

ПРОТОПОРФІРІЯ ЕРИТРОПОЕТИЧНА – спад-
кове (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
захворювання, пов’язане зі зниженням активності феро-
хелатази; біохімічно цей дефект зумовлює значне нако-
пичення протопорфірину в еритроцитах, плазмі та калі; 
клінічно хвороба характеризується виникненням уже в 
дитячому віці шкір них проявів підвищеної світлочут-
ливості на ділянках шкіри, що підлягають дії сонячно-
го світла.

ПРОТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ – мікроорґанізми, які 
не потребують готових орґанічних речовин; прототроф-
не живлення бактерій здійснюється за рахунок вуглекис-
лоти повітря або карбонатів; до П. б. належать нітрифі-
куючі бактерії, сіркобактерії, водневі бактерії.

ПРОТОЦИТИ – див.: Прокаріоти. 
ПРОТРАГОВАНИЙ – сповільнений, затяжний; та-

кий, що довго триває.
ПРОТРОМБІН – ґлікопротеїд плазми крові, який 

утворюється в печінці; є попередником тромбіну.
ПРОТРОМБІНОВИЙ КОМПЛЕКС – білковий 

препарат плазми, що містить у концентрованому виг-
ляді фактори ІІ, VІІ, ІХ, Х зсідання крові.

 ПРОТИПОКАЗАННЯ – ПРОТРОМБІНОВИЙ КОМПЛЕКС
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ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС – показник, який ха-
рактеризує активність протромбіну та інших факторів 
протромбінового комплексу.

ПРОТРОМБІНОҐЕН – див.: Фак тор VІІ.
ПРОТРОМБОКІНАЗА – див.: Фак тор VІІІ.
ПРОТРУЗІЯ – випинання.
ПРОФАЗА – перша фаза мітотичного і мейотично-

го поділу клітини; під час П. відбувається поляризація 
клітин шляхом розходження центріолей до протилежних 
кінців клітини з утворенням між центріолями веретена 
поділу клітин; хромосоми товщають і набувають виг-
ляду подвійних ниток; у кінці П. ядерце зникає, ядерна 
оболонка, як правило, розпадається.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР – установлення відповід-
ності стану здоров’я, психофізіолоґічних особливостей 
людини, її підготовленості та професійних навиків ви-
могам, що ставляться специфікою умов та характером 
вибраного виду трудової діяльності.

ПРОФЕСІЙНИЙ МАРШРУТ – перелік набутих 
людиною професій у хронолоґічному порядку.

ПРОФЕСІЙНІ ОТРУЄННЯ – отруєння, викли-
кані дією токсичних речовин, контакт з якими був зу-
мовлений характером та умовами професійної діяль-
ності.

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ – захворювання, які ви-
никають внаслідок дії на орґанізм несприятливих фак-
торів виробничого середовища; виділяють такі групи 
П. х.: викликані 1) дією хімічних виробничих факторів, 
2) дією пилового фактора, 3) дією фізичних факторів, 
4) перенапруженням окремих орґанів та систем, 5) дією 
біолоґічних факторів.

ПРОФЕСІЙНІ ШКІДЛИВОСТІ – різні шкідливі 
фактори виробничого середовища та процесу праці, які 
в певних умовах можуть мати несприятливий вплив на 
стан здоров’я працюючих та їхню працездатність.

ПРОФЕСІОҐРАФІЯ – метод психолоґії та фізіо-
лоґії праці, який полягає в детальному описі складу та 
орґанізації трудових процесів, що лежать в основі кон-
кретних видів праці, а також факторів виробничої сфе-
ри, які впливають на працездатність та стан здоров’я 
людини. 

ПРОФІЛАКТИКА – система заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню хвороб, на 
охорону здоров’я.

ПРОФІЛАКТИКА ВТОРИННА – сукупність за-
ходів, спрямованих на раннє виявлення захворювань, 
попередження рецидивів, проґресування хворобливого 
процесу та можливих його ускладнень. 

ПРОФІЛАКТИКА ПЕРВИННА – система соціаль-
них, медичних, гіґієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на попередження захворювань шляхом усунення 
причин та умов їхнього виникнення і розвитку, а також 
на підвищення стійкості орґанізму до дії несприятливих 
факторів оточуючого природного, виробничого та побу-
тового середовища.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ – такий, що стосується про-
філактики, запобігає виникненню та поширенню хво-
роб; запобіжний, превентивний.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що запобігають виникненню та поши-
ренню захворювань.

ПРОФІШЕ (G. CH. PROFICHET) СИНДРОМ – 
див.: Кальциноз обмежений.

ПРОФУЗНИЙ – надмірний, дуже сильний, числен-
ний.

ПРОХЕЙЛІЯ – випинання верхньої губи допереду 
стосовно нижньої.

ПРОЦЕДУРА – лікувальні заходи.
ПРОЦЕС – послідовна зміна предметів і явищ, що 

відбувається закономірним шляхом.
ПРОЦЕС-ПСИХОЗ – проґредієнтні психічні захво-

рювання, виникнення яких ґрунтується на ендоґенезі; 
при П.-п. спостерігаються стійкі зміни особистості хво-
рого.

ПРУРИҐІНОЗНИЙ – сверблячий; такий, що сто-
сується свербця.

ПРУРИҐО – див.: Свербець.
ПРУРИҐО ГЕБРИ – див.: Гебри пруриґо.
ПРУРИҐО ХРОНІЧНЕ ПРОСТЕ – див.: Нейро-

дерміт дифузний.
ПРУСАКА (PRUSAK) СИМПТОМ – при повороті 

верхньої і нижньої кінцівки назовні і до середини на 
місці стискування спинного мозку з’являється біль; оз-
нака стискування спинного мозку.

ПРЯМА КИШКА (RECTUM) – кінцевий відділ 
товстої кишки, розміщений у порожнині малого тазу; 
верхня межа П. к. проходить по верхньому краю ІІІ 
крижового хребця; довжина П. к. від мису до задньо-
прохідного отвору в середньому становить 15–16 см 
(від ІІІ крижового хребця 12–15 см); виділяють 3 час-
тини П. к.: надампулярну, довжиною 4–5 см; ампулу – 
8–10 см; задньопрохідний (анальний) канал з проме-
жинною частиною та зоною сфінктерів – 2,5–4 см; у 
П. к. розрізняють два саґітально розміщених вигини: 
крижовий – на межі над ампулярної частини та ампу-
ли і промежинний – на межі ампули і анального кана-
лу; верхній відділ (надампулярна частина і ампула) та 
нижній відділ П. к. (задньопрохідний канал з проме-
жинною частиною та з зоною сфінктерів) мають різне 
функціональне призначення; верх ній відділ виконує в 
основному резервуарну і евакуаторну функції, нижній 
відділ здійснює утримання калових мас та до вільний 
контроль за актом дефекації.

ПРЯМИЙ СИНУС (SINUS RECTUS) – непарний 
синус твердої мозкової оболонки, розміщений у місці 
прикріплення серпа великого мозку до намету мозоч-
ка; у П. с. впадають нижній саґітальний синус і велика 
мозкова вена.

ПРЯМОЇ  СПИНИ  СИНДРОМ  –  симп -
томокомплекс, зумовлений аномалією розвитку – від-
сутністю фізіолоґічного кіфозу в грудному відділі хреб-
та, зменшенням поперекового лордозу і зменшенням пе-
редньозаднього роз міру грудної клітки; клінічно прояв-
ляється симптомами стиснення серця і великих судин.

ПРЯМОКИШКОВИЙ ТРИКУТНИК – див.: Зад-
ньо прохідна ділянка.

 ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС – ПРЯМОКИШКОВИЙ ТРИКУТНИК 



841

ПРЯМОКИШКОВО-МАТКОВЕ ЗА ГЛИБЛЕННЯ 
(EXCAVATIO RECTO U TERINA) – заглиблення в оче-
ревині, розміщене між прямою кишкою та маткою, з 
боків обмежене прямокишково-матковими складками 
очеревини.

ПРЯМОКИШКОВО-МАТКОВИЙ – такий, що сто-
сується прямої кишки і матки.

ПРЯМОКИШКОВО-МІХУРОВЕ ЗАГЛИБЛЕН-
НЯ (EXCAVATIO REC TOVESICALIS) – заглиблення 
в очеревині, розміщене між прямою кишкою та сечовим 
міхуром, з боків обмежене прямокишково-міхуровими 
склад ками.

ПСАМ- (псамо-; грец. psammos – пісок) – частина 
складних слів, яка означає «пісок», «пісочний», «такий, 
що нагадує пісок».

ПСАМОБІОНТИ – орґанізми, що в ході еволюції 
пристосувалися до проживання в піску.

ПСАМОЗНІ ТІЛЬЦЯ – дрібні кулеподібні шаруваті 
утворення, які складаються із солей кальцію; при гісто-
лоґічному дослідженні П.т. мають сферичну форму, ін-
коли нагадують колби, голки, шипи; складаються з базо-
фільних структур, що концентрично чергуються.

ПСАМОМА – див.: Менінґіома псамоматозна.
ПСАМОТЕРАПІЯ – використання піску з лікуваль-

ною метою.
-ПСАТИР – (грец. psathyros – крихкий, ламкий) – 

частина складних слів, яка означає крихкість, лам-
кість.

ПСЕВД(О)- грец. pseudēs – неправильний, уявний, 
несправжній) – частина складних слів, яка означає «не-
правильний», «несправжній», «уявний».

ПСЕВДАМФІСТОМОЗ – гельмінтоз, що на-
лежить до групи трематодозів; спричинюється 
Pseudamphistomun truncatum, який паразитує в жовч-
них протоках хижаків.

ПСЕВДОАБДОМІНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Абдомінальний синдром.

ПСЕВДОАБСЦЕС – патолоґічно змінена ділянка 
тканини або порожнина, які нагадують абсцес; розви-
вається внаслідок травми, пухлини, алерґічного набряку 
та ін.; гнійне запалення не спостерігається.

ПСЕВДОАҐЛЮТИНАЦІЯ – склеювання та ви-
падіння в осад завислих частинок, які розвиваються 
внаслідок змін кислотно-лужної рівноваги, концентра-
ції солей, температури або інших факторів середовища; 
специфічна взаємодія антиґенів та антитіл не спостері-
гається.

ПСЕВДОАДІСОНОВИЙ СИНДРОМ – див.: Де-
бре – Фібіґера синдром. 

ПСЕВДОАКТИНОМІКОЗ – див.: Актинобацильоз.
ПСЕВДОАЛЕЛІ – тісно зчеплені локуси зі схожим, 

але не зовсім тотожним фенотиповим проявом; можуть 
інколи рекомбінуватися внаслідок кросинґовера, що 
відрізняє П. від справжніх алелів.

ПСЕВДОАЛЕЛОМОРФИ – див.: Псевдоалелі.
ПСЕВДОАЛЬДОСТЕРОНІЗМ – різновид спадко-

вої тубулопатії, в основі якої лежать ґенетично зумов-
лені порушення мембранного транспорту калію і натрію 

в дистальних канальцях; характеризується пониженням 
кількості плазмового реніну, анґіотензину і альдостеро-
ну, за тримкою натрію, гіпокаліємією; у ран ньому ди-
тячому віці розвивається систолічно-діастолічна гіпер-
тензія.

ПСЕВДОАЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКА ФОРМА МОЗ-
КОВОГО АТЕРО СКЛЕРОЗУ – див.: Гаккебуша – 
Гейєра – Геймановича хвороба.

ПСЕВДОАЛЬЦГЕЙМЕРІВСЬКА ХВОРОБА – 
див.: Гаккебуша – Гейєра – Геймановича хвороба.

ПСЕВДОАМЕЛІЯ – порушення схеми тіла , яке ха-
рактеризується несправжнім відчуттям відсутності кін-
цівки.

ПСЕВДОАМІТОЗ – патолоґічний мі тоз, який поєд-
нує ознаки типового мі тозу (наявність спіралізації хро-
мосом) і амітозу (відсутність мітотичного апарату).

ПСЕВДОАНЕМІЯ – див.: Анемія несправжня.
ПСЕВДОАРТРОЗ – постійна аномальна рухомість 

між двома частинами довгої кістки, яка виникає внаслі-
док незарощення перелому.

ПСЕВДОАТРЕЗІЯ ЖОВЧНИХ ШЛЯ ХІВ – тимча-
сова закупорка внутрішньопечінкових жовчних проток 
у новонаро д жених, яка розвивається при гемолітичній 
хворобі внаслідок згущення жовчі або масивного роз-
паду еритроцитів.

ПСЕВДОАТРОФІЯ – зворотне стоншення шкіри, 
яке розвивається при тривалому контакті з деякими ток-
сичними речовинами.

ПСЕВДОАТРОФОДЕРМА ШИЇ – спадкова форма 
краплеподібної склеродемії; характеризується депіґмен-
тованими блискучими широкими неущільненими бляш-
ками на шиї та верхній частині грудей.

ПСЕВДОАФЕКТ – зовнішні прояви афекту без від-
повідного емоційного стану хворого.

ПСЕВДОАХОНДРОПЛАЗІЯ – форма епіфізарних 
дисплазій, що характеризується порушенням енхонд-
рального закостеніння, особливо в епіфізах кінцівок. У 
новонароджених захворювання не проявляється, але в 
процесі росту виявляється укорочення кінцівок, голо-
вним чином, за рахунок стегна і плеча. Зріст дорослих, 
звичайно, не перевищує 130 см. Тулуб непропорційно 
довгий, кінцівки укорочені; виражений поперековий 
лордоз; спостерігаються контрактури в ліктьових і пле-
чових суглобах, виявляються типові зміни нижніх кін-
цівок: вальґусна деформація з приведенням стегна на 
одному боці і варусна деформація з відведенням стег-
на – на іншому боці.

ПСЕВДО -БАРТЕРА  [PSEUDO-BARTTER 
(F. C. BART TER)] СИНДРОМ – синдром, який роз-
вивається при надмірному і тривалому вживанні про-
носних засобів; характеризується частим випорожнен-
ням, дегідратацією, гіпокаліємією, метаболічним алка-
лозом, підвищенням активності реніну плазми крові, 
підвищенням вмісту альдостерону в кро ві; при зупинці 
прийому проносних проя ви П.-Б. с. швидко зникають; 
від різня ється від синдрому Бартера нормальним вмістом 
маґнію в плазмі крові; при гістолоґічному дослідженні 
юкстаґломерулярний апарат без змін.
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ПСЕВДОБІВАЛЕНТ – асоціація, яка складається 
із двох хромосом і зовні нагадує бівалент, але не зумо-
влена кон’юґацією.

ПСЕВДОБУЛЬБАРНИЙ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при двобічному уражен-
ні волокон кірково-ядерних шляхів, які ведуть до ядер 
язикоглоткового, блукаючого і під’язикового нервів; ха-
рактеризується поєднанням псевдобульбарного паралічу 
з рефлексами орального автоматизму, вираженим ниж-
ньощелепним рефлексом, насильницьким сміхом або 
плачем. 

PSEUDOVERRUCA – інфекційне захворювання 
неясної етіолоґії, яке є ендеміч ним для Центральної та 
Південної Америки; характеризується множинними па-
пульозними висипами на шкірі.

ПСЕВДОВУЗЛИКИ СПІВАКІВ – утворення, 
які виникають на межі передньої і середньої третини 
справжніх голосових зв’язок у співаків та інших осіб, 
що вимушені перенапружувати голосовий апарат; П. с. 
являють собою скупчення слизу внаслідок місцевих роз-
ладів лімфо- і кровообігу.

ПСЕВДОГАЛЮЦИНАТОРНІ ПСЕВДОСПОГА-
ДИ – уявлення минулоґо, що виникають у свідомості 
хворого, миттєво стають псевдогалюцинацією і помил-
ково оцінюються ним як спогад про дійсний факт.

ПСЕВДОГАЛЮЦИНАЦІЇ – галюцинації, що 
відрізняються від справжніх галюцинацій відсутніс-
тю відчуття об’єк тивної реальності; характеризують-
ся невизначеною проекцією або частіше внутрішнь-
ою проекцією образів: вони локалізуються хворим не 
в «об’єктивному», а в «суб’єктивному» просторі; для 
образів типові невиражена сенсорність, незначна окрес-
леність і контурованість. 

П. ВЕРБАЛЬНО-МОТОРНІ – підсилена продукція 
внутрішнього мовлення.

П. ГІПНАГОГІЧНІ – П., які виникають перед заси-
нанням із заплющеними очима.

П. ЗОРОВІ – П., які проявляються зоровими обра-
зами і не ідентифікуються хворим з реальними явища-
ми.

П. КАТАТИМНІ СЛУХОВІ – П., які виникають 
частіше в тривожно-збуджених літніх людей у вигляді 
голосів загрозливого або попереджуючого характеру.

П. СЛУХОВІ – П., які проявляються «внутрішні-
ми», «зробленими», «думаючими» голосами, звучан-
ням думок.

ПСЕВДОГАЛЮЦИНОЗ – психопатолоґічний сим-
птомокомплекс, який проявляється стійкими псевдога-
люцинаціями.

ПСЕВДОГЕМОФІЛІЯ – гемораґічні діатези, які за 
своїми клінічними проявами нагадують гемофілію, але 
в крові міститься нормальна кількість антигемофільних 
факторів (фактори зсідання крові VІІІ і ІХ).

П. ПЕЧІНКОВА – П., яка розвивається при циро-
зі печінки; зумовлена зменшеним вмістом протромбі-
ну в крові.

П. СПАДКОВА – П., яка успадковуєть ся за аутосом-
но-домінантним типом.

П. СУДИННА – див.: Анґіогемофілія.
ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТ – особа, яка має вторин-

ні статеві ознаки обох статей, а статеві залози тільки 
однієї з них.

ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТИЗМ – клі нічні форми 
вроджених захворювань, які характеризуються непра-
вильним розвитком зовнішніх статевих орґанів, внаслі-
док чого ґеніталії мають інтерсексуальну будову або на-
гадують зовнішні статеві орґани протилежної статі.

ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТИЗМ ЖІ НО ЧИЙ – ін-
терсексуальний стан, який розвивається в нормаль-
них плодів жіночої статі, на яких у період ембріоґенезу 
діють підвищені дози андроґенних стероїдів; хворі ма-
ють нормальний жіночий каріотип 46, ХХ і нормальну 
будову внутрішніх статевих орґанів, але змішаний тип 
зовнішніх ґеніталій.

ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТИЗМ ЧОЛОВІЧИЙ – 
інтерсексуальний стан, що характеризується наявніс-
тю виключно тканини яєчок і, як правило, каріотипом 
46,ХY; захворювання може розвиватися внаслідок: 1) 
нездатності виробляти адекватну кількість андроґенів; 
2) відсутності метаболічної реакції орґанізму на андроґе-
ни, що є в нормальній кількості. До першої групи нале-
жать деякі форми порушень стероїдоґенезу і деякі ти-
пи дисґенезії ґонад (єдиний варіант П. ч. з іншим каріо-
типом, ніж 46,XY); П. ч. внаслідок аномальної реакції 
клітин на андроґени включає синдром тестикулярної 
фемінізацї (відсутність ключового клітинного андроґен-
ного рецептора); псевдопіхвові промежинно-калиткові 
гіпоспадії (відсутність у тканинах ферменту, що відпові-
дає за перетворення тестостерону в дигідротестостерон); 
рецептор-позитивні дефекти (порушення зв’язування 
гормонів при наявності нормальних рецепторів).

ПСЕВДОГІДРАРТРОЗ – збільшення суглоба 
внаслідок потовщення суглобової капсули.

ПСЕВДОГІПЕРТРОФІЯ – див.: Гіпертрофія не-
справжня.

ПСЕВДОГІПОАЛЬДОСТЕРОНІЗМ – спадкове 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) захво-
рювання, яке характеризується нечутливістю нирко-
вих канальців до альдостерону і його підвищеною екс-
крецією; клінічно проявляється в грудному віці кризами 
зневоднювання та втрати солі.

ПСЕВДОГІПОПАРАТИРЕОЗ – див.: Псевдогіпо-
паратиреоїдний синдром.

ПСЕВДОГІПОПАРАТИРЕОЇДНИЙ СИНДРОМ – 
спадковий родинний псевдогіпопаратиреоз з гіпокаль-
ціємією; характеризується малим зростом, гіпопластич-
ною будовою тіла, загальним ожи рінням, круглим об-
личчям, пахідермією, гіпоплазією зубної емалі з ран-
нім випадінням зубів; короткими кінцівками (особливо 
укорочені пальці пальмарного боку); внаслідок укоро-
чення ІІІ, ІV і V кісток зап’ястка вказівний палець стає 
самим довгим; спостерігається оліґофренія та тетанія, 
яка є стійкою до паратгормону; у крові – хронічна гіпо-
кальціємія, гіперфосфатемія.

ПСЕВДОГОЛОС – звуки людського мовлення, ме-
ханізм утворення яких ґрунтується на створенні псевдо-
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голосової щілини в стравоході та її довільному зми-
канні.

ПСЕВДОҐЛАУКОМА – патолоґічний стан ока, 
який характеризується офтальмоскопічною картиною 
ґлаукоми при нормальних показниках внутрішньоочно-
го тиску; може спостерігатися при простій атрофії зо-
рового нерва.

ПСЕВДОДЕМЕНТНИЙ СИНДРОМ – див.: Псев-
додеменція.

ПСЕВДОДЕМЕНЦІЯ – несправжнє слабоумство, 
що виникає за механізмом істеричної реакції; виділяють 
два клінічних варіанти П.: ажитований та депресивний; 
ажитована П. розвивається гостро і протікає на фоні 
психомоторного збудження; депресивна П. розвиваєть-
ся поступово на фоні психомоторної загальмованості; 
частіше П. розвивається у літніх людей, які страждають 
депресією; вона також може виникати при шизофренії, 
психопатіях, а також при хронічних інтоксикаціях се-
дативними та іншими препаратами, гіпоавітамінозах, 
мікседемі; у процесі диференційної діаґностики необ-
хідно мати на увазі, що у хворих з депресією, як прави-
ло, знижений апетит, вони страждають запорами, у них 
незадовільний сон, але самопочуття краще вночі; хворі 
з тяжкою депресією, як правило, скаржаться на знижен-
ня пам’яті, що не підтверджується при об’єктивному до-
слідженні; хворі ж, які страждають на Д. не часто скар-
жаться на порушення пам’яті; хворі на депресію рідкіс-
но забувають найважливіші недавні події, або події, що 
їх цікавлять; вони мовчазні, але прояви афазії у них не 
виявляються; електроенцефалоґрама у хворих на П., як 
правило, нормальна.

ПСЕВДОДИПСОМАНІЯ – щоденне пияцтво, яке 
переривається внаслідок зовнішніх обставин (відсут-
ність засобів і т. ін.) при збереженні здатності продов-
жувати вживання спиртних напоїв.

ПСЕВДОДИСТРОФІЯ АДІПОЗОҐЕНІ ТАЛЬНА – 
див.: Псевдо-Фреліха синдром.

ПСЕВДОЕКСФОЛІАТИВНИЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що характеризується псевдоексфоліа-
цією всіх структур переднього відділу ока, атрофічними 
змінами райдужної оболонки і війкового тіла, дистро-
фічними змінами циннової зв’язки з порушенням фік-
сації кришталика і легкою його дислокацією, розвитком 
катаракти, піґментацією кута передньої камери, виник-
ненням ґлаукоми. 

ПСЕВДОЕЛЕФАНТІАЗ – див.: Слоновість нейро-
фіброматозна.

ПСЕВДОЕНЦЕФАЛІТ – див.: Енцефалопатія.
ПСЕВДОЕРОЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ – див.: Ерозія 

шийки матки несправжня.
ПСЕВДОЖОВТЯНИЦЯ – жовтий колір шкіри, зумо-

влений надходженням забарвлюючої речовини ззовні.
ПСЕВДОЗАПІЙ – див.: Псевдодипсоманія.
ПСЕВДОЗАСТІЙНИЙ СОСОЧОК – вроджена 

аномалія зорового нерва, яка за офтальмоскопічною 
картиною нагадує застійний сосочок, але при цьому не 
розвивається атрофія зорового нерва і не порушуються 
зорові функції.

ПСЕВДОІЗОХРОМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ – див.: 
Поліхроматичні таблиці.

ПСЕВДОІМПОТЕНЦІЯ – несправжні розлади по-
тенції, викликані неадекватною особистою реакцією на 
фізіолоґічні коливання сексуальних проявів, неправиль-
ною поведінкою партнерів, підвищеними вимогами до 
себе.

ПСЕВДОІШІАС – больовий симптомокомплекс, 
який за своєю характеристикою нагадує ішіас, але зу-
мовлений патолоґічними змінами в м’язовій чи сполуч-
ній тканині; не спостерігаються чутливі, рухові, рефлек-
торні та трофічні порушення.

ПСЕВДОКАВЕРНА – порожнина , яка утворилася 
внаслідок будь-якого деструктивного процесу нетубер-
кульозної етіолоґії.

ПСЕВДОКАРЦИНОМАТОЗНА ГІ ПЕР ПЛАЗІЯ – 
див.: Кератоакантома.

ПСЕВДОКВЕРУЛЯНТИ – особи з психопатични-
ми рисами характеру, які реаґують на незначну неспра-
ведливість або зачіпання їхніх інтересів неадекватним 
афектом.

ПСЕВДО -КЛАЙНЕФЕЛТЕРА  [PSEUDO-
KLINEFELTER (H.F. KLINEFELTER)] СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який характеризується склерозом та 
атрофією яєчок без хромосомних аномалій; хвороба роз-
вивається у віці 30–40 років; спостерігається зморщу-
вання яєчок, зниження лібідо та потенції; в еякуляті від-
сутні сперматозоїди; у сечі збільшений вміст ґонадотро-
піну, зменшення виділення 17-кетостероїдів; чоловічий 
каріотип нормальний.

ПСЕВДОКОКСАЛҐІЯ – див.: Пертеса синдром.
ПСЕВДОКОКЦИДІОЇДОЗ – хронічне захворюван-

ня шкіри та підшкірної тканини, яке спричинюється змі-
шаною піококовою та грибковою (дріжджоподібні та 
плісневі грибки) флорою; вогнища ураження розміщу-
ються в пахвовій ді лянці, промежині, на сідницях; ма-
ють вигляд запальних інфільтратів та вузлів, що розкри-
ваються з утворенням нориць.

ПСЕВДО-КОННА [PSEUDO-CONN (W. J. CONN)] 
СИНДРОМ – прояви хронічного отруєння ґліцерино-
вою кислотою; в анамнезі – тривале вживання напоїв, 
що містять ґліцеринову кислоту; звичайно, розвиваєть-
ся в хронічних алкоголіків, які вживають напої, що міс-
тять ґліцеринову кислоту; ґліцеринова кислота має аль-
достероноподібну дію; спостерігаються хронічні про-
носи, м’язова слабкість, тетаноїдні прояви, артеріальна 
гіпертензія, поліурія, гіперкаліурія, гіпернатріємія, гі-
перкаліємія, алкалоз крові; значно підвищене виділення 
альдостерону з сечею.

ПСЕВДОКРИПТОРХІЗМ – порушення опущення 
яєчка в калитку, при якому воно розміщене біля зовніш-
нього кільця пахового каналу.

ПСЕВДО-КРУЗОНА [PSEUDO-CROUZON (O. 
CROUZON)] СИНДРОМ – спадковий (успадкування 
за аутосомно-домінантним типом) краніальний дизос-
тоз без змін лицьового черепа; часто поєднується з ат-
рофією зорових нервів, приглухуватістю, високим під-
небінням, клинодактилією, акромікрією.
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ПСЕВДОКСАНТОМА ЕЛАСТИЧНА – ґенералі-
зоване захворювання сполучної тканини, яке характери-
зується передчасною інфільтрацією дерми і в’ялістю в 
ділянці згинальних складок шкіри, анґіоїдними смугами 
на очному дні і гемораґічною деґенерацією артерій.

ПСЕВДОКСАНТОМАТОЗ НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – див.: Адипонекроз підшкірний новонародже-
них.

ПСЕВДОЛЕЙКОДЕРМА – див.: Лейкодерма не-
справжня.

ПСЕВДОЛІМФОҐРАНУЛЬОМАТОЗ – див.: Псев-
до-Ходжкіна синдром.

ПСЕВДОЛІМФОМА – див.: Псевдо-Ходжкіна син-
дром.

ПСЕВДОЛІПОМА – див.: Гібернома.
ПСЕВДО-ЛІТТЛА [PSEUDO-LITTLE (W. J. LIT-

TLE)] СИНДРОМ – симптомокомплекс, який прояв-
ляється двобічною риґідністю мускулатури церебрально-
го ґенезу зі сприятливим проґнозом; розвивається часті-
ше у хлопчиків; спо стерігається затримка розвитку, під-
силення пателярних рефлексів, руховий неспокій, посту-
пове послаблення м’язового тонусу в краніокаудальному 
напрямі; пізно з’являється перша посмішка; пов на нор-
малізація м’язового тонусу наступає між 6-м і 10-м міся-
цями життя; пологова травма в анамнезі відсутня.

ПСЕВДОЛОҐІЯ – патолоґічна схиль ність до пові-
домлень про вигадані події, пригоди, зустрічі, як пра-
вило, з метою піднесення власної особи в думках ото-
чуючих.

ПСЕВДО-МАРФАНА [PSEUDO-MARFAN (A. 
B. MARFAN)] СИНДРОМ (1) – комплекс спадкових 
аномалій; спостерігається марфаноподібний зов нішній 
вигляд [див.: Марфана синдром (1)]; невроми слизових 
оболонок порожнини рота, очей, носа та гортані; часто 
розвивається проксимальна міопатія; інколи – рак щи-
топодібної залози та феохромоцитома.

ПСЕВДО-МАРФАНА [PSEUDO-MARFAN (A. B. 
MARFAN)] СИНДРОМ (2) – комплекс спадкових ано-
малій; спостерігається марфаноподібний зов нішній виг-
ляд [див.: Марфана синдром (1)]; перерозтягненість суг-
лобів та шкіри; вади серця та очей [як при синдромі 
Марфана (1)] відсутні.

ПСЕВДО-МАРФАНА [PSEUDO-MARFAN (A. B. 
MARFAN)] СИНДРОМ (3) – комплекс спадкових ано-
малій; спостерігається марфаноподібний зов нішній виг-
ляд [див.: Марфана синдром (1)]; рецидивуючі пахові і 
стегнові грижі, множинні дивертикули кишечнику та 
сечового міхура.

ПСЕВДОМЕЛАНОЗ – 1) піґментація орґанів і тка-
нин, схожа з піґментацією меланіном, але зумовлена на-
копиченням інших речовин; 2) забарвлення кишечника 
трупа в чорний колір внаслідок утворення сірчистого 
заліза з гемоґлобіну під впливом сірководню.

ПСЕВДОМЕЛІЯ – порушення схеми тіла, яке ха-
рактеризується несправжнім відчуттям відсутності або 
наявності зайвої, ілюзорної кінцівки.

ПСЕВДОМЕЛІЯ ПАРЕСТЕТИЧНА – несправжнє 
відчуття рухів паралізованою кінцівкою.

ПСЕВДОМЕМБРАНА – безструктурна мембрана, 
яка складається із сітки фібрину з включеними в неї клі-
тинами ексудату та з частково некротизованої слизової 
оболонки; на відміну від П., справжня мембрана є тон-
кою тканинною пластинкою, утвореною живими кліти-
нами та сполучнотканинними волокнами.

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНИЙ – такий, що стосуєть-
ся псевдомембрани або характеризується її наявністю.

ПСЕВДОМЕНСТРУАЦІЯ – кровотеча в строки очі-
куваної менструації, але не є дійсною менструацією; не-
справжня менструація.

ПСЕВДОМІКОЗ – див.: Ендрюса хвороба.
ПСЕВДОМІКСЕДЕМА ЛІХЕНОЇДНА – див.: 

Мікседема шкіри папульозна.
ПСЕВДОМІКСОМА – патолоґічний процес, який 

характеризується накопиченням у черевній порожнині 
слизових мас з наступною їхньою орґанізацією; при 
мікроскопічному дослідженні очере вини виявляються 
комірки, що містять слиз, розділені прошарками спо-
лучної тканини з лімфогістіоцитарними інфільтратами; 
комірки вистелені сплощеним або кубічним епітелієм, 
який продукує слиз.

ПСЕВДОМІЛІУМ – дермальні кісти в поверхневій 
частині дерми, які спостері гаються при вродженому бу-
льозному епі дермолізі.

ПСЕВДОМІЛІУМ КОЛОЇДАЛЬНИЙ – див.: Дис-
трофія шкіри колої дальна.

ПСЕВДОМІОТОНІЯ – див.: Нейроміотонія.
ПСЕВДОМНЕЗІЇ – див.: Парамнезії.
ПСЕВДОНЕВРАСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – сим-

птомокомплекс, що спостері гається при орґанічних ура-
женнях головного мозку або після тяжких виснажливих 
хвороб; проявляється розладами, характерними для не-
врастенії (під ви ще на збудливість, виснажливість, по-
рушення сну, зниження працездатності та ін.) та озна-
ками орґанічного психосиндрому (ослаблення пам’яті, 
зниження рівня мір кувань і розумової продуктивності 
та ін.).

ПСЕВДООТОСКЛЕРОЗ – див.: Тимпаносклероз. 
ПСЕВДОПАРАЗИТИЗМ – див.: Паразитизм не-

справжній.
ПСЕВДОПАРАЛІТИЧНИЙ СИНДРОМ – комп-

лекс психічних та невролоґічних розладів, що схожі або 
тотожні таким, які зустрічаються при проґресивному 
паралічі, але спостерігаються і при інших захворюван-
нях ц. н. с.

П. С. АЛКОГОЛЬНИЙ – П. с., що спостерігається 
при алкогольній енцефалопатії; характеризується часті-
ше розвитком афективних розладів і марення.

П. С. АТРОФІЧНИЙ – П. с., що спостерігається на 
початковому, інколи – розгорнутому періоді пресеніль-
ного і старечого слабоумства; характеризується афек-
тивними розладами і маренням з вираженими розлада-
ми пам’яті.

П. С. ПУХЛИННИЙ – П. с., що спостерігається при 
пухлинах переважно лобних часток великого мозку; ха-
рактеризується незначним оглушенням свідомості.

П. С. СИФІЛІТИЧНИЙ – див.: Парро хвороба (1).
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ПСЕВДОПАРАЛІТИЧНИЙ СИНДРОМ СУДИН-
НИЙ – П. с., що розвивається внаслідок порушення 
мозкового кровообігу; характеризується лабільністю 
емоцій, насильним сміхом, плачем, наявністю вогни-
щевих кіркових розладів.

П. С. ТРАВМАТИЧНИЙ – П. с., що розвивається в 
гострому періоді черепно-мозкової травми як перехід-
ний синдром з реґредієнтним перебігом, або у віддале-
ному її періоді (внаслідок повторних черепно-мозкових 
травм або перенесеного травматичного психозу) з про-
ґредієнтним перебігом; характеризується афективними 
і маревними розладами.

ПСЕВДОПАРАЛІЧ – див.: Псевдопаралітичний 
синдром.

ПСЕВДОПАРАЛІЧ ПАРРО – див.: Парро хворо-
ба (1).

ПСЕВДОПАРАЛІЧ СИФІЛІТИЧНИЙ – див.: Пар-
ро хвороба (1).

ПСЕВДОПЕЛАДА – ураження шкіри, що є однією 
з форм атрофічного облисін ня; частіше зустрічається в 
жінок у віці 30–55 років; П. характеризується атрофією 
епідермісу, запальною інфільтрацією навколо фолікулів 
волосся, сальних залоз та дрібних судин у нижніх відді-
лах сосочкового шару шкіри; поступово дерма склеро-
зується, сальні залози та фолікули руйнуються; клініч-
но процес проявляється повільним проґресуючим пере-
бігом; на початку захворювання найчастіше в тім’яній 
ділянці виникають кілька овальних білоґо кольору гла-
деньких вогнищ облисіння до 1 см у діаметрі; поступо-
во кількість вогнищ збільшується, вони зливаються, ут-
ворюючи значної величини ділянки облисіння.

ПСЕВДОПЕРВЕРСІЇ – потяг до статевих збочень при 
збереженій здатності до нормального статевого життя.

ПСЕВДОПЕРЕЛОМ – див.: Лоозера зони.
ПСЕВДОПЕРИКАРДИТ ХОЛЕРНИЙ – шум тер-

тя перикарда, який виникає у хворих холерою при різ-
кому ексикозі.

ПСЕВДОПІЛОРОСТЕНОЗ – див.: Дебре – Фібіґе-
ра синдром.

ПСЕВДОПЛЕВРИТ ХОЛЕРНИЙ – шум тертя 
плеври, який виникає у хворих холерою при різкому 
ексикозі.

ПСЕВДОПОДАҐРА – захворювання суглобів з різ-
номанітними проявами, серед яких можуть бути періо-
дичні атаки гострого артриту, деґенеративна артропатія 
(часто значно виражена, але інколи і безсимптомна), 
рентґенолоґічні ознаки обвапнування суглобового хря-
ща (хондрокальциноз) характерної локалізації (міжхреб-
цеві хрящі та лобковий симфіз).

ПСЕВДОПОДІЇ – тимчасові випини цитоплазми в 
деяких одноклітинних орґанізмів та в окремих клітин 
багатоклітинних орґанізмів, що виконують функції пе-
ресування і захоплювання їжі.

ПСЕВДОПОЙКІЛОДЕРМІЯ – патолоґічні зміни 
шкіри, які розвиваються після тривалої інсоляції; ха-
рактеризується виникненням червоних сіткоподібних 
смуг телеанґіектазії та піґментації, що нагадують пой-
кілодермію, але без атрофічних змін.

ПСЕВДОПОЛІАРТРИТ РИЗОМЕЛІЧ НИЙ – див.: 
Поліміалґія ревматична.

ПСЕВДОПОЛІМЕЛІЯ – ілюзорне відчуття пору-
шення схеми тіла у вигляді кількох несправжніх кінці-
вок, що перебувають у стані спокою або в стані рухів 
на боці геміплеґії; П. спостерігається при ураженнях го-
ловного і спинного мозку з утягненням у патолоґічний 
процес провідників глибокої м’язово-суглобової чутли-
вості та інших видів чутливості, а також структур піра-
мідної та екстрапірамідної систем.

ПСЕВДОПОЛІПЛОЇДІЯ – збільшення основного 
числа хромосом без збільшення кількості ґенетичного 
матеріалу.

ПСЕВДОПОРЕНЦЕФАЛІЯ – виникнення кісти в 
корі півкуль великого мозку після інфаркту, крововили-
ву або вогнищевого запального процесу.

ПСЕВДОПСЕВДОГІПОПАРАТИРЕОЇДИЗМ – 
див.: Костелло – Дента синдром.

ПСЕВДОПСИХОПАТІЯ – психопатолоґічні зміни 
особи, які нагадують психопатичні; розвиваються після 
перенесеного нападу психозу, при психічній хворобі чи 
при орґанічному захворюванні головного мозку.

ПСЕВДОПТОЗ – опущення верхньої повіки, що на-
гадує птоз; зумовлене потовщенням або звисанням шкі-
ри верхньої повіки; при цьому ураження м’яза, що під-
німає повіку, не спостерігається.

ПСЕВДОПУХЛИНА РЕБЕРНИХ ХРЯ ЩІВ – див.: 
Тітце синдром.

ПСЕВДОРАХІТ НИРКОВИЙ – див.: Рахіт нирко-
вий.

ПСЕВДОРЕВМАТИЗМ СТЕРОЇДНИЙ – див.: 
Слоукема синдром.

ПСЕВДО-РЕЙНО ХВОРОБА – див.: Вібраційна 
хвороба.

ПСЕВДОРЕМІНІСЦЕНЦІЇ – несправ ж ні спогади 
непродуктивного типу, які проявляються тим, що події 
реально-побутового змісту, які були раніше, відносяться 
хворим до теперішнього часу.

ПСЕВДОРЕТЕНЦІЯ ЯЄЧКА – див.: Крипторхізм 
несправжній.

ПСЕВДОРЕТИНІТ ПІҐМЕНТНИЙ – форма набу-
того ретиніту, яка за клініч ною картиною нагадує піґ-
ментну деґенерацію сітківки.

ПСЕВДОСАРКОМА ТЕЛЕАНҐІЕКТАТИЧНА 
КАПОШІ – див.: Капоші саркома множинна гемораґіч-
на.

ПСЕВДОСАРКОМАТОЗНІ УРАЖЕННЯ – ура-
ження пухлинного і непухлинного ґенезу, які поділя-
ють на три групи: І. – непухлинні мезенхімні проліфера-
ції реактивної природи; вони включають такі ураження: 
псевдосаркоматозний фасціїт, проліферуючий міозит, 
осифікуючий міозит, ксантоґранульоматозні проліфе-
рації (ксантома, ксантоґранульома), вілонодулярний те-
носиновіт, атипова фіброксантома шкіри, післяпроме-
неві псевдосаркоматозні зміни, псевдоанґіосаркоматозні 
проліферації в тромбованих судинах, запальні псевдо-
пухлини; ІІ. – доброякісні мезенхімальні пухлини, які 
можуть бути діаґностовані як варіанти сарком: дифуз-
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ний анґіоматоз скелетних м’язів, інфантильна геманґіо-
ендотеліома, ґіґантоклітинна пухлина сухожилкових 
піхв, фіброзна гамартома немовлят, інфантильний фіб-
роматоз пальців, пальмарний і плантарний фіброматози, 
внутрішньом’язова ліпома, фетальна рабдоміома, дифуз-
на псевдоінвазивна нейрофіброма, внутрішньом’язова 
геманґіома; ІІІ. – злоякісні епітеліальні пухлини з яви-
щами «саркоматозної» метаплазії: а) веретеноклітинна 
метаплазія плоскоклітинного раку шкіри або слизових 
обо лонок; б) веретеноклітинна або поліморф но-клітин-
на метаплазія раку щитоподібної залози; в) веретеноклі-
тинна метаплазія нирково-клітинного раку; г) псевдо-
анґіосаркоматозна карцинома щитопо дібної залози; д) 
«десмопластична» злоякісна меланома; е) метапластич-
ний рак молочної залози.

ПСЕВДОСИФІЛІС ПАПУЛЬОЗНИЙ – див.: Ліп-
шютца хвороба.

ПСЕВДОСКЛЕРОЗ – клінічна форма гепатоцереб-
ральної дистрофії, яка проявляється ритмічними роз-
машистими гіперкінезами, схожими на гіперкінези при 
розсіяному склерозі.

ПСЕВДОСКЛЕРОЗ СПАСТИЧНИЙ – див.: Яко-
ба – Крейтцфельдта хвороба.

ПСЕВДОСКРОФУЛОДЕРМА – див.: Вугрі куляс-
ті.

ПСЕВДОСПОНДІЛОЛІСТЕЗ – нехарактерна, 
підвищена рухомість хребта.

ПСЕВДОСТЕНОЗ – порушення прохідності в будь-
якому відділі травного тракту, зумовлене розладами не-
рвової реґуляції.

ПСЕВДОСТУПОР ВЕСТФАЛЯ – див.: Вестфаля 
псевдоступор.

ПСЕВДОТАБЕС – симптомокомплекс, клінічно схо-
жий з tabes dorsalis, зумовлений несифілітичним ура-
женням нервової системи.

П. ГІПОФІЗАРНИЙ – П., зумовлений патолоґіч-
ним процесом у ділянці гіпофізу; характеризується від-
сутністю сухожилкових рефлексів та атрофією зорових 
нервів.

П. ДІАБЕТИЧНИЙ – П., який розвивається при 
цукровому діабеті; характеризується табетичною ходою, 
випадін ням колінних та ахіллових рефлексів, розладом 
глибокої чутливості, в’ялістю зіничних реакцій.

П. ЕРҐОТИННИЙ – П., який розвивається при от-
руєнні ріжками; характеризується проявами ураження 
задніх стов бурів спинного мозку.

П. ПУПІЛОТОНІЧНИЙ – див.: Арґайла Роберт-
сона синдром.

ПСЕВДОТОКСОПЛАЗМОЗ – див.: Себіна синд-
ром.

ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ – інфекційне захворю-
вання з переважно аліментарним механізмом переда-
чі збудника; характеризується різноманітними клініч-
ними проявами – ураженням кишечнику, полі морфним 
висипом, артралґіями, гепатолієнальним синдромом; 
збудником П. є ієрсинія псевдотуберкульозу – Yersinia 
pseudotuberculosis із родини Entero bacteriaceae, триби 
Yersinieae; джерелом збудника є гризуни, деякі дикі пта-

хи та ін.; зараження людей відбувається при вживанні 
води та харчових продуктів, переважно овочів, забруд-
нених фекаліями та сечею гризунів без термічної оброб-
ки; морфолоґічно П. характеризується наявністю мно-
жинних ґранульом, які локалізуються переважно в під-
слизовій основі кишки; у центрі ґранульоми – поліморф-
ноядерна інфільтрація, за якою розміщена зона ретику-
лярних клітин, де можна виявити епітеліоїдні клітини та 
одиночні клітини типу Пирогова – Ланґ ханса з не зовс-
ім типовою структурою; в інших внутрішніх орґанах 
виявляються множинні, в основному дрібні, сірувато-
білі вузлики та абсцеси; виділяють такі клінічні форми 
П.: інтестинальну форму, мезентеріальний лімфаденіт 
(мезаденіт), термінальний ілеїт, ґенералізовану форму 
(скарлатиноподібну) і септицемію.

ПСЕВДОТУМОР – опухлість, яка не викликана но-
воутворенням; несправжня пухлина.

ПСЕВДОУРЕМІЯ – синдром, зумовлений недостат-
нім кровопостачанням мозку внаслідок підвищеного ар-
теріального тиску при хронічних нирково-судинних за-
хворюваннях, при гострому ґломерулонефриті і скле-
ротичних змінах у кровоносних судинах без ниркової 
недостатності; характеризується тимчасовою сліпотою, 
розладами мовлення, психіки, тимчасовою моноплеґією 
або геміплеґією, потьмаренням свідомості та ін.; про-
довжується кілька годин або кілька днів.

ПСЕВДОФАСЦИКУЛЯЦІЯ – див.: Міокімія.
ПСЕВДОФОЛІКУЛІТ БОРОДИ – за хворювання, 

яке частіше зустрічається в чоловіків чорної раси; харак-
теризується тим, що жорсткі кінчики волосся, ще не ви-
ходячи з волосяного фолікула, проникають у шкіру або 
ж, виходячи із нього, загинаються і вростають у шкіру, 
що викликає утворення невеликих пустул, які швидше є 
реакцією на чужорідне тіло, ніж проявом інфекції.

ПСЕВДО-ФРЕЛІХА [PSEUDO-FRÖHLICH 
(A. FRÖH LICH)] СИНДРОМ – ожиріння у передпу-
бертатному та пубертатному віці з ґенітальною псевдо-
дистрофією; хвороба проявляється до 9-го року життя; 
спостерігається упо вільнення росту та статевого роз-
витку, які, незважаючи на це, закінчуються нормально; 
вальґусне розміщення колін, акромікрія, схильність до 
гіпоґлікемії та ацетонемії; зниження активності; після 
настання статевої зрілості активізується психічна ак-
тивність, маса тіла нормалізується, зникають метаболіч-
ні порушення.

ПСЕВДОФУРУНКУЛЬОЗ – запалення екринних 
потових залоз, яке викликається стафілококами в ново-
народжених.

ПСЕВДОФУРУНКУЛЬОЗ ФІНҐЕРА – див.: Псев-
дофурункульоз.

ПСЕВДО-ХОДЖКІНА [PSEUDO-HODGKIN ( T. 
HODGKIN)] СИНДРОМ – лімфоґранульоматозна ре-
акція, яка виникає при застосуванні деяких протису-
домних лікарських засобів; розвивається ґенералізова-
не збільшення лім фатичних вузлів, гепатоспленомеґалія, 
нереґулярна гарячка, мультиформна еритема; переміжні 
артрити; при гістолоґіч ному дослідженні лімфатичних 
вузлів спостерігається зникнення звичайної структури 
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лімфатичного вузла, вогнище ві некрози, розмноження 
неопластичних клітин, збільшення кількості лімфоблас-
тів; часто з’являються ґіґантські клі тини Штернберґа; 
після зупинки прийому протисудомних препаратів усі 
симптоми П.-Х. с. зникають упродовж 7–14 діб.

ПСЕВДОХОЛЕЛІТІАЗ – клінічний синдром, який 
характеризується нападом болів у правому підребер’ї, 
що нагадують печінкові кольки, але не зумовлені на-
явністю каменів у жовчному міху рі та жовчновивідних 
протоках; П. може спостерігатися при гострому гепа-
титі, цирозі печінки, гемолітичній анемії, анемії Адісо-
на – Бірмера і т. ін.

ПСЕВДОХОЛЕРА – див.: Меліоїдоз.
ПСЕВДОЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ПЕРИКАРДІАЛЬ-

НИЙ – див.: Піка псевдоцироз печінки.
ПСЕВДОЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ПІКА – див.: Піка 

псевдоцироз печінки.
ПСЕВДОШИЗОФРЕНІЯ – див.: Психоз шизофре-

ноподібний.
ПСЕЛІЗМ – розлади мовлення, які характеризують-

ся нечітким вимовлянням окремих приголосних або за-
міною їх іншими приголосними.

ПСИТАКОЗ – див.: Орнітоз.
ПСИХ- (психо-; грец. psychē – душа, свідомість) – 

частина складних слів, яка означає належність до психі-
ки.

ПСИХАҐОҐІКА – психотерапевтичний метод, що 
ґрунтується на переконанні хворого за допомогою до-
казів, звернених до його розуму і свідомості; застосо-
вується для виховання або перевиховання хворих із ме-
жовими станами.

ПСИХАЛҐІЯ – біль, що виникає внас лідок психіч-
ної травми і супроводжується відчуттям тривоги або 
страху.

ПСИХАСТЕНІЯ – синдром нав’язливих станів, що 
характеризуються нерішучістю, невпевненістю у своїх 
силах; виникає психоґенно і розвиваються в осіб з три-
вожно-помисливим характером.

ПСИХЕСТЕТИЧНА ПРОПОРЦІЯ КРЕЧМЕРА – 
див.: Кречмера пропорція психестетична.

ПСИХІАТР – лікар-фахівець з психічних захворю-
вань.

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА – вид спеціалізо-
ваниї допомоги, що включає профілактику психічних за-
хворювань та комплексне лікування психічно хворих.

ПСИХІАТРІЯ – розділ клінічної медицини, що вив-
чає етіолоґію, патоґенез, клінічні прояви і поширеність 
психічних захворювань, розробляє методи їхньої діаґ-
ностики, лікування і профілактики, порядок і методи ек-
спертизи та реабіліта ції психічно хворих і орґанізацію 
допомоги хворим з психічними порушеннями.

П. ВІЙСЬКОВА – розділ П. та війсь кової медицини, 
що вивчає особливості психічних розладів, які виникають 
у період проходження військової служби, розробляє кри-
терії військово-лікарської експертизи психічних розладів 
та питання психогіґієни і психопрофілактики в армії.

П. ВІКОВА – розділ П., що вивчає особливості ви-
никнення, розвитку та перебігу психічних захворю-

вань, які зумовлені віком хворих, їхнє лікування і ре-
абілі тацію.

П. ВІДНОВНА – див.: П. реабіліта ційна.
П. ҐЕРІАТРИЧНА – див.: П. ґеронтолоґічна.
П. ҐЕРОНТОЛОҐІЧНА – розділ П., який вивчає 

особливості виникнення, розвитку, клінічних проявів, 
перебігу та лікування психічних захворювань у літньо-
му та старечому віці.

П. ДИТЯЧА – розділ П., який вивчає особливості 
виникнення, клінічні прояви, перебіг та лікування 
психічних за хворювань дитячого віку; основні особли-
вості дитячої П. пов’язані з незрілістю, ростом та роз-
витком дитячого орґанізму, його ц. н. с. і психіки.

П. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – напрям у П., який 
вивчає питання моделювання психопатолоґічних станів з 
метою вирішення теоретичних і практичних питань П.

П. ЗАГАЛЬНА  – див .: Психопато лоґія .
П. МАЛА – див.: П. межова.
П. МЕЖОВА – розділ П., який вивчає неврози, пси-

хопатії та реактивні стани.
П. ПІДЛІТКОВА – розділ П., який вивчає особли-

вості виникнення, розвитку, клінічних проявів, перебі-
гу та лікування психічних захворювань у пубертатно-
му періоді.

П. РЕАБІЛІТАЦІЙНА – розділ П., який розробляє 
методи, що сприяють пристосуванню психічно хворих 
до життя в оточуючому соціальному середовищі.

П. СОЦІАЛЬНА – розділ П., який вивчає роль со-
ціальних факторів у виникненні психічних захворювань, 
використання соціальних факторів для профілактики 
психічних хвороб та розробляє методи соціально-тру-
дової реабілітації психічно хворих.

П. СПЕЦІАЛЬНА – розділ П., який вивчає етіо-
лоґію, патоґенез, клінічні прояви, закономірності 
перебігу окремих психічних захворювань, розроб-
ляє способи їхнього лікування та відновлення праце-
здатності.

П. СУДОВА – розділ П., що вивчає проблеми судо-
во-медичної експертизи та правового становища психіч-
но хворих, розробляє медичні критерії неосудності і не-
дієздатності, а також систему медичної допомоги хво-
рим, які визнані нездатними нести відповідальність за 
кримінальні злочини або здійснювати громадянські пра-
ва та обов’язки.

ПСИХІАТРІЯ «ДВЕРЕЙ, ЩО ОБЕРТАЮТЬ-
СЯ» – лікування психічно хворих, яке полягає в їхній 
частій повторній госпіталізації з приводу рецидивів за-
хворювання; внаслідок лікування досягаються нестійкі 
ремісії, що дозволяє виписку хворого зі стаціонару. 

ПСИХІКА – функція мозку, що полягає в активному 
відображенні об’єктивної дійсності; виникає в процесі 
взаємодії високоорґанізованих живих істот з зов нішнім 
світом і виконує в їхній діяльності (поведінці) реґуля-
тивну функцію.

ПСИХІЧНА АКТИВНІСТЬ – характеристика 
психіки стосовно її продуктивності, яка залежить від 
індивідуальних особливостей людини, життєвого тону-
су, рівня мотивації.
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ПСИХІЧНА ДИСОЦІАЦІЯ – порушення внутріш-
нього зв’язку, послідовності та погодженості психічних 
процесів.

ПСИХІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – див.: Психіка.
ПСИХІЧНА ЗАГАЛЬМОВАНІСТЬ – уповільнення 

темпів протікання психічних процесів.
ПСИХІЧНА НЕЗРІЛІСТЬ – див.: Інфантилізм 

психічний.
ПСИХІЧНА ПОДВІЙНІСТЬ – див.: Амбівалент-

ність.
ПСИХІЧНЕ ЗРУШЕННЯ – див.: Особисте зрушен-

ня.
ПСИХІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – навантаження 

стосовно психічних функцій людини, яке полягає в при-
йомі та переробці інформації.

ПСИХІЧНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ – порушення єд-
ності психічної діяльності у вигляді розпаду лоґічної 
і змістовної єдності розумових процесів, погодженості 
між мисленням та афектами.

ПСИХІЧНИЙ – такий, що стосується психіки.
ПСИХІЧНИЙ ДИЗОНТОҐЕНЕЗ – порушення 

психічного розвитку переважно в дитячому та підліт-
ковому віці внаслідок патолоґії дозрівання структур і 
функцій головного мозку; основними типами П. д. є 
ретардація, або затриманий розвиток, диспропорцій-
ний психічний розвиток, та порушення психічного 
розвитку, що ґрунтується на віковій дисфункції доз-
рівання.

ПСИХІЧНИЙ ЕПІЛЕПТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ – 
психічний розлад, який заміщає епілептичний напад; 
характеризується короткочасним потьмаренням свідо-
мості, дисфорією, перехідними психозами або імпуль-
сивними потягами.

ПСИХІЧНИЙ НЕҐАТИВНИЙ СИМПТОМ – будь-
які прояви збіднення особи хворого, зміни її складу, пос-
лаблення психічної діяльності, що спостерігаються при 
психічних захворюваннях.

ПСИХІЧНИЙ ПОЗИТИВНИЙ СИМПТОМ – 
прояви патолоґічно підвищеної продуктивності психіч-
ної діяльності, що спостерігається при психічних за-
хворюваннях.

ПСИХІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯСПЕРСА – див.: Яспер-
са психічний процес.

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ПАТОЛОҐІЧНИЙ – 
див.: Патолоґічний розвиток особи.

ПСИХІЧНИЙ РОЗПАД – глибоке порушення 
психічної діяльності, яке характеризується повною зу-
пинкою всіх розумових процесів, втратою контакту з 
оточуючим світом та повною безпорадністю хворого. 

ПСИХІЧНИЙ СТАН – 1) ознаки пси хічної діяль-
ності, які характеризують її в даний час; 2) (у психіатрії) 
сукупність ознак психічного розладу.

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ – окремі проя ви психічної 
діяльності людини, що умовно виділяються як самостій-
ні об’єкти дослідження (сприйняття, від чуття, мислен-
ня та ін.).

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ РЕЗИДУАЛЬ НІ – окремі 
психопатолоґічні симптоми, частіше маячні ідеї, які за-

лишаються на тривалий час після перенесеного психозу; 
характеризуються поступовим послабленням.

ПСИХІЧНІ ХВОРОБИ – захворювання головно-
го мозку, які проявляються різноманітними розладами 
психічної діяльності – продуктивними (галюцинації, ма-
рення, афективні порушення) та неґативними ( випадін-
ня або послаблення психічної діяльності), а також за-
гальними змінами особи.

ПСИХІЧНО ХВОРІ – хворі з набутим або вродже-
ним розладом психічної діяльності.

ПСИХІЧНОГО АВТОМАТИЗМУ СИНДРОМ – 
див.: Кандинського – Клерамбо синдром.

ПСИХО- – див.: Псих-.
ПСИХОАКТИВАТОРИ – див.: Психостимулюючі 

лікарські засоби.
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ – див.: Психостимулюючі 

лікарські засоби.
ПСИХОАНАЛЕПТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИ-

НИ – див.: Психостимулюючі лікарські засоби.
ПСИХОГІҐІЄНА – розділ гіґієни і психіатрії, що 

вивчає вплив зовнішнього се редовища на психіку лю-
дини, розробляє заходи щодо збереження та зміцнення 
психічного здоров’я, попередження психічних захво-
рювань.

ПСИХОҐАЛЬВАНІЧНА РЕАКЦІЯ – див.: Шкір-
но-ґальванічна реакція.

ПСИХОҐАЛЬВАНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Шкірно-ґальванічна реакція.

ПСИХОҐЕНЕЗ – виникнення і розвиток у людини 
психічного життя – почуттів, мовлення, мислення і во-
льової діяльності.

ПСИХОҐЕНІЇ – 1) психічні хвороби і стани, що 
спричинюються психічною травмою; 2) видозміна 
клінічної картини деяких психічних хвороб під впли-
вом емоційних факторів.

ПСИХОҐЕНІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ – психіч-
ні стани та захворювання, які розвиваються внаслідок 
травмуючих психіку впливів, зумовлених обставинами 
військового часу.

ПСИХОҐЕННИЙ – такий, що виникає внаслідок 
впливу психіки, зумовлений психічними причинами.

ПСИХОҐЕРІАТРІЯ – див.: Психіатрія ґеронтолоґіч-
на.

ПСИХОДИСЛЕПТИКИ – див.: Психодислептич-
ні речовини.

ПСИХОДИСЛЕПТИЧНІ РЕЧОВИНИ – природні 
та синтетичні речовини, які викликають у здорових лю-
дей пси хічні розлади у формі зорових і слухових галю-
цинацій та інші порушення сприйняття.

ПСИХОДІАҐНОСТИКА – визначення психічного 
стану хворих за допомогою експериментально-психо-
лоґічних тестів.

ПСИХОДРАМА – метод групової психотерапії, 
який ґрунтується на розігруванні хворими сцен із їх-
нього життя, в яких відтворюються конфліктні ситуа-
ції та створюється можливість вільно відреаґувати на 
них.

ПСИХОЕПІЛЕПСІЯ – див.: Епілепсія психічна.

 ПСИХІЧНА ДИСОЦІАЦІЯ – ПСИХОЕПІЛЕПСІЯ
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ПСИХОЗ(И) – найбільш тяжкі психічні захворюван-
ня, які проявляються цілком або переважно неадекват-
ним відбиттям реального світу з порушенням поведін-
ки, зміною різних боків психічної діяльності, звичайно, 
з виникненням невластивих нормальній психіці явищ 
(галюцинації, марення, виражені рухові та афективні 
розлади та ін.).

П. АФЕКТИВНИЙ БІПОЛЯРНИЙ – див.: Маніа-
кально-депресивний психоз.

П. ГІПЕРКІНЕТИЧНО-АКІНЕТИЧНИЙ – фор-
ма шизофренії , яка характеризується переважанням ру-
хових розладів у формі чергування різкого моторного 
збудження та ступорозного стану.

П. ДЕЗІНТЕҐРАТИВНИЙ – гетероґенна група син-
дромів з початком у віці старшому 3 років у дітей, що 
нормально розвивалися; за періодом невизначеного не-
здужання зі зміною настрою, що проявляється подраз-
ливістю та різноманітними скаргами, наступає різкий 
реґрес психічного розвитку з утратою попередніх до-
сягнень; перебіг захворювання надзвичайно тяжкий; 
діти потребують догляду; у випадках з неясною етіо-
лоґією не завжди можна забезпечити тривале життя.

П. ДИСКОРДАНТНИЙ – див.: Шизофренія.
П. ІНДУКОВАНИЙ – див.: Індуковане божевілля.
П. ІНТЕРМІТУЮЧИЙ – див.: Маніакально-депре-

сивний психоз.
П. ЛАТЕНТНИЙ – форма шизофренії, що характе-

ризується стертими проявами зміни особи, які повіль-
но проґресують, з періодами тривалої стабілізації; про-
дуктивні симптоми слабо виражені або відсутні, поміт-
на соціальна дез адаптація та втрата працездатності не 
спостерігаються.

П. МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ – див.: 
Маніакально-депресивний психоз.

П. МАНІАКАЛЬНО-МЕЛАНХОЛІЧНИЙ – див.: 
Маніакально-депресивний психоз.

П. МЕТАЛЮЇТИЧНИЙ – див.: Параліч проґресив-
ний.

П. ПЕРЕМІЖНИЙ – див.: Маніакально-депресив-
ний психоз.

П. ПОЛІНЕВРИТИЧНИЙ – див.: Корсаківський 
психоз.

П. СИФІЛІТИЧНИЙ ПІЗНІЙ – див.: Параліч про-
ґресивний.

П. ЦИРКУЛЯРНИЙ – див.: Маніакально-депресив-
ний психоз.

П. ШИЗОФОРМНИЙ – див.: Психоз шизофрено-
подібний.

П. ШИЗОФРЕНОПОДІБНИЙ – психоз, який за 
своєю клінічною картиною нагадує шизофренію.

ПСИХОЗИ ЕКЗОҐЕННІ – див.: Психози симпто-
матичні.

П. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ – експериментально 
викликані зворотні порушення психічного стану, які за 
своїми клінічними проявами нагадують відповідні пси-
хози людини.

П. ІНВОЛЮТИВНІ – див.: Психози передстаречі.
П. ОРҐАНІЧНІ – див.: Орґанічні психози.

П. ПЕРЕДСТАРЕЧІ – пси хічні захворювання, які 
виникають переважно у віці 45-60 років; до П. п. нале-
жать пресенільна меланхолія (тривожно-ажитована де-
пресія з маренням), пресенільне марення шкоди, мелан-
холія пресенільна злоякісна (хвороба Крепеліна).

П. ПРЕСЕНІЛЬНІ – див.: Психози передстаречі.
П. РЕАКТИВНІ – див.: Реактивні психози.
П. СЕНІЛЬНІ – див.: Психози старечі.
П. СИМПТОМАТИЧНІ – різні за глибиною та тяж-

кістю психічні розлади, які виникають при соматичних 
захворюваннях та інтоксикаціях.

П. СТАРЕЧІ – психічні захворювання, які виника-
ють, як правило, після 60 років; проявляються екзоґен-
ними типами реакцій, ендоморфними і ендоґенними 
клінічними картинами; на відміну від сенільної демен-
ції при П. с. не спостерігається розвиток тотального сла-
боумства; П. с. поділяють на гострі форми – екзоґенні 
картини (психози, які супроводжуються потьмаренням 
свідомості) і хронічні форми – депресії, паранояльні 
стани, галюцинози, стареча парафренія і галюцинатор-
но-маячні стани.

П. ТРАВМАТИЧНІ – екзоґен ні, орґанічні і ендомор-
фні клінічні стани, які виникають у гострому та підгост-
ро му періодах черепно-мозкової травми.

ПСИХОЗОМІМЕТИЧНІ РЕЧОВИНИ – див.: Пси-
ходислептичні речовини. 

ПСИХОКІНЕЗ – припущення про можливість (здат-
ність) людини подумки переміщувати предмети. 

ПСИХОЛАҐНІЯ – статеве збудження, яке виклика-
не сексуальними уявлен нями.

ПСИХОЛАМАРКІЗМ – теорія про еволюцію 
орґанізмів, за якою еволюція всіх (навіть нижчих) 
орґанізмів спрямовується примітивними формами сві-
домості (психіки) і волі.

ПСИХОЛЕПСІЯ – 1) короткочасна втрата свідо-
мості; 2) падіння психічного тонусу, яке наступає рап-
тово без по тьма рення свідомості, але з короткочасною 
зупинкою інтелектуальної діяльності; 3) максимальний 
ступінь седативної дії деяких психофармаколоґічних за-
собів.

ПСИХОЛОҐ – фахівець з психолоґії.
ПСИХОЛОҐІЧНІ ТЕСТИ – стандартизовані за-

вдання, результат виконання яких дозволяє виміряти 
деякі психофізіолоґічні та особистісні характеристики, 
а також оцінити знання і навички досліджуваного.

ПСИХОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає закономірності, 
розвиток і форми психічної діяльності.

ПСИХОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – галузь психолоґії, 
яка вивчає психічні прояви різних захворювань в їх 
динаміці, роль психічних факторів у виникненні, пе-
ребігу та попередженні захворювань, порушенні психі-
ки, психолоґічні аспекти взаємовідносин лікаря та хво-
рого.

ПСИХОМОТОРИКА – комплекс рухових актів лю-
дини, які міцно пов’язані з психічною діяльністю і від-
бивають особливості конституції; виділені 4 типи П.: 
циклотимічно-пікнічний, шизоти мічний, атлетичний і 
лабільно-інфантильний.

 ПСИХОЗ – ПСИХОМОТОРИКА
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ПСИХОМОТОРИКА АТЛЕТИЧНА – тип П., який 
характеризується підібраністю постави, твердістю ходь-
би та високою працездат ністю.

П. ЛАБІЛЬНО-ІНФАНТИЛЬНА – тип П., який ха-
рактеризується значною, властивою дітям, рухливістю, 
дуже живою мімікою та жестикуляцією; при цьому від-
сутні точність рухів і спостерігається підвищена вис-
нажливість.

П. ЦИКЛОТИМІЧНО-ПІКНІЧНА – тип П., який 
характеризується природною поставою, вільною, вираз-
ною мімікою та жестикуляцією, плавною ритмічною хо-
дою, здатністю до тривалих фізичних навантажень.

П. ШИЗОТИМІЧНА – тип П., який характеризуєть-
ся нерівномірністю та незграбністю рухів; недостатнь-
ою ритмічністю, чергуванням надмірної напруженості 
рухів та розслаблення при ходь бі; невиразністю міміки 
та швидкою виснажливістю.

ПСИХОМОТОРНИЙ – такий, що виражає вплив 
психіки на рухову діяль ність, стосується виконання ми-
мовільних рухів.

ПСИХОНЕВРОЗИ – див.: Неврози.
ПСИХОНЕВРОЛОҐІЯ – комплекс наук, які стосу-

ються вивчення мозку, включаючи нейроанатомію, ней-
рофізіолоґію, психолоґію, нейрохірурґію, а також кримі-
нолоґію; частіше П. розуміють як комплекс психіатрії та 
невропатолоґії, як правило, у випадках, коли психіатр і 
невропатолоґ представлені в одній особі.

ПСИХОНЕВРОЛОҐІЯ ВІЙСЬКОВА – розділ вій-
ськової психіатрії та військової невропатолоґії, що вив-
чає межову патолоґію, яка виникає в умовах військової 
служби або в період війни, а також психогіґієну і пси-
хопрофілактику в армії.

ПСИХООРҐАНІЧНИЙ СИНДРОМ – форма неспе-
цифічного психопатолоґічного розладу, основними про-
явами якого є порушення пам’яті, інтелекту, афектив-
ність [тріада Вальтер-Бюеля (H. Wal ter-Büel)]; частим 
проявом П. с. є астенія; причини розвитку П. с. різні; П. 
с. можуть викликати судинні захворювання головного 
мозку, черепно-мозкові травми, енцефаліти, сифілітич-
ні захворювання ц. н. с., пухлини та абсцеси головного 
мозку, атрофічні процеси головного мозку в передста-
речому і старечому віці, захворювання, які супровод-
жуються епілептичними нападами, а також інтоксика-
ції (алкоголь, наркотичні засоби, барбітурати, свинець 
та інші тяжкі метали, чадний ґаз).

ПСИХОПАТИЧНИЙ – такий, що стосується пси-
хопатій, розладів психічної діяльності.

ПСИХОПАТИЧНІ КОНСТИТУЦІЇ – див.: Пси-
хопатії.

ПСИХОПАТІЯ – патолоґічний розвиток особи, що 
виникає внаслідок впливу несприятливих зовнішніх 
факторів на ґрун ті вроджених особливостей; для пси-
хопатів характерні неврівноваженість, незадовільна при-
стосовуваність, наявність хворобливих реакцій на різні 
впливи зовнішнього середовища.

П. АҐРЕСИВНО-ПАРАНОЯЛЬНА – варіант пара-
нояльної П., який характеризується схильністю до аґре-
сивної поведінки.

П. АНАНКАСТИЧНА – П., яка характеризуєть-
ся тривожно-помисловістю, делікатністю, совісністю, 
інколи надмір ною турботливістю; ананкастичні пси-
хопатичні особи постійно знаходять привід для хви-
лювання, панічно бояться майбутніх неприємностей, 
турбуються не тільки за себе, але і за інших; вони від-
різняються риґідністю, схильністю до всяких умовнос-
тей, що поєднується з побоюванням здійснити хибний 
крок, зверхскрупульозністю; їм властива схильність 
до фіксації деяких невротичних розладів (фобії, тики 
та ін.).

П. АСТЕНІЧНА – П., яка характеризується загаль-
ною нервовою слабкістю, недостатньою активністю, 
підвищеною нерішучістю, вразливістю, а також веґе-
тативною стиґмацією (конституційна невропатія); в ас-
тенічних психопатичних осіб у процесі праці, що вима-
гає напруження сил, швидко порушується концентрація 
уваги, знижується продуктивність; при незвичайних, та-
ких, що виходять за межі повсякденних, ситуаціях по-
ряд з загальним нездужанням, головним болем, нарос-
таючою виснажливістю, виникають гіперестезія, под-
разливість, інколи спалахи гніву.

П. АФЕКТИВНА – П., яка характеризується лагід-
ністю, поступливістю, привітністю, приязністю; афек-
тивні психопатичні особи відрізняються емоційною ла-
більністю, нестійкістю афекту; змі ни настрою, які вини-
кають внаслідок психоґенних впливів або безпричинно, 
можуть досягати глибини виражених афективних фаз; 
серед афективних психопатів виділяють дистиміків і гі-
пертиміків.

П. ГІПЕРТИМІЧНА – П., яка характеризується 
оптимізмом, підприємливістю; гіпертиміки часто різ-
нобічно обдаровані, рухливі, легкозбудливі особи; їхня 
бурхлива діяльність може стати причиною численних 
конфліктів.

П. ДИСТИМІЧНА – П., яка характеризується пере-
важанням відхилень в емоційній сфері; дистиміки тихі, 
сумні особи, відрізняються песимізмом; більшу частину 
часу вони перебувають у похмурому стані.

П. ЕКСПАНСИВНА – тип шизоїдної П.; експан-
сивні шизоїди холодні, рішучі, вольові натури, байдужі 
до потреб інших; інколи вони безсердечні і навіть жор-
стокі, але при цьому легко вразливі, з глибоко прихова-
ною невдоволеністю та невпевненістю в собі. 

П. ЗБУДЛИВА – П., яка характеризується запаль-
ністю, подразливістю, злопам’ятністю, інколи жорс-
токістю, що поєднується з садистськими схильностями; 
найхарактернішими формами реаґування в збудливих 
психопатичних осіб є напади гніву, шаленства, вини-
каючі з будь-якого приводу афективні розряди; нездат-
ність стримувати потяги, а також схильність, яка підси-
люється внаслідок алкогольних ексцесів, до необдума-
них вчинків, а інколи і до небезпечних дій призводять 
їх до насильницьких актів.

П. ІСТЕРИЧНА – П., яка характеризується про-
явами егоцентризму, прагненням здаватися значніше, 
ніж є насправді, демонстративністю та театральністю в 
поведінці; істеричні психопати схильні до навіювання, 
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їхнім судженням не вистачає зрілості та серйозності, 
емоціям – глибини та стійкості; поведінка дик тується 
не внутрішніми мотивами, а роз ра хована на зовнішній 
ефект; щоб при вер нути уваґу, досягнути бажаного або, 
навпаки, уникнути неприємностей, вони використову-
ють усе можливе – ексцентричність в одязі, театраль-
ність, незвич ні вчинки, погляди, які контрастують з за-
гальноприйнятими, таємні симптоми нікому невідомого 
захворювання, раптові непритомності, а також обмови 
та самообмови. 

ПСИХОПАТІЯ ЛАБІЛЬНА – див.: П. реактивно-
лабільна.

П. НЕСТІЙКА – П., яка характеризується слабкіс-
тю зовнішніх форм вольо вої діяльності, схильністю до 
навіювано сті, беззахисністю щодо будь-яких зо внішніх 
впливів, непостійністю, яка поєднується з нездатніс-
тю до цілеспрямованої діяльності; без сумнівів нестій-
кі психопатичні особи змінюють рішення і настанови, 
місце роботи та професію, не доводять до кінця почату 
справу, живуть одним днем, не мають серйозних планів, 
не задумуються про майбутнє; основною рушійною си-
лою їхнього життя є жадоба нових вражень та задо-
волень; вони часто переймають неґативні форми пове-
дінки, вживають алкоголь, наркотики, підпорядковують-
ся неґативному впливу, часто здійснюють правопору-
шення, що обмежуються частіше дрібними крадіжками, 
хуліганськими вчинками. 

П. ПАРАНОЯЛЬНА – П., яка характеризується 
схильністю до утворення надцінних ідей; це люди од-
нобічних, але стійких афектів, що беруть гору над лоґі-
кою; їх відрізняє недовірливість, настороженість сто-
совно оточуючих, що поєднується з підвищеною заро-
зумілістю, образливістю, вузькістю кругозору та обме-
женістю інтересів; до цього типу П. належать патолоґіч-
ні ревнивці, особи, схильні до конфліктів та реформа-
торства, а також фанатики, тобто особи зі сліпою, не 
потребуючою лоґічного обґрунтування, впевненістю, 
ступінь якої буває таким, що фанатики здатні захопити 
своєю ідеєю інших.

П. ПОЙКІЛОТИМІЧНА – див.: П. реактивно-ла-
біль на.

П. ПСИХАСТЕНІЧНА – П., яка характеризуєть-
ся схильністю до сумнівів, нерішучістю, відсутністю 
внутрішньої впевненості в правильності своїх думок та 
вчинків, в оцінці людей.

П. РЕАКТИВНО-ЛАБІЛЬНА – дистимічна П., яка 
характеризується частими змінами настрою і підвище-
ними емоційними реакціями.

П. СЕНСИТИВНА – тип шизоїдної П.; сенситивні 
шизоїди ранимі, чутливі (мімозоподібні), гіперестетич-
ні, мрій ливі; вони легко стомлюються, уникають бурх-
ливих проявів почуттів, хворобливо самолюбиві; для 
них характерні глибокі та тривалі реакції, які супрово-
джуються сенситивними ідеями ставлення у від по відь 
на ті чи інші етичні конфлікти.

П. ШИЗОЇДНА – П., яка характеризується за-
мкненістю, нетовариськістю, стриманістю; шизоїдні 
особи позбавлені гнучкості, їхні контакти з оточуючими 

мають формальний характер; виділяють крайні (при на-
явності широкої шкали перехідних типів) типи шизоїд-
них психопатичних осіб: сенситивний і експансивний.

ПСИХОПАТІЇ КОНСТИТУЦІЙНІ – див.: Психо-
патії.

ПСИХОПАТОЛОҐІЯ – наука, що вивчає відхилен-
ня від норми та патолоґічні форми психічних процесів.

ПСИХОПАТОПОДІБНИЙ СИНДРОМ – див.: Ге-
боїдний синдром.

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА – галузь психіатрії, що 
розробляє заходи попередження виникнення психічних 
захворювань або перехід їх у хронічний перебіг, а та-
кож питання соціальної і трудової адаптації психічно 
хворих.

ПСИХОРЕАКТИВНІ РОЗЛАДИ – психічні розла-
ди, розвиток яких зумовлений психічною травмою; П. р. 
супроводжуються в деяких випадках змінами свідомості 
та руховими порушеннями.

ПСИХОРЕЛАКСАНТИ – див.: Транквілізатори.
ПСИХОРЕФЛЕКСИ – веґетативні рефлекси, які 

супроводжують емоції.
ПСИХОСЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ – спрямо-

ваність статевого потягу, що визначає вибір сексуаль-
ного партнера і особливості статевої поведінки; пер-
шим виділив фази психосексуального розвитку люди-
ни З. Фрейд: 1) оральна фаза (з моменту народження до 
1 року); дитина під час ссання грудей матері не лише 
вгамовує голод, а й відчуває сексуальне задоволення; 2) 
анальна фаза (від 1 року до 3 років); у цей період дити-
на концентрує свій сексуальний інтерес на процес де-
фекації і відчуває при цьому сексуальне задоволення; 3) 
фалічна фаза; у цей період у хлопчиків з’являється Еди-
пів комплекс і комплекс Електри у дівчаток; при цьому 
хлопчик бачить свою матір у якості об’єкта сексуаль-
ного задоволення, а батько стає його суперником; дочка 
ж відчуває сексуальний потяг до батька, а мати стає її 
суперницею; 4) латентна фаза; від пубертатного періо-
ду до зрілої сексуальності помітних змін у психосексу-
альній поведінці не спостерігається; 5) ґеніальна фаза, 
або період зрілої сексуальності, прояви якого пов’язані 
із статевими орґанами.

ПСИХОСЕНСОРНІ РОЗЛАДИ – порушення спри-
йняття форми, розмірів, взаємного розміщення оточую-
чих предметів у просторі і (або) розмірів, форми, ваги 
власного тіла.

ПСИХОСИНДРОМ ЕНДОКРИННИЙ – див.: 
Блейлера ендокринний психосиндром.

ПСИХОСИНДРОМ ЛОКАЛЬНИЙ – симптомо-
комплекс, який спостерігається при вогнищевих ура-
женнях головного мозку; характеризується поєднанням 
помірного зниження рівня інтелектуальної діяльності, 
психопатоподібного стану з вогнищевими симптомами.

ПСИХОСИНДРОМ МОЗКОВИЙ ДИФУЗНИЙ – 
див.: Психоорґанічний синдром.

ПСИХОСИНДРОМ ОРҐАНІЧНИЙ – див.: Психо-
орґанічний синдром.

ПСИХОСИНДРОМ РЕЗИДУАЛЬНИЙ – стійкий 
психопатолоґічний стан зі зниженням рівня особи та 
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психічної активності, який виникає після перенесено-
го психозу.

ПСИХОСОМАТИКА – вивчення впливу психічних 
факторів на виникнення і перебіг непсихічних захво-
рювань.

ПСИХОСОМАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
взаємодії психіки і тіла, впливу психіки на виникнення 
і розвиток за хворювання.

ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ – функціональ-
но-морфолоґічні розлади орґанів і систем, які виника-
ють внаслідок дії психотравмуючих факторів.

ПСИХОСТИМУЛЮЮЧІ ЛІ КАРСЬ КІ ЗАСО-
БИ – лікарські засоби, що стимулюють психічні про-
цеси; П. л. з. по діляють на дві групи – психомоторні 
та психометаболічні стимулятори; П. л. з. оптимізу-
ють процеси поведінки і пам’яті, сприяють ліквідації 
втоми, ослаблення і сонливості, збільшують фізичну 
і розумову працездатність, що часто спостерігається 
на фоні підвищення імунних властивостей орґанізму; 
за даними електроенцефалоґрафії, П. л. з. призводять 
до десинхронізації, яка характеризується гальмуван-
ням амплітуди повільно-хвилевих ритмів і переважан-
ням швидкого бета-ритму; у деяких випадках спос-
терігається десинхронізація в кіркових ділянках і син-
хронізація в гіпокампі; виявлено, що під впливом пси-
хостимуляторів відбувається зміна сприйняття мозком 
ритму нав’язуваних коливань, у бік більш високих час-
тот, спостерігається подовження реакції пробуджен-
ня на світловий або звуковий подразник, знижується 
поріг реакції при електричній та інших видах стимуля-
ції ц. н. с., укорочуються латентні періоди ранніх і піз-
ніх компонентів викликаних потенціалів на різні сти-
мули.

ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ – див.: Психостимулю-
ючі лікарські засоби.

ПСИХОТЕРАПІЯ – лікування розладів психіки 
та особистості психолоґічними або психофізіолоґіч-
ними методами; вважається, що для всіх видів П. ма-
ють бути характерними шість моментів: 1) напружені, 
емоційно заряджені взаємовідносини між лікарем та 
пацієнтом або групою пацієнтів; 2) раціональне або 
зворот не пояснення причин труднощів па цієнта і ме-
тоду їхнього переборення; 3) отримання нових да-
них про джерела проблем пацієнта і про можливі 
пом’якшуючі ці проблеми альтернативні підходи до 
ситуації; 4) зміцнення надії на отримання допомоги 
через підвищення авторитету лікаря або іншого пси-
хотерапевта та підкріплення його особистих чеснот 
со ціальним статусом і обставинами в лі кувальному 
закладі; 5) забезпечення ефективними методиками, 
спрямованими на реалізацію надій пацієнта, на фор-
мування уміння володіти ситуацією, бути впевненим 
у власних можливостях та успіху в міжособистісних 
стосунках; 6) допомога в емоційному пробудженні па-
цієнта, що є передумовою до зміни відношень і сто-
сунків та власної пове дінки.

ПСИХОТИЧНИЙ – такий, що стосується психозу 
або психозів.

ПСИХОТОМІМЕТИКИ – див.: Психодислептич-
ні речовини.

ПСИХОТОМІМЕТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Психо-
дислептичні речовини.

ПСИХОТОНІКИ – див.: Психостимулюючі лі-
карські засоби. 

ПСИХОТОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – див.: 
Психостимулюючі лікарські засоби.

ПСИХОТРОНІКА – див.: Парапсихо лоґія.
ПСИХОТРОПНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-

карські засоби, що мають специ фічну дію на порушені 
психічні функції; залежно від характеру клінічної дії ви-
діляють такі групи П. л. з.: нейролептичні засоби, анти-
депресанти, транквілізатори, психостимулюючі засоби, 
ноотропні засоби, нормотиміки.

ПСИХОФАРМАКОЛОҐІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСО-
БИ – див.: Психотропні лікарські засоби.

ПСИХОФАРМАКОЛОҐІЯ – розділ фармаколоґії, 
який вивчає вплив лікар ських засобів на вищу нервову 
діяль ність, а також питання застосування лікарських за-
собів для лікування психіч них захворювань. 

ПСИХОФІЗИЧНИЙ ЗАКОН – див.: Вебера – Фех-
нера закон.

ПСИХОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ психолоґії і фізіо-
лоґії, що вивчає фізіолоґічні механізми, які забезпечу-
ють реалізацію психічних процесів та явищ.

ПСИХОХІРУРҐІЯ – хірурґічні методи лікування 
психічних захворювань і психопатолоґічних станів.

ПСИХРО- (грец. psychros – холодний) – частина 
складних слів, яка означає «холод», «холодний», «охо-
лодження».

ПСИХРОГІПЕРЕСТЕЗІЯ – підвищена чутливість 
до холоду.

ПСИХРОМЕТР – прилад для вимірювання воло-
гості повітря.

ПСИХРОФІЛЬНІ БАКТЕРІЇ – бактерії, які здатні 
рости при низьких температурах.

ПСИХРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь холоду.
ПСОАС-АБСЦЕС – абсцес, який лока лі зується в 

тканинах, що оточують клубово-поперековий м’яз.
ПСОАС-СИМПТОМ – ознака псоїту або псоас-аб-

сцесу; характеризується згинальною контрактурою та 
зовнішньою ротацією стегна.

ПСОЇТ – запалення клубово-поперекового м’яза.
ПСОРІАЗ – хронічне рецидивуюче за хворювання 

шкіри, яке характеризується сухими, чітко обмежени-
ми, сріблястими папулами і бляшками різних розмірів, 
що лущаться; П. починається, звичайно, у віці між 10 і 
40 роками; часто спостерігається в родинному анамнезі 
хворого; мітотичний цикл кератиноцита при П. приско-
рений з 45,7 до 37, 5 години, прискорений також і синтез 
ДНК, що свідчить на користь гіпотези первинного ура-
ження епідермісу, а не дерми; загальний стан залишаєть-
ся нормальним, якщо не брати до уваґи психолоґічного 
дискомфорту, який відчувається хворим внаслідок зов-
нішнього вигляду його шкіри, та тяжких випадків, коли 
розвивається артрит, ексфоліація, що не піддається ліку-
ванню, або значне поширення по шкірі пустул; тяжкість 
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захворювання коливається від 1–2 висипів до значно по-
ширеного дерматозу, який супроводжується артритом 
і ексфоліацією; П. розвивається поступово; типовим є 
хронічний перебіг з чергуванням ремісій і рецидивів; 
псоріатичне ураження захоплює переважно волосисту 
частину голови, розгинальні поверхні кінцівок (особли-
во в ділянці колінних і ліктьових суглобів), спину та сід-
ниці; можуть бути уражені також нігті, брови, пахвові 
ямки, пупок і аноректальна ділянка; інколи захворюван-
ня стає ґенералізованим; ураження являють собою чітко 
обмежені гіперемовані папули або бляшки, покриті сріб-
лястими лусочками; звичайно, супрово джується свербе-
жем; після загоювання рубці не залишаються, ріст во-
лосся, звичайно, не порушується; інколи папули збіль-
шуються в розмірах і зливаються, утворюючи великі 
кільцеподібні бляшки; ураження на нігтях бувають схо-
жими на грибкову інфекцію, з точковими втисненнями, 
втратою блиску або відділенням дистального краю, по-
товщенням та зміною кольору нігтьової пластинки, на-
громадженням під нею гіперкератотичних мас.

ПСОРІАЗ ВУЛЬГАРНИЙ – див.: Псо ріаз.
ПСОРІАТИЧНА ТРІАДА – три феномени, які є ха-

рактерними для псоріатичної папули: феномен псоріа-
тичної плів ки, феномен стеаринової плями і феномен 
точкового крововиливу.

«ПСОРІАТИЧНОЇ ПЛІВКИ» ФЕНОМЕН – при 
пошкрібуванні папул спостерігається оголення рівної 
рожевої поверхні; ознака псоріазу. 

ПСОРОСПЕРМОЗ ВЕҐЕТУЮЧИЙ ФОЛІКУ-
ЛЯРНИЙ ДАР’Є – див.: Дар’є хвороба.

ПТАХИ (AVES) – клас теплокровних хребетних 
тварин, передні кінцівки яких у процесі еволюції пе-
ретворилися в крила; відомо 40 сучасних рядів, що 
об’єднують 8600 видів П.; в Україні налічується 358 
видів; медичне значення П. визначається тим, що вони 
можуть бути заражені вірусами, бактеріями, грибками, 
найпростішими, гельмінтами; зареєстровано понад 60 
збудників захворювань, що зустрічаються в П. і мають 
значення в патолоґії людини.

«ПТАШИНА ЛАПА» – позиція кисті, яка виникає 
при ураженні ліктьового нер ва, що призводить до атро-
фічного паралічу міжкісткових і червоподібних м’я зів; 
характеризується перерозгинанням основних та згинан-
ням середніх і кінцевих фаланґ пальців (особливо ІV і 
V) з одночасним розведенням пальців.

ПТЕРИҐІЙ – крилоподібна пліва; трикутне розрос-
тання кон’юнктиви очного яблука, що наростає на ро-
гівку в ділянці щілини повік; частіше розміщений ме-
діально і зростається з рогівкою.

ПТЕРИҐІУМ – див.: Птериґій. 
ПТЕРИҐІУМ НІГТЯ – гіпертрофія епоніхія, який 

у вигляді крила наростає на ніготь, прикріплюючись до 
його поверхні.

ПТЕРИҐІУМ-СИНДРОМ – див.: Шия крилоподіб-
на.

ПТЕРИҐІЯ МНОЖИННОГО СИНДРОМ – ус-
падкування за автосомно-рецесивним типом; характе-
ризується птериґіями шиї, пахвової ямки, ліктьової ямки 

та між ногами; супроводжується гіпертелоризмом, щі-
линою піднебіння, мікроґнатією, птозом повік, низьким 
зростом та патолоґічними змінами скелета – камподак-
тилія, синдактилія, кінськоварусна ступня, злиття хреб-
ців та аномалії ребер; у чоловіків спостерігається крип-
торхізм, а в жінок відсутні малі статеві губи.

ПТЕРІОН (PTERION) – точка на черепі, розміще-
на на місці сходження лобної, тім’яної та скроневої кіс-
ток і великого крила клиноподібної кістки; антропомет-
рична точка.

ПТЕРОЇЛҐЛУТАМІНОВА КИСЛОТА – див.: 
Фолієва кислота.

ПТИЛОЗ – випадіння вій; запалення країв повік із 
втратою вій.

ПТІ (F. P. DU PETIT) СИНДРОМ – комплекс оч-
них симптомів, який розвивається внаслідок подраз-
нення симпатичного нерва; спостерігається мідріаз, ек-
зофтальм, широка очна щілина, звуження судин судин-
ної оболонки і сітківки, підвищення внутрішньоочного 
тиску.

ПТІ (J. L. PETIT) ТРИКУТНИК – див.: Попереко-
вий трикутник. 

ПТІАЛІЗМ – див.: Гіперсалівація.
ПТІАЛІН – фермент слини, бере участь у процесах 

травлення.
ПТІАЛ- (-птіал; грец. ptyalin – слина) – частина 

складних слів, яка означає належність до слини.
ПТОЗ – опущення верхньої повіки внаслідок відсут-

ності, недорозвинення або паралічу м’яза, що її підій-
має.

ПТОЗ НЕСПРАВЖНІЙ – див.: Псевдоптоз.
ПТОМАЇНИ – трупні отрути; П. є основами, що 

містять азот; утворюються при гнитті тваринних білко-
вих речовин; мають таку саму реакцію і фармаколоґіч ну 
дію, як і алкалоїди.

ПТОМАТИНИ – див.: Птомаїни.
ПУАР’Є (P. J. POIRIER) ЗАЛОЗА – лімфатичний 

вузол, розміщений у місці перетину маткової артерії з 
сечоводом.

ПУАР’Є (P. J. POIRIER) ЗАЛОЗИ – лімфатичні 
вузли, розміщені біля верхнього перешийку щитоподіб-
ної залози.

ПУБАРХЕ ПЕРЕДЧАСНЕ – поява волосся на лоб-
ку в дівчаток, молодших 8 років і в хлопчиків молод-
ших 10 років.

ПУБЕРТАТНИЙ – такий, що пов’язаний зі стате-
вим дозріванням.

ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД – послідовність процесів 
дозрівання, внаслідок чого дитина перетворюється в до-
рослу людину.

ПУБІОТОМІЯ – оперативний розпил горизонталь-
ної галузки лобкової кістки.

ПУЕНТЕ (PUENTE) СИНДРОМ – хейліт, який ха-
рактеризується гіпертрофією слизових оболонок нижнь-
ої губи; навколо отворів слизових залоз біла облямівка 
(гіперкератоз); при натискуванні з них виділяється окре-
мими краплями слиз; залози часто нагноюються; спос-
терігається старечий вигляд обличчя.
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ПУЕНТЕ – АСЕВЕДО (PUENTE – A. ACEVEDO) 
ХЕЙ ЛІТ – див.: Пуенте синдром.

ПУЕРИЛІЗМ – повернення до дитячого рівня мис-
лення, мовлення та пове дінки; хворий відчуває себе, як 
дитина або юнак; спостерігається при істерії, шизоф-
ренії, старечому слабоумстві, в ув’язнених, що перебу-
вають під слід ством.

ПУЕРИЛІЗМ ІСТЕРИЧНИЙ – форма істеричного 
психозу, який проявляється вимовою та вчинками, які 
характерні для дитячого віку.

ПУЕРИЛЬНИЙ – такий, що стосується дитини; ди-
тячий.

ПУЕРПЕРАЛЬНИЙ – такий, що стосується після-
пологового періоду; післяпологовий.

ПУЕРПЕРАЛЬНИЙ ПЕРІОД – див.: Післяполо-
говий період.

ПУЕРПЕРІЙ – див.: Післяпологовий період.
ПУЛА (E. H. POOL) СИМПТОМ (1) – при витягу-

ванні руки з силою вгору в ній виникають судоми («рука 
акушера», «стиснутий кулак»); ознака тетанії.

ПУЛА (E. H. POOL) СИМПТОМ (2) – якщо витяг-
нуту ногу хворого тримати за колінний суглоб і згинати в 
кульшовому суглобі, то наступає спазм розгиначів го мілки 
з максимальною супінацією ступні; ознака тетанії.

ПУЛА (E. H. POOL) СИМПТОМ (3) – див.: Шлезін-
ґера симптом. 

ПУЛІКОЗ – див.: Дерматофіліаз.
ПУЛЬМО- (пульмон-, пульмоно-; лат. pulmo, 

pulmonis – легені) – частина складних слів, яка означає 
належність до легень.

ПУЛЬМОКАРДІОҐРАФІЯ – дослідження серце-
вої діяльності, яке ґрунтується на аналізі зареєстрова-
ної пульсації повітря в дихальних шляхах

ПУЛЬМОНАЛЬНИЙ – такий, що стосується легень 
або належить до легень; легеневий.

ПУЛЬМОНЕКТОМІЯ – див.: Пневмоектомія.
ПУЛЬМОНІТ – див.: Пневмоніт.
ПУЛЬМОНОЛОҐІЯ – розділ науки про внутрішні 

захворювання, який вивчає патолоґію орґанів дихання, 
а також розробляє методи її профілактики, діаґностики 
та лікування.

ПУЛЬМОНОРАДІОҐРАФІЯ – див.: Радіопульмо-
ноґрафія.

ПУЛЬМОФОНОҐРАФІЯ – акустичне локальне до-
слідження легень, яке полягає в реєстрації зміни амп-
літуди коливання різних ділянок грудної стінки під час 
подавання у верхні дихальні шляхи неперервного звуко-
вого сигналу постійної частоти та інтенсивності. 

ПУЛЬПА ЗУБНОГО ОРҐАНА (RE TICULUM 
ADA MANTINUM) – м’якотна тканина зуба, яка випов-
нює канал і порожнину коронки; складається з пухкої 
сполучної тканини, пронизаної нервовими закінчення-
ми, кровоносними і лімфатичними капілярами.

ПУЛЬПА СЕЛЕЗІНКИ (PULPA LIE NIS) – м’якоть 
селезінки; складається з ретикулярної тканини, проміж-
ки якої заповнені клітинами крові. 

ПУЛЬПІТ – запалення пульпи зуба; виникає внаслі-
док дії на пульпу термічних, хімічних, механічних та 

інфекційних факторів; найчастіша причина – вторинне 
інфікування при карієсі; розрізняють гострий П. (вогни-
щевий, серозно-гній ний та гнійний дифузний), хроніч-
ний (простий, або фіброзний, проліферативний, або ґра-
нульоматозний) і ґанґренозний.

ПУЛЬПОЗНИЙ – такий, що складається із м’якої 
маси або містить м’якуш; м’якушевий, м’ясистий.

ПУЛЬС – поштовхоподібні коливання стінок крово-
носних судин; викликаються викиданням крові із серця 
при кожному його скороченні.

П. АЛЬТЕРНУЮЧИЙ – П., при якому після кожної 
нормальної за наповненням хвилі наступає хвиля мен-
шого наповнення, але з рівними інтервалами між окре-
мими пульсовими хвилями.

П. АРИТМІЧНИЙ – П. з порушеним ритмом, пульс 
з різними інтервалами між послідовними ударами.

П. ВЕЛИКИЙ – П. з великими пульсовими хвиля-
ми; спостерігається при фізичних зусиллях, гарячкових 
станах, хвилюванні та ін.

П. ВИСОКИЙ – див.: П. великий.
П. ДИКРОТИЧНИЙ – П., що характеризується под-

війним пульсовим ударом.
П. ІНТЕРМІТУЮЧИЙ – П. з випа дінням окремих 

пульсових хвиль.
П. МАЛИЙ – зменшення пульсових хвиль; спостері-

гається при звуженні устя аорти, при мітральній ваді, 
серцевій слабкості та ін.

П. НЕПРАВИЛЬНИЙ – П., при якому окремі пуль-
сові хвилі не спостерігаються через рівні інтервали; 
аритмія.

П. НЕРІВНОМІРНИЙ – П. з різною величиною ок-
ремих пульсових хвиль.

П. НИТКОПОДІБНИЙ – дуже малий і м’який П.
П. ПАРАДОКСАЛЬНИЙ – зменшення амплітуд 

пульсових хвиль при вдиханні або навіть їхнє зникнен-
ня та збіль шення або виникнення пульсу при вдиханні; 
спостерігається частіше всього при фіброзному медіас-
тиноперикардиті, але зустрічається і при лівобічному 
ексудативному плевриті.

П. ПОВНИЙ – П. задовільного наповнення.
П. ПРАВИЛЬНИЙ – П. з рівними інтервалами між 

ударами.
П. РІВНОМІРНИЙ – П. з рівними за тривалістю і 

силою пульсовими хвилями, ритмічно правильний П.
П. РІЗНИЙ – неоднаковий П. на правій і лівій руках.
П. ШВИДКИЙ – П., який характеризується швид-

ким виникненням і падінням пульсової хвилі.
ПУЛЬС ВЕННИЙ – періодичні поштовхоподібні ко-

ливання стінки великих вен.
ПУЛЬС КАПІЛЯРНИЙ – див.: Квінке симптом.
ПУЛЬС ПЕЧІНКОВИЙ – ритмічна зміна об’єму 

печінки, зумовлена серцевою діяльністю.
ПУЛЬС ПЕЧІНКОВИЙ ЕКСПАН СІЙНИЙ – див.: 

Пульсація печінки справжня.
ПУЛЬС ПЕЧІНКОВИЙ ПУЛЬСАЦІЙНИЙ – див.: 

Пульсація печінки несправжня.
ПУЛЬС ПРЕКАПІЛЯРНИЙ – див.: Квінке симп-

том.
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ПУЛЬСАЦІЯ (1) – періодична зміна якої-небудь ха-
рактеристики явища.

ПУЛЬСАЦІЯ (2) – ритмічні розширення кровонос-
них судин, спричинювані хвилеподібним рухом крові 
внаслідок скорочення серця.

П .  ЗАГРУДНИННА  – П .  грудного  відділу 
аорти;визначається при пальпації яремної ямки; ознаки 
розширення і (або) подовження аорти.

П. НАДЧЕРЕВНА – П. в надчеревній ділянці; зумо-
влена ритмічними розши ре нн ями черевного відділу аор-
ти або гі пер трофованого правого шлуночка серця.

П. ПАРАДОКСАЛЬНА – П. в напрямі, протилеж-
ному стосовно нормального.

П. ПЕРЕДСЕРДНА – П. передньої грудної стінки, 
яка виникає при аневризмі серця.

П. ПЕЧІНКИ ВЕНОЗНА – див.: П. печінки справж-
ня.

П. ПЕЧІНКИ НЕСПРАВЖНЯ – П., яка виникає 
внаслідок передачі на неї через оточуючі тканини пуль-
сації аорти або гіпертрофованого серця.

П. ПЕЧІНКИ СПРАВЖНЯ – П. пе чінки, яка ви-
никає внаслідок зворотного току частини крові з пра-
вого шлуночка серця в порожнисті вени, або при пере-
шкоді відтоку крові із них; ознака ураження тристулко-
вого клапана.

П. ПРЕКАРДІАЛЬНА – див.: П. передсердна.
П. РЕТРОСТЕРНАЛЬНА – див.: П. загруднинна.
ПУЛЬСОВА ХВИЛЯ – хвиля підви щеного тиску, 

яка викликана викиданням крові з лівого шлуночка в пе-
ріод систоли і поширюється по аорті та арте ріях.

ПУЛЬСОВИЙ ОБ’ЄМ – кількість крові, яка проті-
кає через поперечний зріз артерії за період між появою 
на сфіґмо ґрамі двох послідовних анакрот.

ПУЛЬСУЮЧИЙ – такий, що під ні мається і опус-
кається одночасно з пульсом, ритмічно коливається.

ПУНКТАТ – невелика кількість рідини або тканини, 
яка витягується під час пункції з діаґностичною, інколи 
з лікувальною метою.

-ПУНКТУРА (лат. punctura – укол) – частина склад-
них слів, яка означає уколювання.

ПУНКЦІЯ – прокол з діаґностичною або лікуваль-
ною метою стінки будь-якої порожнини тіла, судини, 
орґана, нормальної або патолоґічної тканини.

ПУНКЦІЯ АБДОМІНАЛЬНА – див.: Лапароцен-
тез.

ПУНКЦІЯ ЧЕРЕВА – див.: Лапаро центез.
ПУПАРТОВА (F. POUPART) ЛІНІЯ – вертикаль-

на лінія, яка з’єднує середину ключиці з серединою па-
хової зв’язки.

ПУПІЛО- (лат. pupilla – зіниця) – частина складних 
слів, яка означає належність до зіниці.

ПУПІЛОҐРАФІЯ – дослідження зіничних реакцій, 
яке ґрунтується на реєстрації змін величини зіниці за 
допомогою фото- або кінозйомки.

ПУПІЛОМЕТР – прилад для вимірювання діамет-
ра зіниці. 

ПУПІЛОМЕТРІЯ – вимірювання діаметра зіниці за 
допомогою пупілометра.

ПУПІЛОМОТОРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Зінич-
ні рефлекси.

ПУПІЛОСКОПІЯ – див.: Скіаскопія.
ПУПКОВА ДІЛЯНКА (REGIO UMBILICALIS) – 

частина передньої черевної стінки, розміщена в мезоґас-
тральній ділянці між двома горизонтальними лініями 
(із них верхня з’єднує кінці кісткових частин десятих 
ребер, а нижня – верхні передні клубові кістки) і обме-
жена з боків напівовальними лініями, що відповідають 
зовнішнім краям прямих м’язів черева.

ПУПКОВЕ КІЛЬЦЕ (ANULUS UMBILICALIS) – 
отвір у середині білої лінії черева, через який у плода 
проходить пупковий канатик, а після народження запов-
нений його облітерованими залишками.

ПУПКОВИЙ КАНАТИК – див.: Пуповина. 
ПУПОВИНА (FUNICULUS UMBI LICALIS) – 

шнуроподібне утворення, яке сполучає плід з плацен-
тою і через судини якого здійснюється фетоплацентар-
ний кровообіг; у П. проходять дві пупкові артерії і одна 
пупкова вена; довжина П. в середньому 50–60 см, тов-
щина 1,5–2 см.

ПУПОК (UMBILICUS) – шкірна рубцева ямка, яка 
розміщена в пупковій ділянці і утворюється після народ-
ження дитини внаслідок відпадання пуповини; П. при-
криває пупкове кільце; П. локалізується частіше всього 
на середині лінії, яка з’єднує мечоподібний відросток 
груднини з лобковим симфізом; розрізняють три фор-
ми пупкової ямки: циліндричну, конусоподібну та гру-
шоподібну.

ПУПОК АМНІОТИЧНИЙ – вада розвитку, при якій 
амніотичні оболонки з пуповини переходять на передню 
черевну стінку; після відпадання залишку пуповини на 
передній черевній стінці залишається ділянка діаметром 
1,5–2,0 см, позбавлена нормального шкірного покриву; з 
часом спостерігається поступова епідермізація.

ПУПОК ШКІРНИЙ – вада розвитку пупка; харак-
теризується  надлишком  шкіри , який  зберігаєть-
ся  і  в  подальшому.

ПУРГАТИВИ – сильні проносні засоби, сильнодію-
чі проносні.

ПУРИНОВИЙ ОБМІН – сукупність процесів син-
тезу та розпаду пуринових нуклеотидів, що входять по-
ряд з піримідиновими нуклеотидами до складу нуклеї-
нових кислот.

ПУРИНОВІ ОСНОВИ – орґанічні гетероциклічні 
речовини, похідні пурину; утворюються з амінокислот; 
містяться в складі нуклеотидів і в нуклеїнових кислотах 
усіх живих орґанізмів; до найпоширеніших П. о. нале-
жать аденін і ґуанін, які входять до складу нуклеїнових 
кислот і багатьох коферментів.

ПУРКІНЬЄ (J. E. PURKINJE) СИМПТОМ – див.: 
Пуркіньє – Сансона симптом.

ПУРКІНЬЄ (J. E. PURKYNJE) ФЕНОМЕН – при 
переході від денного зору до присмеркового спостері-
гається зрушення світлової чутливості сітківки в бік 
більш коротких хвиль спектра, внаслідок чого синьо-
фіолетові кольори сприймаються більш яскравими, ніж 
жовто-червоні.

 ПУЛЬСАЦІЯ(1) – ПУРКІНЬЄ ФЕНОМЕН
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ПУРКІНЬЄ – САНСОНА (J. E. PUR KYNJE – L. J. 
SANSON) СИМПТОМ – замість 3 зображень об’єкта 
(І – пряме, відбите від передньої поверхні рогівки; ІІ – 
пряме, відбите від передньої поверх ні кришталика; 
ІІІ – зворотне, відбите від задньої поверхні криштали-
ка) спостерігається тільки одне перше зображення.

ПУРПУРА – висип у вигляді численних кровови-
ливів у товщу шкіри та слизових оболонок.

ПУРПУРА АБДОМІНАЛЬНА – див.: Шенлейна – 
Геноха хвороба.

ПУРПУРА АЛЕРҐІЧНА – див.: Шенлейна – Гено-
ха хвороба.

ПУРПУРА АНАФІЛАКТИЧНА – див.: Шенлей-
на – Геноха хвороба.

ПУРПУРА АТРОМБОЦИТОПЕНІЧНА – див.: 
Анґіогемофілія.

ПУРПУРА БЛИСКАВИЧНА – форма гемораґіч-
ного васкуліту, розвиток якого зумовлений інтенсивним 
внутрішньосудинним зсіданням крові; проявляється ви-
никненням на значних ділянках шкіри множинних кро-
вовиливів.

ПУРПУРА ГЕМОРАҐІЧНА – див.: Пурпура тром-
боцитопенічна.

ПУРПУРА ГЕМОРАҐІЧНА ВУЗЛИКОВА – див.: 
Фабрі хвороба.

ПУРПУРА ГЕМОРАҐІЧНА ГЕНОХА – див.: Шен-
лейна – Геноха хвороба.

ПУРПУРА ҐАНҐРЕНОЗНА – поєднання великих 
крововиливів та некрозу шкіри; часто буває проявом 
менінґококемії.

ПУРПУРА ДУГОПОДІБНА ТЕЛЕАНҐІЕКТА-
ТИЧНА – варіант П., при якій на гомілках, головним 
чином, у ділянці щиколоток, з’являється одна або кіль-
ка плям жовтувато-рожевого кольору, які, збільшуючись 
до 10 – 15 см, розпадаються на півкільця, переривчасті 
дугоподібні сеґменти, навколо яких спостерігається ге-
мосидеринове просочування, телеанґіектазії.

ПУРПУРА ЕКЗЕМАТИДОПОДІБНА – див.: Ду-
каса – Капетанакіса синдром.

ПУРПУРА ЗЕЙДЛЬМАЙЄРА – див.: Зейдльмайє-
ра синдром.

ПУРПУРА КАПІЛЯРОПАТИЧНА – див.: Шенлей-
на – Геноха хвороба.

ПУРПУРА КІЛЬЦЕПОДІБНА ТЕЛЕАНҐІЕКТА-
ТИЧНА – див.: Майоккі хвороба.

ПУРПУРА МАКРОҐЛОБУЛІНЕМІЧНА ВАЛЬ-
ДЕНСТРЕМА – див.: Вальденстрема синдром.

ПУРПУРА МОЗКОВА – множинні дрібні кровови-
ливи в головному мозку, які можуть ускладнити пере-
біг пневмонії, малярії, деяких інтоксикацій, тромбоз си-
нусів твердої мозкової оболонки.

ПУРПУРА ОРТОСТАТИЧНА – зміни шкіри (над-
мірне відкладання гемосидерину в дермі), що спостері-
гаються на нижніх кінцівках при серцево-судинній не-
достатності, хворобах нирок, печінки в літніх людей при 
тривалому перебуванні на ногах.

ПУРПУРА ПОСТІНФЕКЦІЙНА КОКАРДО-
ПОДІБНА – див.: Зейдльмайєра синдром.

ПУРПУРА ПРОСТА – найчастіше ураження кро-
воносної системи з гемораґічним синдромом, що про-
являється схильністю до утворення крововиливів внас-
лідок ламкості судин.

ПУРПУРА ПСИХОҐЕННА – див.: Ґарднера – Дайє-
монда синдром.

ПУРПУРА РЕВМАТОЇДНА – форма гемораґічного 
васкуліту, яка проявляється крововиливами в шкіру та 
болючістю і підпухлістю суглобів.

ПУРПУРА СВЕРБЛЯЧА – див.: Левенталя хвороба.
ПУРПУРА СТАРЕЧА – захворювання, що уражає 

людей літнього віку, особливо тих, які в минулому під-
падали над мір ній дії сонячних променів; характери-
зується екхімозами насичено-фіолетового кольору, зви-
чайно, на розгинальних поверхнях кистей рук і перед-
пліч, які зберігаються тривалий час; на місці ек хімозів, 
що зникли, можлива поява коричневого забарвлення 
шкіри внаслідок відкладання гемосидерину.

ПУРПУРА СТАРЕЧА БЕЙТМЕНА – див.: Гемо-
сидероз шкіри сітчастий старечий.

ПУРПУРА ТРОМБОТИЧНА – див.: Пурпура тром-
ботична тромбоцитопе нічна.

ПУРПУРА ТРОМБОТИЧНА ТРОМБОЦИТОПЕ-
НІЧНА – гостре, потен ційно смертельне захворюван-
ня, яке характеризується: 1) тяжкою тромбоцитопенією; 
2) фраґментованими еритроцитами (шоломоподібні, 
трикутні, різко деформовані) у мазках крові; 3) ознака-
ми гемолізу (зниження рівня гемоґлобіну, поліхромазія, 
надлишок ретикулоцитів у мазках крові, підвищення ак-
тивності лактатдегідроґенази в плазмі); 4) підвищеною 
температурою; 5) проявами множинних ішемічних ура-
жень; спостерігаються мінлива незвична симптоматика 
порушень ц. н. с., рецидивуюча жовтяниця (з підвищен-
ням як прямого, так і непрямого білірубіну в сироват-
ці, внас лідок гемолізу та пошкодження клітин печінки), 
протеїнурія, гематурія і незначне підвищення азоту в 
крові – озна ка ураження нирок.

ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНА – захворю-
вання, на яке страждають переважно діти і молоді люди; 
спостерігаються масивні крововиливи в слизові оболон-
ки, що раптово розвиваються; петехії та різної величини 
крововиливи в шкіру; позитивний симптом Кончаловсь-
кого – Румпеля – Леєде; у крові вторинна анемія, тром-
боцитопенія, патолоґічні форми тромбоцитів (ґіґантські 
форми, аґлютинати тромбоцитів, незрілі тромбоцити з 
помірною ґрануляцією); час кровотечі значно подовже-
ний, час зсідання крові нормальний; ретракція кров’я-
ного зсідка подовжена або відсутня; у кістковому мозку 
збільшена кіль кість меґакаріоцитів з якісними відхилен-
нями (порушення до зрівання, ґіґант ські форми); незнач-
не збільшення селезінки.

ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНА ТРОМБО-
ГЕМОЛІТИЧНА – див.: Пурпура тромботична тром-
боцитопенічна.

ПУРПУРИ ФЕНОМЕН – при пошкрі буванні еле-
мента висипу і навколо нього спостерігається виникнен-
ня точкових крововиливів у поверхневому шарі шкіри; 
симптом краплеподібного парапсоріазу.

 ПУРКІНЬЄ – САНСОНА СИМПТОМ – ПУРПУРИ ФЕНОМЕН
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ПУРПУРОВА ПЕЧІНКА – захворювання, яке ха-
рактеризується наявністю в печінці множинних запов-
нених кров’ю порожнин, в яких відсутня ендотеліальна 
вистилка; виникнення П. п. пов’язують з тривалим за-
стосуванням анаболіч них стероїдних гормонів у хворих 
з тяжкими хронічними захворюваннями.

ПУРУЛЕНТНИЙ – такий, що стосується гною.
ПУРЧЕРА (O. PURTSCHER) СИНДРОМ – комп-

лекс проявів травматичної анґіопатії сітківки; спостері-
гається набряк та крововиливи в сітківку через кілька 
днів після травми; часто розвивається повітряна або жи-
рова емболія сітківки.

ПУРЧЕРА (O. PURTSCHER) ХВОРОБА – див.: 
Пурчера синдром.

ПУСТУЛА – один із елементів деяких шкірних ви-
сипів, що являє собою пухирець з гнійним вмістом.

ПУСТУЛИ СПОНҐІОФОРМНІ КОГОЯ – див.: 
Коґоя синдром.

ПУСТУЛЬОЗ ВАРІОЛІФОРМНИЙ – див.: Капо-
ші синдром.

ПУСТУЛЬОЗ ДОЛОНЬ ТА ПІДОШОВ – див.: 
Пустульозний бактерид.

ПУСТУЛЬОЗ СУБКОРНЕАЛЬНИЙ – див.: Дер-
матоз субкорнеальний пусту льозний.

ПУСТУЛЬОЗНИЙ – гнійниковий.
ПУСТУЛЬОЗНИЙ БАКТЕРИД – хронічне реци-

дивуюче ураження шкіри долонь та підошов, яке ха-
рактеризується появою міліарних пустул; висипи ви-
никають симетрично в центральній частині долонь і 
поступово поширюються на всю їхню поверхню, по-
являються на підошвах; у глибоких шарах епідермісу 
утворюються однокамерні порожнини, дно яких висте-
лено 2–3 рядами епітеліальних клі тин; у вмісті пустул 
багато нейтрофільних лейкоцитів, незначна кількість 
лімфоцитів та клітин шипуватого шару з ознаками де-
струкції; вміст пустул стерильний.

ПУТРИДНИЙ – гнильний, гнилий.
ПУТТІ (V. PUTTI) СИНДРОМ – ішіалґія, яка роз-

вивається у хворих з артритичними або артротичними 
змінами в ділянці нижніх поперекових хребців.

ПУТТІ – ШАВАНІ (V. PUTTI – J.A. CHAVANY) 
СИНДРОМ – прояви тяжкої форми запалення сідни-
чого нер ва; спостерігається сильний біль за ходом сід-
ничного нерва; з часом розвивається па раліч ступні, що 
супроводжується зменшенням болю, зникненням ахіл-
лового рефлексу та порушенням чутливості.

ПУУСЕППА (L. PUUSEPP) СИМПТОМ (1) – ран-
ня піґментація шкіри за ходом галузок сідничного не-
рва; ознака ішіасу.

ПУУСЕППА (L. PUUSEPP) СИМПТОМ (2) – по-
дразнення шкіри підошви по зовнішньому її краю 
викликає повільне відведення V пальця ступні; спос-
терігається при пухлинах лобної і лобно-тім’яної час-
ток та при черепно-мозкових травмах; ознака уражен-
ня блідої кулі.

ПУХИР (VESICA) – раптово виникаюче, незначно 
підвищене над поверхнею шкіри, чітко обмежене без-
порожнинне утворення при гострому набряку сосочко-

вого шару дерми; первинний морфолоґічний елемент 
шкірного висипу.

ПУХИРЕВА ПРОБА – див.: Мак-Клюра проба.
ПУХИРЕЦЬ (лат., зменш. від vesica) – невеликий 

міхур або мішкоподібна структура, що містить рідину.
ПУХИРНИЙ ЗАНЕСОК – патолоґічний процес, що 

належить до групи трофобластичних хвороб вагітності; 
являє собою утворення, яке складається з численних, 
збільшених в об’ємі внаслідок вираженого набряку вор-
син хоріону з утворенням у центральних відділах де-
яких ворсин порожнин, що містять слизопо дібну рідину; 
хоріальний епітелій ворсин П. з. частіше буває гіперпла-
зованим, розміщується на їхній поверхні у вигляді більш 
або менш широких тяжів і висту пів, часто відрізняю-
чись поліморфізмом і гі перхроматозом клітин; у 3,8–5 % 
випад ків із П. з розвивається хоріонепітеліома.

ПУХИРНИЙ ЗАНЕСОК ДЕСТРУЮЮЧИЙ – 
див.: Пухирний занесок інвазивний.

ПУХИРНИЙ ЗАНЕСОК ІНВАЗИВНИЙ – пато-
лоґічний процес, що належить до групи трофобластич-
них хвороб вагітності; характеризується утягуванням у 
процес вен матки і таза, проникненням пухирного занес-
ку в стінку матки і/або утворенням у віддалених орґа-
нах (піхва, легені) вогнищ вторинного росту; у випад-
ках інвазивної форми П. з. переважає проліферуючий 
синцитіотрофобласт, а не клітини Ланґханса.

ПУХИРНОГО ЗАНЕСКУ ІНТРАВЕНОЗНА ФОР-
МА – див.: Пухирний занесок інвазивний.

ПУХИРЧАСТИЙ – 1) такий, що містить пухирці; 
2) такий, що стосується пухирців або утворений ними.

ПУХИРЧАТКА – аутоімунне, потенційно смертель-
не захворювання, яке характеризується інтраепідермаль-
ними пухирями на шкірі та слизових оболонках; звичай-
но, зустрічається в середньому та літньому віці; в актив-
ній стадії в сироватці та крові виявляються IgG-антиті-
ла, які зв’язуються на уражених ділянках епідермісу; 
первинні ураження являють собою пухирі різних роз-
мірів; вони часто виникають спочатку в ротовій порож-
нині, де, розкриваючись, перетворюються в хронічні, 
часто болючі, ерозії; через деякий час з’являються пу-
хирі на шкірі; після того, як вони лопаються, на їхньому 
місці залишаються ерозовані ділянки, покриті кірочка-
ми; ступінь ураженості як шкіри, так і слизових обо-
лонок коливається; свербіж звичайно не відчувається; 
спостерігається симптом Ні кольського (епідерміс легко 
відділяється від нижчерозміщених тканин).

ПУХИРЧАТКА ВРОДЖЕНА – див.: Епідермоліз 
бульозний вроджений.

ПУХИРЧАТКА ДОБРОЯКІСНА ХРОНІЧНА – 
Пемфіґоїд бульозний.

ПУХИРЧАТКА НЕАКАНТОЛІТИЧНА – див.: 
Пемфіґоїд бульозний.

ПУХИРЧАТКА НОВОНАРОДЖЕНИХ – гостре 
стафілококове ураження шкіри з високою контаґіозніс-
тю; уражається шкіра живота (особливо навколо пупка) 
і кінцівок; процес може стати поширеним з утягненням 
слизових оболонок порожнини рота, носа, а також ґені-
талій; спостерігається утворення великих пухирів, ото-
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чених запальним вінчиком, які швидко збільшуються; 
після розтину пухирів утворюються мокнучі яскраво-
рожеві ерозії; можливі ускладнення, наприклад, отит, 
пневмонія, сепсис.

ПУХИРЧАТКА ОЧЕЙ – див.: Пемфіґоїд рубце-
вий.

ПУХИРЧАТКА ПРУРИҐІНОЗНА – див.: Дюрінґа 
хвороба.

ПУХИРЧАТКА СТАРЕЧА – див.: Пемфіґоїд бу-
льозний.

ПУХИРЧАТКА ТРАВМАТИЧНА – див.: Епі-
дермоліз бульозний вроджений.

ПУХИРЧАТКА ТРОПІЧНА КОНТАҐІОЗНА – 
стафілодермія, яка характеризується утворенням пухи-
рів з серозно-гнійним вмістом; зустрічається в країнах 
з гарячим вологим кліматом.

ПУХИРЧАТКА ЮНАЦЬКА – див.: Пемфіґоїд бу-
льозний.

ПУХЛИНА – надмірне, некоординоване з орґаніз-
мом патолоґічне розростання тканин, яке продовжуєть-
ся після дії причин, що його викликали; складається з 
якісно змінених клітин, які стали атиповими щодо ди-
ференціювання та характеру росту і передають ці влас-
тивості своїм нащадкам.

П. БІФРАКЦІЙНА – П., яка складається із двох різ-
них похідних нейроектодерми.

П. ДИСГОРМОНАЛЬНА – П., яка виникла внаслі-
док порушення нормальної продукції та балансу в 
орґанізмі будь-яких гормонів.

П. ДОБРОЯКІСНА – П., яка має експансивний ріст, 
внаслідок чого оточуючі тканини відсовуються і розсо-
вуються, інколи стискуються; характеризується наявніс-
тю чітких меж; як правило, не метастазує.

П. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – П., яка викликається 
в лабораторної тварини в експерименті.

П. ЗЛОЯКІСНА – П., яка характеризується інфіль-
тративним ростом, руйнує оточуючі тканини; характер-
на здатність до метастазування.

П. ЗМІШАНА – доброякісне утворення, яке пред-
ставлене епітеліальним і мезенхімоподібним тканин-
ними компонентами.

П. ІНДУКОВАНА – експериментальна П., яка розви-
вається внаслідок дії будь-яким онкоґенним фактором.

П. МІСЦЕВОДЕСТРУКТУЮЧА – П., що характе-
ризується інфільтративним ростом, але, як правило, без 
тенденції до метастазування.

П. НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – злоякісна П. з різ-
ко вираженим ступенем анаплазії, що утруднює мож-
ливість установлення її гістоґенезу.

П. ОРҐАНОЇДНА – П., яка зберігає елементи струк-
тури нормального орґана.

П. ПЕРВИННА МНОЖИННА – дві (або більше) 
різні П., які розвиваються одночасно або послідовно в 
кількох орґанах.

ПУХЛИНА АБРИКОСОВА (А. И. АБРИКО-
СОВ) – див.: Міобластома зернисто-клітинна.

ПУХЛИНА БІЛА – ознака туберку льозного артри-
ту (частіше колінного суглоба); характеризується різким 

набряком та зблідненням тканин, що оточують ураже-
ний суглоб.

П. ВОЛОСЯНА – див.: Трихобезоар.
П. ВОЛОСЯНОГО МАТРИКСА – див.: Малерба 

епітеліома шкіри.
П. ЖАБ’ЯЧА – див.: Ранула.
П. ЗЕРНИСТО-КЛІТИННА – див.: Міобластома 

зернисто-клі тинна.
П. КАЛАБАРСЬКА – див.: Лоаоз.
П. КАЛОВА – накопичення калу в товстій кишці.
П. КРОВ’ЯНА – 1) див.: Гема тома; 2) див.: Гема-

тоцеле.
П. МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ІСТЕРИЧНА – див.: 

Мастопатія тиреотоксична.
П. НЕСПРАВЖНЯ – утворення, яке макроскопіч-

но схоже з пухлиною, але є результатом патолоґічних 
процесів непухлинної природи (запалення, гіпертрофія 
та ін.).

П. ПОВІТРЯНА – див.: Пневматоз.
П. ПОВІТРЯНА ГОРТАНІ – див.: Ларинґоцеле.
П. ПОЛОГОВА – набряк перед лежачої частини пло-

да, зумовлений застоєм лімфи та крові в підшкірній тка-
нині.

П. ІЗ СУСТЕНОЦИТІВ І ҐЛАНДУЛОЦИТІВ – 
доброякісна П. яєчників, яка має схожість з незрілими 
або крипторхічними яєчками; П. утворена із тубулярних 
структур, вистелених сустеноцитами, між якими роз-
міщені в тій чи іншій кількості ґландулоцити; останні і 
визначають андроґенну дію; але ці П. бувають і інерт-
ними, і можуть не мати маскулінізуючої дії.

ПУХЛИНИ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ – Гістолоґіч-
на класифікація пухлин і пухлиноподібних уражень ви-
лочкової залози. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ – ТИМО-
МИ. А. Тимоми з кортикально-клітинним диференцію-
ванням 1. Веретеноклітинна тимома (дрібноклітинна): 
а) з помірно вираженою лімфоцитарною ін фільтрацією, 
б) з незначно вираженою лімфоцитарною інфільтрацією. 
Б. Тимоми з кортико-медулярним клітинним диферен-
ціюванням (веретено- і круглоклітинні): а) з інтенсивно 
вираженою лімфо цитарною інфільтрацією, б) з помірно 
вираженою лімфоцитарною інфільтрацією. В. Тимоми 
з медулярно-клітинним диференціюванням. 1. Верете-
ноклітинна тимома (великоклітинна). 2. Солідна тимома 
(округло- і поліґональноклітинна): а) з помірно вираже-
ною лімфоцитарною інфільтрацією, б) з незначно вира-
женою лімфоцитарною інфільтрацією. 3. Епідермоїд-
на тимома. 4. Рак вилочкової залози: а) плоскоклітин-
ний, б) лімфоепі теліомоподібний, в) світлоклітинний, 
г) веретеноклітинний, д) мукоепідермоїд ний, е) неди-
ференційований (анапластичний). ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. 1. Тимоліпома. 2. Карциноїд. 3. Злоя-
кісні лімфоми: а) лімфосаркоми, б) ретикулосаркома, 
в) лімфоґранульоматоз. ІІІ. ҐЕРМІНОҐЕННІ ПУХЛИ-
НИ. 1. Тератоми. 2. Семінома. ІV. ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ. 1. Гіперплазії. 2. Кісти.

ПУХЛИНИ ВУХА – Гістолоґічна класифікація пух-
лин зовнішнього вуха (вушна раковина і зовнішній слу-
ховий прохід). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доб-
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роякісні. 1. Плоскоклітинна папілома. 2. Церумінозна 
аденома. 3. Інші. Б. Злоякісні. 1. Плоскоклітинний рак. 
2. Базально-клітинний рак. 3. Церумінозна аденокарци-
нома. 4. Аденоїдно-кістозний рак. 5. Інші. ІІ. ПУХЛИ-
НИ М’ЯКИХ ТКАНИН. А. Доброякісні. 1. Геманґіо-
ма. 2. Нейрофіброма. 3. Неврилемома (шванома). 4. Ін-
ші. Б. Злоякісні. 1. Фібросаркома. 2. Рабдоміосаркома. 
3. Інші. ІІІ. ПУХЛИНИ КІСТОК І ХРЯЩА. А. Добро-
якісні. 1. Хондрома. 2. Остеома. 3. Інші. Б. Злоякісні. 
1. Хондросаркома. 2. Остеосаркома. 3. Інші. ІV. ІНШІ 
ПУХЛИНИ. V. ВТОРИННІ ПУХ ЛИНИ.VІ. НЕКЛА-
СИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБ-
НІ УРАЖЕННЯ. 1. Обтуруючий кератоз. 2. Вушний 
(ауральний) поліп. 3. Келоїд. 4. Хронічний вузликовий 
хондродерматит. Гістолоґічна класифікація пухлин се-
реднього і внутрішнього вуха. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аденома. 2. Інші. Б. Злоя-
кісні. 1. Плос коклітинний рак. 2. Інші. ІІ. ПУХЛИНИ 
М’ЯКИХ ТКАНИН. А. Доброякісні. 1. Нейрофіброма. 
2. Неврилемома (шванома). 3. Параґанґліома (пухлина 
яремного ґломуса, хемодектома). 4. Інші. Б. Злоякісні. 
1. Злоякісна параґанґліома (злоякісна пухлина яремного 
ґломуса, злоякісна хемодектома). 2. Рабдоміосаркома. 
3. Нейроґенна саркома. 4. Інші. ІІІ. ПУХЛИНИ КІСТОК 
І ХРЯЩА. А. Доброякісні. 1. Остеома. 2. Інші. Б. Зло-
якісні. 1. Хондросаркома. 2. Остеоґенна саркома. 3. Ін-
ші. ІV. ІНШІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Менінґіо-
ма. 2. Інші. Б. Злоякісні. V. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. 
VІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІІ. ПУХЛИ-
НОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. 1. Епідермоїдна «холесте-
атома». 2. Вушний (ауральний) поліп. 3. Холестерино-
ва ґранульома. 4. Фіброзна дисплазія. 5. Гістіоцитоз Х. 
6. Тимпаносклероз.

ПУХЛИНИ ЖІНОЧОГО СТАТЕВОГО ТРАК-
ТУ – Гістолоґічна класифікація пухлин жіночого ста-
тевого тракту (ВООЗ, 1975). ШИЙКА МАТКИ. І. ЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ І ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ УРА-
ЖЕННЯ. А. Доброякісні. 1. Плоскоклітинна папілома 
(епідермоїдна папілома). 2. Інші пухлини. Б. Дисплазія 
і карцинома in situ. 1. Дисплазія: а) слабко виражена; 
б) помірна; в) тяжка. 2. Карцинома in situ. 3. Карцинома 
in situ, підозріла на наявність стромальної інвазії. В. Зло-
якісні. 1. Плоскоклітинний рак (епідермоїдний рак): 
а) рак із зроговінням; б) великоклітинний рак без зро-
говіння; в) дрібноклітинний рак без зроговіння. 2. Аде-
нокарцинома каналу шийки матки. 3. Ендометріоїдна 
аденокарцинома. 4. Світлоклітинна (мезонефроїдна) 
аденокарцинома. 5. Аденоїд но-кістозний рак. 6. Зало-
зисто-плоскоклітинний рак. 7. Недиференційований 
рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 
1. Лейоміома (фіброміома). Б. Злоякісні. 1. Лейоміосар-
кома. 2. Ембріональна рабдоміосаркома (ботріоїдна сар-
кома). ІІІ. ЗМІШАНІ ПУХЛИНИ. А. Мюллерівська змі-
шана пухлина. ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛА-
СИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ 
ЗМІНИ. А. Резервно-клі тинна гіперплазія. Б. Плоскоклі-
тинна метаплазія. В. Поліп. Г. Гострокінцева кондилома. 
Д. Гіперплазія мезонефральної протоки. Е. Децидуальні 

зміни. Є. Залозиста гіперплазія. Ж. Ендометріоз. ТІЛО 
МАТКИ. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ І ПОВ’ЯЗАНІ 
З НИМИ УРАЖЕННЯ. А. Доброякісні. 1. Ендометріаль-
ний поліп 2. Ендометріальна гіперплазія. Б. Атипова гі-
перплазія ендометрію. В. Злоякісні. 1. Аденокарцино-
ма. 2. Світлоклітинна (мезонефроїдна) аденокарцино-
ма. 3. Плоскоклітинний рак. 4. Залозисто-плоскоклітин-
ний (мукоепідермоїдний) рак. 5. Недиференційований 
рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 
1. Лейоміома (фіброміома). Б. Злоякісні. 1. Лейоміосар-
кома. 2. Ендометріальна стромальна саркома. ІІІ. ЗМІ-
ШАНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні пухлини. 1. Адено-
матоїдна пухлина. Б. Злоякісні. 1. Мюллерова змішана 
пухлина: а) карциносаркома; б) мезодермальна змішана 
пухлина. ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИФІ-
КОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ТРОФОБЛАСТИЧНА ХВО-
РОБА. А. Синцитіальний ендометрит. Б. Пухирний за-
несок. В. Інвазивний пухирний занесок (деструююча 
хоріонаденома). Г. Хоріонкарцинома. VІІ. ПУХЛИНО-
ПОДІБНІ ЗМІНИ. А. Плоскоклітинна метаплазія. Б. Аде-
номіоз (внутрішній ендометріоз. МАТКОВІ ТРУБИ. 
І. ЕПІ ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. Б. Зло-
якісні. 1. Аденокарцинома. 2. Інші пухлини. ІІ. НЕЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Лейоміо-
ма (фі броміома). 2. Інші пухлини. Б. Злоякісні. ІІІ. ЗМІ-
ШАНІ ПУХЛИНИ. А. Аденоматоїдна пухлина. Б. Інші 
пухлини. ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИФІ-
КОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ТРОФО БЛАСТИЧНА ХВО-
РОБА. А. Ектопічна трубна вагітність. Б. Пухирний за-
несок. В. Хоріонкарцинома. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ 
ЗМІНИ. А. Аденоматозна проліферація. Б. Вузлуватий 
істмічний сальпінґіт (аденоз). В. Ендометріоз. Г. Деци-
дуальні зміни. Д. Залишки Вальд харда. Е. Паратубар-
ні кісти. 1. Фімбрі альна кіста. 2. Пароваріальна кіста. 
ПІХВА. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ І ПОВ’ЯЗАНІ 
З НИМИ УРАЖЕННЯ. А. Доброякісні. 1. Плоскоклі-
тинна папілома (епідермоїдна папілома). Б. Дис плазія і 
карцинома in situ. В. Злоякісні. 1. Плоскоклітинний рак 
(епідермоїдний рак). 2. Аденокарцинома: а) циліндро-
клітинний тип; б) ендометріоїдна аденокарцинома; 
в) світлоклітинна (мезонефроїдна) аденокарцинома. 
ІІ. НЕЕПІТЕ ЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. ІІІ. ЗМІШАНІ ПУХ-
ЛИНИ. А. Пухлини меланінутворюючої системи. Б. Ін-
ші пухлини. ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИ-
ФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ЗМІ-
НИ. А. Ґрануляція склепін ня. Б. Ендометріоз. В. Аде-
ноз. Г. Гіпер плазія мезонефральної протоки. Д. Кісти. 
1. Епідермоїдна кіста. 2. Мезонефральна кіста. Е. Де-
цидуальні зміни. ВУЛЬВА. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ І ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ УРАЖЕННЯ. А. Доб-
роякісні. 1. Плоскоклітинна папілома (епідермоїдна). 
2. Папілярна гідраденома. Б. Дисплазія і рак. В. Хворо-
ба Педжета. Г. Злоякісні. 1. Плоскоклітинний рак (епі-
дермоїдний рак). 2. Аденокарцинома. 3. Базально-клі-
тинний рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Ем-
бріональна рабдоміосаркома. Б. Зернисто-клітинна пух-
лина (зернисто-клітинна «міобластома»). ІІІ. ЗМІШАНІ 
ПУХЛИНИ. А. Пухлини меланінутворюючої системи. 
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Б. Пухлини рудиментарної тканини молочної залози. 
ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИФІКОВАНІ 
ПУХЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ЗМІНИ. А. Кіста. 
Б. Ендометріоз. В. Децидуальні зміни. Г. Гострокін цева 
кондилома. БАРТОЛІНОВА ЗАЛОЗА. І. ЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. Б. Злоякісні. 1. Адено-
карцинома. 2. Плоскоклітинний рак (епі дермоїдний 
рак). ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. ІІІ. ВТОРИН-
НІ ПУХЛИНИ. ІV. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. 
А. Кіста.

ПУХЛИНИ КИШЕЧНИКА – Гістолоґічна класи-
фікація пухлин кишечнику. ТОНКА КИШКА. І. ЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аденома: 
а) тубулярна (залозистий поліп); б) ворсинчаста; в) ту-
булярно-ворсинчаста. Б. Злоякісні. 1. Аденокарцинома. 
2. Слизова аденокарцинома. 3. Перстнеподібно-клітин-
ний рак. 4. Недиференційований рак. 5. Некласифіко-
ваний рак. ІІ. КАРЦИНОЇДИ. А. Арґентафінні. Б. Не-
арґентафінні. В. Змішані. ІІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Лейоміома. 2. Лейоміоблас-
тома. 3. Неврилемома (шванома). 4. Ліпома. 5. Судинні 
пухлини (геманґіома, лімфанґіома). 6. Інші. Б. Злоякіс-
ні. 1. Лейоміосаркома. 2. Інші. ІV. ПУХЛИНИ КРОВО-
ТВОРНОЇ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН. А. Лімфосарко-
ма. Б. Ретикулосаркома. В. Хвороба Ходжкіна (лімфо-
ґранульоматоз). Г. Пухлина Беркітта. Д. Інші. Е. Не-
класифіковані. V. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
VІ. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ. А. Гамартоми. 1. Поліп Пейтца – Еґерса і 
поліпоз. 2. Ювенільний поліп і поліпоз. Б. Гетеротопії. 
1. Тканини підшлункової залози. 2. Епітелій шлунка. 
В. «Аденома» із брунерівських залоз. Г. Запальний фіб-
розний поліп (еозинофільно-ґранульо матозний поліп). 
Д. Доброякісний лімфоїдний поліп. Е. Гіперплазія жи-
рової тканини ілеоцекального клапана. Є. Ендометріоз. 
ЧЕРВОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ 
ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Слизова цист аденома. 
2. Аденома. Б. Злоякісні. 1. Аденокарцинома. 2. Слизо-
ва аденокарцинома. 3. Некласифікований рак. ІІ. КАР-
ЦИНОЇДИ. А. Арґентафінні. Б. Неарґентафінні. В. Кар-
циноїд із бокалоподібних клітин. ІІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. ІV. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
V. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ. А. Гамартоми. 1. Поліп Пейтца – Еґер-
са. 2. Ювенільний поліп. Б. Гіперпластичний поліп. 
В. Ендомет ріоз. Г. Інші. ТОВСТА КИШКА. І. ЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аденома: 
а) тубулярна (залозистий поліп); б) ворсинчаста; в) тубу-
лярно-ворсинчаста. 2. Аденоматоз (аденоматозний полі-
поз кишечнику). Б. Злоякісні. 1. Аденокарцинома.2. Сли-
зова аденокарцинома.. 3. Перснеподібно-клітинний рак. 
4. Плоскоклітинний рак. 5. Залозисто-плоскоклітинний 
рак. 6. Недиференційо ваний рак. 7. Некласифікований 
рак. ІІ. КАРЦИНОЇДИ. А. Арґентафінні. Б. Неарґен-
тафінні. В. Змішані. ІІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ. А. Доброякісні. 1. Лейоміома. 2. Лейоміобластома. 
3. Неврилемома (шванома). 4. Ліпома і ліпоматоз. 5. Су-
динні пухлини (геманґіома, лімфанґіома). 6. Інші. Б. Зло-

якісні. 1. Лейоміосаркома. 2. Інші. ІV. ПУХЛИНИ КРО-
ВОТВОРНОЇ І ЛІМ ФОЇДНОЇ ТКАНИН. V. НЕКЛАСИ-
ФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. 
VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Гамарто-
ми. 1. Поліп Пейтца – Еґерса і поліпоз. 2. Ювенільний 
поліп і поліпоз. Б. Гетеротопії. 1. Ге теротопії епітелію 
шлунка. В. Гіперпластичний (метапластичний) поліп. 
Г. До броякісний лімфоїдний поліп і поліпоз. Д. Запаль-
ний поліп. Е. Глибокий кістозний поліп. Є. Ендомет-
ріоз. VІІІ. АТИПІЯ ЕПІТЕЛІЮ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ 
КОЛІТІ. ВІДХІДНИКОВИЙ КАНАЛ. І. ЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. Б. Злоякісні. 1. Плос-
коклітинний рак. 2. Рак, який нагадує базально-клі-
тинний (базалоїдний) рак. 3. Муко епідермальний рак. 
4. Аденокарцинома: а) аденокарцинома ректального 
типу; б) аденокарцинома анальних залоз; в) аденокар-
цинома у прямокишковій нориці. 5. Недиференційова-
ний рак. 6. Некласифікований рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. ІІІ. ЗЛОЯКІСНА МЕЛАНОМА. ІV. НЕ-
КЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. V. ВТОРИННІ ПУХ-
ЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. ВІДХІД-
НИКОВИЙ ОТВІР. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. 
А. Доброякісні. 1. Плоскоклітинна папілома. 2. Інші. 
Б. Злоякісні 1. Плоскоклітинний рак. 2. Базально-клі-
тинний рак. 3. Інші. В. Хвороба Боуена. Г. Хвороба Пед-
жета. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. ІІІ. НЕКЛАСИ-
ФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. ІV. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРА-
ЖЕННЯ. А. Гострокінцева кондилома. Б. Ґіґантська кон-
дилома. В. Псевдоепітеліоматозна гіперплазія. Г. Фіб-
розний поліп. Д. Інші.

ПУХЛИНИ КІСТОК – Гістолоґічна класифікація 
первинних пухлин і пухлиноподібних захворювань кіс-
ток (ВООЗ, 1994). І. КІСТКОУТВОРЮЮЧІ ПУХЛИ-
НИ. А. Доброякісні. 1. Остеома. 2. Остеоїдна остеома і 
остеобластома (доброякісна остеобластома). Б. Проміж-
ні. 1. Агресивна (злоякісна) остеобласто ма. В. Злоякіс-
ні. 1. Остеосаркома (остео ґенна саркома): а) центральна 
(медулярна) остеосаркома; б) центральна остеосаркома 
низького ступеня злоякісності; в) поверхнева (перифе-
рична) остеосаркома. 2. Паростальна саркома. 3. Пері-
остальна остеосаркома. 4. Поверхнева остеосаркома ви-
сокого ступеня злоякісності. ІІ. ХРЯЩОУТВОРЮЮЧІ 
ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Хондрома: а) енхондрома; 
б) періостальна (юкстакортикальна). 2. Остеохондрома 
(кістково-хрящовий екзостоз): а) солітарний; б) множин-
ні вроджені. 3. Хондробластома (доброякісна хондроб-
ластома, епіфізарна хондробластома). 4. Хондроміксоїд-
на фіброма. Б. Злоякісні. 1. Хондросаркома (звичайна) 
(первинна, вторинна). 2. Дедиференційована хондросар-
кома. 3. Юкстакортикальна (періостальна) хондросарко-
ма. 4. Мезенхімальна хондросаркома. 4. Світлоклітинна 
хондросаркома. 6. Злоякісна хондробластома. ІІІ. ҐІҐАН-
ТОКЛІТИННА ПУХЛИНА (ОСТЕОКЛАСТОМА, ОС-
ТЕОБЛАСТОКЛАСТОМА). ІV. КІСТКОВО-МОЗКОВІ 
ПУХЛИНИ (КРУГЛОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ). 1. Сар-
кома Юінга. 2. Примітивна нейроектодермальна пухли-
на (PNET) 3. Злоякісна лімфома кістки (лімфосаркома). 
3. Мієлома (плазмоцитома). V. СУДИННІ ПУХЛИНИ. 
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А. Доброякісні. 1. Геманґіома. 2. Лімфанґіома. 3. Ґломус-
на пухлина (ґломанґіома). Б. Проміжні або невизначені. 
1. Геманґіоендотеліома (епітеліоїдна геманґіоендотеліо-
ма, гістіоцитоїдна геманґіома). 2. Геманґіоперицитома. 
В. Злоякісні. 1. Анґіосаркома (злоякісна геманґіоендо-
теліома, геманґіосаркома, геманґіоендотеліома) 2. Злоя-
кісна геманґіоперицитома. VІ. ІНШІ СПОЛУЧНОТКА-
НИННІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Добро якісна фіб-
розна гістіоцитома. 2. Ліпома. Б. Проміжні. 1. Десмоп-
ластична фіброма. В. Злоякісні. 1. Фібросаркома. 2. Злоя-
кісна фіброзна гістіоцитома. 3. Ліпосаркома. 4. Злоякісна 
мезенхімома. 5. Лейоміосаркома. 6. Недиференційована 
саркома. VІІ. ІНШІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Ней-
ролемома. 2. Нейрофіброма. Б. Злоякісні. 1. Хордома. 
2. Адамантинома. VІІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ. 1. Солітарна кісткова кіста (проста або однока-
мерна кісткова кіста). 2. Аневризмальна кісткова кіста. 
3. Юкстаартикулярна кісткова кіста (внутрішньокістко-
вий ґанґліон). 4. Метафізарний кістковий дефект (неос-
теоґенна фіброма). 5. Еозинофільна ґранульома. 6. Фі б-
розна дисплазія. 7. «Осифікуючий міозит» (параосальна 
гетеротопічна осифікація) 8. Паратиреоїдна остеодистро-
фія («бура пухлина» при гіперпаратиреоїдизмі). 9. Внут-
рішньокісткова епідермальна кіста. 10. Ґіґантоклітинна 
(репаративна) ґранульома кистей і ступень.

ПУХЛИНИ М’ЯКИХ ТКАНИН – П. м. т. скла-
дають 2–5% всіх новоутворень дорослих людей. Гіс-
толоґічна класифікація пухлин м’яких тканин (ВООЗ, 
1969). І. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ ФІБРОЗНОЇ ТКАНИНИ. А. Фіброми: 1. Тверда фіб-
рома. 2. М’яка фіброма (фіброліпома). 3. Дерматофіброма 
(гістіоцитома, склерозуюча геманґіома). 4. Еластофібро-
ма (спини). Б. Фіброматоз. 1. Рубцевий фіброматоз. 2. Ке-
лоїд. 3. Нодулярний фасціїт (псевдосаркоматозний фібро-
матоз). 4. Променевий фіброматоз. 5. Фіброматоз чолові-
чого статевого члена (хвороба Пейроньє). 6. Фіброматоз 
шиї. 7. Фіброматоз долоні. 8. Юнацька апоневротична 
фіброма (обвапновуюча фіброма). 9. Фіброматоз підо-
шви. 10. Назофаринґеальна фіброма (юнацька анґіофіб-
рома). 11. Абдомінальний фіброматоз (абдомінальний де-
смоїд). 12. Фіброматоз або аґресивний фіброматоз (екс-
траабдомінальний десмоїд). 13. Вроджений ґенералізо-
ваний фіброматоз. В. Випинаюча дерматофібросаркома. 
Г. Фібросаркома. ІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБ-
НІ УРАЖЕННЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ. А. Доброякіс-
ні. 1. Ліпома (у тому числі фіброліпома, анґіоліпома і т. 
ін.). 2. Внутрішньом’язова ліпома (інфільтруюча ліпо-
ма). 3. Гібернома. 4. Анґіоміоліпома (ниркового поход-
ження). 5. Мієлоліпома. 6. Ліпобластоматоз (фетальна лі-
пома). 7. Дифузний ліпоматоз. Б. Злоякісні. 1. Ліпосар-
кома: а) високодиференційована, б) міксоїдна (ембріо-
нальна), в) круглоклітинна, г) поліморфна (низькодифе-
ренційована), д) змішаного типу (поєднуюча ознаки а, б 
або г). ІІІ. ПУХЛИНИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ. А. Гладкі 
м’язи. 1. Доброякісні: а) лейоміома, б) анґіоміома (судин-
на лейоміома), в) епітеліоїдна лейоміома. 2. Злоякісні: 
а) лейоміосаркома. Б. Поперечносмугасті м’язи. 1. Доб-
роякісні: а) рабдоміома. 2. Злоякісні: а) рабдоміосаркома: 

1) ембріональна, 2) альвеолярна, 3) поліморфна, 4) зміша-
на (поєднуюча ознаки 1, 2 або 3). ІV. ПУХЛИНИ І ПУХ-
ЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН. 
А. Доброякісні. 1. Геманґіома: а) доброякісна геманґіоен-
дотеліома, б) капілярна геманґіома (юнацька геманґіома), 
в) кавернозна геманґіома, г) венозна геманґіома, д) гро-
ноподібна (галузиста) геманґіома (артеріальна, венозна, 
артеріовенозна). 2. Внутрішньом’язова геманґіома (ка-
пілярна, кавернозна або артеріовенозна). 3. Системний 
геманґіоматоз. 4. Геманґіо матоз з вродженою артеріове-
нозною норицею або без неї. 5. Доброякісна геманґіопе-
рицитома. 6. Ґломусна пухлина (ґломусанґіома). 7. Анґіо-
міома (судинна лейоміома). 8. «Геманґіома» ґрануляцій-
но-тканинного типу (піоґенна ґранульома). Б. Злоякісні. 
1. Злоякісна геманґіоендотеліома (анґіосаркома). 2. Зло-
якісна геманґіоперицитома. V. ПУХЛИНИ І ПУХЛИ-
НОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ЛІМ ФАТИЧНИХ СУДИН. 
А. Доброякіс ні. 1. Лімфанґіома: а) капілярна, б) кавер-
нозна, в) кістозна (гігрома). 2. Лімфанґіоміома. 3. Сис-
темний лімфанґіоматоз. Б. Злоякісні. 1. Злоякісна лім-
фанґіоендотеліома (лім фанґіосаркома). VІ. ПУХЛИНИ 
СИНОВІАЛЬНИХ ТКАНИН. А. Доброякісні. 1. Добро-
якісна синовіома. Б. Злоякісні. 1. Синовіальна саркома 
(злоякісна синовіома): а) двофазна (веретеноклітинно-
го і епітеліоїдного типів); б) однофазна (веретеноклітин-
ного або епітеліоїдного типу). VІІ. ПУХЛИНИ МЕЗО-
ТЕЛІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ. А. Доброякісна мезотеліома. 
1. Епітеліоїдна. 2. Фіброзна (веретеноклітинна). 3. Дво-
фазна. Б. Злоякісна мезотеліома. 1. Епіте ліоїдна. 2. Фіб-
розна (веретеноклітинна). 3. Двофазна. VІІІ. ПУХЛИНИ 
І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ 
НЕРВІВ. А. Доброякісні. 1. Травматична неврома (ам-
путаційна нев рома).2. Нейрофіброма. 3. Неврилемома 
(шванома). 4. Нейрофіброматоз (хвороба Реклінґхаузена). 
Б. Злоякісні. 1. Злоякісна шванома (нейроґенна саркома, 
нейрофібросаркома). 2. Периферичні пухлини первин-
ної нейроектодерми. ІХ. ПУХЛИНИ СИМПАТИЧНИХ 
ҐАНҐЛІЇВ. А. Доброякісні. 1. Ґанґліоневрома. Б. Злоякіс-
ні. 1. Нейробластома (симпатобластома, симпатоґоніома). 
2. Ґанґліонейробластома. Х. ПУХЛИНИ ПАРАҐАНҐЛІО-
НАРНИХ СТРУКТУР. А. Фео хромоцитома. 1. Доброя-
кісна. 2. Зло якісна. Б. Некласифікована параґанґліома. 
ХІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПО ДІБНІ УРАЖЕННЯ 
ПЛЮРИПОТЕНТНОЇ МЕЗЕНХІМИ. А. Доброякісні. 
1. Мезенхімома. Б. Злоякісні. 1. Злоякісна мезенхімома. 
ХІІ. ПУХЛИНИ РУДИМЕНТАРНИХ ЕМБРІОНАЛЬ-
НИХ СТРУКТУР. А. Доброякісні. 1. Хордома. Б. Злоя-
кісні. 1. Злоякісна хордома. ХІІІ. ПУХЛИНИ МОЖЛИ-
ВОГО ЕКСТРАҐОНАДНОГО ЗАРОДКОВОГО ПОХОД-
ЖЕННЯ. А. Доброякісні. 1. Тератома (десмоїдна кіста). 
Б. Злоякісні. 1. Тератокарцинома. 2. Ембріональна карци-
нома. 3. Хоріонкарцинома. ХІV. ПУХЛИНИ СУПЕРЕЧ-
ЛИВОГО АБО НЕЯСНОГО ГІСТОҐЕНЕЗУ. А. Доброя-
кісні. 1. Зер нисто-клітинна пухлина (зернисто-клітинна 
«міобластома»). 2. Хондрома м’яких тканин. 3. Остеома 
м’яких тканин. 4. Ґліома носа (ґанґліоґліома). 5. Пачініє-
ва пухлина. 6. Аденоматоїдна пухлина статевих орґанів. 
7. Міксома. 8. Меланотична проґонома (пухлина зародка 
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сітківки, дитяча меланотична нейроектодермальна пухли-
на). 9. Фіброзна гамартома немовлят. Б. Злоякісні. 1. Аль-
веолярна м’якотканинна саркома (зло якісна орґаноїдна 
зернисто-клітинна «міо  бластома»). 2. Злоякісна зернисто-
клі тинна пухлина [злоякісна (неорґаноїдна) зернисто-клі-
тинна «міобластома»]. 3. Хондросаркома м’яких тканин. 
4. Остеосаркома м’яких тканин. 5. Злоякісна ґіґантоклі-
тинна пухлина м’яких тканин. 6. Злоякісна фіброксанто-
ма (злоякісна гістіоцитома). 7. Саркома Капоші. 8. Світ-
локлітинна саркома сухожилків і апоневрозів. ХV. НЕ-
ПУХЛИННІ АБО СУМ НІВНІ ПУХЛИННІ УРАЖЕН-
НЯ М’ЯКИХ ТКАНИН, ЯКІ ЦІКАВЛЯТЬ ВНАСЛІДОК 
СХОЖОСТІ ЗІ СПРАВЖНІМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ. 
А. Група ксантом. 1. Фіброксантома (фіброзна гістіоци-
тома): а) атипова фіброксантома. 2. Ксантома. 3. Юнаць-
ка ксантоґранульо ма (невоксантоендотеліома). 4. Заоче-
ревинна ксантоґранульома (ксантоґранульома Оберлінґа). 
5. Нодулярний теносиновіт (ґіґантоклітинна пухлина су-
хожилкової піхви) і піґментний вілонодулярний синовіт. 
Б. Ґанґліон. В. Локалізована мікседема. Г. Осифікуючий 
міозит. Д. Проліферуючий міозит. ХVІ. НЕКЛАСИФІКО-
ВАНА ПУХЛИНА М’ЯКИХ ТКАНИН.

ПУХЛИНИ НИРОК – Гістолоґічна класифікація 
пухлин нирок (ВООЗ, 1981). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ ПАРЕНХІМИ НИРОК. А. Аденома. Б. Рак. 1. Нир-
ково-клітинний рак. 2. Інші. ІІ. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ НИРКОВОЇ МИСКИ. А. Перехідно-клітинна папі-
лома. Б. Перехідно-клітинний рак. В. Плоскоклітинний 
рак. Г. Аденокарцинома. Д. Недиференційований рак. 
ІІІ. НЕФРО БЛАСТИЧНІ ПУХЛИНИ. А. Нефроблас тома 
(пухлина Вільмса). Б. Мезоблас тична нефрома. В. Мульти-
локулярна (багатокамерна) кістозна нефрома. ІV. НЕЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Анґіоміоліпо-
ма. 2. Фіброма. 3. Геманґіома. 4. Інші. Б. Злоякісні. V. ІН-
ШІ ТИПИ ПУХЛИН. А. Юкстаґломерулярно-клітинна 
пухлина. Б. Інші. VІ. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. VІІ. НЕ-
КЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІІІ. ПУХЛИНОПОДІБ-
НІ ПРОЦЕСИ. А. Персистуюча ниркова бластема. Б. Ма-
сивна ниркова бластема. В. Нирковий дисґенез. Г. Судинні 
вади розвитку. Д. Кісти. Е. Гіпер плазія ниркових каналь-
ців. Є. Ксанто ґранульоматозний пієлонефрит. Ж. Мала-
коплакія. З. Інші.

ПУХЛИНИ ОКА – Гістолоґічна класифікація пух-
лин ока (ВООЗ, 1980). І. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБ-
НІ УРАЖЕННЯ УВЕАЛЬНОГО ТРАКТУ (ВЛАСНЕ СУ-
ДИННОЇ ОБОЛОНКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА, СТРОМИ 
РАЙДУЖНОЇ ОБОЛОНКИ І ВІЙЧАСТОГО ТІЛА). 
А. Пухлини і пухлиноподібні ураження меланоґенної 
системи. 1. Доброякісні: а) невус (доброякісна мелано-
ма); б) очний меланоцитоз (меланоцитоз очей); в) невус 
Ота (вроджений окулодер мальний меланоцитоз); г) ін-
ші. 2. Злоякі с на меланома. Б. Судинні пухлини. 1. Ка-
вернозна геманґіома. 2. Інші. В. Кісткові пухлини. 1. Ос-
теома. Г. Нейроґенні пухлини 1. Нейрофіброма і плек-
сиформна неврома. 2. Нейрофіброматоз. 3. Неврилемо-
ма. 4. Інші. Д. Пухлини м’язової тканини. 1. Лейоміо-
ма. 2. Інші. Е. Ксантоматозні і гістіоцитарні ураження. 
1. Ювенільна ксантоґранульома (нево ксантоендотеліома). 

2. Інші. Є. Пухлини і пухлиноподібні ураження крово-
творної або лімфоїдної тканини. 1. Лейкемічні інфільтра-
ти 2. Реактивна лімфоїдна гіперплазія. 3. Інші. Ж. Вто-
ринні пухлини. 1. Метастатичні пухлини. 2. Пряме про-
ростання. З. Кісти і пухлиноподібні ураження. 1. Хо-
ристоми: а) кон’юнктивальний або рогівковий епітелій; 
б) ектопічна слізна залоза. 2. Травматична епітеліальна 
імплантаційна кіста. 3. Інші. ІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИ-
НОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ЗОРОВОЇ ЧАСТИНИ СІТ-
КІВКИ. А. Ембріональні нейроектодермальні пухлини. 
1. Ретинобластома: а) недиференційована ретинобласто-
ма; б) диференційована ретинобластома. 2. Медулоепі-
теліома (диктіома). Б. Ґліальні пухлини і пухлиноподіб-
ні ураження. 1. Астроцитома. 2. Масивний ґліоз сітків-
ки. 3. Інші. В. Судинні пухлини і пухлиноподібні уражен-
ня. 1. Анґіоматоз сітківки (геманґіобластома). 2. Кавер-
нозна геманґіома. 3. Капілярні телеанґіектазії (мілі арні 
аневризми Лебера). 4. Інші. Г. Пухлини і пухлиноподібні 
ураження кровотворної або лімфоїдної тканини. 1. Злоя-
кісні: а) злоякісна лімфома; б) лейкоз; в) інші. 2. Пухли-
ноподібні ураження. Д. Інші пухлиноподібні ураження 
(псевдопухлини). Е. Вторинні пухлини. ІІІ. ПУХЛИНИ 
І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ НЕПІҐМЕНТОВА-
НОГО ЕПІТЕЛІЮ ВІЙЧАСТОЇ ЧАСТИНИ СІТКІВКИ. 
А. Ембріональні пухлини. 1. Медулоепітеліома (диктіо-
ма): а) доброякісна; б) злоякісна. 2. Тератоїдна медулое-
пітеліома: а) доброякісна; б) злоя кісна. Б. Пухлини і пух-
линоподібні ураження зрілоґо епітелію. 1. Гіперплазії: 
а) «аденома» Фукса; б) реактивна гіперплазія. 2. Адено-
ма, або доброякісна епітеліома. 3. Аденокарцинома, або 
злоякіс на епітеліома. В. Пухлини, які виникають у врод-
жених вадах розвитку. 1. Ґліоневрома. 2. Інші. Г. Некласи-
фіковані пухлини. ІV. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ ПІҐМЕНТНОГО ЕПІТЕЛІЮ РАЙДУЖНОЇ 
ОБОЛОНКИ, ВІЙЧАСТОГО ТІЛА І СІТКІВКИ. А. Гіпер-
плазія. Б. Аденома, або доброякісна епітеліома. В. Адено-
карцинома, або злоякісна епітеліома. Г. Кісти. V. ПУХЛИ-
НИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ДИСКА ЗОРО-
ВОГО НЕР ВА. А. Медулоепітеліома (диктіома). Б. Аст-
роцитома. В. Маґноцелюлярний невус (меланоцитома). 
Г. Гіперплазія юкстапапілярного піґментного епітелію 
сітківки. Д. Друзи. Е. Інші. VІ. ІНШІ І НЕКЛАСИФІКО-
ВАНІ ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ.

ПУХЛИНИ ОРБІТИ – Гістолоґічна класифікація 
пухлин орбіти. І. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРА-
ЖЕННЯ ФІБРОЗНОЇ ТКАНИНИ. А. Доброякісні.1. Фіб-
рома. 2. Інші. Б. Злоякісні. 1. Фібросаркома. 2. Інші. 
ІІ. КСАНТОМАТОЗНІ І ГІСТІОЦИТАРНІ ПУХЛИНИ 
І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Доброякісні. 
1. Ксантома. 2. Фіброзна гістіоцитома (фіброксантома). 
3. Ювенільна ксантоґранульома (невоксантоендотеліома). 
4. Інші. Б. Злоякісні. 1. Злоякісна фіброзна гістіоцитома 
(злоякісна фіброксантома). ІІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНО-
ПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ. А. Доб-
роякісні. 1. Грижоподібне випинання орбітального жиру. 
2. Ліпома. 3. Дифузний ліпоматоз. 4. Інші. ІV. ПУХЛИНИ 
ЕМБРІОНАЛЬНОЇ МЕЗЕНХІМИ І М’ЯЗОВОЇ ТКАНИ-
НИ. А. Ембріональна саркома. Б. Рабдоміосаркома. 1. Ем-
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бріональна рабдоміо саркома. 2. Альвеолярна рабдоміосар-
кома. 3. Інші. В. Гладеньком’язові пухлини. V. ПУХЛИНИ 
І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ І 
ЛІМ ФАТИЧНИХ СУДИН. А. Доброякісні. 1. Геманґіо-
ма: а) капілярна; б) кавернозна; в) гроноподібна, вклю-
чаючи артеріо-венозний тип; г) геманґіоперицитома. 
2. Лімфанґіома. 3. Інші. Б. Злоякісні. 1. Геманґіосаркома 
(злоякісна геманґіоендотеліома). 2. Злоякісна геманґіо-
перицитома. 3. Саркома Капоші. 4. Інші. VІ. ПУХЛИНИ 
І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ КІСТКИ І ХРЯЩА. 
А. Доброякісні. 1. Остеома. 2. Остеобластома. 3. Хонд-
рома. 4. Інші. Б. Пухлини з невизначеним характером пе-
ребігу (пухлини проміжного типу). 1. Ґіґантоклітинна 
пухлина (остеокластома). 2. Фіброзна дисплазія. 3. Оси-
фікуюча фіброма. 4. Геманґіоендотеліома кістки. В. Зло-
якісні. 1. Остеоґенна саркома. 2. Хондросаркома. 3. Ме-
зенхімальна хондросаркома (геманґіоперицитома з хонд-
роїдною стромою, мезенхімома). 4. Хордома. 5. Мієлома. 
6. Інші. Г. Пухлиноподіб ні ураження. 1. Проста кісткова 
кіс та. 2. Аневризмальна кісткова кіста. 3. Еози нофільна 
ґранульома. 4. Хвороба Хенда – Шюллера – Крисчена. 
5. Холестеатома. 6. «Бура пухлина» при гіперпаратире-
оїдизмі. 7. Інші. VІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ І ВЕҐЕТАТИВ-
НОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. А. Доброякісні. 1. Травма-
тична неврома. 2. Нейрофіброма і плексиформна неврома. 
3. Нейрофіброматоз. 4. Неврилемома (шванома). 5. Хемо-
дектома (параґанґліома). 6. Інші. Б. Злоякісні. 1. Злоякісна 
неврилемома (злоякісна шванома). 2. Злоякісна хемодек-
тома (злоякісна параґанґліома). 3. Інші. VІІІ. ПУХЛИНИ 
ЗОРОВОГО НЕРВА. А. Ґліоми. 1. Пілоцитарна астроци-
тома (ювенільна астроцитома). 2. Злоякісна астроцитома. 
3. Інші. Б. Менінґіоми. 1. Менінґотеліоматозна (ендотеліо-
матозна) менінґіома. 2. Псамоматозна менінґіома. 3. Інші. 
ІХ. ПУХЛИНИ, МОЖЛИВО, ЕКСТРАҐОНАДНОГО ЗА-
РОДКОВО-КЛІТИННОГО ПОХОДЖЕННЯ І/АБО ПУХ-
ЛИНИ АБО ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ, ЯКІ ВИ-
НИКАЮТЬ У ВАДАХ РОЗВИТКУ. А. Доброякісні 1. Де-
рмоїдна кіста. 2. Тератома. 3. Мозкова грижа. 4. Ектопії 
нейроґліальної тканини. 5. Ектопія слізної залози. 6. Інші. 
Б. Злоякісні. 1. Ембріональний рак. 2. Інші. Х. ПУХЛИНИ 
МЕЛАНОҐЕННОЇ СИСТЕМИ. А. Вроджений меланоз. 
Б. Клітинний голубий невус. В. Злоякісний голубий невус. 
Г. Інші. ХІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ КРОВОТВОРНОЇ АБО ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ. 
А. Пухлиноподібні ураження. Б. Ураження лімфоїдної 
тканини проміжного типу. В. Злоякісні лімфоми. 1. Но-
дулярна лім фосаркома. 2. Дифузна лімфосаркома, вклю-
чаючи пухлину Беркіта. 3. Ретикулосаркома. 4. Плазмоци-
тома. 5. Хвороба Ходжкіна. 6. Інші. Г. Системні хвороби. 
1. Мієлоїдна саркома (ґранулоцитарна саркома, хлорома). 
2. Лімфоїдні пухлини з первинною макроґлобулінемією 
(пухлина Вальденстрема). 3. Мієлома. 4. Гістіоцитоз Х. 
5. Інші. ХІІ. ЗАПАЛЬНІ ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ (ЗАПАЛЬНІ ПСЕВДОПУХЛИНИ) А. Реактивна лім-
фоїдна гіперплазія (лімфоїдна псевдопухлина). Б. Склеро-
зуюче запальне ураження. В. Хронічний міозит. Г. Ноду-
лярний фасціїт. Д. Ліпоґранульома. Е. Специфічні ґрану-

льоми. Є. Мукоцеле. Ж. Плазмоклітинна псевдопухлина 
(доброякісна плазмоцитома). З. Хвороба Ґрейвса – Базе-
дова. И. Ґранульоматоз Веґенера. І. Інші. ХІІІ. ВТОРИН-
НІ ПУХЛИНИ. А. Метастатичні пухлини. Б. Пухлини, які 
розповсюджуються із первинних вогнищ у суміжних ді-
лянках. 1. Із пухлин повік. 2. Із пухлин кон’юнктиви. 3. Із 
пухлин ока. 4. Із пухлин приносових пазух. 5. Із внутріш-
ньочерепних пухлин. ХІV. ІНШІ НЕКЛАСИФІКОВАНІ 
ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. 

ПУХЛИНИ СЛІЗНОЇ ЗАЛОЗИ. І. ЕПІ ТЕЛІАЛЬНІ 
ПУХЛИНИ. А. Аденома. 1. Плеоморфна аденома (доб-
роякісна змішана пухлина). 2. Інші аденоми. Б. Мукое-
підермальна пухлина. В. Рак. 1. Рак у плеоморфній аде-
номі (злоякісна змішана пухлина). 2. Аде нокістозний 
рак. 3. Аденокарцинома. 4. Ін ші. ІІ. ПУХЛИНИ І ПУХ-
ЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ КРОТВОРНОЇ АБО ЛІМ-
ФОЇДНОЇ ТКАНИНИ. ІІІ. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. 
ІV. ЗАПАЛЬНІ І ІНШІ ПУХЛИНОПО ДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ (ЗАПАЛЬНІ ПСЕВДОПУХЛИНИ). А. Хронічний 
дакріо аденіт. Б. Доброякісне лімфоепітеліальне уражен-
ня. В. Дакріопс. Г. Інші. V. ІНШІ І НЕКЛАСИФІКОВАНІ 
ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ.

ПУХЛИНИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ – Гіс-
толоґічна класифікація пухлин передміхурової залози 
(ВООЗ, 1980). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доб-
роякісні. Б. Злоякісні. 1. Аденокарцинома (рак): а) дріб-
ноацинарна, б) велико ацинарна, в) кріброзна, г) солід-
но-трабекулярна, д) інші. 2. Перехідно-клітинний рак. 
3. Плоскоклітинний рак. 4. Недиференційований рак. 
ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 
Б. Злоякісні. 1. Рабдоміосаркома. 2. Лейо міосаркома. 
3. Інші. ІІІ. ІНШІ ТИПИ ПУХЛИН. ІV. ВТОРИН-
НІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ І АНОМАЛІЇ ЕПІ-
ТЕЛІЮ. А. Вузлова гіперплазія. Б. Інші гіперплазії 1. Гі-
перплазія, пов’язана з атрофією (постатрофічна гіпер-
плазія). 2. Вогнищева внут рішньоацинарна гіперплазія 
(вторинна гіперплазія). 3. Гіперплазія базальних клітин. 
В. Атрофія. Г. Плоскоклітинна метаплазія. Д. Запалення. 
1. Хронічний простатит. 2. Ґранульоматозний простатит. 
3. Малакоплакія.

ПУХЛИНИ ПЕЧІНКИ – Гістолоґічна класифі-
кація пухлин печінки. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. 
А. Доброякісні. 1. Печінково-клітинна аденома (гепато-
целюлярна аденома). 2. Аденома внутрішньопечінкових 
жовчних проток. 3. Цист аденома внутрішньопечінкових 
жовчних проток. Б. Злоякісні. 1. Гепатоцелюлярний рак 
(печінково-клітинний рак). 2. Холанґіокарцинома (рак 
внутрішньопечінкових жовчних проток). 3. Цистадено-
карцинома жовчних проток. 4. Змішаний гепатохоланґіо-
целюлярний рак. 5. Гепатобластома. 6. Недифереційова-
ний рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Геманґіо-
ма. Б. Інфантильна геманґіоендотеліома. В. Геманґіосар-
кома. Г. Ембріональна саркома. Д. Інші. ІІІ. РІЗНІ ТИ-
ПИ ПУХЛИН. А. Тератома. Б. Карциносаркома. В. Інші. 
ІV. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. V. ПУХЛИНИ 
КРОВОТВОРНОЇ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН. VІ. МЕТА-
СТАТИЧНІ ПУХЛИНИ. VІІ. АНОМАЛІЇ ЕПІТЕЛІЮ. 
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А. Дисплазія печінкових клітин. Б. Аномалії жовчної 
протоки. VІІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. А. Га-
мартоми. 1. Мезенхімальна гамартома. 2. Біліарна га-
мартома (мікрогамартома, комплекс ван Мейє бурга). 
Б. Вроджені біліарні кістки. В. Вогнищева вузлова гі-
перплазія. Г. Компенсаторна часточкова гіперплазія. 
Д. Пурпурова печінка. Е. Гетеротопія. Є. Інші.

ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – Гісто-
лоґічна класифікація пухлин підшлункової залози. І. ЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аденома (па-
пілярна аденома). 2. Цистаденома. Б. Злоякісні. 1. Адено-
карцинома. 2. Плоскоклітинний рак. 3. Цистаденокарци-
нома. 4. Ацинарно-клітинний рак. 5. Недиференційований 
рак. ІІ. ПУХЛИНИ ОСТРІВЦІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗА-
ЛОЗИ. ІІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. ІV. РІЗНІ ІН-
ШІ ТИПИ ПУХЛИН. V. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИ-
НИ. VІ. ПУХЛИНИ КРОВОТВОРНОЇ І ЛІМ ФОЇДНОЇ 
ТКАНИН. VІІ. МЕТАСТАТИЧНІ ПУХЛИНИ. VІІІ. АНО-
МАЛІЇ ЕПІТЕЛІЮ. ІХ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. 
А. Кістозні утворення. 1. Вроджена кіста. 2. Ретенційна 
кіста. 3. Псевдокіста. 4. Паразитарна кіста. Б. Ліпоматоз-
на псевдогіпертрофія (ліпоматоз). В. Інші.

ПУХЛИНИ ПОРОЖНИНИ НОСА, ПРИНОСО-
ВИХ ПАЗУХ І НОСО ГЛОТКИ – Гістолоґічна класи-
фікація пухлин порожнини носа, приносових пазух і но-
соглотки. І. ДОБРОЯКІСНІ ЕПІ ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. 
1. Папілома. 2. Перехідно-клітинна папілома (цилінд-
роклітинна папілома, папілома із респі раторного епі-
телію): а) інвертована, б) екзофітна. 3. Аденома. 4. Он-
коцитома (оксифільна аденома). 5. Плеоморфна аденома 
(змішана пухлина). ІІ. ЗЛОЯКІСНІ ЕПІТЕЛІЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ. 1. Плоскоклітинний рак. 2. Бородавчастий (плос-
коклітинний) рак. 3. Веретено клітинний (плоскоклітин-
ний) рак. 4. Перехідно-клітинний рак ( циліндроклітин-
ний рак, раз без зроговіння, рак із респіраторного епі-
телію). 5. Аденокарцинома. 6. Слизова аденокарцинома. 
7. Аденокіс тозний рак. 8. Мукоепідермоїдний рак. 9. Не-
диференційований рак. 10. Носо глотковий рак: а) плос-
коклітинний рак із зроговінням, б) рак без зроговіння, 
в) не диференційований рак. ІІІ. ПУХЛИНИ М’ЯКИХ 
ТКАНИН. А. Доброякісні. 1. Геманґіома. 2. Геманґіо-
перицитома. 3. Лімфанґіома. 4. Нейрофіброма. 5. Нев-
рилемома (шванома). 6. Міксома. 7. Фі б роксантома 
(фіброзна гістіоцитома). 8. Юнацька анґіофіброма. 
9. Інші. Б. Злоякісні. 1. Злоякісна геманґіоперицитома. 
2. Фібросаркома. 3. Рабдоміосаркома. 4. Нейроґенна сар-
кома (нейрофіброксантома і злоякісна шванома). 5. Зло-
якісна фіброксантома (злоякісна фіброзна гіс тіоцитома). 
6. Інші. ІV. ПУХЛИНИ КІСТКИ І ХРЯЩА. А. Доброя-
кісні. 1. Хондрома. 2. Остеома. 3. Осифікуюча фіброма. 
4. Інші. Б. Злоякісні. 1. Хондросаркома. 2. Остеоґенна 
саркома. 3. Ін ші. V. ПУХЛИНИ ЛІМФОЇДНОЇ І КРО-
ВОТВОРНОЇ ТКАНИН. 1. Злоякісна лімфома: а) лім-
фосаркома, б) пухлина Беркіта, в) ретикулосаркома, 
г) лімфома Ходжкіна. 2. Плазмоцитома. VІ. ЗМІ ШАНІ 
ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Тератома. 2. Менінґіо-
ма. 3. Одонтоґенні пухлини. 4. Меланотична нейроек-
тодермальна пухлина (меланотична проґонома). 5. Інші. 

Б. Злоякісні. 1. Злоякісна меланома. 2. Ольфакторні ней-
роґенні (естезіонейроґенні) пухлини. 3. Інші.

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ 
ВЕЛИКОГО СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ 
КИШКИ – Гістолоґічна класифікація пухлин і пухли-
ноподібних процесів великого сосочка дванадцятипалої 
кишки. І. Гіперпластичні зміни слизової оболонки: а) гі-
перпластичні  поліпи  устя  (папіломатоз); б) гіпер-
пластичні інтрапапілярні поліпи; в) залозисто-кістозна 
гіперплазія перехідної складки; г) аденоматоз. ІІ. Епіте-
ліальні пухлини: а) папілярна аденома; б) рак.

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕ-
СИ ЖОВЧНОГО МІХУРА І ПОЗАПЕЧІНКОВИХ 
ЖОВЧНИХ ПРОТОК – Гістолоґічна класифікація пух-
лин жовчного міхура і позапечінкових жовчних проток. 
І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аде-
нома (папілярна аденома) Б. Злоякісні. 1. Аденокарци-
нома. 2. Плоскоклітинний рак 3. Недиференційований 
рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ  ПУХЛИНИ . А . Зернис-
то-клітинна  пухлина  («Міобластома»).  Б . Емб-
ріональна рабдоміосаркома («ботріоїдна саркома»). 
ІІІ. РІЗНІ ТИПИ ПУХЛИН. А. Карциносаркома. Б. Інші. 
ІV. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. V. ПУХЛИНИ 
КРОВОТВОРНОЇ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН. VІ. МЕТА-
СТАТИЧНІ ПУХЛИНИ. VІІ. АНОМАЛІЇ ЕПІТЕЛІЮ.
VІІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. А. Випинання 
стінки жовчного міхура. 1. Аденоміоматозна гіпер плазія. 
2. Проліферативний залозистий холецистит. Б. Фіброк-
сантоґранульома. В. Поліпи. Г. Вроджена кіста (кіста за-
гальної жовчної протоки). Д. Гетеротопія. Е. Інші.

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ 
МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ – Гістолоґічна класифікація 
пухлин молочних залоз. І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ. А. Доброякісні. 1. Внутрішньопротокова папілома. 
2. Аденома соска. 3. Аденома: а) тубулярна; б) з озна-
ками лактації. 4. Інші. Б. Злоякісні. 1. Неінфільтруючі: 
а) внутрішньопротоковий рак; б) часточковий рак in situ. 
2. Інфільтруючі: а) інфільтруючий протоковий рак; б) ін-
фільтруючий протоковий рак з переважанням внутрішнь-
опротокового компонента; в) інфільтруючий часточковий 
рак; г) слизовий рак; д) медулярний рак; е) папілярний 
рак; є) тубулярний рак; ж) аденокістозний рак; з) секре-
торний (ювенільний) рак; и) апо криновий рак; і) рак з 
метаплазією: плоскоклітинного типу, веретеноклітин-
ного типу, хондроїдного і остеоїдного типів, змішаного 
типу; ї) інші. 3. Хвороба Педжета соска. ІІ. ЗМІШАНІ 
СПОЛУЧНО ТКАНИННІ І ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ. А. Фіброаденома. Б. Листоподібна пухлина (лис-
топодібна цистосаркома). В. Карциносаркома. ІІІ. ІНШІ 
ТИПИ ПУХЛИН. А. Пухлини м’яких тканин. Б. Пухли-
ни шкіри. В. Пухлини кровотворної і лімфоїдної тканин. 
ІV. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. V. ДИС ПЛАЗІЯ 
МОЛОЧНОЇ  ЗАЛОЗИ  (ФІБ  РОЗНО-КІСТОЗНА 
ХВОРОБА). VІ .  ПУХЛИНОПОДІБНІ  УРАЖЕН-
НЯ. А. Ектазія проток. Б. «Запальні псевдопух-
лини». В. Гамартома. Г. Ґінекомастія .Д. Інші. 

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ 
ЯЄЧНИКІВ – Гістолоґічна класифікація пухлин яєчни-

 ПУХЛИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ ЯЄЧНИКІВ
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ків (ВООЗ, 1973). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Се-
розні пухлини. 1. Доброякісні: а) цистаденома і папіляр-
на цистаденома; б) поверхнева папілома; в) аденофібро-
ма і цистаденофіброма. 2. Межові (потенційно низького 
ступеня злоякісності):а) цистаденома і папілярна циста-
денома; б) поверхнева папілома; в) аденофіброма і циста-
денофіброма. 3. Злоякісні: а) аденокарцинома, папілярна 
аденокарцинома і папілярна цистаденокарцинома; б) по-
верхнева папілярна карцинома; в) злоякісна аденофібро-
ма і цист аденофіброма. Б. Муцинозні пухлини. 1. Доб-
роякісні: а) цистаденома; б) аденофіброма і цистадено-
фіброма. 2. Межові (потенційно низького ступеня злоя-
кісності): а) цистаденома; б) аденофіброма і цистадено-
фіброма. 3. Злоякісні: а) аденокарцинома і цистаденокар-
цинома; б) злоякісна аденофіброма і цистаденофіброма. 
В. Ендометріоїдні пухлини. 1. Доброякісні: а) аденома 
і цистаденома; б) аденофіброма і цистаденофіброма. 
2. Межові (потенційно низького ступеня злоякісності): 
а) аденома і цистаденома; б) аденофіброма і цистадено-
фіброма. 3. Злоякісні: а) карцинома: 1) аденокарцинома, 
2) аденоакантома, 3) злоякісна аденофіброма і цистаде-
нофіброма; б) ендометріоїдна стромальна саркома; в) ме-
зодермальні (мюлерові) змішані пухлини, гомолоґічні і 
гетеролоґічні. Г. Світлоклітинні (мезонефроїдні) пухли-
ни. 1. Доброякісні: аденофіброма. 2. Межові (потенційно 
низького ступеня злоякісності). 3. Злоякісні: карцинома і 
аденокарцинома. Д. Пухлини Бруннера. 1. Доброякісні. 
2. Межові (межової злоякісності). 3. Злоякісні. Е. Змі-
шані епітеліальні пухлини. 1. Доброякісні. 2. Межові 
(межової злоякісності). 3. Злоякісні. Є. Недиференцій-
ована  карцинома .  Ж .  Некласифіковані епітеліальні 
пухлини. ІІ. ПУХЛИНИ СТРОМИ СТАТЕВОГО ТЯЖА. 
А. Ґранулозо-стромально клітинні пухлини. 1. Ґрануло-
зоклітинна пухлина. 2. Група теком–фібром: а) текома; 
б)фіброма; в) некласифіковані . Б. Андробластоми: 
пухлини із сустеноцитів і ґландулоцитів. 1. Високодифе-
ренційовані: а) тубулярна андробластома; пухлина із сус-
теноцитів; б) тубулярна андробластома із накопиченням 
ліпідів; пухлина із сустеноцитів з накопиченням ліпідів 
(ліпідна фолікулома Лесена); в) пухлина із сустено-
цитів і ґландулоцитів; г) пухлина із ґландулоцитів, пух-
лина із гілюсних клітин. 2. Проміжні (перехідного дифе-
ренціювання). 3. Низькодиференційовані (саркоматоїд-
ні) 4. З гетеролоґічними елементами. В. Гінандроблас-
тома. Г. Некласифіковані пухлини строми статевого тя-
жа. ІІІ. ЛІПІДНО-КЛІТИННІ (ЛІПОЇДНО-КЛІТИННІ) 
ПУХЛИНИ. ІV. ҐЕРМІНОҐЕННІ ПУХЛИНИ. А. Дисґер-
мінома. Б. Пухлина ендодермального синуса. В. Ембріо-
нальна карцинома. Г. Поліембріома. Д. Хоріон епітеліома. 
Е. Тератоми. 1. Незрілі. 2. Зрі лі: а) солідні, б) кістозні: 
1) дермоїдна кіста, 2) дермоїдна кіста з малігнізацією. 
3. Монодермальні (високоспеціалізова ні): а) струма яєч-
ника, б) карциноїд, в) струма яєчника і карциноїд, г) ін-
ші. Є. Змішані ґерміноґенні пухлини. V. ҐОНАДОБЛАС-
ТОМА. А. Чиста (без доміш ку інших форм). Б. Зміша-
на з дисґерміномою та іншими формами ґерміноґенних 
пухлин. VІ. ПУХЛИНИ М’ЯКИХ ТКАНИН, НЕСПЕ-
ЦИФІЧНІ ДЛЯ ЯЄЧНИКІВ. VІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ 

ПУХЛИНИ. VІІІ. ВТОРИННІ (МЕТАСТАТИЧНІ) ПУХ-
ЛИНИ. ІХ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. А. Лютео-
ма вагітності. Б. Гіперплазія строми яєчника і гіперте-
коз. В. Масивний набряк яєчника. Г. Єдина фолікуляр-
на кіста і кіста жовтого тіла. Д. Множинні фолікуляр-
ні кісти (полікістозні яєчники). Е. Множинні лютеїнізо-
вані фолікулярні кісти і /або жовті тіла. Є. Ендометріоз. 
Ж. Поверхневі епітеліальні кісти включення (ґермінальні 
кісти включення). З. Прості кісти. И. Запальні процеси. 
І. Параова ріальні кісти.

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ ОРОФАРИНҐЕАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – Гістолоґіч-
на класифікація пухлин орофаринґеальної ділянки (ВО-
ОЗ, 1971). І. ПУХЛИНИ СКВАМОЗНОГО ЕПІТЕЛІЮ. 
А. Доброякісні. 1. Плоскоклітинна папілома. Б. Зло-
якісні. 1. Інтраепітеліальна карцинома (карцинома in 
situ).2. Плоскоклітинний рак. 3. Різновиди плоскоклітин-
ного раку: а) верукозна карцинома, б) веретеноклітинна 
карцинома, в) лімфоепітеліома. ІІ. ПУХЛИНИ, ЯКІ ВИ-
НИКАЮТЬ ІЗ ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ (пухлини 
слинних залоз вилучаються). ІІІ. ПУХЛИНИ, ЯКІ ВИНИ-
КАЮТЬ ІЗ М’ЯКИХ ТКАНИН. А. Доброякісні. 1. Фібро-
ма. 2. Ліпома. 3. Лейоміома. 4. Рабдоміома. 5. Хондрома. 
6. Остеохондрома 7. Геманґіома: а) капілярна, б) кавер-
нозна. 8. Доброякісна геманґіоендотеліома. 9. Доброякісна 
геманґіоперицитома. 10. Лімфанґіома: а) капілярна, б) ка-
вернозна, в) кіс тозна. 11. Нейрофіброма. 12. Неврилемома 
(шванома). Б. Злоякісні. 1. Фібросар кома. 2. Ліпосарко-
ма. 3. Лейоміосар кома. 4. Рабдоміосаркома. 5. Хондросар-
кома. 6. Злоякісна геманґіоендотеліома (анґіо саркома). 
7. Злоякісна геманґіоперицитома. 8. Злоякісна лімфанґіо-
ендотеліома (лімфанґіосаркома). 9. Злоякісна шванома. 
ІV. ПУХЛИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ МЕЛАНОҐЕННОЇ 
СИСТЕМИ. А. Доброякісні. 1. Піґментний невус. 2. Непіґ-
ментний невус. Б. Злоякісні. Злоякісна меланома. V. ПУХ-
ЛИНИ СУПЕРЕЧЛИВОГО АБО НЕЯСНОГО ГІСТО-
ҐЕНЕЗУ. А. Доброякісні. 1. Міксома. 2. Зернисто-клітинна 
пухлина (зернисто-клітинна «міобластома»). 3. Вроджена 
«міобластома». Б. Злоякісні. 1. Злоякісна зернисто-клітин-
на пухлина [злоякісна (неорґаноїдна) зернисто-клітинна 
«міобластома»]. 2. Альвеолярна м’яко тканинна саркома 
(злоякісна орґаноїдна зернисто-клітинна «міобластома»). 
3. Саркома Капоші. VІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИ-
НИ. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ СТАНИ. 1. Звичайна боро-
давка. 2. Сосочкова гіперплазія. 3. Доброякісне лімфоепі-
теліальне ураження. 4. Слизова кіста. 5. Фіброзне розрос-
тання. 6. Вроджений фіброматоз. 7. Ксантоґранульома. 
8. Піоґенна ґранульома. 9. Периферична ґіґантоклітинна 
ґранульома (ґіґантоклітинний епуліс). 10. Травматична не-
врома. 11. Нейрофіброматоз.

ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ ЩЕЛЕПНИХ КІСТОК – Гістолоґічна класифік-
ція пухлин і пухлиноподібних уражень щелепних кіс-
ток. І. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ОДОНТОҐЕННИМ АПАРАТОМ. А. Доб-
роякісні. 1. Амелобластома. 2. Кальцинуюча епітеліаль-
на одонтоґенна пухлина. 3. Амелобластична фіброма. 
4. Аденоматоїдна одонтоґенна пухлина (аденоамело-

 ПУХЛИНИ ОРОФАРИНҐЕАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ – ПУХЛИНИ ЩЕЛЕПНИХ КІСТОК
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бластома). 5. Кальцинуюча одонтоґенна кіста. 6. Де-
нтинома. 7. Амелобластична фіброодонтома. 8. Одон-
тоамелобластома. 9. Одонтома. 10. Фіброма (одон-
тоґенна фіброма). 11. Міксома (міксофіброма). 12. Це-
ментома: а) доброякісна (справжня цементома); б) це-
ментуюча фіброма; в) періапікальна цементодисплазія 
(пе ріапікальна фіброзна дисплазія); г) ґіґантоклітинна 
цементома (родинна множинна цементома). 13. Мела-
нотична нейроектодермальна пухлина немовлят (мела-
нотична проґонома, меланоамелобластома). Б. Злоякіс-
ні. 1. Одонтоґенна карцинома: а) злоякісна амелобласто-
ма; б) первинна внутрішньокісткова карцинома; в) інші 
карциноми, які виникають із одонтоґенного епітелію, 
включаючи карциноми із епітелію одонтоґенних кіст. 
2. Одонтоґенна саркома: а) амелобластична фібросар-
кома (амелобластична саркома); б) амелобластична 
одонтосаркома. ІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ 
УРАЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КІСТКОЮ. А. Остеоґенні 
пухлини 1. Осифікуюча фіброма (фіброостеома). Б. Не-
пухлинні ураження. 1. Фіброза дисплазія. 2. Херувізм. 
3. Центральна ґіґантоклітинна ґранульома (ґіґантоклі-
тинна репаративна ґранульома). 4. Аневризмальна кіс-
ткова кіста. 5. Проста кісткова кіста (травматична, ге-
мораґічна кісткова кіста). ІІІ. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ КІСТИ. 
А. Одонтоґенні: а) примордіальна кіста (кератокіста); 
б) ґінґівальна кіста; в) кіста прорізування; г) дентальна 
(фолікулярна) кіста. 2. Неодонтоґенні: а) кіста носопід-
небінної протоки (кіста різцевого каналу); б) ґлобуло-
максилярна кіста; в) носогубна (носоальвеолярна) кіста. 
Б. Запальні. 1. Радикулярна кіста. ІV. НЕКЛАСИФІКО-
ВАНІ УРАЖЕННЯ.

ПУХЛИНИ СЕЧОВОГО МІХУРА – Гістолоґіч-
на класифікація пухлин сечового міхура (ВООЗ, 1973). 
І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Перехідноклітинна 
папілома. Б. Перехідноклітинна папілома, інвертова-
ний тип. В. Плоскоклітинна папілома. Г. Перехідноклі-
тинний рак. Д. Варіанти перехідноклітинноного  раку. 
1. Із  плоскоклітинною  метаплазією .  2. Із  зало-
зистою  метаплазією .  3. Із плоскоклітинною і зало-
зистою метаплазією. Е. Плоскоклітинний рак. Є. Аде-
нокарцинома. Ж. Недиференці йований рак. ІІ. НЕЕПІ-
ТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. Б. Злоякісні. 
1. Рабдоміосаркома. 2. Інші новоутвори. ІІІ. ЗМІША-
НА ГРУПА ПУХЛИН. А. Фео хромоцитома. Б. Лімфо-
ми. В. Карциносаркома. Г. Злоякісна меланома. Д. Ін-
ші новоутвори. ІV. МЕТАСТАТИЧНІ ПУХЛИНИ І 
ВТОРИННІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ. V. НЕКЛАСИФІ-
КОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. НЕПУХЛИННІ ЗМІНИ ЕПІ-
ТЕЛІЮ. А. Сосочковий (поліпоїдний) «цистит». Б. Гніз-
да фон Брунна. В. Кіс тозний «цистит». Г. Залозиста ме-
таплазія. Д. «Нефроґенна аденома». Е. Плоскоклітин-
на метаплазія. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. 
А. Фолікулярний цистит. Б. Малакоплакія. В. Амілоїдоз. 
Г. Фіброзний (фіброепітеліальний) поліп. Д. Ендомет-
ріоз. Е. Гамартоми. Є. Кісти.

ПУХЛИНИ СЛИННИХ ЗАЛОЗ – Гістолоґіч-
на класифікація пухлин слинних залоз (ВООЗ, 
1972). І. ЕПІТЕЛІАЛЬ НІ ПУХЛИНИ. А. Аденоми. 

1. Плеоморф на аденома (змішана пухлина). 2. Мономор-
фна аденома: а) аденолімфома; б) оксифільна; в) інша. 
Б. Мукоепідермоїдна пухлина. В. Ацинозно-клітинна 
пухлина. Г. Карциноми. 1. Аденокістозний рак. 2. Аде-
нокарцинома. 3. Епідермоїдний рак. 4. Недиференцій-
ований рак. 5. Рак у плеоморфній аденомі (злоякісна 
змішана пухлина). ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. 
ІІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. ІV. СПОРІД-
НЕНІ СТАНИ (МЕЖОВІ І НЕПУХЛИННІ ПРОЦЕСИ). 
А. Доброякісне лімфоепітеліальне ураження. Б. Сіалоз. 
В. Онкоцитоз.

ПУХЛИНИ СТРАВОХОДУ – гістолоґічна класифі-
кація пухлин стравоходу (ВООЗ, 1977). І. ЕПІТЕЛІАЛЬ-
НІ ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Плоскоклітинна па-
пілома. Б. Злоякісні. 1. Плоскоклі тинний рак. 2. Адено-
карцинома. 3. Аденокістозний рак. 4. Мукоепідермоїд-
ний рак. 5. Залозисто-плоскоклітинний рак. 6. Неди-
ференційований рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИ-
НИ. А. Доброякісні. 1. Лейоміома. 2. Інші. Б. Злоякісні. 
1. Лейоміосаркома. 2. Інші. ІІІ. ЗМІШАНІ ПУХЛИНИ. 
А. Карциносаркома. Б. Меланома. В. Інші. ІV. ВТОРИН-
НІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Гетеротопії. 
Б. Вродже ні кістки. В. Фіброваскулярний (фіброзний) 
поліп.

ПУХЛИНИ ТРАХЕЇ, БРОНХІВ, ЛЕГЕНЬ – Гіс-
толоґічна класифікація пухлин легень (ВООЗ, 1981). 
І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. 1. Папілома: а) плоскок-
літинна, б) перехідно-клітинна. 2. Аденома: а) плеомор-
фна («змішана пухлина»), б) мономорфна, в) інші ти-
пи. Б. Дисплазія і рак in situ. В. Злоякісні. 1.Плоскоклі-
тинний рак (епідермоїдний рак): а) веретеноклітинний 
(плоскоклітинний) рак. 2. Дрібноклітинний рак: а) вів-
сяноклітинний рак, б) рак із клітин проміжного типу, 
в) комбінований вівсяноклітинний рак. 3. Аденокарци-
нома: а) ацинарна, б) папілярна, в) бронхоальвеоляр-
ний рак, г) солідний рак з утворенням слизу. 4. Вели-
коклітинний рак: а) ґіґантоклітинний; б) світлоклітин-
ний. 5. Залозисто-плоскоклітинний рак. 6. Карциноїдна 
пухлина. 7. Рак бронхіальних залоз: а) аденокістозний, 
б) мукоепідермоїдний, в) інші. ІІ. ПУХЛИНИ М’ЯКИХ 
ТКАНИН. ІІІ. МЕЗОТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доб-
роякісна мезотеліома. Б. Злоякісна мезотеліома. 1. Епі-
теліальна. 2. Фіброзна (веретено клітинна). 3. Біфазна. 
ІV. ІНШІ ТИПИ РІЗНИХ ПУХЛИН. А. Доброякісні. 
Б. Злоякісні. 1. Карциносаркома. 2. Леґенева бласто-
ма. 3. Злоякісна меланома. 4. Злоякісні лімфоми. 5. Ін-
ші. V. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. VІ. НЕКЛАСИФІКО-
ВАНІ ПУХЛИНИ. VІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕН-
НЯ. А. Гамартома. Б. Лімфо проліферативні ураження. 
В. «Пухлинка» (tumorlet). Г. Еозинофільна ґранульома. 
Д. «Склерозуюча геманґіома». Е. «Запальна псевдопух-
лина». Є. Інші.

ПУХЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИС-
ТЕМИ – Гістолоґічна класифікація пухлин централь-
ної нервової системи (ВООЗ, 1979). І. НЕЙРОЕПІТЕЛІ-
АЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Астроцитарні пухлини. 1. Ас-
троцитома: а) фібрилярна астроцитома; б) протоплаз-

 ПУХЛИНИ СЕЧОВОГО МІХУРА – ПУХЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
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матична астроцитома; в) гемістоцитична астроцито-
ма. 2. Пілоцитарна астроцитома. 3. Суб епендимальна 
ґіґантоклітинна астроцитома (внутрішньошлуночкова 
пухлина при туберозному склерозі). 4. Астроблас тома. 
5. Анапластична (злоякісна) астроцитома. Б. Оліґо-
дендроґліальні пухлини. 1. Оліґодендроґліома. 2. Змі-
шана оліґоастроцитома. 3. Анапластична (злоякі сна) 
оліґодендроґліома. В. Пухлини епендими і хоріоїдно-
го сплетіння. 1. Епендимома: а) міксопапілярна епен-
димома; б) папілярна епендимома; в) суб епендимома. 
2. Анапластична (злоякісна) епендимома. 3. Папіло-
ма хоріоїдного сплетіння. 4. Анапластична (злоякісна) 
папілома хоріоїдного сплетення. Г. Пухлини із клітин 
шишкоподібної залози. 1. Пінеоцитома (пінеалоцито-
ма). 2. Пінеобластома (пінеалобластома). Д. Пухлини 
нейронів. 1. Ґанґліоцитома. 2. Ґанґліоґліома. 3. Ґанґліо-
нейробластома. 4. Анапластична (злоякісна) ґанґліоци-
тома і ґанґліоґліома. 5. Нейробластома. Е. Низькодифе-
ренційовані і ембріональні пухлини. 1. Ґліобластома: 
а) ґліо бластома з саркоматозним компонентом (зміша-
на ґліобластома і саркома); б) ґіґантоклітинна ґліоблас-
тома. 2. Медуло бластома: а) десмопластична медулоб-
ластома; б) медуломіобластома. 3. Медулоепітеліома. 
4. Примітивна полярна спонґіобластома. 5. Ґліоматоз 
мозку. ІІ. ПУХЛИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ОБОЛО-
НОК НЕРВІВ. А. Неврилемома (шванома, неврино-
ма). Б. Анапластична (злоякі сна) неврилемома (шва-
нома, невринома). В. Неврофіброма. Г. Анапластична 
(злоякісна) неврофіброма (нейрофібросаркома), ней-
роґенна саркома). ІІІ. ПУХ ЛИ НИ МОЗКОВИХ ОБО-
ЛОНОК І СПО РІДНЕНИХ ТКАНИН. А. Менінґіома. 
1. Менінґотеліоматозна (арахнотеліоматозна, ендо-
теліоматозна, синцитіальна). 2. Фібробластична (фіб-
розна). 3. Змішана. 4. Псамоматозна. 5. Анґіоматозна. 
6. Геманґіобластична. 7. Геманґіоперицитарна. 8. Па-
пілярна. 9. Анапластична (злоякісна). Б. Менінґеаль-
ні саркоми. 1. Фібросаркома. 2. Поліморфно-клітин-
на саркома. 3. Первинний менінґеальний саркоматоз. 
В. Ксантоматозні пухлини. 1. Фіброксантома. 2. Ксан-
тосаркома (злоякісна фіброксантома). Г. Первинні мела-
нотичні пухлини. 1. Меланома. 2. Менінґеальний мела-
номатоз. Д. Інші пухлини. ІV. ПЕРВИННІ ЗЛОЯКІСНІ 
ЛІМ ФОМИ. V. ПУХЛИНИ КРОВОНОСНИХ СУДИН. 
А. Геманґіобластома (капілярна геманґіобластома, анґіо-
ретикулома, пухлина Ландау). Б. Монстроцелюлярна 
саркома (монстроклітинна саркома). VІ. ҐЕРМІНАТИВ-
НО-КЛІТИННІ ПУХЛИНИ. А. Ґермінома. Б. Ембріо-
нальний рак. В. Хоріонкарцинома. Г. Тератома. VІІ. ІН-
ШІ ДИЗОНТОҐЕНЕТИЧНІ ПУХЛИНИ І ПУХЛИНО-
ПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. А. Краніофаринґіома. Б. Кісти ки-
шені Ратке. В. Епідермоїдна кіста. Г. Дермоїдна кіста. 
Д. Колоїдна кіста третього шлуночка. Е. Ентероґенна 
кіста. Є. Інші кісти. Ж. Ліпома. З. Хористома (пітуїци-
тома, зернисто-клітинна «міобластома»). И. Нейрональ-
на гамартома гіпоталамуса. І. Назальна ґліальна гете-
ротопія (назальна ґліома). VІІІ. СУДИННІ ВАДИ РОЗ-
ВИТКУ. А. Капілярна телеанґіектазія. Б. Кавернозна 
анґіома. В. Артеріовенозна вада розвитку («анґіома»). 

Г. Венозна вада розвитку. Д. Хвороба Шпурге – Вебера 
(цереброфаціальний або церебротриґе мінальний анґіо-
матоз) ІХ. ПУХЛИНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІ-
ЗА. А. Аденоми гіпофіза.1. Ацидофільна. 2. Базофільна. 
3. Хромофобна. Б. Аденокарцинома гіпофіза. Х. ВТО-
РИННІ ПУХЛИНИ, ЯКІ ПРОРОСТАЮТЬ ІЗ ПРИЛЯ-
ГАЮЧИХ ТКАНИН. А. Пухлини яремного ґломусу (хе-
модектома, параґанґліома). Б. Хордома. В. Хондрома. 
Г. Хондросаркома. Д. Ольфакторна нейробластома (ес-
тезіонейробластома). Е. Аденокістозний рак (цилінд-
рома). Є. Інші пухлини. ХІ. МЕТАСТАТИЧНІ ПУХЛИ-
НИ. ХІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 

ПУХЛИНИ ШКІРИ – Гістолоґічна класифікація 
пухлин шкіри (ВООЗ, 1974). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ І ПУХЛИ НОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Базаль-
но-клітинний рак: а) поверхневий мультицентричний, 
б) тип «морфеа», в) фібро епітеліальний. Б. Плоскоклі-
тинний рак: а) аденоїдний плоскоклітинний рак, б) ве-
ретеноклітинний тип. В. Метатиповий рак. Г. Пухли-
ни потових залоз і споріднені ураження. 1. Доброякіс-
ні: а) папілярна сирингоаденома, б) папілярна гідраде-
нома, в) екринна спіраденома, г) екринна акроспірома, 
д) хондроїдна сирингома (типу змішаної пухлини слин-
них залоз), е) сирингома, є) екринна шкірна циліндрома, 
ж) гідроцистома (потова кіста), з) інші. 2. Злоякісні (рак 
потових залоз): а) злоякісні аналоґи пухлин потових за-
лоз, які перераховані вище, б) слизова аденокарцино-
ма, в) некласифіковані злоякісні пухлини потових залоз. 
Д. Пухлини сальних залоз. 1. Доброякісні: а) аденома 
сальних залоз. 2. Злоякісні: а) рак сальних залоз, б) рак 
сірчаних залоз. 3. Пухлиноподібні ураження: а) невус 
сальних залоз (Ядассона); б) «аденома» сальних залоз 
(Прингла); в) складна жирова кіста; г) гіпер плазія саль-
них залоз; д) ринофіма. Е. Пухлини із волосяного фолі-
кула. 1. Трихоепітеліома. 2. Трихофолікулома. 3. Три-
холемома. 4. Пухлина волосяного матрикса (обвапно-
вана епітеліома Малерба). 5. Інвертуючий фолікуляр-
ний кератоз. Є. Хвороба Педжета. 1. Молочної зало-
зи. 2. Інших локалізацій. Ж. Недиференційований рак. 
З. Кісти. 1. Кератинові кісти: а) волосяні кісти (фоліку-
лярні, сальні); б) епідермальні кісти. 2. Дермоїдні кіс-
ти. 3. Інші. И. Пухлиноподібні ураження. 1. Себорей-
ний кератоз. 2. Кератоакантома. 3. Доброякісний плос-
коклітинний кератоз (папілома з кератозом). 4. Вірусні 
ураження: а) вульгарна бородавка, б) плоска бородав-
ка, в) гострокінцева кондилома, г) контагіозний молюск. 
5. Гамартоми: а) бородавчастий невус, б) вугреподібний 
невус, в) інші. 6. Інші: а) acanthosis nigricans, б) псевдо-
епітеліоматозна гіперплазія, в) ізольо ваний фолікуляр-
ний дискератоз, г) сві т локлітинна акантома. І. Некла-
сифіковані. ІІ. ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ. А. Актинічний 
кератоз (сенільний кератоз). Б. Радіаційний дерматоз. 
В. Хвороба Боуена. Г. Еритроплазія Кейра. Д. Внутріш-
ньодермальна епітеліома Ядассона. Е. Піґментна ксеро-
дерма. Є. Інші. ІІІ. ПУХЛИНИ І УРАЖЕННЯ МЕЛА-
НОҐЕНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ. А. Доброякісні (невуси). 
1. Межовий невус. 2. Складний невус. 3. Внутрішньо-
дермальний невус. 4. Епітеліоїдний або веретеноклітин-

ПУХЛИНИ ШКІРИ
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ний невус. 5. Невус із балоноподібних клітин. 6. Гало-
невус. 7. Ґіґант ський піґментований невус. 8. Фіброз- 
на папула носа (інволютивний невус). 9. Голубий не-
вус. 10. Клітинний голубий невус. Б. Передракові зміни. 
1. Передраковий меланоз, меланотична пляма Хатчин-
сона. В. Злоякісні. 1. Злоякісна меланома. 2. Злоякісна 
меланома, яка виникла із передракового меланозу, вклю-
чаючи меланотичну пляму Хатчинсона. 3. Злоякісна ме-
ланома, яка виникла із голубого невусу. 4. Злоякісна ме-
ланома, яка виникла із ґіґантського піґментованого не-
вусу. Г. Непухлинні піґментні ураження. 1. Монгольська 
пляма. 2. Лентиґо. 3. Ефелід. ІV. ПУХЛИНИ М’ЯКИХ 
ТКАНИН І ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Пух-
лини фіброзної тканини. 1. Доброякісні: а) фіброма, 
б) дерматофіброма (гістіоцитома, склерозуюча геманґіо-
ма). 2. Злоякісні: а) випинаюча дерматофібросаркома, 
б) фібросаркома. 3. Пухлиноподібні ураження: а) фіб-
розний поліп шкіри, б) гіперпластичний рубець, в) ке-
лоїд, г) вузлуватий фасціїт. Б. Пухлини жирової ткани-
ни. 1. Доброякісні: а) ліпома; б) анґіоліпома; в) гібер-
нома. 2. Злоякісні: а) ліпосаркома. В. пух лини м’язів. 
1. Доброякісні: а) лейоміома. 2. Злоякісні: а) лейоміосар-
кома. Г. Пухлини кровоносних судин. 1. Доброякісні: 
а) геманґіома ґрануляційного типу (піоґенна ґранульо-
ма); б) капілярна геманґіома (ювенільна геманґіома); 
в) кавернозна геманґіома; г) бородавчаста кератотична 
геманґіома; д) група ґломічних пухлин: ґломічна пух-
лина, ґломанґіома, анґіоміома; е) анґіокератома: типи 
Мібеллі і Фордайса, тип Фабрі; є) інші. 2. Злоякісні: 
а) анґіосаркома (злоякісна геманґіоендотеліома); б) сар-
кома Капоші. 3. Пухлиноподібні ураження: а) реактив-
на судинна гіперплазія. Д. Пухлини лімфатичних судин. 
1. Доброякісні: а) лімфанґіома: капілярна, кавернозна, 
кістоподібна (гігрома). 2. Злоякісні: а) лімфанґіосарко-
ма (злоякісна лімфанґіо ендотеліома). Е. Пухлини пери-
феричних нервів. 1. Доброякісні: а) нейрофіброма і не-
врома у вигляді сплетіння; б) нейрилемома (шванома). 
2. Злоякісні: а) злоякісна шванома; б) інші. 3. Пухли-
ноподібні ураження: а) травматична неврома; б) ґліома 
носа; в) менінґіома шкіри; г) інші. Є. Пухлиноподібні 
ксантоматозні ураження. 1. Ксантома. 2. Фіброксанто-
ма. 3. Атипова фіброксантома. 4. Юве нільна ксантоґра-
нульома (ксантоендотелі ома). 5. Ретикулогістіоцитарна 
ґранульо ма (ретикулогістіоцитома). Ж. Інші пухлини і 
пухлиноподібні ураження. 1. Зернисто-клітинна пух-
лина. 2. Остеома шкіри. 3. Хондрома шкіри. 4. Міксо-
ма. 5. Вогнищеве ослизнення шкіри. 6. Мік соїдна кіста 
шкіри. 7. Фіброзна гамартома немовлят. 8. Рецидивую-
ча фіброма пальців. 9. Псевдосаркома. 10. Ревматоїд ний 
вузлик. 11. Псевдоревматоїдний вузлик (глибока кіль-
цеподібна ґранульо ма). 12. Пухлиноподібний кальци-
ноз. 13. Інші. V. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ ЗМІ-
НИ ГЕМАТОПОЕТИЧНОЇ І ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН. 
А. Грибоподібний мікоз. Б. Піґментна кропи в’янка (мас-
тоцитома). В. Лейкози. Г. Реактивна лімфоїдна гіпер-
плазія. Д. Доброякісна лімфоцитома шкіри. Е. Доброя-
кісний лімфоцитарний інфільтрат Джесснера. Є. Гістіо-
цитоз Х. Ж. Еозинофільна ґранульома. VІ. МЕТАСТА-

ТИЧНІ ПУХЛИНИ. VІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХ-
ЛИНИ.

ПУХЛИНИ ШЛУНКА – Гістолоґічна класифікація 
пухлин шлунка (ВООЗ, 1977). І. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХ-
ЛИНИ. А. Доброякісні. 1. Аденома: а) папілярна (вільоз-
на); б) тубулярна; в) папілярно-тубулярна. Б. Злоякісні. 
1. Аденокарцинома: а) папілярна; б) тубулярна; в) му-
цинозна; г) перснеподібно-клітинна. 2. Недиференцій-
ований рак. 3. Залозисто-плоскоклітинний рак. 4. Плос-
коклітинний рак. 5. Некласифікований рак. ІІ. КАРЦИ-
НОЇД. ІІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Пухлини 
гладеньких м’язів. 1. Лейоміома. 2. Лейоміобластома. 
3. Лейоміосаркома. Б. Інші. ІV. ГЕМАТОПОЕТИЧНІ 
І ЛІМФОЇДНІ ПУХЛИНИ. А. Лімфосаркома. Б. Ре-
тикулосаркома. В. Хвороба Ходжкіна. Г. Плазмоцито-
ма. Д. Інші. V. ЗМІШАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ВТОРИННІ 
ПУХЛИНИ. VІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
VІІІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ. А. Гіперпластич-
ний поліп. Б. Запальний фіброзний поліп (еозинофіль-
ний ґранульоматозний поліп). В. Лімфоїдна гіперплазія. 
Г. Гетеротопії: 1. Гетеротопія підшлункової залози. 2. Ге-
теротопія брунерових залоз. 3. Гетеротопія шлункових 
залоз у підслизовій основі. Д. Гамартоми. 1. Поліп Пей-
тца – Еґерса. 2. Інші. Е. Ювенільний поліп. Є. Ґіґантські 
гіпертрофовані складки. Ж. Інші.

ПУХЛИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ – Гіс-
толоґічна класифікація пухлин щитоподібної залози 
(ВООЗ, 1974). І. ЕПІТЕЛІ АЛЬНІ ПУХЛИНИ. А. Доб-
роякісні. 1. Фолікулярна аденома. 2. Інші. Б. Злоякісні. 
1. Фолікулярний рак. 2. Папі лярний рак. 3. Плоскоклі-
тинний рак. 4. Не диференційований рак: а) веретеноклі-
тин на форма, б) ґіґантоклітинна форма, в) дрібноклі-
тинна форма. 5) Медуляний рак. ІІ. НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ 
ПУХЛИНИ. А. Доброякісні. Б. Злоякісні. 1. Фібросар-
кома. 2. Інші. ІІІ. РІЗНІ ПУХЛИНИ. 1. Карциносаркома. 
2. Злоякісна геманґіоендотеліома. 3. Злоякісні лімфоми. 
4. Тератоми. ІV. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. V. НЕКЛАСИ-
ФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. VІ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРА-
ЖЕННЯ.

ПУХЛИНИ ЯЄЧОК – гістолоґічна класифікація 
пухлин яєчок (ВООЗ, 1977). І. ҐЕРМІНОҐЕННІ ПУХ-
ЛИНИ. А. Пухлини одного гістолоґічного типу. 1. Семі-
нома. 2. Сперматоцитарна семінома. 3. Ембріональний 
рак. 4. Пухлина жовткового мішка (ембріональний рак 
інфантильного типу; пухлина ендодермального синуса). 
5. Поліембріома. 6. Хоріон епітеліома. 7. Тератома: а) зрі-
ла, б) незріла, в) із злоякісною трансформацією. Б. Пух-
лини більше ніж одного гістолоґічного типу. 1. Ембріо-
нальний рак і тератома (тератокарцинома). 2. Хоріонепі-
теліома і будь-які інші типи ґерміноґенних пухлин. 3. Ін-
ші комбінації ІІ. ПУХЛИНИ СТРОМИ СТАТЕВОГО 
ТЯЖА. А. Високодиференційовані форми. 1. Пухлина 
із сустеноцитів. 2. Пухлина із ґландулоцитів. 3. Ґрану-
льозо-клітинна пухлина. Б. Змішані форми. В. Не цілком 
диференційовані форми. ІІІ. ПУХЛИНИ І ПУХЛИНО-
ПОДІБНІ УРАЖЕННЯ, ЯКІ МІСТЯТЬ ҐЕРМІНАТИВНІ 
КЛІТИНИ І ЕЛЕМЕНТИ СТРОМИ СТАТЕВОГО ТЯ-
ЖА. А. Ґонадобластома. Б. Інші. ІV. ЗМІШАНІ ПУХЛИ-
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НИ. А. Карциноїд. V. ПУХЛИНИ ЛІМФОЇДНОЇ І КРО-
ВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ. VІ. ВТОРИННІ ПУХЛИНИ. 
VІІ. ПУХЛИНИ ПРЯМИХ КАНАЛЬЦІВ, СІТКИ ЯЄЧ-
КА, ПРИДАТКА, СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА, КАПСУ-
ЛИ, ПІДТРИМУЮЧИХ СТРУКТУР І РУДИМЕНТАР-
НИХ УТВОРЕНЬ. А. Аденоматоїдна пухлина. Б. Ме-
зотеліома. В. Аденома. Г. Рак. Д. Меланотична нейро-
ектодермальна пухлина. Е. Пухлина Бреннера. Є. Пух-
лини м’яких тканин. 1. Ембріональна рабдоміосарко-
ма. 2. Ін ші. VІІІ. НЕКЛАСИФІКОВАНІ ПУХЛИНИ. 
ІХ. ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ. А. Епідермаль-
на (епідермоїдна) кіс та. Б. Неспецифічний орхіт. В. Не-
специфічний ґранульоматозний орхіт. Г. Специфічний 
орхіт. Д. Малакоплакія. Е. Фіб роматозний періорхіт. 
Є. Сперматоцитарна ґранульома. Ж. Ліпоґранульома. 
З. Надниркові залишки. И. Інші.

ПУХЛИННИЙ РІСТ – складний, багатостадійний 
процес, упродовж якого відбувається проґресивне на-
ростання його автономності та темпів, а також спостері-
гається набування пухлинними клітинами особливих 
властивостей – здатності до аутокринної реґуляції, ін-
фільтративного росту, метастазування, синтезу анґіоґен-
них субстанцій.

ПУХЛИНОСПЕЦИФІЧНІ АНТИҐЕНИ – анти-
ґени, асоційовані з пухлинними клітинами і відсутні в 
нормальних клітин; механізми утворення П. а.: 1) вне-
сення вірусом нової ґенетичної ін формації; 2) зміна фун-
кціонування ґенома під впливом канцероґену; 3) «ого-
лення» антиґенів, які в нормі заглиблені в клітинну мем-
брану, внаслідок нездатності пухлинних клітин синте-
зувати мембранні компоненти; 4) звільнення антиґенів, 
які в нормі розміщені в цитоплазмі або орґанелах, при 
загибелі пухлинних клітин.

ПУЧОК – (в анатомії) сукупність волокон (нерво-
вих, м’язових та сполучнотканинних), які поєднані ана-
томічно і функціонально.

ПФАУНДЛЕРА – ХУРЛЕРА (M. VON PFAUND-
LER – G. HURLER) ХВОРОБА – різновид спадкових 
мукополісахаридозів; успадкування аутосомно-реце-
сивне; у клітинах і в міжклітинній речовині відклада-
ються дерматансульфат, гепарансульфат і ґанґліозиди; 
спостерігається низький зріст (затримка росту почи-
нається в кінці першого року життя); характерний фе-
нотип – великий череп, втягнутий корінь носа, товсті 
губи, великий язик, характерний вираз обличчя («об-
личчя людини, що випльовує воду»), коротка шия; ди-
фузне помутніння рогів ки; виражений ґінекотропізм. 
Аномалії скелета – обмежена рухомість суглобів, пере-
дчасне окостеніння ламбдоподібного шва, розширення 
турецького сідла, патолоґічна форма хребців («риб’ячі 
хреб ці»), викривлення променевої кістки, деформації 
мета- і епіфізів довгих трубчастих кісток, короткі і тупі 
метакарпальні кістки і фаланґи. Може спостерігатися 
збільшення печінки і селезінки; інколи слабоумство, 
приглухуватість або глухота, низький хриплий голос, гі-
пертрихоз, нігті у вигляді годинникових скелець, карієс 
зубів, аномалії ґрануляцій лейкоцитів. Розрізняють два 
типи хвороби: І тип (ґарґоїлізм), який характеризуєть-

ся аутосомно-рецесивним успадкуванням, дефіцитом 
ферменту α-L-ідуронідази і несприятливим проґнозом 
(тривалість життя не більше 12 років); ІІ тип (Гунтера 
хвороба), при якому спостерігається домінант не, зчеп-
лене з Х-хромосомою успадкування, дефіцит лізосо-
мальної β-ґалактозидази та більш сприятливий і три-
валий перебіг.

ПФАУНДЛЕРА – ХУРЛЕРА (M. PFA UNDLER – G. 
HURLER) ХВОРОБА ПІЗНЯ ФОРМА – див.: Шейє 
хвороба.

ПФАУНДЛЕРА – ХУРЛЕРА – ЕЛЛІСА (M. PFAUND-
LER – G. HURLER – R. W. B. ELLIS) ХВОРОБА – 
див.: Пфаундлера – Хурлера хвороба. 

ПФЕЙФЕРА – ВЕБЕРА – КРИСЧЕНА (V. PFEI-
FER – F. P. WEBER – H. A. CHRISTIAN) СИНД-
РОМ – рецидивуючий спонтанний вузлуватий панікуліт 
без нагноєння; спостерігаються болючі вузли в підшкір-
ній жировій тканині промежини, сідниць та на кінців-
ках; хронічний перебіг, періодично розвивається гаряч-
ка; часті тривалі ремісії; після зникнення вузлів на їхньо-
му місці утворюються ділянки атрофічної шкіри.

ПФЕЙФФЕРА (E. PFEIFFER) ЗАЛОЗИСТА ГА-
РЯЧКА – див.: Мононуклеоз інфекційний.

ПФЕЙФФЕРА (R. F. J. PFEIFFER) ПАЛИЧКА – 
бактерії роду Haemophilus; нерухома ґрамнеґативна 
поліморфна паличка; спори не утворює; деякі штами 
утворюють капсулу; збудник гострого запалення верх-
ніх дихальних шляхів, отиту, менінґіту.

ПФЕЙФФЕРА (E. PFEIFFER) ХВОРОБА – див.: 
Мо нонуклеоз інфекційний.

ПФЕЙФФЕРА – АФАНАСЬЄВА (R. F. J. PFEIF-
FER – М. И. АФАНАСЬЕВ) ПАЛИЧКА – див.: Пфейф-
фера паличка.

ПФЛЮҐЕРА (E. F. W. PFLÜGER) ЗУБ – вродже-
на вада, яка характеризується молярами з найбільшою 
шириною біля шийки, та найменшою – біля жувальної 
поверхні. 

ПФРОПФҐЕБЕФРЕНІЯ – див.: Пфропфшизоф-
ренія.

ПФРОПФШИЗОФРЕНІЯ – шизофренія, яка роз-
вивається в оліґофрена.

ПФУЛЯ (A. PFUHL) СИМПТОМ – при пункції 
піддіафраґмального абсцесу під час вдиху або при пун-
кції піопневмотораксу під час видиху спостерігається 
підсилення виділення гною через голку.

ПЧЕЛІНОЇ (Е. А. ПЧЕЛИНА) СИМП ТОМ – рен-
тґенолоґічна ознака гострого панкреатиту: зникає чіт-
кість рентґенолоґічного контуру лівого поперекового 
м’яза внаслідок поширення набряку з підшлункової за-
лози на заочеревинну тканину.

ПШЕВАЛЬСЬКОГО (PRZE WALS KY) СИМП-
ТОМ (1) – можливість підняти праву ногу обмежена; 
можлива ознака апендициту.

ПШЕВАЛЬСЬКОГО (PRZEWALS KY) СИМП-
ТОМ (2) – збільшення лімфатичних вузлів, розміще-
них навколо артерії, що обгинає стегно, і зумовлене 
цим припухання над паховою зв’язкою; можлива озна-
ка апендициту.

 ПУХЛИННИЙ РІСТ – ПШЕВАЛЬСЬКОГО СИМПТОМ(2)



870  П’ЮЗІ (W. A. PUSEY) ЦЕЛЮЛІТ – РАБДОМІОМА М’ЯКИХ ТКАНИН

П’ЮЗІ (W. A. PUSEY) ЦЕЛЮЛІТ – див.: Гоффма-
на абсцедуючий підриваючий фолікуліт і перифолікуліт 
голови.

П’ЮРЕТІКА (S. PURETIC) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій; спостерігаються деформації облич-
чя та щелеп, затримка росту, остеоліз термінальних фа-
ланґ, множинні великі підшкірні вузли, частково з від-
кладанням солей кальцію; болючі згинальні контрак-
тури плечового пояса, ліктів та колін; гнійна інфекція 
шкіри, очей, носа та вух; зміни шкіри нагадують скле-
родермію і атрофію. 

П’ЯВКА ШТУЧНА – пристрій для відсмоктування 
крові; являє собою скляний циліндр з поршнем, який 
переміщується за допомогою гвинта.

П’ЯВКИ (HIRUDINEA) – клас безхребетних тварин 
типу кільчастих червів; тіло довжиною 1–200 мм і більше, 
звичайно плескате, різноманітного забарвлення. П. мають 
два присоски, кількість сеґментів постійна (33), передня 
частина травного апарату – з трьома щелепами (щелепні 
П.), або перетворилася на хобот (хоботні П.); більшість 
П. живиться кров’ю хребетних та безхребетних тварин і 
людини; відомо близько 300 ви дів П., поширених в усіх 
частинах світу; в Україні – понад 25 (в т. ч. медична П.).

П’ЯВКИ МЕДИЧНІ (HIRUDO ME DICINALIS) – 
вид кільчастих червів класу Hirudinea, ряду Gnathobdellae; 
застосовуються в клінічній практиці, як крововитягуваль-
ний та місцевий антикоаґулюючий засіб.

«П’ЯНОГО ХЛІБА» СИНДРОМ – див.: Фу-
заріоґрамінеаротоксикоз.

П’ЯСТКОВО-ПРОМЕНЕВИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Променевий рефлекс.

П’ЯСТОК (METACARPUS) – середня частина 
кисті між зап’ястком і фаланґами пальців; скелет П. 
складають 5 трубчастих кісток.

П’ЯТА ВЕНЕРИЧНА ХВОРОБА – див.: Ґранульо-
ма венерична.

П’ЯТКА (CALX) – задня частина ступні; основу П. 
складає горб п’яткової кістки.

П’ЯТКОВА ДІЛЯНКА (REGIO CALCANEA) – 
задній відділ ступні, обмежений зверху горизонтальною 
лінією, проведеною через основу щиколоток, знизу – ду-
гоподібною лінією, проведеною від верхівки однієї щи-
колотки через підошву до іншої.

П’ЯТКОВА ТОЧКА – найбільш вис тупаюча дозаду 
точка п’ятки; антропометрична точка.

П’ЯТКОВО-КОЛІННА ПРОБА – хворий, який ле-
жить на спині із заплющеними очима, не здатний попас-
ти п’яткою однієї ноги в надколінок іншої ноги і рівно 
провести п’яткою по передній поверхні гомілки вниз; 
проба для виявлення атаксії.

П’ЯТОГО ПОПЕРЕКОВОГО КОРІНЦЯ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при па-
толоґічних змінах диска між ІV і V поперековими хреб-
цями; характеризується поєднанням парезу малогоміл-
кових м’язів та зниженням больової чутливості у верх-
ній частині сідничної ділянки, по зовнішній поверхні 
стегна і гомілки, ІІ і ІІІ пальців ступні.

РрРр
РАБДИТОЗИ – гельмінтози, які спричи нюються 

нематодами родини Rhabditidae; клінічні прояви зале-
жать від локалізації паразита в орґанізмі (нирки, шкі-
ра та ін.).

РАБДО- (грец. rhabdos – палиця, смуга) – частина 
складних слів, яка означає «паличкоподібний», «сму-
гастий», «поперечносмугастий».

РАБДОВІРУСИ (RHABDOVIRI DAE) – родина 
РНК-вмісних вірусів, яка включає роди вірусів сказу 
(Lyssavirus) та віруси везикулярного стоматиту (Vesi cu -
lovirus), а також незгруповані віруси хребетних, комах 
і рослин.

РАБДОМІОБЛАСТОМА – див.: Рабдоміосаркома.
РАБДОМІОБЛАСТОМА ЕМБРІОНАЛЬНА – 

див.: Міобластома зернисто-клітинна.
РАБДОМІОМА – доброякісна пухлина, яка за своєю 

будовою нагадує поперечно смугасту м’язову тканину; 
як правило, складається з поліґональних, часто вакуо-
лізованих (містять ґлікоґен) клітин з тонкозернистою і 
дуже оксифільною цито плазмою; зустрічається рідко; 
розрізняють Р. серця і екстракардіальні, тобто Р. м’яких 
тканин; Р. локалізується переважно в ділянці верхньої 
частини шиї, язика, стінки глотки і навколо гортані.

Р. ЕКСТРАКАРДІАЛЬНІ – див.: Р. м’яких тканин.
Р. М’ЯКИХ ТКАНИН – Р., яка виникає із екстракар-

діальної поперечносмугастої м’язової тканини; розріз-
няють 3 субтипи Р. м. т.: фетальний міксоїдний, феталь-
ний клітинний і дорослий; виділяють також Р. жіночих 
ґеніталій; 1) фетальний міксоїдний тип частіше уражає 
хлопчиків віком від 3 років і старших (середній вік 15 
років); локалізується на голові, шиї, грудній стінці, стін-
ці черева, стегнах; пухлина помірно клітинна з вираже-
ним міксоматозом проміжної тканини; клітини мають 
овальну або веретеноподібну форму з незначною чи не-
видимою цитоплазмою і різним ступенем диференцію-
вання м’язових елементів; мітотичні фігури відсутні; 
2) фетальний клітинний тип характеризується високим 
ступенем клітинності з переважанням тонких витягну-
тих веретеноподібних клітин, які формують пучки, що 
безладно переплітаються; на цьому фоні спостеріга-
ються стрічкоподібні або великі округлі клітини; інко-
ли спостерігаються гіперхроматоз і поліморфізм ядер; 
3) дорослий тип Р. м. т. являє собою обмежений вузол з 
капсулою, коричнюватого кольору; частіше локалізуєть-
ся на голові, шиї, гортані; за мікроскопічною будовою 
схожий з нормальними поперечносмугастими м’язами; 
зустрічаються і вісцеральні форми – у середостінні, 
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шлунку; характеризується компактно розміщеними ве-
ликими мономорфними округлими або поліґональни-
ми клітинами з вираженою еозинофільною цитоплаз-
мою; ядра круглі, мономорфні, пухиркоподібні, часто 
з чіткими нуклеолами; інколи клітини містять 2–3 яд-
ра; у деяких місцях до цих великих клітин прилягають 
більш дрібні клітини з овальними або веретеноподібни-
ми ядрами і невираженою цитоплазмою; зустрічають-
ся тонкі фіброзні перегородки; поперечна смугастість 
виявляється в основному тільки у витягнутих стрічко-
подібних клітинах; у цито плазмі виявляється ґлікоґен; 
фігури мітозу відсутні; ознаки інвазивного росту від-
сутні; Р. жіночих ґеніталій зустрічається частіше у до-
рослих, середній вік – 36 років; локалізується в піхві, 
вульві, шийці матки; мікроскопічно характеризується 
схожістю з фетальною Р., але в її клітинах можна спос-
терігати поперечну посмугованість.

РАБДОМІОМА СЕРЦЯ – Р., яка виникає з попе-
речносмугастої м’язової тканини серця; звичайно, роз-
вивається в дітей, у більшості випадків на фоні тубероз-
ного склерозу, аденоматозу сальних залоз шкіри, пухлин 
нирок та аритмій; Р. с. в основному інтрамуральні і роз-
міщені в міжшлуночковій перегородці або вільній стінці 
лівого шлуночка; пухлинні вузли, як правило, множин-
ні; до кардіолоґічних проявів Р. с. належать атріовент-
рикулярні і внутрі шньошлуночкові блокади, пароксиз-
мальна суправентрикулярна і шлуночкова тахікардія, 
кардіомеґалія, ознаки обструкції виносного тракту одно-
го із шлуночків (аортальний стеноз або стеноз устя ле-
геневого стовбура); ці ознаки в поєднанні з симптомами 
туберозного склерозу дозволяють припустити Р. с.

Р. ЗЛОЯКІСНА – див.: Рабдоміосаркома.
РАБДОМІОСАРКОМА – надзвичайно злоякіс-

на пухлина з рабдоміобластів, що знаходяться на різ-
них стадіях диференціації з внутрішньоклітинними 
міофібрилами і поперечною посмугованістю або без 
неї; розрізняють три типи Р.: переважно ембріональ-
ний (включаючи ботріоїдний тип), альвеолярний і по-
ліморфний; інколи зустрічаються змішані форми; пух-
лини ембріонального і альвеолярного типів можуть ви-
никати в місцях, в яких у нормі немає скелетних м’язів; 
часто спостерігається метастазування по лімфатичних і 
кровоносних шляхах.

Р. АЛЬВЕОЛЯРНА – тип Р., яка утворена переваж-
но округлими або овальними клітинами з часточковим 
або ниркоподібним ядром; найважливішою ознакою цієї 
пухлини є альвеолярний характер будови, який спричи-
нюється наявністю великої кількості фіброзних перего-
родок і безладно розміщених судин; розрізнений харак-
тер розміщення клітин найбільше виражений у цент-
ральних відділах альвеолярних утворень, а на периферії 
спостерігається, так званий, синдром прилипання, який 
характеризується тісним інтимним зв’язком клітин зі 
сполучнотканинними перегородками або стінками су-
дин, що надає цим ділянкам схожості із залозистими та 
папілярними структурами; уражаються переважно лю-
ди на 2–3 десятилітті життя; Р. а. локалізується на кін-
цівках (майже в половині спостережень), як правило, у 

глибоких відділах м’яких тканин; пухлина надзвичайно 
аґресивна, і в більшості випадків хворі звертаються до 
лікаря з уже поширеним ураженням лімфатичних вуз-
лів, метастазами в легені, кістки, ц. н. с. та інші орґани 
і тканини.

Р. ЕМБРІОНАЛЬНА – тип Р., яка утворена пере-
важно дрібними, витягнутими клітинами різноманітної 
форми – від круглих до зірчастих або тонких витягну-
тих, біполярних, формуючих пучки, що переплітають-
ся, або масу типу синцитіальної, які розміщені в міксо-
матозній основній речовині; зустрічається в будь-яко-
му місці, але переважно в ділянці голови і шиї, орбіти 
та сечостатевого тракту; ботріоїдний підтип характери-
зується схильністю уражати перш за все сечостатевий 
тракт, ділянку голови та шиї, інколи – жовч ний міхур та 
ін.; пухлина має вигляд по лі па, що нагадує гроно вино-
граду; морфолоґічно відрізняється наявністю, так зва-
ного, камбіального шару – різноспрямованих пучків та 
скупчень, компактно розміщених пухлинних клітин без-
посередньо під епітелієм слизової оболонки.

Р. ПЛЕОМОРФНА – тип Р., яка переважно уражає 
дорослих, розміщуючись у м’яких тканинах кінцівок і 
тулуба; утворена витягнутими веретеноподіб ними клі-
тинами з вираженою еозино фільною цитоплазмою та 
поліморфізмом клітинних форм.

РАБДОСФІНКТЕР – сфінктер, утворений попереч-
носмугастою м’язовою тканиною.

РАБЕНХОРСТА (RABENHORST) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових аномалій, який характеризується 
дефектом міжшлуночкової перегородки, стенозом леге-
невої артерії, вузьким лобом і обличчям, контрактурою 
Дюпюітрена.

РАБКІНА (Е. Б. РАБКИН) ПОЛІХРОМАТИЧНІ 
ТАБЛИЦІ – див.: Поліхроматичні таблиці.

РАВЕНА – ПЕШЕ (D. RAVIN – A. PE CHER) СИН-
ДРОМ – остеоартропатія неясної етіолоґії, яка прояв-
ляється деформацією пальців рук, розширенням дис-
тальних фаланґ, підвивихами великих пальців рук; час-
то спостерігається плоскостопість, інколи остеопороз, 
утворення кіст у кістках; з часом розвивається кіфоз, 
Х-подібні ноги, слабкість суглобових зв’язок.

РАВІЛЬО (L. REVILLIOD) СИМПТОМ – немож-
ливість заплющити око на боці ураження; ознака пери-
ферійного паралічу лицьового нерва.

РАВІЧА-ЩЕРБО (В. А. РАВИЧ-ЩЕРБО) СИМП-
ТОМ – втягнення яремної ямки під час вдихання; мож-
лива ознака туберкульозного бронхоаденіту.

РАҐАДИ – тріщини; невеликі, часто дуже болючі, 
лінійні пошкодження шкіри та слизових оболонок, го-
ловним чином, у кутах рота, на губах, задньому проході, 
грудних сосках та ін.

РАҐІОКРИННІ КЛІТИНИ – див.: Гістіоцити.
-РАҐІЯ (грец. rhagos – розірваний, прорваний; 

rhēgnymi – розривати, проривати, розколювати) – час-
тина складних слів, яка означає кровотечу із будь-яко-
го орґана.

РАДИКАЛИ ВІЛЬНІ – атоми або групи хімічно 
зв’язаних атомів, що мають вільні валентності, тобто 
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неспарені (нескомпенсовані) електрони на зовнішній 
(валентній) орбіталі.

РАДИКАЛЬНИЙ – докорінний, основний, рішу-
чий.

РАДИКО- (радикул-, радикуло-; лат. radicula – корі-
нець) – частина складних слів, яка означає належність 
до корінців (головним чином, спинномозкових нервів).

РАДИКОТОМІЯ – хірурґічне перерізання задніх 
корінців спинного мозку.

РАДИКУЛ- – див.: Радико-.
РАДИКУЛАЛҐІЯ – біль, який локалізується в зоні 

іннервації корінця спинномозкового нерва.
РАДИКУЛІТ – запалення корінців спинномозко-

вих нервів, інтрадуральної частини спинномозкового 
нерва до входу його в міжхребтовий отвір або частини 
його між цим отвором і нервовим спле тенням; основ-
ною причиною Р. є дистрофічні зміни в міжхребцевих 
дисках – остеохондроз.

Р. ДИСКОҐЕННИЙ – Р., який виникає при остео-
хондрозі хребта; біохімічні зміни в міжхребцевому дис-
ку порушують його макромолекулярну архітектоніку та 
біомеханічні властивості; з часом приєднується ауто-
сенсибілізація продуктами розпаду, некробіотичні змі-
ни змінюються проліферативними, у процес утягують-
ся оточуючі тканини та нервово-судинні утворення, що 
призводить до розвитку остеохондрозу з наступним ви-
пинанням і випадінням міжхребцевого диска, стиску-
ванням, подразненням та дистрофічними змінами корін-
ця спинномозкового нерва; різні клінічні прояви Р., як 
правило, пов’язані зі складністю взаємодії між міжхреб-
цевим диском і корінцем спинномозкового нерва (веґе-
тативно-судинні, реактивно-запальні, застійні та інші 
фактори) і залежать, звичайно, не від вираженості змін 
дисків, а від ступеня утягування в процес тих чи інших 
нервово-судинних утворень у хребтовому каналі.

 Р. ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ – Р., який локалі-
зується на рівні попереково-крижового відділу хреб-
та; найчастіше хворіють особи у віці 30–50 років; за-
хворювання переважно спостерігається в людей, які 
мали під час праці надмірні статико-динамічні наван-
таження або їх різке обмеження (гіпокінезія), а також у 
працюючих у несприятливих метеоролоґічних і темпе-
ратурних умовах; клінічно Р. п.-к. характеризується бо-
лями, що мають типову локалізацію в попереку та нозі, 
переважно за ходом сідничого нер ва; у переважної біль-
шості хворих за хворювання починається з поперекових 
болей у формі люмбаго або люмбалґії; люмбаго вини-
кає, звичайно, при незручному русі, підйомі ваги, трав-
мі, триває від кількох хвилин до кількох днів, часто має 
рецидивуючий характер; об’єктивно при цьому визна-
чається різке обмеження рухів у поперековому відділі 
хребта внаслідок болей та напруження м’язів у цій ді-
лянці; симптоми натягнення не виражені; люмбалґія – 
підгострий або хронічний біль, виникає після значного 
фізичного навантаження, тривалого перебування в не-
зручній позі, охолодженні; болі, як правило, мають ту-
пий, ниючий характер і підсилюються при згинанні, у 
позиції сидячи або при ходьбі; Р. п.-к., зумовлений дис-

козом, поряд з больовим синдромом характеризуєть-
ся ознаками порушення функції одного, двох і більше 
спинномозкових нервів (частіше за все 5-го попереко-
вого або 1-го крижового), зміною конфігурації хребта – 
сплощенням лордозу, кіфозом, сколіозом, обмеженням 
рухів у поперековому відділі та рефлекторно-тонічним 
напруженням м’язів спини.

Р. ШИЙНО-ГРУДНИЙ – Р., який локалізується на 
рівні нижньошийного і верхньогрудного відділів хреб-
та; за хворювання зустрічається у віці старше 40 ро ків 
і має, звичайно, однобічний характер; уражаються, як 
правило, корінці спинномозкових нервів СV–СVІІІ; спо-
чатку появляються болі в шиї з іррадіацією в зони ура-
жених корінців; болі підсилюються при рухах головою 
та шиєю, поширюючись інколи на потиличну та грудну 
ділянку; характерні больові точки в ділянці шиї (вертеб-
ральні і паравертебральні), обмеження рухливості голо-
ви (переважно назад і у хворий бік); при навантаженні 
по осі хребта з’явля ється болючість у ділянці шиї; ін-
коли спостерігається кривошия; розлади чутливості, як 
правило, бувають корінцевого типу, спочатку у вигляді 
гіперестезій, а потім гіпестезій; рухові розлади виражені 
нерізко, проявляючись, звичайно, слабкістю розгиначів 
пальців руки (частіше ІV–V пальців), інколи частковим 
парезом м’язів, що іннервуються променевим нервом.

РАДИКУЛО- – див.: Радико-.
РАДИКУЛОНЕВРИТ – поєднане ураження спин-

номозкових нервів та їх корінців; клінічно проявляється 
болями та порушеннями чутливості за змішаним корін-
цевим та невритичним типом, периферійними паралі-
чами або парезами.

РАДИКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується корінця; 
корінцевий.

РАДІАЛЬНИЙ – 1) такий, що поширюється у виг-
ляді променів; спрямований по радіусу; 2) такий, що 
стосується променевої кістки; променевий.

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА – комплекс науково 
обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту від 
дії іонізуючого випромінювання.

РАДІАЦІЙНА ҐЕНЕТИКА – див.: Ґенетика радіа-
ційна.

РАДІАЦІЙНА ГІҐІЄНА – див.: Гіґієна радіаційна.
РАДІАЦІЙНА ЕКОЛОҐІЯ – див.: Ра діоеколоґія.
РАДІАЦІЙНА ІМУНОЛОҐІЯ – див.: Імунолоґія 

радіаційна.
РАДІАЦІЙНА МІКРОБІОЛОҐІЯ – див.: Мікробіо-

лоґія радіаційна.
РАДІАЦІЙНИЙ – такий, що стосується радіації.
РАДІАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ – реакція клітин або 

орґанізму на дію іонізуючих випромінювань; реєструєть-
ся як зміна швидкості поділу клітини, мутацій або 
пошкоджень хромосом, пікноз ядер, порушення тонкої 
будови ядра, мітохондрій та інших орґанел клітини, по-
рушення формоутворюючих процесів та обміну речо-
вин; найчастіше кількісно Р. е. визначають залежно від 
загибелі клітин або орґанізмів.

РАДІАЦІЙНІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ – потоки зарядже-
них частин (протонів і електронів), які захоплені ґео-
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маґнітним полем і утворюють у навколоземному кос-
мічному просторі ділянки підвищеного іоні зуючого вип-
ромінювання.

РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ – хімічні ре-
акції, які протікають при взаємодії іонізуючого випро-
мінювання з речовиною; внаслідок Р.-х. п. утворюються 
хімічно активні вільні атоми та радикали, а також збуд-
жені молекули.

РАДІАЦІЯ СОНЯЧНА – випромінювання елект-
ромаґнітної і корпускулярної природи, яке виходить із 
Сонця; основна частина енерґії випромінювання припа-
дає на видиму й інфрачервону частину електромаґнітно-
го спектра; меншу частину становить випромінювання в 
рент ґенівській частині спектра, у радіодіа пазоні і у виді 
корпускул; в атмосфері Землі поглинається значна части-
на ультрафіолетового та інфрачервоного випромінюван-
ня Сонця; короткохвильова частина ультрафіолетового 
випромінювання поглинається озоном у верхніх шарах 
атмосфери Землі, а також водяними парами, частинка-
ми пилу і диму, що містяться в атмосфері; рентґенівське 
випромінювання повністю поглинається атмосферою.

РАДІЙ – Ra; радіоактивний елемент ІІ групи періо-
дичної системи елементів Менделєєва; порядковий но-
мер 88, атомна вага 226,05; крім основного ізотопу 226Ra, 
відомі 3 природних ізотопи Р.: продукт розпаду актинію 
223Ra, продукти розпаду торію 224Ra i 228Ra; ураження 
Р. проявляється змінами кровотворення (анемія і лейко-
пенія), кісткової тканини (декальцифікація, порушення 
реґенерації, а у віддалені строки – розвиток остеоґенних 
сарком), орґанів дихання (порушення кровонаповнення і 
трофіки слизової оболонки дихальних шляхів, розвиток 
пневмосклерозу та раку легень).

РАДІО- (лат. radio – випромінювати) – частина 
складних слів, яка означає належність до випроміню-
вання або радіотехніки.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ – див.: Радіо-
активне зараження.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАРАЖЕННЯ – концентрація 
штучних радіоактивних речовин у живих орґанізмах, 
продовольчих і фуражних продуктах та ґрунті.

РАДІОАКТИВНИЙ – такий, що здатний до радіо-
активності.

РАДІОАКТИВНІ АЕРОЗОЛІ – аерозолі, дисперсна 
фаза яких містить радіонукліди.

РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ – вироби, матеріали та 
біолоґічні об’єкти, забруднені радіонуклідами в кількос-
тях, що перевищують значення, установлені нор мами 
та правилами; Р. в. не підлягають подальшому застосу-
ванню.

РАДІОАКТИВНІ ҐАЗИ – радіоактивні нукліди, що 
перебувають у ґазоподібному стані.

РАДІОАКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, 
всі ізотопи яких радіо активні (технецій, прометій, по-
лоній і всі наступні за ним у періодичній системі Мен-
делеєва елементи).

РАДІОАКТИВНІ КОЛОЇДИ – група радіофарма-
цевтичних препаратів, що є розчинами, які містять мі-
чені радіонуклідами колоїдні частинки.

РАДІОАКТИВНІ ОПАДИ – частинки (тверді або 
рідкі), які випадають з атмо сфери на поверхню землі.

РАДІОАКТИВНІ ПРЕПАРАТИ – ра діоактивні 
речовини, що містять радіоактивні нукліди, виготов-
лені в різноманітних формах і призначені для різних 
цілей.

РАДІОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ (біолоґічна дія) – 
речовини, до складу яких входять нестійкі атоми ізо-
топів, що зазнають радіоактивного розпаду; потрапля-
ючи в орґанізм людини, Р. р. спричиняють біолоґічну 
дію, пов’язану не лише з хімічними та фізико-хімічними 
властивостями речовини, а й з впливом випромінюван-
ня, що супроводжує радіоактивний розпад атомів.

РАДІОАКТИВНІСТЬ – спонтанне (внаслідок внут-
рішніх причин) перетворення атомних ядер одних хіміч-
них елементів на ядра інших хімічних елементів; такі 
перетворення супроводжуються випромінюванням час-
ток ядерного походження (альфа- і бета-часток) та елек-
тромаґнітних коливань; у процесі перетворення виді-
ляється енерґія радіоактивного розпаду.

РАДІОБІОЛОҐІЧНИЙ ЕФЕКТ – функ ціональні та 
структурні зміни, які розвиваються в орґанізмі внаслі-
док дії на нього іонізуючого випромінювання.

РАДІОБІОЛОҐІЯ – наука, що вивчає механіз-
ми впливу іонізуючих випромінювань на біополімери 
(нуклеїнові кислоти і білки), надмолекулярні структури 
(хроматин, біолоґічні мембрани), віруси, бактеріофаґи, 
клітинні орґанели, клітини, тканини та цілісні орґаніз-
ми, а також на угруповання орґанізмів (біоценози) та на 
всю біосферу.

РАДІОБІОЛОҐІЯ АВІАКОСМІЧНА – розділ 
радіобіолоґії, що вивчає відносну біолоґічну впли-
вовість окремих компонент космічної радіації з акцен-
том на ізотопи та тяжкі частинки в широкому діапазоні 
енерґій; досліджує комбіновану дію іонізуючого випро-
мінювання та факторів біолоґічного впливу непромене-
вої природи (вібрація, перевантаження та ін.), розробляє 
фізичні, біолоґічні і фармаколоґічні засоби захисту від 
шкідливої дії різних факторів в умовах аерокосмічних 
польотів; розробляє фізичні дозиметри для літальних 
апаратів різного призначення.

РАДІОБІОЛОҐІЯ МОЛЕКУЛЯРНА – розділ 
радіобіолоґії, що вивчає на молекулярному рівні про-
цеси, які відбуваються в біолоґічних об’єктах під впли-
вом іонізуючого випромінювання.

РАДІОБІОЛОҐІЯ СТОХАСТИЧНА – концепція 
імовірної біолоґічної дії випромінювання, що пояснює 
причини різної чутливості клітин, тканин і орґанів до 
іонізуючого випромінювання.

РАДІОҐЕННИЙ – такий, що пов’яза ний за поход-
женням із розпадом радіо активних речовин.

РАДІОҐРАФІЯ – динамічна реєстрація накопичен-
ня, перерозподілення та виведення із орґану радіофар-
мацевтичних препаратів; застосовується для досліджен-
ня швидкоплинних фізіолоґічних процесів.

РАДІОДЕРМАТИТ – див.: Радіодерміт.
РАДІОДЕРМІТ – запалення шкіри, яке викликаєть-

ся рентґенівськими та радіоактивними променями.
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РАДІОДУКТОҐРАФІЯ – дослідження прохідності 
будь-якої протоки за допомогою радіоґрафії.

РАДІОЕКОЛОҐІЯ – наука, що вивчає переміщен-
ня і концентрування радіоактивних речовин (природ-
них і штучних) внаслідок діяльності орґанізмів, еко-
лоґічні ланцюги перетворень радіоактивних речовин 
в окремих орґанізмах та в біосфері в цілому; росли-
ни, наявність яких свідчить про близьке розташуван-
ня радіоактивних родовищ, а також якісні і кількісні 
зміни в рослинних угрупованнях і фауні під впливом 
опромінення зовнішніми та поглинутими орґанізмами 
джерелами радіації.

РАДІОЕПІДЕРМІТ – див.: Радіодерміт.
РАДІОЕПІТЕЛІЇТ – ураження слизових оболонок, 

яке виникає внаслідок дії іонізуючого випромінюван-
ня; розвиток Р. пов’язаний з пошкодженням клітинних 
елементів епітелію внаслідок порушення кровообігу та 
лімфообігу і трансмембранного обміну речовин, приєд-
нанням вторинної інфекції; за тяжкістю клі ніч них про-
явів розрізняють катаральний і ерозивний Р.

РАДІОЗАХИСНІ  ЗАСОБИ  –  див . :  Ра -
діопротектори.

РАДІОЗАХИСНІ РЕЧОВИНИ – речовини, що 
зменшують шкідливий вплив радіоактивних речовин.

РАДІОІЗОТОПНА ДІАҐНОСТИКА – розпізнаван-
ня патолоґічних змін окремих орґанів та систем за до-
помогою методів радіоізотопного дослідження; залежно 
від мети та завдань дослідження виділяють такі основ-
ні методи Р. д.: клінічну радіометрію, радіоґрафію, ра-
діометрію всього тіла, сканування і сцинтиґрафію, виз-
начення радіоактивності біолоґічних проб, радіоізотоп-
не дослідження in vitro.

РАДІОІЗОТОПНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – визначення 
функціонального стану, анатомо-топоґрафічних харак-
теристик або морфолоґічних змін орґанів та систем за 
допомогою радіоактивних сполук; Р. д. ґрунтується на 
реєстрації інтенсивності випромінювання радіонуклі-
да, введеного в орґанізм або в зразки біолоґічних сере-
довищ орґанізму, і використанні отриманих даних для 
висновків про нормальний стан орґана або системи і роз-
пізнавання патолоґічних змін.

РАДІОІЗОТОПНІ ДІАҐНОСТИЧНІ ПРИЛАДИ – 
пристрої, що реєструють фотонне або корпускулярне 
випромінювання радіонуклідів і призначені для вимірю-
вання та переробки радіометричної інформації, отрима-
ної при радіодіаґностичних дослідженнях орґанів і сис-
тем орґанізму хворого або біолоґічних проб.

РАДІОІМУНОЛОҐІЧНИЙ АНАЛІЗ – див.: Радіоі-
мунолоґічний метод.

РАДІОІМУНОЛОҐІЧНИЙ МЕТОД – метод кіль-
кісного визначення активних сполук, що мають анти-
ґенні властивості, та антиґенів мікроорґанізмів за допо-
могою аналоґічних відомих антиґенів або антитіл, по-
мічених радіоактивним ізотопом.

РАДІОКАРДІОҐРАФІЯ – дослідження серцевої 
діяльності, яке ґрунтується на ґрафічній реєстрації змін 
концентрації радіофармацевтичного препарату в крові, 
що протікає через будь-яку порожнину серця.

РАДІОКАРДІОЦИРКУЛОҐРАФІЯ – дослідження 
гемодинаміки, яке ґрунтується на одночасній ґрафічній 
реєстрації змін концентрації радіофармацевтичного пре-
парату в крові, що протікає через будь-яку порожнину 
серця в будь-яку периферійну судину.

РАДІОЛІЗ – розкладання молекул води та інших ре-
човин, зокрема в клітинах, під впливом іонізуючих вип-
ромінювань; виникає при іонізації внаслідок розриву 
хімічних ковалентних зв’язків між атомами в молекулі; 
при опроміненні у воді, як продукти іонізації, виника-
ють вільні радикали, що, з’єднуючись між собою, ут-
ворюють ряд сполук типу перекису водню, надпереки-
су водню тощо; цими явищами зумовлена непряма дія 
іонізуючої радіації на живі клітини.

РАДІОЛОҐ – лікар-фахівець з медичної радіолоґії 
та променевої терапії.

РАДІОЛОҐІЧНИЙ ЗАХИСТ – див.: Протипроме-
невий захист.

РАДІОЛОҐІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – інстру-
менти, призначені для маніпуляцій з джерелами іонізу-
ючого випромінювання при проведенні медичних про-
цедур і для захисту рук оператора від опромінення.

РАДІОЛОҐІЯ ВІЙСЬКОВА – розділ військової ме-
дицини та медичної радіолоґії, який вивчає особливості 
радіаційних уражень, що викликаються ядерною (тер-
моядерною) зброєю, та розробляє методи і засоби діаґ-
ностики, лікування та профілактики бойових радіацій-
них уражень.

РАДІОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – наука про застосування 
іонізуючого випромінювання в медицині; Р. м. являє со-
бою комплекс біолоґічних, медичних, гіґієнічних, фізіо-
лоґічних та технічних знань, орієнтованих на використан-
ня джерел іонізуючого випромінювання у діаґностичних, 
лікувальних, гіґієнічних та дослідницьких цілях.

РАДІОМЕТРІЯ – методи визначення активності та 
концентрації радіоактивних речовин у різних пробах і 
джерелах іонізуючого випромінювання, а також спект-
рів їх випромінювання.

РАДІОМЕТРІЯ ЛЮДИНИ – визначення активності 
та розподілу радіонуклідів, що містяться в орґанізмі, за 
їх зовнішнім випромінюванням із гіґієнічною, лікуваль-
ною і науковою метою.

РАДІОМІМЕТИЧНА АКТИВ НІСТЬ – здатність 
деяких речовин діяти на орґанізм людини, тварин, рос-
лин, на мікроорґанізми, спричиняючи ураження, за свої-
ми проявами схожі з радіаційним ураженням. В основі 
Р. а. є шкід лива дія речо вин на нуклеїнові кислоти, що 
призводить до виникнення мутаційних змін, пригні-
чення поділу клі тин, порушення метаболі ч них функ цій 
та інших проявів ураження.

РАДІОМІМЕТИКИ – див.: Радіоміметичні речови-
ни.

РАДІОМІМЕТИЧНІ РЕЧОВИНИ – хімічні сполу-
ки, які при введенні в орґанізм або в поживне середови-
ще зумовлюють реакцію орґанізму, що нагадує радіацій-
ний ефект. Дія Р. р. виявляється в пошкодженнях хромо-
сом, аномаліях поділу клітин та появі мутацій, порушен-
нях обміну речовин.
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РАДІОНУКЛІДИ – радіоактивні атоми.
РАДІОПНЕВМОҐРАФІЯ – див.: Радіо пульмоно-

ґрафія.
РАДІОПРОНАТОРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Про-

меневий рефлекс.
РАДІОПРОТЕКТОРИ – речовини, введення яких 

в орґанізм або поживне середовище перед дією іонізу-
ючих випромінювань зменшує вплив радіації. Існує ба-
гато механізмів дії Р.: рекомбінація Р. з вільними ради-
калами, що виникають при опроміненні, локальне змен-
шення парціального тиску кисню, активація природних 
сульфгідрильних сполук у клітині, переведення макро-
молекул у такий стан, що менше пошкоджується іоні-
зуючими випромінюваннями тощо.

РАДІОПУЛЬМОНОҐРАФІЯ – радіо ґрафічне до-
слідження легеневої вентиляції та життєвої місткості 
легень, що ґрунтується на використанні для дихання 
повітряно-ксенонової суміші, яка містить радіоактив-
ний ксенон.

РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ – здатність орґанізму, 
окремих тканин або клітин витримувати високі дози 
іонізуючих випромінювань, не втрачаючи життєздат-
ності; радіостійкість.

РАДІОРЕНОҐРАФІЯ – див.: Реноґрафія радіоізо-
топна.

РАДІОСЕНСИБІЛІЗАТОРИ – див.: Радіосенсибілі-
зуючі речовини.

РАДІОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – посилення шкідливої 
дії іонізуючих випромі нювань на орґанізм під впливом 
особливих речовин – радіосенсибілізато рів; в основі 
Р. лежить зв’язування радіо сенсибілізаторами природ-
них радіо протекторів, дія на репарацію біолоґічної сис-
теми та вплив на біолоґічні мембрани.

РАДІОСЕНСИБІЛІЗУЮЧІ РЕЧОВИНИ – засоби 
(пара-хлормеркурибензоат, монойодацетат, нінгідрин, N-
етил-малеїмід, йодацетамід), які застосовуються для під-
силення біолоґічної дії іонізуючого випромінювання.

РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ – метод вивчення будо-
ви речовини, механізмів фізико-хімічних, хімічних та 
біохімічних реакцій за допомогою електромаґнітних ко-
ливань у межах частот від кількох сотень до 3×1011 гц; 
суть Р. полягає в тому, що речовини здатні поглинати 
електромаґнітні коливання, кількість та енерґія яких дає 
інформацію про будову речовини та про її стан.

РАДІОСПІРОҐРАФІЯ – див.: Радіопульмоноґрафія.
РАДІОСТІЙКІСТЬ – див.: Радіорезистентність.
РАДІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ІНТЕРВАЛ – різниця 

у вихідній радіочут ливості пухлини і оточуючих нор-
мальних тканин, яка використовується при променевій 
терапії злоякісних ново утворів.

РАДІОТЕРАПІЯ – метод лікування, який ґрунтуєть-
ся на дії на орґанізм певних доз природних або штучних 
ра діоактивних препаратів.

РАДІОТОКСЕМІЯ – отруєння орґаніз му радіоак-
тивними речовинами.

РАДІОТОКСИКОЛОҐІЯ – розділ токсиколоґії, що 
вивчає дію радіоактивних речовин на орґанізм тварин 
і людини.

РАДІОТОКСИНИ – низькомолекулярні біолоґіч-
но активні речовини різної природи, які утворюються 
в орґанізмі тварин і в рослинах при дії іонізуючого ви-
промінювання і беруть участь у формуванні промене-
вих уражень.

РАДІОТОРАКОҐРАФІЯ – див.: Радіопульмоноґра-
фія.

РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ – діаґ-
ностичні або лікувальні засоби, що містять радіонук-
ліди.

РАДІОХІРУРҐІЯ – лікування злоякісних пухлин, 
яке ґрунтується на застосуванні променевої терапії в 
поєднанні з оперативним втручанням.

РАДІОХОЛЕҐРАФІЯ – див.: Холеґрафія радіоізо-
топна.

РАДІОЦИРКУЛОҐРАФІЯ – дослідження гемодина-
міки за допомогою радіо ґрафічних методів.

РАДІОЧУТЛИВІСТЬ – здатність клітини або 
орґанізму проявляти реакцію на дію іонізуючих випро-
мінювань.

РАДОВІЦІ (J. RADOVICI) СИМПТОМ – диферен-
ційно-діаґностична ознака центрального і периферій-
ного паралічів лицьового нерва: подразнення голкою 
підвищення І пальця кисті викликає скорочення м’язів 
підборіддя; підсилений рефлекс на боці ураження свід-
чить про центральний характер паралічу, а відсутність 
рефлексу на ураженому боці і його поява на здоровому 
свідчить про периферійне ураження.

РАДОН – Rn; радіоактивний хімічний елемент VІІІ 
групи періодичної системи Мен делєєва, тяжкий інерт-
ний ґаз; порядковий номер 86, атомна ваґа 222, валент-
ність 0; у природі зустрічаються 4 ізотопи Р.

РАДОНОВІ ВОДИ – радіоактивні мінеральні води, 
збагачені радоном; за концентрацією виділяють такі 
Р. в.: дуже слабкорадонові, слабкорадонові, радонові 
середньої концентрації, високорадонові, дуже високо-
радонові.

РАДОНОТЕРАПІЯ – один із видів променевої тера-
пії (різновид альфа-терапії) з використанням дуже ма-
лих доз випромінювання; при Р. застосовується дія на 
орґанізм радону та його дочірніх продуктів – звичай-
но, у вигляді ванн, інгаляцій, зрошень або пиття; при 
Р. спостерігається стимуляція захисно-відновних функ-
цій та імунобіолоґічної реактивності орґанізму.

РАЗДОЛЬСЬКОГО (И. Я. РАЗДОЛЬСКИЙ) СИМ-
ПТОМ (1) – при перкусії черевної стінки спостерігаєть-
ся болю чість у правій здухвинній ділянці; можлива оз-
нака гострого апендициту.

РАЗДОЛЬСЬКОГО (И. Я. РАЗДОЛЬСКИЙ) СИМ-
ПТОМ (2) – при стискуванні яремних вен спостері-
гається виникнення або різке підсилення болю в зоні 
іннервації будь-яких корінців спинномозкових нервів; 
ознака пухлини спинного мозку на відповідному боці.

РАЗДОЛЬСЬКОГО (И. Я. РАЗДОЛЬСКИЙ) СИМ-
ПТОМ (3) – при постукуванні і натискуванні на ос-
тистий відросток спостерігається болючість; ознака 
пошкодження хребця або ураження його патолоґічним 
процесом.
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РАЗДОЛЬСЬКОГО (И. Я. РАЗДОЛЬСКИЙ) СИМ-
ПТОМ (4) – у відповідь на щипок шкіри передньої по-
верхні стегна або при постукуванні по сухожилку чоти-
риголового м’яза стегна, по клубовому гребеню чи по 
передній поверхні гомілки спостерігається мимовіль-
не згинання і відведення стегна; ознака пухлини лобної 
частки великого мозку.

РАЙДУЖНА ОБОЛОНКА (IRIS) – частина серед-
ньої оболонки ока; має вигляд диска діаметром 12 мм 
з отвором – зіницею в центрі; розташована в передній 
камері ока. Р. о. містить піґментні клітини, що зумовлю-
ють колір очей; на передній поверхні Р. о. виділяють зі-
ничний край шириною 1 мм і війчастий край шириною 
3–4 мм; у ділянці зіничного краю розміщений сфінктер 
зіниці – м’яз, що звужує зіницю; у ділянці війчастого 
краю розміщений дилататор зіниці – м’яз, що розши-
рює зіницю; зміна величини зіниці забезпечує реґуляцію 
кіль кості світла, що падає на сітківку, і локалізацію світ-
лового потоку вздовж оптичної осі ока в напрямі маку-
лярної ділянки сітківки; Р. о. бере участь у відтоку внут-
рішньоочної рідини.

РАЙЛІ – ДЕЯ (C. M. RILEY – R. L. DAY) СИНД-
РОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) дисфункція веґетативної нервової системи: 
поєднання зниженого сльозовиділення, гіперсалівації, 
еритеми, психічної лабільності, гіпорефлексії та зни-
женої больової чутливості; інколи спостерігається ар-
теріальна гіпертензія, періодичне блювання, неясного 
ґенезу періодична гарячка, нападоподібна затримка ди-
хання (на першому році життя), полакіурія, енурез; на-
пади судом, рецидивуючі виразки рогів ки зі швидким 
загоєнням; низький зріст; сколіоз та інші ортопедичні 
зміни.

РАЙЛІ – ДЕЯ (C. M. RILEY – R. L. DAY) РОДИН-
НА ВЕҐЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ – див.: Райлі–Дея 
синдром.

РАЙЛІ  –  ШВАХМАНА  ( C .  M .  R I  L E Y – 
H. SHWACHMAN) ГІПЕР ОСТОЗ – гіперостоз з міо-
патією; спостерігаються пахіостоз (грубі потовщен-
ня і склероз у ділянці діафізів довгих кісток), загальна 
м’язова слабкість з порушенням ходьби, підвищені су-
хожилкові рефлекси, клонус ступні.

РАЙМІСТА (Я. М. РАЙМІСТ) СИМП ТОМ (1) – 
ознака геміпарезу: якщо при заплющених очах хворий 
витягує руки вперед, то уражена кінцівка опускається із 
зігнутою в зап’ястку долонею.

РАЙМІСТА (Я. М. РАЙМІСТ) СИМП ТОМ (2) – 
при активній спробі приве сти здорову ногу до серед ньої 
лінії відбувається мимовільне приведення паретичної 
ноги; координаторна синкінезія.

РАЙМІСТА (Я. М. РАЙМІСТ) СИМП ТОМ (3) – 
лікар тримає підняті перед пліччя і долоню хворого; у 
разі парезу при звільненні долоні відбувається її зги-
нання в зап’ястку.

РАЙМОНА (F. RAYMOND) СИМПТОМ – при пе-
реохолодженні або емо ційному збудженні спостерігаєть-
ся нападоподібне збліднення або ціаноз кінці вок, особ-
ливо пальців; ознака хвороби Рейно.

РАЙМОНА (F. RAYMOND) СИНДРОМ – форма 
альтернуючого паралічу у хворих з пошкодженням ядра 
відвідного нерва ока і пірамідного шляху до перехрестя 
останнього: гемілатеральний параліч відвідного нерва 
ока, контрлатеральний геміпарез.

РАЙМОНА – СЕСТАНА (F. RAY MOND – E. J. M. CES-
TAN) СИНДРОМ – різновид альтернуючого паралічу 
у хворих з туберкуломою мозку: поєднання парезу на 
боці патолоґічного вогнища, атаксії та хореоатетозу на 
тому самому боці з геміпарезом і гемігіперестезією на 
протилежному боці.

РАЙТА (I. WRIGHT) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який характеризується порушенням кровопос-
тачання та іннервації рук внаслідок механічного стис-
кування нервово-судинного пучка в ділянці пахвової 
ямки: у випадках, коли руку відводять і закладають за 
голову, зникає радіальний пульс, спостерігається ак-
ропарестезія долонь, пальці блід нуть і припухають; 
виникає біль у ділянці малого грудного м’яза, який ір-
радіює в плече; частіше спостерігається в людей, які 
непрофесійно, але тривалий час виконують малярну 
роботу, що пояснюється відсутністю навичок і трено-
ваності.

РАЙЦТЕРАПІЯ – лікувальні заходи, що застосову-
ються з метою підвищення захисно-пристосувальних 
реакцій орґаніз му при ареактивних формах хронічних 
захворювань.

РАК – злоякісна пухлина, яка розвивається з епі-
теліальної тканини; залежно від гістолоґічної будови, 
ступеня відхилення від структури нормальної тканини 
виділяють високо-, помірно- і низько диференційовані 
форми Р.; основою для позначення виду Р. є також на-
явність речо вини або структур, що продукуються його 
клітинами ( слизовий, псевдомуцинозний і т. ін.); розріз-
няють також Р. без зрого віння та більш диференційова-
ний пло скоклітинний Р. із зроговінням.

Р. ВНУТРІШНЬОЕПІТЕЛІАЛЬНИЙ – див.: 
Carcinoma in situ.

Р. ВОДЯНИЙ – див.: Нома.
Р. ІЗ ПСЕВДОМУЦИНОЗНОЇ КІСТИ – див.: 

Цистаденокарцинома серозна яєчників.
Р. ЛАТЕНТНИЙ – див.: Carcinoma in situ.
Р. МЕЗОНЕФРОҐЕННИЙ – див.: Мезонефрома.
Р. ПРЕІНВАЗИВНИЙ – див.: Car cinoma in situ.
Р. СИНЦИТІАЛЬНИЙ – див.: Шмінке пухлина.
Р. ЯЄЧНИКІВ СЕРОЗНОЇ БУДОВИ – див.: Циста-

денокарцинома серозна яєчників.
«РАКОВІ ПЕРЛИНИ» – утворення, які спостеріга-

ються в плоскоклітинному раку із зроговінням; скла-
даються з концентрично розміщених шарів пухлинних 
клітин із зроговінням у центрі.

РАМІКОТОМІЯ – оперативний перетин сполуч-
них галузок між спинним мозком і симпатичним стов-
буром, між симпатичним стовбуром і спинномозковим 
нервом, між сусідніми ґанґліями симпатичного стов-
бура або між симпатичними стовбурами лівого і пра-
вого боку.

РАМІСЕКЦІЯ – див.: Рамікотомія.
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РАМІФІКАЦІЯ – розгалуження.
РАНДОМІЗАЦІЯ – процес випадкового вибору еле-

ментів статистичної сукупності при проведенні вибір-
кового до слідження.

РАНДЮ – ВЕБЕРА – ОСЛЕРА (H. J. RE NDU – 
F. P. WEBER – W. OS LER) ХВОРОБА – див.: Осле-
ра синдром.

РАНА(И) – пошкодження тканин і орґанів з пору-
шенням цілісності їх покриву (шкіри, слизової оболон-
ки), викликане механічною дією.

Р. АСЕПТИЧНІ – операційні Р., які заподіюються в 
умовах збереження принципів асептики і антисептики.

Р. БАКТЕРІАЛЬНО-ЗАБРУДНЕНА – Р., до якої 
занесені мікроорґанізми, що не викликають (або ще не 
викликали) патолоґічних змін та ускладнень нормаль-
ного перебігу ранового процесу.

Р. ВОГНЕПАЛЬНІ – Р., які виникають внаслідок 
дії вогнепального заряду; ушкодження характеризу-
ються складною структурою, великою зоною первин-
ного і вторинного травматичного некрозу, розвитком 
різних ускладнень; різноманіт ність систем вогнепаль-
ної зброї та боє припасів зумовлюють значну різнома-
нітність вогнепальних Р., при класи фікації яких, крім 
морфолоґічних ознак, що властиві всім Р., враховуєть-
ся і вид заряду.

Р. ГНІЙНА – Р., яка характеризується гнійним запа-
ленням стінок і дна її порожнини.

Р. ҐРАНУЛЮЮЧА – Р., порожнина якої заповнена 
ґрануляційною тканиною.

Р. ЗАБИТА – Р., яка виникає від ударів тупим пред-
метом; характеризується великою зоною первинного і 
особливо вторинного травматичного некрозу зі значним 
мікробним забрудненням.

Р. ІНФІКОВАНА – Р., до якої занесені патоґенні 
мікроорґанізми, що спричинили ранову інфекцію.

Р. КОЛЕНА – Р., яка заподіюється гострим предме-
том із незначними поперечними розмірами; характери-
зується значним переважанням глибини над шириною, 
тобто глибоким, вузьким рановим каналом.

Р. КОМБІНОВАНІ – Р., що заподіюються механіч-
ним фактором у різних комбінаціях з іншими уражаючи-
ми факторами сучасної зброї – термічним, ра діаційним, 
хімічним, бактеріолоґічним.

Р. МНОЖИННІ – Р., при яких спосте рігається уш-
кодження двох і біль ше орґанів (ділянок тіла) кількома 
уражаючими аґентами одного і того самого виду зброї.

Р. НАСКРІЗНІ – Р., що мають вхідний і вихідний 
отвір.

Р. ОПЕРАЦІЙНІ – Р., що вимушено заподіюють-
ся під час оперативних втручань, частіше – з урахуван-
ням анатомо-фізіолоґічних особливостей тканин, які 
роз’єднуються, в умовах знеболювання та застосуван-
ня методів профілактики мікробного забруднення.

Р. ОТРУЄНА – Р., до якої внесена отрута.
Р. ПОВЕРХНЕВІ – неповне (тільки поверхневих 

шарів) пошкодження шкіри або слизових оболонок.
Р. ПОЄДНАНІ – Р., при яких спостерігається 

пошкодження двох і більше суміжних анатомічних ді-

лянок або орґанів, зумовлене одиночним уражаючим 
аґентом.

Р. ПРОНИКАЮЧІ – Р., при яких предмет, що пора-
нив, потрапляє в будь-яку порожнину людського тіла.

Р. РВАНА – Р., яка утворюється при дії пошкоджу-
ючого фактора на м’які тканини, що перевищує фізич-
ну здатність їх до розтягнення; краї Р. р. неправильної 
форми, спостерігається відшарування або відрив тка-
нин та руйнування тканинних елементів на значній про-
тяжності.

Р. РІЗАНА – Р., яка заподіюється гострим предме-
том; характеризується переважанням довжини над гли-
биною, рівними паралельними краями, мінімальним 
об’ємом тканин, що загинули та реактивних змін у ме-
жах рани.

Р. РОЗМІЖЧЕНА – Р., при заподіянні якої виникло 
роздушування та розрив тканин; характеризується вели-
кою зоною первинного травматичного некрозу.

Р. РУБАНА – Р., яка виникає внаслідок удару тяж-
ким гострим предметом, має велику глибину; об’єм не-
життєздатних тканин у момент заподіювання Р. та в на-
ступний період може бути дещо більшим, ніж у різа-
них Р.

Р. СКАЛЬПОВАНІ – Р., які характеризуються пов-
ним або частковим відшаруванням шкіри (а на воло-
систій частині голови – майже всіх м’яких тканин) від 
підлягаючих тканин без істотного їх пошкодження.

Р. СЛІПІ – Р., при яких рановий канал не має вихід-
ного отвору і закінчується в тканинах.

Р. СТЕРИЛЬНІ – див.: Р. асептичні.
Р. УКУШЕНА – Р., яка виникає внаслідок укусу тва-

рини або людини; характеризується значним мікробним 
забрудненням та частими інфекційними ускладнення-
ми.

РАНКОВИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
спостерігається при хро нічному алкогольному ґастриті; 
характеризується періодичним ранковим блюванням, пе-
реважно слизом.

«РАНКОВОЇ СЛАВИ» СИНДРОМ – колобома, яка 
характеризується лійкоподібним диском зорового нерва 
з цяткою білуватого пухнастого матеріалу в центрі, під-
нятим кільцем піґменту навколо диска з судинами, що 
відходять від кільця подібно спицям; зір значно поґір-
шений.

РАННІЙ ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ – див.: Каннера син-
дром.

РАНОВА БАЛІСТИКА – дані про рух снаряду, що 
поранив, в орґанах і тканинах та характер пошкоджую-
чої дії на них.

РАНОВА ІНТОКСИКАЦІЯ – див.: Гнійно-резор-
бтивна гарячка.

РАНОВА ПОРОЖНИНА – простір, обмежений 
стінками та дном рани.

РАНОВЕ ВИСНАЖЕННЯ – див.: Травматичне вис-
наження.

РАНОВИЙ КАНАЛ – ранова порожнина, яка відби-
ває рух у тканинах снаряду, що поранив; глибина Р. к. 
значно переважає його поперечні розміри.
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РАНОВИЙ ПРОЦЕС – процес, який характери-
зується сукупністю бактеріолоґічних, біохімічних, па-
тофізіолоґічних, морфолоґічних і клінічних змін, які 
відбивають динаміку загоєння рани.

РАНОРОЗШИРЮВАЧ – пристрій для розширен-
ня країв рани.

РАНСОМА (G. A. RANSOME) РЕФЛЕКС – при 
ударі молоточком по кін цевій фаланзі великого пальця 
ступні в людини, що лежить, спостерігається розгинан-
ня цього пальця; фізіолоґічний сухожилковий рефлекс.

РАНСОМА – ЗІМЕНА – КІНҐА (RANSOM – 
W. ZEMAN – F. A. KING) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, який розвивається у хворих із повільно росту чою 
пухлиною в ділянці прозорої перегородки півкуль го-
ловного мозку; спостерігається повільно проґресуюча 
ла біль ність ефектів, незначні розлади координації, па-
роксизмальне запаморочення та невпевнена хода; зни-
ження критики; з часом – прояви наростання внутріш-
ньочерепного тиску.

РАНТ-ХВОРОБА – захворювання, яке виникає 
внаслідок імунної реакції на введення ґенетично чу-
жорідних клітин імунолоґічно зрілої тварини проти 
орґанізму реципієнта; Р.-х. викликається в експеримен-
тальних умовах шляхом введення ембріонам або ново-
народженим тваринам алоґенних лімфоїдних клітин; 
важливою умовою для розвитку Р.-х. є кількість введе-
них клітин; вираженість Р.-х. наростає зі збільшенням 
числа пересаджених імунокомпетентних клітин; захво-
рювання розвивається з кінця 1-го – початку 2-го тиж-
ня після введення клі тин; най більш загальною ознакою 
Р.-х. є відставання у рості та вазі тварини.

РАНУЛА – кіста під’язикової залози, інколи дріб-
них слинних залоз дна порожнини рота або передніх 
залоз язика.

РАПОРТ – (у психотерапії) словесний контакт гіп-
нотизуючого з особою, що перебуває в стані гіпнозу.

РАПТУС – 1) хапання; несамовитість, імпульсивна 
дія у вигляді нападу; 2) гострий стан збудження, викли-
каний надзвичайно сильним депресивним афектом.

РАПУНЦЕЛЯ (RAPUNZEL – ПЕРСОНАЖ КАЗ-
КИ БРАТІВ ГРІММ) СИНДРОМ – різновид непрохід-
ності кишечнику, яка переважно виникає в дітей внаслі-
док систематичного проковтування волосся; у тонкому 
кишеч ни ку утворюється конґломерат, який складаєть-
ся із волосся (трихобезоар); спо стерігається при психо-
патії, оліґофренії та ін.

РАРЕФІКАЦІЯ КІСТКИ – див.: Остео пороз.
РАСИ ЛЮДИНИ – групи людей, що мають ряд ха-

рактерних спільних біолоґічних ознак, набутих у про-
цесі історичного розвитку під впливом природних і со-
ціальних умов існування; розрізняють 3 великі раси: 
європеїдну, монголоїдну і негроїдну; крім основних Р., 
існує багато груп, що посідають проміжне місце між 
Р. внаслідок збереження фізичних особливостей прадав-
ніх племен, що жили до виникнення сучасних Р., або 
внаслідок метисації.

РАСИЗМ – сукупність концепцій, що ґрунтуються 
на уявленнях про психічну та біолоґічну нерівноцін-

ність людських рас і про визначальний вплив расових 
відмінностей на хід історії та розвиток культури.

РАСІНА (W. RACINE) СИНДРОМ – передменс-
труальний симптомокомплекс, який характеризується 
підпуханням слинних залоз з одночасним підпуханням 
молочних залоз; після настання менструацій підпухан-
ня зникає.

РАСМУССЕНА (F. U. RASMUSSEN) АНЕВРИЗ-
МА – аневризма артерії, розміщена в стінці порожнини 
туберкульозної каверни в легенях; часто буває причи-
ною легеневої кровотечі при туберкульозі.

РАСОВІ ОЗНАКИ – морфолоґічні, біохімічні та ін-
ші ознаки, які стійко успадковуються і використовують-
ся для диференціації людських рас.

РАСОҐЕНЕЗ – процес формування і розвитку рас 
людини.

РАССЕЛА (A. RUSSELL) НАНІЗМ – див.: Рассе-
ла синдром (2).

РАССЕЛА (A. RUSSELL) СИНДРОМ (1) – про-
яви пухлини передніх відділів гіпоталамусу; спостері-
гається проґресуюче схуднення з повним зникненням 
підшкірного жирового шару; блювання без ознак пору-
шення харчування; зберігається гарне самопочуття та 
бадьорість; невролоґічна симптоматика (гіперкінезм, 
ністаґм, тремтіння, атаксія, інколи – ознаки пошкоджен-
ня пірамідного шляху і атрофія зорового нерва) прояв-
ляється пізно.

РАССЕЛА (A. RUSSELL) СИНДРОМ (2) – прояви 
вродженого карликового зросту з порушеннями ембріо-
нального розвитку; маса і довжина тіла новонародже-
ного зменшені; спостерігається від носно великий об-
від голови; дисплазія черепа (гідроцефалія з виражени-
ми лобними виступами, вузький V-подібний лицьовий 
череп), макростомія, латеральні частини верхньої губи 
перекривають ниж ню губу; мікроґнатія, помірний гі пер-
телоризм, «антимонголоїдне» розміщення очних щілин; 
диспропорційний карликовий зріст, відносне укорочен-
ня проксимальних і подовження дистальних частин кін-
цівок; часто – невиражений сколіоз і гіперлордоз; кли-
нодактилія; гіпоплазія мускулатури та підшкірного жи-
рового шару; тім’ячка закриваються тільки в 3 роки; до 
8–9 років зберігається голос високого тембру; гіпоґені-
талізм, крипторхізм; виражений карієс, що призводить 
до передчасного випадіння зубів.

РАТБАНА (J. C. RATHBUN) СИНДРОМ – спад-
кове (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
підвищення активності лужної фосфатази з клініч ною 
картиною, яка нагадує рахіт; у крові – зниження актив-
ності лужної фосфатази, вміст кальцію часто збільше-
ний, фосфору – нормальний; часто спостерігаються 
розлади функції нирок, аж до уремії, гіперкальціурія, 
фосфоетанолурія; роз різняють три основних типи за-
хворювання: І тип проявляється під час внутрішньо-
утробного розвитку або протягом перших тижнів жит-
тя; спостерігається гіперкальціємія, краніостеноз, різні 
аномалії скелета, смерть протягом першого року жит-
тя; ІІ тип проявляється пізніше, проґресує повільніше; 
проявляється клініч ною картиною рахіту та передчас-
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ним випадінням зубів; ІІІ тип виявляється тільки при 
біохімічному дослідженні крові та сечі; симптоми не 
виражені.

РАТИЦИДИ – див.: Родентициди.
РАТШОВА (M. RATSCHOW) СИМПТОМ – хво-

рий у позиції стоячи піднімає над головою злегка зігнуті 
в ліктьових суглобах руки і рівномірно стискує і роз-
тулює пальці протягом 30 секунд; у нормі збліднення 
не наступає, при патолоґії спостерігається збліднення 
долонь і пальців; ознака порушення кровопостачання 
верхньої кінцівки.

РАУБЕРА (A. RAUBER) СИМПТОМ – при рен-
тґенолоґічному дослідженні біля верхнього краю вели-
когомілкової кістки на боці ураження в прямій проек-
ції спостерігається шип; ознака пошкодження меніска 
колінного суглоба.

РАУВОЛЬФІЯ (RAUWOLFIA) – рід лі карських 
рослин із родини Apocy  naceae; розрізняють до 150 
видів Р.; най більш практичне значення має Р. гадюча 
(Rauwolfi a serpentina); фармаколоґічна дія Р. зумовлена 
сумою алкалоїдів, з яких най більше значення мають ре-
зерпін і ресци намін, які виявляють седативний і гіпотен-
зивний ефект, а також аймалін і серпентин, що мають 
проти аритмічну активність.

РАУХФУСА (К. А. РАУХФУС) СИМПТОМ – див.: 
Ґрокко – Раухфуса сим птом.

РАУШКОЛЬБА – ТУМІ (J. E. RAUS CHKOLB – 
J. A. TOOMEY) СИНДРОМ – див.: Дермально-мезо-
дермальної дисплазії синдром.

РАУШ-МАНІЯ – форма гіпертимії (2); проявляється 
підвищеним настроєм, що поєднується з обнубіляцією 
свідомості; хворі зовні нагадують осіб, які перебувають 
у стані сп’яніння.

РАУШ-НАРКОЗ – короткочасний неглибокий нар-
коз, викликаний вдиханням повітря з високою концент-
рацією парів ефіру або хлоретилу.

РАУШ-СТАН – патолоґічний стан, який характери-
зується легким потьмаренням свідомості зі збереженням 
аутопсихічного і алопсихічного орієнтування при пору-
шенні критики, виникненні афектів, рухових та мовлен-
нєвих реакцій.

РАФАНІЯ – див.: Булімія.
РАФІНОЗА – С18Н32О16; трисахарид, який міститься 

в цукрових буряках; побудований із залишків ґалактози, 
ґлюкози і фруктози; під дією ферменту рафінази гідролі-
зується у фруктозу і дисахарид мелібіозу.

-РАФІЯ (грец. rhapē – шов) – частина складних слів, 
яка означає формування хірурґічного шва.

РАХІ(О)- (-рахіс, -рахія; грец. rhachis – хребет, спи-
на) – частина складних слів, яка означає належність до 
хребта, до спинного мозку.

РАХІАЛҐІЯ – біль невралґічного характеру в спині 
або в хребті.

РАХІАНЕСТЕЗІЯ – анестезія нижніх частин тіла, 
яка викликається введенням анестезуючої речовини в 
спинномозковий канал; спинномозкова анестезія.

РАХІМЕТРІЯ  – вимірювання  тиску  цере-
броспінальної рідини в хребетному каналі.

РАХІОТОМІЯ – 1) хірурґічний розтин хребтового 
каналу; 2) розрізання мертвого плода під час пологів 
вздовж хребта.

-РАХІС– див.: Рахі(о)-.
РАХІСХИЗИС – вада розвитку, яка характеризується 

незарощенням м’яких тканин, хребта, мозкових оболо-
нок і спинного мозку; спинний мозок, який не замкнув-
ся в трубку, лежить оголеним і являє собою червонувату 
масу, що складається з великої кількості розширених су-
дин і елементів мозкової тканини; на місці дефекту дуг 
хребців розміщується зародкова нервова пластинка, яка 
не закри лася в трубку, судинно-мозкова ділянка, яка ле-
жить на м’якій оболонці спинного мозку.

РАХІТ – захворювання дитячого віку, зумовлене не-
достатністю в орґанізмі вітаміну D (ерґокальциферол); 
характеризується порушенням фосфорно-кальцієвого 
обміну, кісткоутворення та розладом функції нерво-
вої системи і внутрішніх орґанів; залежно від тяжкості 
клінічних проявів розрізняють 3 ступені Р.: І (легкий), 
ІІ (середньої тяжкості), ІІІ (тяжкий); залежно від ак-
тивності клінічних проявів розрізняють 4 періоди Р.: 
початковий, розпалу, реконвалесценції та залишкових 
явищ.

РАХІТ ГІПОФОСФАТЕМІЧНИЙ ВІТАМІН-D-
РЕЗИСТЕНТНИЙ – див.: Фосфат-діабет.

РАХІТ ГІПОФОСФАТЕМІЧНИЙ РОДИННИЙ – 
див.: Фосфат-діабет.

РАХІТ КИШКОВИЙ – див.: Остеодистрофія киш-
кова.

РАХІТ НЕФРОҐЕННИЙ – див.: Рахіт нирковий.
РАХІТ НИРКОВИЙ – ураження скелета при нир-

ковій недостатності, які нагадують зміни в кістках, що 
розвиваються при рахіті.

РАХІТ РЕНАЛЬНИЙ – див.: Рахіт нирковий.
РАХІТ ЧЕРЕВНИЙ – див.: Остеодис трофія киш-

кова.
РАХІТЕРМОМЕТРІЯ – вимірювання температу-

ри цереброспінальної рідини, яке виконується за допо-
могою термопари, введеної через пункційну голку при 
спинномозковій пункції.

РАХІТИЧНИЙ – такий, що стосується рахіту, 
страждає рахітом.

РАЦА – ТУРІ (RACZ – TURI) СИНДРОМ – поєд-
нання патолоґії зору та оволосіння; спостерігається 
значне звуження поля зору, фолікулярний гіперкератоз, 
нерівномірний волосяний покрив з різ ною товщиною 
волосся; розвиток захворювання можливий внаслідок 
пошкодження гіпоталамічної ділянки.

РАЦІОНАЛЬНИЙ – 1) розумовий, доцільний; 2) та-
кий, що стосується раціоналізму.

РАША (H. RASCH) СИМПТОМ – флуктуація ниж-
нього сеґмента матки при піхвовому дослідженні і одно-
часному натискуванні ззовні другою рукою на матку в 
напрямі донизу; ознака ранньої стадії вагітності.

РВАНИЙ ОТВІР (FORAMEN LACE RUM) – от-
вір на основі черепа між верхівкою піраміди та вели-
ким крилом клиноподібної кістки, який має неправильну 
форму і закритий пластинкою волокнистого хряща.
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«РВАНИХ ЧЕРВОНИХ М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН» 
ФЕНОМЕН (RAGGED RED FIBRES – RRF) – морфо-
лоґічний критерій поліорґанної мітохондріальної дис-
функції в орґанізмі; м’язові волокна мають шорсткий 
вигляд при забарвленні за Гоморі та при гістохімічно-
му виявленні активності мітохондріальних ферментів 
внаслідок патолоґічних скупчень конґломератів міто-
хондрій під сарколемою (переважно) і між міофібри-
лами.

РВАНОГО ОТВОРУ СИНДРОМ – див.: Джеффер-
сона синдром.

РЕ- (лат. re-) – частина складних слів, яка означає 
знову, назад або протидію.

РЕАБІЛІТАЦІЯ – (у медицині) комплекс медич-
них, педагогічних, професійних та юридичних заходів, 
спрямованих на відновлення (або компенсацію) пору-
шених функцій орґанізму та працездатності хворих і ін-
валідів.

Р. МЕДИЧНА – комплекс лікувальних заходів, спря-
мованих на відновлення здоров’я.

Р. ПСИХОЛОҐІЧНА – комплекс заходів, що спри-
яють психолоґічній підготовці хворого до необхідної 
адаптації, реадаптації або перекваліфікації при непов-
ному відновленні його професійних навиків.

Р. ТЕХНІЧНА – застосування досягнень науково-
технічного проґресу для відновлення функціональної 
повноцінності орґанізму інваліда (хворого).

РЕАБРАЗІЯ – повторне вишкрібання стінок порож-
нини матки.

РЕАҐЕНТ – одна з речовин, яка бере участь у пев-
ній хімічній реакції.

РЕАҐІНИ – алерґічні антитіла, здатні фіксуватися 
на деяких клітинах і брати участь у розвитку атопії та 
анафілаксії.

РЕАҐУВАТИ – 1) вступати в хімічну реакцію; 2) ви-
являти своє ставлення до чогось, відповідати якимсь чи-
ном на ту чи іншу дію, діяти під впливом чого-небудь.

РЕАДАПТАЦІЯ – заходи, спрямовані на віднов-
лення втрачених або послаблених реакцій людини, які 
сприяють її пристосуванню до умов праці та побуту.

РЕАКЛІМАТИЗАЦІЯ – повторне пристосування до 
раніше звичних умов після тимчасового перебування в 
іншій кліматоґеоґрафічній зоні.

РЕАКТИВ – будь-який хімічний лабораторний роз-
чин; речовина, що в сполученні з іншою спричиняє пев-
ну реакцію; речовина або суміш речовин, за допомогою 
яких викликається хімічна реакція, що доводить присут-
ність або відсутність досліджуваних речовин.

РЕАКТИВАЦІЯ – 1) відновлення діяльності, повер-
нення до стану діяльності; 2) загострення, нове підси-
лення патолоґічного процесу.

РЕАКТИВАЦІЯ ВІРУСІВ – відновлення інфек-
ційної активності вірусів, яка була втрачена внаслідок 
пошкодження певного ґена або віріонного білка, що 
брав участь у початкових стадіях репродукції вірусів.

РЕАКТИВИ ХІМІЧНІ – речовини, що використо-
вуються в лабораторній практиці для здійснення різних 
хімічних реакцій.

РЕАКТИВНИЙ – 1) здатний відповідати на зовніш-
ні подразнення; 2) такий, що є реактивом при хімічних 
аналізах.

РЕАКТИВНІ ПСИХОЗИ – тимчасові зворотні 
розлади психічної діяльності, які виникають внаслідок 
психічної травми; за особливостями виникнення та пе-
ребігу розрізняють шокові (гострі), підгострі та затяж-
ні Р. п.

Р. П. ГОСТРІ – див.: Шок психічний.
Р. П. ЗАТЯЖНІ – Р. п. затяжні за особливостями 

клінічних проявів та закономірностями динаміки поді-
ляють на три групи; Р. п. з. першої групи характеризу-
ються однотипним непроґредієнтним перебігом; при 
цьому протягом усього захворювання зберігається пев-
ний психопатолоґічний синдром, частіше за все це істе-
рична депресія, псевдодеменція, псевдодементно-пуе-
рильний синдром або маячноподібні фантазії; клінічна 
картина Р. п. з. другої групи характеризується поступо-
вою зміною істеричних синдромів; спостерігається тен-
денція до поглиблення реактивного стану, який прояв-
ляється розвитком ступору, у його клінічній картині від-
биваються попередні розлади (окремі прояви депресії, 
псевдодеменції, пуерилізму); Р. п. з. третьої групи мають 
в’ялопроґредієнтний тип перебігу, при якому в психопа-
толоґічній картині та динаміці, з одного боку, спостері-
гаються клінічні ознаки, властиві описаним групам ре-
активних психозів, з іншого – закономірності, властиві 
тільки даній групі.

Р. П. ПІДГОСТРІ – Р. п., що виникають в осіб, 
які перебували в незвичній ситуації (відносна ізольо-
ваність); при цьому велике значення має безсоння; до 
Р. п. п. належать психоґенний параноїд, галюцинатор-
но-параноїдний психоз, психоґенна депресія, синдром 
маячноподібних фантазій, істеричні психози, психоґен-
ний ступор.

Р. П. ШОКОВІ – див.: Шок психічний.
РЕАКТИВНІ СТАНИ – див.: Психоґенії.
РЕАКТИВНІСТЬ – здатність до реакції.
РЕАКТИВНІСТЬ ОРҐАНІЗМУ – властивість 

орґанізму відповідати зміною жит тєдіяльності на вплив 
оточуючого се ре довища; основними видами реактив-
ності є біолоґічна (видова), групова (типова), індивіду-
альна, а також патолоґічна; Р. о. існує у формі утворення 
та розпаду функціональних систем; кожна система міс-
тить, незалежно від свого елементарного анатомо-фізіо-
лоґічного складу, такі компоненти: аферентний синтез, 
акцептор дії, формування дії, зворотну аферентацію від 
кінцевого пристосувального ефекту.

РЕАКТОРИ МІКРОБІОЛОҐІЧНІ – місткості, при-
значені для культивування мікроорґанізмів з метою от-
римання мікробної маси або продуктів мікробного ме-
таболізму.

РЕАКТОРИ ЯДЕРНІ – установки, в яких здійс-
нюється керована ланцюгова реакція поділу атомних 
ядер.

РЕАКЦІЯ – дія, стан, процес, що виникають за пев-
них умов у відповідь на будь-які впливи, подразнення, 
враження.
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РЕАКЦІЯ АВЕРСІЇ – захисна реакція орґанізму, 
яка являє собою його переміщення з метою виходу зі 
сфери дії несприятливого подразника.

РЕАКЦІЯ ПСИХОҐЕННА – патолоґічні зміни 
психічної діяльності, які виникають як відповідь на 
психічну травму, або психічне напруження і перебува-
ють з ними в психічно зрозумілих зв’язках.

РЕАКЦІЯ ХІМІЧНА – взаємодія між двома і біль-
ше речовинами, внаслідок якої утворюється нова речо-
вина (нові речовини).

РЕАЛЬНИЙ – 1) такий, що можливий для виконан-
ня, здійсненний; 2) такий, що заснований на врахуванні 
справжніх умов, адекватний справжньому станові.

РЕАМПУТАЦІЯ – повторна ампутація; виправлен-
ня недоліків і форми культі з метою протезування.

РЕАНІМАТОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, 
що вивчає питання оживлення орґанізму, розробляє при-
нципи профі лактики та лікування термінальних станів.

РЕАНІМАЦІЙНА ПАТОЛОҐІЯ – див.: Патолоґія 
реанімаційна.

РЕАНІМАЦІЯ – сукупність медичних заходів, спря-
мованих на відновлення життєдіяльності вмираючого 
орґанізму; оживлення орґанізму.

РЕБРА (COSTAE) – симетричні утворення, з’єднані 
попарно з грудними хребцями; розрізняють кісткову 
частину ребра і хрящову; кожне Р. являє вузьку, довгу, 
вигнуту пластинку; за будовою та розвитком Р. належать 
до плоских кісток; у Р. розрізняють задній кінець, тіло 
і передній кінець.

«РЕБРА КОВЗАЮЧОГО» СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, який спричинюється слабкістю або розри-
вом медіальних волокнистих з’єднань VIII, IX чи X ре-
бер таким чином, що кінчики хряща зісковзують угору 
і стикаються на міжребровому нерві, зумовлюючи біль 
у грудній клітці.

РЕБРА ШИЙНІ – вада розвитку, що характеризуєть-
ся додатковими ребрами, які частіше пов’язані з VІІ ший-
ним хребцем; можуть бути розмірами від маловиражено-
го рудиментарного утворення до сформованих ребер, що 
досягають груднини або спаяних своїми передніми кін-
цями з І ребрами; у дітей Р. ш., звичайно, не проявляють 
себе, у дорослих можуть появлятися симптоми подраз-
нення плечового сплетення і стискування підключичної 
артерії – болі, парестезії, гіпотрофія м’язів кінцівок, пос-
лаблення пульсації артерій на відповідній руці.

РЕБРОВА ДУГА (ARCUS COS TA RUM) – кістко-
во-хрящове утворення дугоподібної форми, яке скла-
дається із з’єднаних між собою ребрових хрящів VІІІ – 
Х ребер та кісткових частин Х ребер; обмежує грудну 
клітку знизу.

РЕБРОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Кістково-абдомі-
нальний рефлекс.

РЕБРОВО-КЛЮЧИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ СИНД-
РОМ – див.: Драбинчастого м’яза синдром.

РЕВАКЦИНАЦІЯ – вторинна вакцинація, вторин-
не щеплення.

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ – відновлення судин у будь-
якій ділянці тканини або орґана, судинна сітка якої була 

зруйнована патолоґічним (запальним, некротичним або 
склеротичним) процесом.

РЕВЕРСІЯ – повне або часткове відновлення вихід-
ного фенотипового прояву ґена, який був втрачений або 
змінений внаслідок мутації.

РЕВЕРС-ТРАНСКРИПТАЗА – див.: Ревертаза.
РЕВЕРТАЗА – фермент, що каталізує синтез ДНК із 

дезоксинуклеозидфосфатів на матриці РНК.
РЕВІЛЬЙО (L. REVILLIOD) СИМПТОМ – на бо-

ці парезу лицьового нерва спостерігається неспромож-
ність замружити око при збереженій здатності замружу-
вати обидва ока одночасно.

РЕВІНЬ ГОРОДНІЙ (RHEUM RHA PONTICUM 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина з широким ба-
гатоголовим кореневищем, що має кілька розвинених 
коренів. Стебла прямі, високі, товсті, порожнисті, за-
ввишки до 1,5 м. При кореневі листки здебільшого ве-
ликі, зібрані в розетку. Квітки дрібні, білі або червоні, 
численні, зібрані на кінцях і в пазухах листків у великі 
волоті. Дія: жовчогінна, послаблююча, в’яжуча.

РЕВМАТИЗМ – системне запальне за хворювання 
сполучної тканини з переважною локалізацією проце-
су в серцево-судинній системі; Р. розвивається переваж-
но в осіб молодого віку (7–15 років), що схильні до ньо-
го, внаслідок інфікування β-гемолітичним стрептококом 
групи А; в основі тканинних змін при Р. лежить систем-
на дезорґанізація сполучної тканини в поєднанні зі спе-
цифічними проліферативними і неспецифічними ексуда-
тивно-проліферативними реакціями, а також ураженням 
судин мікроциркуляторного русла; для Р. характерні тен-
денції до полісиндромності клінічних проявів, існування 
типових варіантів початку і перебігу захворювання, схиль-
ність до загострень; у процесі розвитку Р. виділяють три 
періоди: перший (прихований) період продовжується, 
звичайно, 2–4 тижні після закінчення стрептококової ін-
фекції до початкових проявів ревматичної атаки; другий 
період – пе ріод гіперерґічних тканинних реакцій з вираз-
ними та характерними проявами хвороби; третій період 
проявляється різноманітними формами зворотного Р.

РЕВМАТИЗМ ВТОРИННИЙ – див.: Поліартрит 
інфекційно-алерґічний.

РЕВМАТИЗМ ЕПІДЕМІЧНИЙ – див.: Плевро-
динія епідемічна.

РЕВМАТИЗМ М’ЯЗОВИЙ ЕПІДЕ МІЧ НИЙ – 
див.: Плевродинія епідемічна.

РЕВМАТИЗМ ПУСТЕЛЬНИЙ – див.: Кокцидіої-
доз.

РЕВМАТИЗМ СПРАВЖНІЙ – див.: Ревматизм.
РЕВМАТИЗМ СУГЛОБОВИЙ ПІД ГОСТРИЙ ДО-

РОСЛИХ – див.: Поліартрит інфекційно-алерґічний.
РЕВМАТИЧНА АТАКА – активна фаза ревматизму 

з вираженими клінічними проявами.
РЕВМАТИЧНА ГАРЯЧКА – див.: Ревматизм.
РЕВМАТИЧНА ГАРЯЧКА ГОСТРА – див.: Рев-

матизм.
РЕВМАТИЧНА ТРІАДА – (у психіатрії) поєднання 

депресії, галюцинацій та моторної загальмованості; Р. т. 
є харак терним проявом ревматичного психозу.
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РЕВМАТИЧНИЙ – такий, що стосується ревматиз-
му.

РЕВМАТИЧНИЙ НАПАД – див.: Ревматична ата-
ка.

РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – група за-
хворювань, які характеризуються системним уражен-
ням сполучної тканини, внутрішніх орґанів та суглобів. 
До Р. з. належать: І. ДИФУЗНІ ХВОРОБИ СПОЛУЧ-
НОЇ ТКАНИНИ: А. Ревматоїд ний артрит. Б. Ювеніль-
ний артрит: 1) з системним початком; 2) з поліартику-
лярним початком; 3) з оліґоартикулярним початком. 
В. Системний червоний вовчак. Г. Проґресуючий сис-
темний склероз (системна склеродермія) та обмежені 
форми склеродермії. Д. Поліміозит/дерматоміозит. 
Е. Некротизуючі васкуліти та інші васкулопатії: 1) гру-
па вузликового полі артриту (включаючи артеріїт, асо-
ційований з гепатитом В, і алерґічний ґранульо матоз 
Черджа-Страусса); 2) алерґічні васкуліти (включаючи 
пурпуру Шенлейна – Геноха та інші); 3) ґранульоматоз 
Веґене ра; 4) ґіґантоклітинний артеріїт: а) скроневий ар-
теріїт, б) артеріїт Такаясу; 5) шкірно-слизова лімфаде-
нопатія (хвороба Кавасакі); 6) синдром Бехчета; 7) кріо-
ґлобулінемія; 8) ювенільний дерматоміозит. Є. Синдром 
Шеґрена. Ж. Перехресні синдроми (включаючи зміша-
не сполучнотканинне захворювання). З. Ін ші (включа-
ючи ревматичну поліміалґію, вузлувату еритему, реци-
дивуючий полі хондрит та ін.). ІІ. АРТРИТИ, АСОЦІЙО-
ВАНІ ЗІ СПОНДИЛІТОМ: А. Анкілозую чий спондиліт. 
Б. Синдром Рейтера. В. Псо ріатичний артрит. Г. Артри-
ти, асоційова ні з хронічними запальними захворюван-
нями кишечнику. Д. Серонеґативна спондилоартропатія, 
яка виникає при СНІДі. ІІІ. ОСТЕОАРТРОЗ (ОСТЕО-
АРТРИТ, ДЕҐЕНЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СУГ-
ЛОБІВ): А. Первинний (включаючи еро зивний остеоар-
троз). Б. Вторинний. ІV. АРТРИТИ, ТЕНОСИНОВІТИ І 
БУРСИТИ, АСОЦІЙОВАНІ З ІНФЕКЦІЯМИ: А. Зумо-
влені прямою дією інфекції: 1) бактеріальні: а) викли-
кані ґрампозитивними коками (стафілококами та ін.); 
б) викликані ґрамнеґативними коками (ґонококами та 
ін.); в) викликані ґрамнеґативними паличками; г) викли-
кані мікобактеріями; д) викликані спірохетами (включа-
ючи сифіліс і лаймську хворобу); е) викликані іншими 
мікроорґанізмами; 2) вірусні; 3) грибкові; 4) паразитар-
ні; 5) ви кликані невідомими мікроорґанізмами (хвороба 
Уїппла). Б. Не зумовлені прямою дією інфекції (реак-
тивні артрити або артрити, викликані імунними комп-
лексами): 1) викликані бактеріями (включаючи гострий 
ревматизм, артрити при формуванні кишкового шунта, 
артрити після кишкових інфекцій, викли каних шигела-
ми, сальмонелами або йерсиніями та інші); 2) викли-
кані вірусами (гепатит В). V. МЕТАБОЛІЧНІ І ЕНДО-
КРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ З РЕВМАТИЧНИМИ ПРО-
ЯВАМИ: А. Мікрокристалічні артрити і викликаючі їх 
речовини: 1) урат мононатрію (подаґра); 2) пірофосфат 
кальцію дигідрат (псевдоподаґра, хондрокальциноз); 
3) апатити та інші основні фосфати кальцію; 4) оксала-
ти. Б. Захворювання, зумовлені біохімічними порушен-
нями: 1) амілоїдоз; 2) дефіцит вітаміну С (цинга); 3) де-

фіцити специ фічних ферментів (хвороба Фабрі, алкап-
то нурія, охроноз, синдром Леша – Найхана, хвороба 
Ґоше та ін.); 4) гіперліпо протеїнемія (типи ІІ, ІІа, ІV); 
5) мукополі сахаридози; 6) гемоґлобінопатії (HbS та ін.); 
7) справжні захворювання сполучної тканини (синдром 
Елерса – Данло, синдром Марфана, еластична псевдок-
сантома та ін.); 8) гемохроматоз; 9) хвороба Вільсона; 
10) інші. В. Ендокринні захворювання: 1) цукровий діа-
бет; 2) акро меґалія; 3) гіперпаратиреоз; 4) захворювання 
щитоподібної залози (гіпертиреоз, гіпотиреоз, тиреої-
дит); 5) інші. Г. Захворювання, зумовлені імунодефіци-
том (первинний імунодефіцит, СНІД). Д. Інші спадкові 
захворювання: 1) вроджений множинний артроґрипоз; 
2) синдроми з гіперрухливістю суглобів; 3) проґресу-
ючий осифікуючий міозит. VІ. ПУХЛИНИ: А. Первин-
ні (синовіома). Б. Мета статич ні. В. Мієломна хвороба. 
Г. Лейкози та лімфоми. Д. Піґментний ворсинчасто-
вузликовий синовіт. Е. Остеохондроматоз. Є. Інші. VІІ. 
НЕЙРОҐЕННІ УРАЖЕННЯ: А. Суглоби Шарко (ней-
роґенна артропатія). Б. Компресійні невропатії: 1) пе-
риферійне стискування (синдром зап’ясткового кана-
лу та ін.); 2) ра дикулопатії; 3) стеноз хребтового кана-
лу. В. Рефлекторна симптоматична дистрофія. Г. Інші. 
VІІІ. ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТОК ТА ХРЯЩА З СУГ-
ЛОБОВИМИ ПРОЯВАМИ: А. Остеопороз: 1) ґенералі-
зований; 2) локалізований (реґіонарний). Б. Остеомаля-
ція. В. Гіпертрофічна остеоартропатія. Г. Дифузний ідіо-
патичний гіперостоз (включаючи анкілозуючий гіперос-
тоз хребта). Д. Остити: 1) ґенералізовані (деформуючий 
остит – кіст кова хвороба Педжета); 2) локалізовані (кон-
денсуючий остит клубової кіст ки, остит лобкового сим-
фізу). Е. Остео некроз, аваскулярний некроз. Є. Остео-
хондрити (хвороба Леґґа – Кальве – Пертеса, хвороба 
Шейєрмана). Ж. Дисплазії кісток та суглобів. З. Зісков-
зуючий епіфіз головки стегнової кістки. И. Остеоліз і 
хондроліз. І. Остеохондрити (вклю чаючи синдром Тіт-
це). Ї. Остеомієліт. ІХ. РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАН-
НЯ ПОЗАСУГЛОБОВИХ ТКАНИН: А. Міофасціальні 
больові синдроми: 1) ґенералізовані (фіброзит, фібро-
міалґія); 2) реґіонарні. Б. Болі в поперековому відділі 
хребта та захворювання міжхребцевих дисків. В. Тен-
диніти (теносиновіти) і/або бурсити: 1) субакроміаль-
ний/субдельтоподібний бурсит; 2) тендиніт, теносино-
віт двоголового м’яза плеча; 3) бурсит ліктьової сум-
ки; 4) епікондиліт плеча, медіальний або латеральний; 
5) теносиновіт де Кервена; 6) адгезивний капсуліт пле-
ча («заморожене плече»); 7) клацаючий палець. Г. Кіста 
сухожилкової піхви (ґанґлій). Д. Фасциїти. Е. Хронічні 
пошкодження (розтягнення) суглобів та м’язів. Є. Вазо-
моторні розлади: 1) еритромелалґія; 2) хвороба і синд-
ром Рейно; 3) різні інші больові синдроми (включаючи 
підвищену чутливість до погодних умов та психоґенні 
синдроми). Ж. Інші міопатії. Х. РІЗНІ ІНШІ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯ: А. Захворювання, часто пов’язані з ураженням 
суглобів: 1) травма (пряма); 2) захворювання підшлун-
кової залози; 3) саркоїдоз; 4) паліндромний ревматизм; 
5) почерговий (інтермітуючий) гідроартроз; 6) гемо-
філія; 7) вузлувата еритема; 8) синдром Вебера – Кріс-
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чена; 9) еозинофільний фасціїт (включаючи триптофан-
асоційовану форму); 10) хвороба Стілла, дорослий тип; 
11) мно жинний ретикулогістіоцитоз; 12) родинна серед-
земноморська гарячка (періодична хвороба); 13) синд-
ром Ґудпасчера; 14) амілоїдоз, пов’язаний з проведен-
ням діалізу, та інші синдроми, виникаючі при діалізі; 
15) синовіт, викликаний чужорідним тілом; 16) акне і 
гнійний гідроаденіт; 17) долонний та підошовний пус-
тульоз; 18) синдром Світа; 19) антикардіоліпіновий син-
дром. Б. Інші захворювання: 1) порушення вну трішніх 
структур суглобів (включаючи хондромаляцію надколін-
ка, вільні вну трішньосуглобові тіла); 2) хронічний ак-
тивний гепатит; 3) інші ревматичні синд роми, викликані 
лікарськими засобами.

РЕВМАТ(О)- – (ревмо-; грец. rheuma, rheumatismos – 
перебіг, патолоґічні виділення, витікання рідини) – час-
тина складних слів, яка означає належність до ревма-
тизму.

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ – хронічний синдром, 
який характеризується неспецифічним запаленням пе-
риферійних суглобів (звичайно, з симетричним їх ура-
женням); може призводити до проґресуючого руйнуван-
ня як суглобових, так і несуглобових структур; можливі 
також системні прояви.

РЕВМАТОЇДНИЙ ЮВЕНІЛЬНИЙ АРТРИТ – 
ревматоїдний артрит у дітей (у віці до 16 років), який 
відрізняється від ревматоїдного захворювання дорос-
лих більш частим розвитком системного варіанта хво-
роби з гострим початком, гарячкою і позасуглобовими 
проявами та варіантом захворювання з ураженням неве-
ликої кількості суглобів (моно-, оліґоартрит); переваж-
ним ураженням великих суглобів та частим утягуван-
ням шийного відділу хребта; частим розвитком увеїту, 
малоймовірністю виявлення ревматоїдного фактора в 
сироватці крові, більш сприятливим проґнозом.

РЕВМАТОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, що 
вивчає етіолоґію, патоґенез, клінічні прояви, лікування 
та профілактику ревматичних захворювань.

РЕВМО- – див.: Ревмат(о)-.
РЕВМОКАРДИТ – ураження сполучної тканини та 

скорочувального міокарда серця при ревматизмі; ревма-
тичний процес уражає всі оболонки серця; залежно від 
переважної локалізації патолоґічного процесу виділяють 
ревматичний ендокардит, міокардит і перикардит; основ-
ними тканинними проявами Р. є: дезорґанізація сполуч-
ної тканини клапанів, пристінкового ендокарда, епікарда, 
перикарда та строми міокарда; специфічні ґранульома-
тозні реакції у вигляді ашоф-талалаєвських ґранульом; 
неспецифічні ексудативно-проліферативні реакції, які 
проявляються запаленням ендокарда, міокарда і перикар-
да; ураження кровоносних та лімфатичних судин серця 
всіх калібрів – від великих коронарних артерій до мікро-
циркуляторного русла; зміни скорочувального міокарда 
у вигляді гіпертрофії, атрофії, дистрофії, некробіозу та 
внутрішньоклітинної реґенерації кардіоміоцитів; ура-
ження провідникової системи та нервових елементів сер-
ця; склеротичні процеси; симптоматика Р. зумовлюється 
переважним ураженням тієї чи іншої структури серця.

РЕВНОЩІ НАДЦІННІ – надцінна ідея подруж ньої 
невірності, яка супроводжується сумнівами, афектом 
тривоги і злобливістю.

РЕВУЛЬСИВНІ ЗАСОБИ – відвертаю чі лікарські 
засоби; подразнюючі шкіру за со би, що спричинюють 
прилив крові до шкі ри; застосовуються для зменшення 
гіперемії та запалення в глибоких відділах.

РЕВУЛЬСІЯ – відвернення.
РЕГАБІЛІТАЦІЯ – відновлення для корисної тру-

дової діяльності, повернення до професійної праці осіб 
зі зниженою, внаслідок захворювання, працездатністю; 
здійснюється шляхом переведення на відповідну форму 
праці, навчання, перекваліфікації, проведення стаціо-
нарного і амбулаторного лікування.

РЕҐАДА (REGAD) СИНДРОМ – клінічні прояви 
перекручення яйцепроводу; у гострих випадках роз-
вивається сильний раптовий біль у нижній частині че-
рева, колаптоїдний стан; тахікардія, нудота, блюван-
ня; наростання симптомів подразнення очеревини; при 
поступовому перекрученні спостерігається повільно 
наростаючий біль, локалізація якого відповідає місцю 
перекручування; інколи наступає розкручування, що 
проявляється зменшенням інтенсивності проявлення 
симптомів.

РЕҐЕНЕРАТ – тканина або речовина з відновлени-
ми вихідними властивостями.

РЕҐЕНЕРАТИВНИЙ – такий, що пов’язаний з від-
новленням чого-небудь.

РЕҐЕНЕРАЦІЯ – відновлення втрачених внаслідок 
патолоґічних процесів структур орґанізму в процесі йо-
го життєдіяльності; Р. відбувається на 4-х рівнях: моле-
кулярно-мембранному, субклітинному, клітинному та 
тканинно-орґанному.

Р. КЛІТИННА – Р. орґанів або тканин шляхом роз-
множення неушкоджених клітин.

Р. ПАТОЛОҐІЧНА 1) Р., яка характеризується 
уповільненим перебігом процесів загоєння або надмір-
ним розвитком тканини; 2) див.: Р. репаративна.

Р. ПОВНА – Р., яка характеризується заміщенням 
втрачених або пошкоджених ділянок тканиною того ж 
виду і тієї ж структури.

Р. РЕПАРАТИВНА – процес лікві дації структурних 
пошкоджень після дії патоґенних факторів, шляхом ут-
ворення аналоґічних структур.

Р. ФІЗІОЛОҐІЧНА – неперервне від новлення струк-
тур на клітинному та суб клітинному рівнях, внаслідок 
чого за безпечується функціонування орґанів і тканин; у 
процесі фізіолоґічного самообновлення популяцій спе-
ціалізованих клітин спостерігаються 4 процеси: ритміч-
ний мітотичний поділ стовбурових та фіксованих кам-
біальних клітин, елімінація дефектних клітин за допо-
могою апоптозу, диференціювання нових клітин та їх 
міґрація в необхідні реґіони орґана, а також загибель 
клітин, які закінчили життєвий цикл.

РЕҐЕНЕРАЦІЯ ПОВІТРЯ – процес відновлення 
складу повітря або ґазових сумішей для дихання з очи-
щенням їх від продуктів життєдіяльності людини та тех-
нолоґічних викидів.
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РЕҐІОНАРНИЙ – місцевий; такий, що стосується 
будь-якої ділянки тіла.

РЕҐІОНАРНИЙ ЕНТЕРИТ – див.: Крона хвороба.
РЕҐРЕДІЄНТНІСТЬ – (у психіатрії) розвиток 

психічного захворювання з послабленням позитивних, 
а у ряді випад ків – і неґативних психічних симптомів.

РЕҐРЕС – 1) низхідний, зворотний рух, перехід від 
вищих форм до нижчих; 2) (у біолоґії) спрощення будо-
ви тварин і рослин у процесі їхнього історичного роз-
витку, зникнення ряду систем орґанів тощо.

РЕҐРЕСИВНИЙ – такий, що йде назад у своєму 
розвитку, перебуває в стані зворотного розвитку, спря-
мований на від новлення попереднього, якісно нижчо-
го стану.

РЕҐРЕСІЯ – зворотний розвиток; повернення до 
більш ранньої стадії розвитку.

РЕҐРЕСУВАТИ – рухатися назад у своєму розвитку, 
занепадати, погіршуватися.

РЕҐУЛЮВАННЯ – (у біолоґічних системах) сукуп-
ність процесів, спрямованих на підтримку певної струк-
тури біолоґічної системи з метою забезпечення необхід-
них режимів її функціонування і досягнення системою 
певної мети.

РЕҐУЛЮВАТИ – упорядковувати; вносити порядок, 
систему в якусь діяльність.

РЕҐУЛЯРНИЙ – рівномірний, повторюваний.
РЕҐУЛЯТИВНИЙ – такий, що реґулює, визначає 

напрям, спрямовує розвиток чого-небудь.
РЕҐУЛЯЦІЯ – див.: Реґулювання.
РЕҐУРҐІТАЦІЯ – 1) відрижка; рефлюкс, поворот-

ний тік, поворотна течія; 2) зворотний нормальному, 
стрімкий рух рідин або ґазів, що виникає в порожнис-
тих м’язових орґанах при їх скороченні.

РЕДЕРА (A. R. REDER) СИМПТОМ – біль вище 
і правіше точки, що відповідає переходу сиґмоподібної 
кишки в пряму; ознака апендициту.

РЕДЕРА (G. J. RAEDER) СИНДРОМ – див.: Па-
ратриґемінальний синдром.

РЕДЕРЕРА (J. G. ROEDERER) АСИНКЛІТИЗМ – 
клиноподібне вставлення головки плода з глибоким сто-
янням малоґо тім’ячка; розвивається при загальнозву-
женому тазі.

РЕДИСТИЛЯЦІЯ – повторне дистилювання, пов-
торна перегонка.

РЕДЛІХА (E. REDLICH) ЕНЦЕФА ЛІТ – див.: 
Редліха – Флатау хвороба.

РЕДЛІХА (E. REDLICH) СИМПТОМ (1) – силь-
не м’язове напруження викликає спонтанний мідріаз з 
одночасним зникненням реакції зіниць на світло; озна-
ка істеричних розладів, часто спостері гається і в здоро-
вих людей.

РЕДЛІХА (E. REDLICH) СИМПТОМ (2) – при 
проведенні пальцем або рукояткою молоточка по задній 
поверхні гомілки спостерігається тильне згинання І 
пальця ступні, яке часто супроводжу ється розведенням 
решти пальців; ознака ураження пірамідного шляху.

РЕДЛІХА – ФЛАТАУ (E. REDLICH – E. FLATAU) 
ХВОРОБА – форма енцефаломієліту, яка проявляється 

легким перебігом; клінічно проявляється переважно па-
рестезіями та змінами сухожилкових рефлексів.

РЕДРЕСАЦІЯ – насильне безкровне усунення конт-
рактур суглобів та осьових деформацій кінцівок шляхом 
розтягнення або часткового розриву м’яких тканин.

РЕДУКЦІЙНИЙ – такий, що стосується редукції.
РЕДУКЦІЙНИЙ ПОДІЛ – перший поділ (І), на-

слідком якого є зменшення (редукція) числа хромосом 
удвічі; складається з 4 послідовних фаз: профази, мета-
фази, анафази і телофази; після за кінчення Р. п. кожна 
з дочірніх клітин одержує лише по одній гомолоґічній 
хромосомі від кожної пари, а загалом – зменшене удвічі 
число хромосом.

РЕДУКЦІЯ – 1) зменшення числа хромосом у клі-
тинах у результаті їх редук ційного поділу; 2) зменшення 
орґанів або тканин (аж до зникнення їх) і нерідко – втра-
та ними функцій у процесі онтоґенезу або філоґенезу 
орґанізмів; 3) відновлення, відщеплення кисню від спо-
луки, що містить кисень; 4) репозиція, вправляння.

РЕДУПЛІКАЦІЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНО-
ВОЇ КИСЛОТИ (ДНК) – подвоєння молекул дезокси-
рибонуклеїнової кислоти.

РЕДУПЛІКАЦІЯ ХРОМОСОМИ – процес под-
воєння хромосоми.

РЕДЬКА ПОСІВНА (RAPHANUS SATIVUS L.) – 
дворічна рослина з ліроподібними та пірчасто-надріза-
ними шорстковолосистими листками. Корені тов сті, білі 
або темні, на смак гострі. Квітки білі або рожеві, роз-
міщені довгою колосоподібною китицею. Плоди – вере-
теноподібні товсті роздуті стручки, що не розкривають-
ся. Дія: жовчогінна, дезінфікуюча.

РЕДЬКА ЧОРНА – див.: Редька посівна.
РЕЖІ (E. REGIS) СИМПТОМ – непереборне ба-

жання до втечі, яке часто поєднується з ідеями переслі-
дування; ознака деяких психічних розладів.

РЕЖІСА (E. RÉGIS) ОНІРИЧНЕ МАРЕННЯ – 
симптомокомплекс, який спостерігається при екзоґен-
них психозах; характеризується поєднанням делірію з 
онейроїдним синдромом.

РЕЗЕКЦІЯ – хірурґічне видалення частини орґана 
або анатомічного утворення.

РЕЗЕКЦІЯ СЕҐМЕНТА – див.: Сеґмент ектомія.
РЕЗЕРФЕРДА (M. E. RUTHERFURD) СИНД-

РОМ – комплекс спадкових (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) аномалій; спостерігається дис-
трофія рогівки з помутнінням, гіпертрофія ясен з по-
рушеннями прорізування зубів, гіподонтія; інколи – за-
тримка розумового розвитку.

РЕЗИДУАЛЬНИЙ – такий, що зберігся; залишко-
вий.

РЕЗИСТЕНТНИЙ – такий, що має резистент-
ність.

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ – опірність, стій кість орґаніз-
му до дії різних шкідливих факторів; Р. включає фак-
тори пасивної переносимості (бар’єрна функція пок-
ривів орґанізму, механічна надійність опорно-рухового 
апарату) та активної стійкості (фаґоцитоз, імунна від-
повідь).
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РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПРИРОДНА – див.: Імунітет 
спадковий.

РЕЗИСТИВНИЙ – такий, що стосується опору.
РЕЗОНАНС АФЕКТИВНИЙ – здат ність індивіду-

ума проявляти співчуття, емоційну чуйність стосовно 
оточуючих осіб.

РЕЗОНАТОР – система, прилад, де виникає або мо-
же виникнути резонанс.

РЕЗОРБТИВНА ДІЯ – дія лікарських засобів або 
токсичних речовин, яка проявляється після всмоктуван-
ня їх у кров.

РЕЗОРБЦІЯ – 1) див.: Всмоктування; 2) розсмок-
тування некротичних мас, чужорідних тіл, запального 
ексудату за участю макрофаґів та шляхом всмоктування 
речовин у кровоносні або лімфатичні судини.

РЕЗУС (RH-НЕСУМІСНІСТЬ) – Р.-н. спостері-
гається при вагітності резус-від’ємної матері резус-по-
зитивним плодом; перенесення еритроцитів плода (не-
сумісних) через плаценту в орґанізм мате рі індукує 
імунолоґічну відповідь з утво ренням материнських ан-
титіл, які через плаценту потрапляють у кров плода і 
ви кликають гемоліз; Rh-несумісність, звичайно, свід-
чить про наявність антитіл до поверхневого антиґену D 
еритроци тів; при цьому одночасно може бути несуміс-
ність за С- і Е-факторами резус-системи; у більшості 
випадків тяжкого Rh-конфлік ту в плода розвивається 
виражена анемія; при цьому дитина або гине, або на-
роджується з вираженою водянкою; при легкій формі 
захворювання інколи спостерігається незначна анемія 
при народженні; в уражених дітей після народження з 
часом, звичайно, розвивається тяжка гіпербілірубінемія 
внаслі док гемолітичного ефекту резус-антитіл, що пе-
рейшли через плаценту; при відсутності лікування мо-
же виникнути ядерна жовтяниця.

РЕЗУС-ФАКТОР – система алоґенних антиґенів 
крові людини, яка є незалежною від факторів, що зу-
мовлюють групи крові; існує шість основних антиґенів 
Р.-ф; антиґен (фактор) Rh0(D) – основний антиґен в Р.-ф., 
що міститься в еритроцитах 85 % людей; на основі наяв-
ності в еритроцитах антиґену Rh0(D) виділяють резус-
позитивну кров; кров людей, еритроцити яких не містять 
цього антиґену, належить до резус-від’ємного типу.

РЕІМПЛАНТАЦІЯ – зворотна пересадка, прижив-
лення; зворотне приживлення видаленої перед цим тка-
нини або орґана в тому ж місці, звідки було виконане 
видалення.

РЕІНВАЗІЯ – повторне зараження хворого або лю-
дини, яка перехворіла будь-якою паразитарною хворо-
бою збудником того ж захворювання, що викликав роз-
виток інвазійного процесу.

РЕІНВЕРСІЯ – вправлення, повернення назад у 
нормальну позицію.

РЕІННЕРВАЦІЯ – відновлення порушеної іннерва-
ції орґанів та тканин хірурґічними методами.

РЕІНФЕКЦІЯ – повторне зараження орґанізму од-
ним і тим самим мікробом.

РЕЙЄ (R. D. K. REYE) СИНДРОМ – синдром го-
строї енцефалопатії та жирової інфільтрації внутріш-

ніх орґанів; може розвиватися після деяких гострих 
вірусних інфекцій (віруси типу А або В, вітряної віс-
пи), внаслідок дії ендоґенних токсинів ( афлатоксин 
Aspergillus fl avus), застосування саліцилатів і вроджених 
порушень обміну речовин; синдром, звичайно, спостері-
гається в дітей та юнаків до 18 років; тяжкість захворю-
вання коливається в широких межах, але завжди харак-
теризується двофазним перебігом: спочатку – вірусна 
інфекція, звичайно, респіраторна (рідкісно – з екзанте-
мою), а потім, приблизно через 6 днів, розвиток вираже-
ної та тривалої нудоти і блювання, що супроводжуєть-
ся підвищеними рівнями трансаміназ у сироватці крові, 
раптовою зміною психічного статусу.

РЕЙЄ – ДЖОНСОНА (R. D. K. REYE – F. C. 
JOHNSON) СИНДРОМ – див.: Рейє синдром.

РЕЙЛІ  (J .  REILLY) СИНДРОМ  –  симп -
томокомплекс, який характеризується розширенням су-
дин та застоєм крові в дрібних кровоносних судинах 
з наступною гемораґічною пурпурою; схильністю до 
тромбозів та інфарктів; загальною гіпоплазією лімфа-
тичної тканини; крововиливами в ділянці симпатичних 
і парасимпатичних ґанґліїв, набряком головного мозку.

РЕЙМАНА (H. A. REIMANN) СИНДРОМ – див.: 
Періодична хвороба.

РЕЙМАНА (H. A. REIMANN) ХВОРОБА – див.: 
Періодична хвороба.

РЕЙМОНА – СЕСТАНА СИНДРОМ – понтинний 
альтернуючий синдром; проявляється паралічем або па-
резом син хронних рухів очних яблук у бік вогнища ура-
ження, атаксією і хореоатетоїдними рухами, геміанес-
тезією (порушення чутливості за гемітипом) та геміпа-
резом на протилежному боці.

РЕЙНДЕЛЛА (H. REINDELL) ДИЛЯТАЦІЯ СЕР-
ЦЯ – розширення порожнин серця внаслідок збільшен-
ня в них залишкової кількості крові після систоли.

РЕЙНО (A. G. M. RAYNAUD) СИМПТОМ – напа-
доподібна синюшність або блідість пальців (інколи но-
са або вух) під дією холоду або при хвилюванні; озна-
ка анґіопатії; часто спостерігається на початковій стадії 
великих колаґенозів.

РЕЙНО (A. G. M. RAYNAUD) СИНДРОМ – спазм 
артеріол, частіше всього пальців рук (інколи й інших 
виступаючих частин тіла, таких як ніс або язик), що суп-
роводжується нападами блі дості або ціанозу шкіри; зуст-
річається як ідіопатична форма (хвороба Рейно) і вторин-
на форма (синдром Рейно); остання супроводжує дифузні 
хвороби сполучної тканини; клінічно проявляється періо-
дичними нападами побліднення або ціанозу рук, які про-
вокуються дією холоду і емоційним напруженням; зміни 
кольору шкіри можуть бути трифазними (блідість, ціа-
ноз, почервоніння [реактивна гіперемія]) або двофазними 
(ціаноз з наступною реактивною гіперемією); зігрівання 
рук відновлює нормальний колір та чутливість шкіри; 
зміни кольору шкіри не поширюються вище п’ястково-
фаланґових суглобів і рідко спостерігаються на великих 
пальцях; біль під час нападу буває не часто, але звичай-
ними є парестезії; хвороба Рейно від різ няється від вто-
ринного синдрому Рейно двобічним ураженням, трива-
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лим (2 роки і більше) існуванням симптомів без їх нього 
проґресування та відсутністю ознак за хворювання, яке 
могло б бути причиною синдрому Рейно.

РЕЙНО (A. G. M. RAYNAUD) ХВОРОБА – див.: 
Рейно синдром.

РЕЙНО – ЛЕРІША (A. G. M. RAY NAUD – R. H. 
M. LERICHE) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який 
характеризується клінічною картиною, типовою для 
синдрому Рейно, але розвивається при інших патолоґіч-
них процесах; може виникати при ураженні кровонос-
них судин кінцівок і (або) іннервуючих їх відділів не-
рвової системи.

РЕЙСНЕРА (REUSSNER) СИМПТОМ – при 
піхвовому дослідженні (починаючи з ІV місяця вагіт-
ності) виявляється підсилена пульсація маткових ар-
терій, яка пальпується в ділянці заднього склепіння; оз-
нака вагітності.

РЕЙТЕРА (H. REITER) СИМПТОМ – сині нерухо-
мі зірочки в полі зору хворого; розлади кольоровідчуття, 
внаслідок передозування препаратів наперстянки.

РЕЙТЕРА (H. REITER) СИНДРОМ – див.: Рей-
тера хвороба.

РЕЙТЕРА (H. REITER) ТРІАДА – див.: Рейтера 
хвороба.

РЕЙТЕРА (H. REITER ) ХВОРОБА – захворюван-
ня, яке характеризується артритом у поєднанні з небак-
теріальним уретритом або цервіцитом, кон’юнктиві том 
та ураженнями шкіри і слизових оболонок; розрізняють 
дві форми захворювання: така, що передається статевим 
шляхом і така, що виникає після кишкових інфекцій; 
перша форма зустрічається, головним чином, у молодих 
чоловіків у віці між 20 і 40 роками; частіше за все во-
на буває пов’язана з зараженням Chlamydia trachomatis; 
форма Р. х., яка розвивається після гострих кишкових 
інфекцій, частіше зустрічається в жінок, дітей та літніх 
людей і викликається частіше за все шиґелами, сальмо-
нелами, йерсиніями та компілобактером.

РЕЙХАРДТА (M. REICHARDT) СИМП ТОМ – 
якщо дати хворому чистий аркуш паперу, він «читає» 
з цього аркуша; озна ка деліріозного стану (як правило, 
алкогольного делірію).

РЕЙХЕЛЯ (P. F. REICHEL) СИНДРОМ – комп-
лекс проявів спадкового (успадкування за аутосомно-
рецесивним типом) політопного суглобового хондро-
матозу; спостерігається утворення без явної причини в 
синовіальній оболонці суглобів множинних вузлів, які 
складаються з гіалінового хряща; з часом вузли зроста-
ються з капсулою і обвапновуються; уражаються пере-
важно колінні, ліктьові, кульшові суглоби; часто захво-
рювання протікає безсимптомно.

РЕЙХЕЛЯ (P. F. REICHEL) ХВОРОБА – див.: Рей-
хеля синдром.

РЕЙХЕНШТЕРНА (REICHEN STERN) СИНД-
РОМ – клінічна форма перебігу хронічної інтоксикації 
миш’яком; спостерігається виразкування слизової обо-
лонки порожнини рота і носа; шкірний меланоз, пахо-
ва екзема; долонно-підошовний гіперкератоз; кахексія, 
асцит; швидко наступає смерть.

РЕЙХЕРТА (F. L. REICHERT) СИНД РОМ – про-
яви невралґії барабанного нерва (галузки язикоглотко-
вого нерва); клінічно проявляється нападами ріжу чого 
болю в ділянці зовнішнього слухового проходу з іррадіа-
цією в обличчя та в ділянку соскоподібного відростка.

РЕЙХМАНА (M. REICHMAN) СИНД РОМ – па-
роксизмальні первинні або вторинні порушення секреції 
шлунка; спостерігається гіперсекреція шлунка з блю-
ванням прозорим секретом у вели кій кількості; часто 
(особливо увечері та вночі) болі в шлунку; значні втра-
ти шлункового соку можуть викликати дефіцит елект-
ролітів і гіпохлоремічну азотемію.

РЕКАЛЬЦИФІКАЦІЯ – відновлення нормальної 
кількості кальцієвих солей в орґанізмі.

РЕКЛІНАЦІЯ – насильне виправлення деформації 
хребта внаслідок дії сили, що викликає його деформа-
цію в протилежному напрямі.

РЕКЛІНҐХАУЗЕНА (F. D. RECK LINGHAUSEN) 
ДИЗОНТОҐЕНЕТИЧНА  ДИСТРОФІЯ – див.: 
Остеодис трофія паратиреоїдна.

РЕКЛІНҐХАУЗЕНА (F. D. RECK LINGHAUSEN) 
ГІПЕРПЛАСТИЧНА МАЛЯЦІЯ – розм’якшення кіс-
тки, яке виникає внаслідок надмірного розростання не-
обвапнованої остеоїної тканини; спостерігається при 
рахіті.

РЕКЛІНҐХАУЗЕНА (F. D. RECK LINGHAUSEN) 
ДИЗОНТОҐЕНЕТИЧНА  ДИСТРОФІЯ – див.: 
Остеодис трофія паратиреоїдна.

РЕК ЛІНҐХАУЗЕНА (F. D. RECK LINGHAUSEN) 
ХВОРОБА – див.: Нейрофіброматоз.

РЕКЛІНҐХАУЗЕНА – ЕНҐЕЛЯ (F. D. RECKLING-
HAUSEN – G. EN GEL) СИНДРОМ – див.: Остеодист-
рофія паратиреоїдна.

РЕКЛЮ (P. RECLUS) ДЕРЕВ’ЯНИСТА ФЛЕҐ-
МОНА – щільний малоболючий інфільтрат у підшкір-
ній тканині шиї, який розвивається в ослаблених та літ-
ніх людей внаслідок проникання маловірулентних мік-
роорґанізмів; збіль шу ється повільно і не має схильності 
до нагноєння.

РЕКЛЮ (P. RECLUS) ХВОРОБА – полікістозна 
деґенерація молочних залоз у жінок; хвороба, звичайно, 
розвивається в передклімактеричному періоді.

РЕКОМБІНАЦІЯ ҐЕНІВ – обмін ґенами між двома 
хромосомами або між двома клітинами, що мають гіб-
ридне походження; спостерігається при утворенні ста-
тевих клітин (ґамет) у гібридів; спричинює нові поєд-
нання ознак у потомства.

РЕКОМПРЕСІЯ – лікування кесонної хвороби шля-
хом поміщення хворого в барокамеру з підвищеним ат-
мосферним тиском, який поступово знижують до нор-
мального.

РЕКОН – одиниця рекомбінації ґенів, що являє со-
бою найменший, здатний до рекомбінації, структурний 
елемент ґена.

РЕКОНВАЛЕСЦЕНТ – див.: Реконвалесцентний.
РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНИЙ – такий, що перебуває 

в стадії одужання; одужуючий.
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ – див.: Видужання.
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РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРҐІЯ – див.: Віднов-
на хірурґія.

РЕКРЕАЦІЯ – діяльність людини у вільний від пра-
ці час з метою відновлення фізичних та духовних сил, а 
також для всебічного розвитку особи, що здій сню ється 
в основному з використанням природних факторів на 
спеціально призначених для цього територіях, розміще-
них поза місцем постійного проживання.

РЕКРУДЕСЦЕНЦІЯ – новий спалах, рецидив, по-
гіршення; погіршення стану хворого після деякого пе-
ріоду покращання.

РЕКРУТМЕНТ – посилене наростання сприйнят-
тя гучності звуку у хворому вусі в порівнянні зі здоро-
вим при інтенсивності звуку, який перевищує порогову 
величину.

-РЕКСИС (грец. rhēxis – руйнування, дрібнення, 
розрив, тріщина) – частина складних слів, яка означає 
руйнування, розрив, розпад.

РЕКТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – діаґностичні 
прийоми, що виконуються через просвіт прямої киш-
ки з метою визначення змін у самій кишці, в оточую-
чих її тканинах, для оцінки стану прямої кишки і м’язів 
заднього проходу, а також для діаґностики гострих за-
пальних і онколоґічних захворювань орґанів черевної 
порожнини.

РЕКТАЛЬНИЙ – такий, що стосується прямої киш-
ки; прямокишковий.

РЕКТИФІКАЦІЯ – очищення дистильо ваної ріди-
ни шляхом повторної дистиляції; редистиляція.

РЕКТИФІКОВАНИЙ – такий, що очищений шля-
хом повторного дистилювання.

РЕКТ(О)- (лат. rectus – прямий; анат. rectum – пряма 
кишка) – частина складних слів, яка означає належність 
до прямої кишки.

РЕКТОКОЛІТ ВИРАЗКОВИЙ – див.: Коліт вираз-
ковий неспецифічний.

РЕКТОКОЛІТ ГЕМОРАҐІЧНИЙ ГНІЙНИЙ – 
див.: Коліт виразковий неспецифічний.

РЕКТОКОЛІТ СЛИЗОВО-ГЕМОРАҐІЧНИЙ – 
див.: Коліт виразковий неспецифічний.

РЕКТОРОМАНОСКОПІЯ – ендоскопічне дослід-
ження внутрішньої поверхні прямої та дистальної час-
тини сиґмопо дібної кишки.

РЕКТОСИҐМОЇД – ділянка товстої кишки в місці 
переходу сиґмоподібної кишки в пряму.

РЕКТОСИҐМОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне видален-
ня прямої і сиґмоподібної ободової кишки.

РЕКТОСИҐМОЇДОСКОПІЯ – див.: Ректорома-
носкопія.

РЕКТОСКОПІЯ – огляд поверхні слизової оболон-
ки прямої кишки за допомогою ректального дзеркала 
або ректо скопа.

РЕКТОЦЕЛЕ – захворювання, зумовлене випинан-
ням передньої стінки прямої кишки в піхву; Р. виникає 
при розходженні передніх пучків м’язів, що піднімають 
задній прохід, та послаблення тканин прямокишково-
піхвової перегородки; за вираженістю клінічної картини 
розрізняють три ступені захворювання: І ступінь – при 

пальцевому дослідженні прямої кишки визначається не-
велика кишеня передньої її стінки; ІІ ступінь –наявність 
вираженої кишені передньої стінки прямої кишки, яка 
поширюється до переддвер’я піхви; ІІІ ступінь – випи-
нання задньої стінки піхви поширюється за межі стате-
вої щілини.

РЕКУРАРИЗАЦІЯ – мимовільне від новлення бло-
кади нервово-м’язового проведення внаслідок недостат-
ньої декураризації.

РЕКУРВАЦІЯ – надмірне згинання суглобів з їх де-
формацією та порушенням функції.

РЕКУРЕНТНИЙ – поворотний; такий, що повто-
рюється, повертається.

РЕЛАКСАЦІЙНІ ЯВИЩА – явища, які характе-
ризують особливості процесу по вернення біолоґічної 
системи в стан рівноваги після зупинки дії факторів, що 
вивели її з цього стану.

РЕЛАКСАЦІЯ – 1) розслаблення, зняття психічного 
напруження; 2) розслаблення скелетної мускулатури.

РЕЛАКСАЦІЯ ДІАФРАҐМИ – вроджений недо-
розвиток м’язових шарів діа фраґми; клінічно прояв-
ляється високим стоянням купола діафраґми.

РЕЛАПАРОТОМІЯ – повторний розтин черевної 
порожнини для виконання повторного, додаткового опе-
ративного втручання.

РЕЛЬМАНА – ҐУННА – САЛЮСА (Э. РЕЛЬ-
МАН – R. M. GUNN – R. SALUS) СИМПТОМ – див.: 
Салюса симптом.

РЕЛЯТИВНИЙ – відносний.
РЕМАКА (R. REMAK) ВУЗЛИ – групи симпатич-

них нейронів, які розміщені в стінці правого передсердя 
біля венозного синуса.

РЕМАКА (E. J. REMAK) ПАРАЛІЧ – див.: Рема-
ка синдром.

РЕМАКА (E. J. REMAK) СИМПТОМ (1) – при 
подразненні рукояткою молоточка шкіри верхньої тре-
тини передньої поверхні стегна виникає підошовне зги-
нання І–ІІІ пальців ступні; ознака спі нального автома-
тизму.

РЕМАКА (E. J. REMAK) СИМПТОМ (2) – відчут-
тя подвійного торкання при подразненні шкіри голкою; 
ознака спинної сухотки.

РЕМАКА (E. J. REMAK) СТЕГНОВИЙ РЕФ-
ЛЕКС – див.: Ремака симптом (1).

РЕМАКА (E. J. REMAK) СИНДРОМ – полінев-
рит, викликаний свинцевою інтоксикацією; розвивають-
ся симетричні в’ялі паралічі розгиначів пальців рук та 
передпліч; до настання паралічів часто спостерігаються 
головні болі, безсоння, спастичні запори, свинцеві коль-
ки, з часом приєднується неврит з гіпертензією; внаслі-
док відкладання сульфіду свинцю виникає сіро-чорна 
облямівка на яснах; часто – розпад зубних альвеол і ви-
падіння зубів; як прояв свинцевої енцефалопатії можуть 
спостерігатися психічні порушення.

РЕМІСІЯ – тимчасове ослаблення або навіть повне 
зникнення проявів хвороби.

РЕМІСІЯ ПСИХОЗУ – тимчасове послаблення про-
явів психозу.
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РЕМІСІЯ ПСИХОЗУ АСТЕНІЧНА – Р. п., яка ха-
рактеризується слабкістю, стомлюваністю, подразливіс-
тю, нездатністю до тривалоґо розумового напруження.

Р. П. ГІПЕРСТЕНІЧНА – Р. п., яка характеризуєть-
ся підвищеним потягом хворого до постійної, часто од-
носпрямованої діяльності.

Р. П. МАРЕВНА – Р. п., під час якої у хворого спос-
терігається залишкове марення.

Р. П. НЕВРОЗОПОДІБНА – Р. п., під час якої спос-
терігаються залишкові прояви нав’язливих станів, іпо-
хондрично-сенестопатичних, деперсоналізаційних або 
циклотимоподібних розладів.

Р. П. ПАРАНОЇДНА – Р. п., під час якої спостеріга-
ються залишкові маревні або галюцинаторно-маревні 
розлади, що поєднуються з циклотимоподібними роз-
ладами.

Р. П. ПСЕВДОПСИХОПАТИЧНА – див.: Р. п. пси-
хопатоподібна.

Р. П. ПСИХОПАТОПОДІБНА – Р. п., під час якої 
спостерігаються глибокі зміни особи, що нагадують 
будь-який вид психопатії.

Р. П. СПОНТАННА – Р. п., яка, звичайно, є законо-
мірним етапом розвитку хвороби і наступає незалежно 
від зов нішніх впливів на орґанізм.

Р. П. ТЕРАПЕВТИЧНА – Р. п., яка розвивається 
внаслідок проведеного лікування.

Р. П. ТИМОПАТИЧНА – Р. п., під час якої спостері-
гаються циклотимоподібні розлади.

РЕМІТУЮЧИЙ – такий, що характеризується пов-
торними періодами ослаблення проявів захворювання.

РЕМЛЕНЖЕ (R. REMLINGER) СИМП ТОМ – ут-
руднене висування язика і його дрібне тремтіння; мож-
лива ознака черевного тифу.

РЕМХЕЛЬДА (L. ROEMHELD) СИНДРОМ – 
див.: Ґастрокардіальний синдром.

РЕНАЛЬНА ҐЛІКОЗУРІЯ – див.: Діабет нирко-
вий.

РЕНАНДЕРА – МЮЛЛЕРА (A. RENA NDER – 
MÜLLER) ХВОРОБА – остео хондропатія сесамоподіб-
ної кістки І плюснофаланґового суглоба.

РЕНАТУРАЦІЯ – повне або часткове відновлення 
денатурованими біополімерами своїх природних влас-
тивостей.

РЕНІН – протеолітичний фермент кірко вого шару 
нирок; належить до пептидгідролаз; Р. характеризуєть-
ся високою субстратною специфічністю і каталізує від-
щеплення декапептиду (анґіотензину І) від N-кінця мо-
лекули анґіотензиноґену; ця реакція є першою в лан-
цюгу ферментативних перетворень, спрямованих на 
синтез речовин, що підвищують кров’яний тиск; утво-
рення Р. змінюється залежно від артеріального тиску і 
водно-сольового балансу, збільшуючись при зменшен-
ні кров’яного тиску; активність і вміст Р. у плазмі крові 
свідчить про рівень звуження судин, наслідком чого є 
підвищення артеріального тиску.

-РЕНІЯ – див.: Рен(о)-.
РЕН(О)- (-ренія; лат. ren – нирка) – частина склад-

них слів, яка означає належність до нирки.

РЕНОВАЗОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
кровоносних судин нирок після їх контрастування.

РЕНОВАСКУЛЯРНА ГІПЕРТЕН ЗІЯ– гостре або 
хронічне підвищення системного артеріального тиску, 
спричи нене частковою або повною оклюзією однієї або 
більше ниркових артерій (чи їх галузок); суттєві гемо-
динамічні зміни спостерігаються лише після того, як 
площа просвіту артерії зменшується не менше 60 %; 
стеноз або закупорка однієї або обох головних нирко-
вих артерій, додаткових ниркових артерій чи їх галузок 
викликають гіпертензію, ініціюючи виділення фермен-
ту реніну клітинами юкстаґломерулярного апарату ура-
женої нирки.

РЕНОҐРАФІЯ – див.: Нефроґрафія.
РЕНОҐРАФІЯ РАДІОІЗОТОПНА – досліджен-

ня функції нирок, яке полягає в неперервній ґрафічній 
реєстрації змін вмісту радіоактивної речовини в кожній 
нирці після її внутрішньовенного введення.

РЕНОНА – ДЕЛІЛЯ (L. RENON – A.DE LILLE) 
СИНДРОМ – клінічна форма плюриґландулярної ен-
докринної патолоґії; спостерігається акромеґалоїдний 
зовнішній вигляд, гіпотензія, тахікардія, безсоння, гі-
пергідроз, оліґурія.

РЕНОРАДІОҐРАФІЯ – див.: Реноґрафія радіоізо-
топна.

РЕНОФАЦІАЛЬНА ДИСПЛАЗІЯ – див.: Потте-
ра синдром (1).

РЕНОФАЦІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Потте-
ра синдром (1).

РЕНТҐЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – різ-
новид квантового іонізуючого випромінювання; залеж-
но від механізму виникнення Р. в. розрізняють гальмів-
не і характеристичне Р. в.; гальмівне Р. в. виникає при 
зміні кінетичної енерґії заряджених частинок внаслідок 
взаємодії з атомами гальмівної речовини; довжина хвиль 
гальмівного Р. в. не залежить від атомного номера галь-
мівної речовини, а визначається тільки енерґією при-
скорених електронів; характеристичне Р. в. має лінійний 
спектр з визначеними для даної речовини довжинами 
хвиль; довжини хвиль та інтенсивності ліній характе-
ристичного спектра Р. в. визначаються атомним номе-
ром елемента та електронною структурою атомів; за-
лежно від енерґії прискорених електронів або від енерґії 
квантів чи довжин хвиль Р. в., що ґенерується, розрізня-
ють короткохвильове Р. в. (довжина хвилі менша 0,2 нм, 
енерґія більша 50 кев) і довгохвильове Р. в. (довжина 
хвилі більша 0,2 нм, енерґія менша 50 кев).

РЕНТҐЕНІВСЬКЕ ОПРОМІНЕННЯ – опромінен-
ня рентґенівським випромінюванням.

РЕНТҐЕНІВСЬКИЙ – такий, що пов’язаний з рен-
тґенівським промінням.

РЕНТҐЕНІВСЬКИЙ КАБІНЕТ – сукупність спе-
ціально обладнаних приміщень для застосування рен-
тґенівського випромінювання з діаґностичною метою.

РЕНТҐЕНІВСЬКІ АПАРАТИ – пристрої для отри-
мання рентґенівського випромінювання та застосуван-
ня його в медицині з діаґностичною та лікувальною ме-
тою, для рентґеноструктурного і рентґеноспектрального 
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аналізів, а також у промисловості для рентґенодефекто-
скопії та опромінення різних об’єктів з технолоґічною 
метою.

РЕНТҐЕНОАНАТОМІЯ – особливий розділ ана-
томії, в якому для вивчення будови орґанізму людини і 
тварин застосовуються рентґенівські промені.

РЕНТҐЕНОАНҐІОҐРАФІЯ – див.: Анґіоґрафія.
РЕНТҐЕНОВАЗОҐРАФІЯ – див.: Анґіоґрафія.
РЕНТҐЕНОВАЗОКАРДІОҐРАФІЯ – див.: Анґіо-

кардіоґрафія.
РЕНТҐЕНОҐРАМА – зображення на рентґенівсь-

кій плівці, утворене внаслідок дії на неї рентґенівського 
проміння, що пройшло через досліджуваний об’єкт.

РЕНТҐЕНОҐРАММЕТРІЯ – сукупність методів 
кількісної оцінки рентґенівського дослідження.

РЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня, при якому за допомогою рентґенівського випроміню-
вання на чутливому до нього матеріалі, як правило, на 
фотоплівці, отримують фіксоване зображення об’єкта, 
що досліджується.

РЕНТҐЕНОДЕНСИМЕТРІЯ – див.: Рентґеноден-
ситометрія.

РЕНТҐЕНОДЕНСИТОМЕТРІЯ – визначення про-
никливості орґанів і тканин для рентґенівського випро-
мінювання, що застосовується при дослідженні їх струк-
тури і функції.

РЕНТҐЕНОДІАҐНОСТИКА – розпізнавання за-
хворювань, патолоґічних змін тканин або орґанів за до-
помогою рентґенівського випромінювання.

РЕНТҐЕНОДІАҐНОСТИЧНИЙ КАБІНЕТ – див.: 
Рентґенівський кабінет.

РЕНТҐЕНОДІАҐНОСТИЧНІ АПАРАТИ – див.: 
Рентґенівські апарати.

РЕНТҐЕНОЕЛЕКТРОКІМОҐРАФІЯ – див.: Елек-
трокімоґрафія.

РЕНТҐЕНОЕНДОВАСКУЛЯРНА ХІРУРҐІЯ – су-
купність внутрішньосудинних черезкатетерних діаґнос-
тичних та лікувальних маніпуляцій, які здійснюються 
під рентґенівським контролем; до методів Р. х. належать: 
ендоваскулярна емболізація, ендоваскулярна дилатація і 
тривала реґіонарна інфузія.

РЕНТҐЕНОКАРДІОМЕТРІЯ – визначення ліній-
них розмірів та об’єму серця шляхом вимірювання його 
рентґенів ської тіні.

РЕНТҐЕНОКІМОҐРАФІЯ – реєстрація рухів орґа-
на шляхом його рентґеноґрафії.

РЕНТҐЕНОКІНЕЗІМЕТРІЯ – рентґенівські мето-
ди вивчення рухів орґанів та частин тіла.

РЕНТҐЕНОКІНЕМАТОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч-
не дослідження, що ґрунтується на кінозніманні рен-
тґенівського зображення.

РЕНТҐЕНОКОЛЬПОҐРАФІЯ – див.: Кольпоґрафія.
РЕНТҐЕНОКОНТРАСТНІ РЕЧОВИНИ – засоби, 

які застосовують для візуалізації невидимих або пога-
но видимих при звичайному рентґенолоґічному дослід-
женні орґанів або порожнин тіла; за фізичними власти-
востями Р. р. поділяють на рентґенопозитивні і рентґе-
нонеґативні.

Р. Р. РЕНТҐЕНОНЕҐАТИВНІ – Р. р., до яких нале-
жать ґази, які мало поглинають рентґенівське випромі-
нювання; їх введення спричинює виникнення прозорого 
фону, що сприяє виявленню патолоґічних утворень.

Р. Р. РЕНТҐЕНОПОЗИТИВНІ – рідкі та тверді ре-
човини, що мають високу молекулярну масу і погли-
нають рентґенів ське випромінювання значно інтенсив-
ніше, ніж тканини тіла.

РЕНТҐЕНОЛІЄНОПОРТОҐРАФІЯ – див.: Спле-
нопортоґрафія.

РЕНТҐЕНОЛІМФОҐРАФІЯ – див.: Лімфоґрафія.
РЕНТҐЕНОЛОҐ – лікар-фахівець з медичної рен-

тґенолоґії.
РЕНТҐЕНОЛОҐІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – дослід-

ження орґанів і систем людини, що ґрунтується на отри-
манні та аналізі рентґенівського зображення від повідних 
ділянок тіла.

РЕНТҐЕНОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – галузь клінічної 
медицини, що вивчає питання теорії та практики засто-
сування рентґенівського випромінювання з метою вив-
чення норми та патолоґічних змін в орґанізмі, ранньої 
діаґностики за хворювань.

РЕНТҐЕНООСТЕОЛОҐІЯ – розділ рентґенолоґії, 
який вивчає нормальну будову та патолоґічні зміни кіс-
ток і суглобів.

РЕНТҐЕНОПЕЛЬВІОМЕТРІЯ – визначення роз-
мірів тазу при рентґеноґрамметрії.

РЕНТҐЕНОПЕЛЬВІЦЕФАЛОМЕТРІЯ – визна-
чення розмірів тазу вагітної жінки та розмірів головки 
плода при рент ґеноґрамметрії.

РЕНТҐЕНОПНЕВМОПЕЛЬВІҐРАФІЯ – рентґе-
нолоґічне дослідження тазових орґанів після їх конт-
растування за допомогою ґазу, введеного в черевну по-
рожнину.

РЕНТҐЕНОПНЕВМОПОЛІҐРАФІЯ – досліджен-
ня функції орґанів грудної клітки шляхом суміщення на 
одній і тій самій плівці кількох знімків грудної клітки в 
різних фазах дихання.

РЕНТҐЕНОСКІАЛОҐІЯ – розділ рент ґенолоґії, 
який вивчає закономір ності утворення рентґенівсько-
го зображення.

РЕНТҐЕНОСКОПІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня, що ґрунтується на отриманні рентґенівського зоб-
раження на флюоресцентному екрані, на екрані елект-
ронно-оптичного перетворювача або на телевізійному 
екрані.

РЕНТҐЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНА ЛІЗ – метод 
аналізу хімічного складу речовин за їх рентґенівським 
спектром.

РЕНТҐЕНОСТРУКТУРНИЙ АНА ЛІЗ – визна-
чення структури об’єк тів, що ґрунтується на фізично-
му явищі роз сію вання (дифракції) електромаґніт ного 
ви промінювання в речовині, що вивчається.

РЕНТҐЕНОТЕРАПІЯ – метод променевої терапії, 
який ґрунтується на застосуванні рентґенівського вип-
ромінювання, що ґенерується спеціальними медичними 
рентґенотерапевтичними апаратами.

РЕНТҐЕНОТОМОҐРАФІЯ – див.: Томоґрафія.
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РЕНТҐЕНОФАЗОКАРДІОҐРАФІЯ – рентґено-
лоґічне дослідження серця в певній фазі серцевого цик-
лу.

РЕНТҐЕНОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ фізіолоґії, в яко-
му дослідження функції орґанів та систем орґанізму 
ґрунтується на даних, отриманих при рентґенолоґічно-
му дослідженні.

РЕНТҐЕНОФЛЮОРОҐРАФІЯ – див.: Флюороґра-
фія.

РЕНТҐЕНОФОТОҐРАФІЯ – див.: Флюороґрафія.
РЕНТҐЕНОЦЕРВІКОГІСТЕРОҐРАФІЯ – рентґе-

нолоґічне дослідження шийки і тіла матки після конт-
растування її порожнини.

РЕНТҐЕНОЦЕРВІКОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне 
дослідження шийки матки після контрастування її ка-
налу.

РЕНТҐЕНОЦИСТОҐРАФІЯ – див.: Цистоґрафія.
РЕНТҐЕНОЦИСТОУРЕТЕРОҐРАФІЯ – див.: Цис-

тоуретероґрафія.
РЕО- (-рея; грец. rheō – текти; rheos – потік; rhoia – 

течія, перебіг, витікання) – частина складних слів, яка 
означає «потік», «течія», «витікання».

РЕОБАЗА – мінімальна напруга, яка може виклика-
ти збудження нерва чи м’яза при тривалій дії постійного 
струму. Р. – поріг подразнення для постійного струму.

РЕОВІРУСИ (REOVIRIDAE) – родина РНК-вміс-
них вірусів, яка включає 5 родів – Reovirus, Orbivirus, 
Rotavirus, Phytoreovirus i Fiyivirus.

РЕОГЕПАТОҐРАФІЯ – ґрафічний метод дослід-
ження кровотоку печінки, що ґрунтується на реєстрації 
коливань електричного опору тканини печінки при про-
ходженні через неї струму високої частоти.

РЕОГІСТЕРОҐРАФІЯ – дослідження кровоносних 
судин матки, яке ґрунтується на ґрафічній реєстрації 
змін повного електричного опору її тканини, зумовле-
них пульсовими коливаннями кровонаповнення судин.

РЕОҐРАФІЯ – дослідження кровонаповнення 
орґанів і тканин або окремих ділянок тіла, що ґрунтуєть-
ся на реєстра ції змін їх електричного опору.

РЕОҐРАФІЯ ГРУДНА – див.: Реокардіо ґрафія.
РЕОҐРАФІЯ КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНА – див.: Рео-

енцефалоґрафія.
РЕОҐРАФІЯ ЛЕГЕНІ – див.: Реопульмоґрафія.
РЕОҐРАФІЯ ОЧНА – див.: Офтальмореоґрафія.
РЕОҐРАФІЯ ПРЕКАРДІАЛЬНА – див.: Реокар-

діоґрафія.
РЕОҐРАФІЯ ТРАНСТОРАКАЛЬНА – див.: Рео-

кардіоґрафія.
РЕОҐРАФІЯ ЦЕРЕБРАЛЬНА – див.: Реоенцефа-

лоґрафія.
РЕОЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – дослідження мозкового 

кровообігу, що ґрунтується на вимірюванні змін та запи-
су пульсових коливань повного електричного опору (ім-
педансу) головного мозку при пропусканні через нього 
струму високої частоти, слабкого за силою і напругою.

РЕОКАРДІОҐРАФІЯ – дослідження серцевої діяль-
ності, що ґрунтується на вимірюванні змін імпедансу 
грудної клітки, які пов’язані з динамікою кровонапов-

нення серця та великих судин упродовж серцевого цик-
лу.

РЕОКОРТИКОҐРАФІЯ – різновид рео енцефалоґра-
фії, при якій електроди накладають на поверхню кори 
пів куль великого мозку.

РЕОЛОҐІЯ – наука про деформації та текучість ре-
човин; Р. вивчає процеси, пов’язані з незворотними, 
залишковими деформаціями і течіями різноманітних 
в’язких та пластичних тіл.

РЕОМЕТРІЯ – вимірювання повного електричного 
опору тканин орґанізму.

РЕООФТАЛЬМОҐРАФІЯ – див.: Офтальмореоґра-
фія.

РЕОПАРОДОНТОҐРАФІЯ – дослідження функціо-
нального стану кровоносних судин пародонту, яке ґрун-
тується на ґрафічній реєстрації змін повного електрич-
ного опору його тканин.

РЕОПЕРАЦІЯ – повторне оперативне втручання.
РЕОПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – різновид плетизмоґра-

фії, при якому реєстрацію змін електричного імпедансу 
здійснюють за допомогою струмів більш високої часто-
ти, ніж при реоґрафії.

РЕОПУЛЬМОҐРАФІЯ – дослідження легеневого 
кровообігу та легеневої вентиляції, що ґрунтується на 
принципах реоґрафії та полягає в ґрафічній реєстрації 
змін опору тканин легені змінному електричному стру-
му, що проходить через неї, в умовах пульсуючого кро-
вотоку та дихання.

РЕОСУБКОРТИКОҐРАФІЯ – різновид реоенцефа-
лоґрафії, при якій електроди вводять у підкіркові ділян-
ки головного мозку.

РЕОСФІҐМОҐРАФІЯ – дослідження пульсових ко-
ливань кровоносної судини, яке ґрунтується на реєстра-
ції змін омічного опору його стінки.

РЕОФЛЕБОҐРАФІЯ – реосфіґмоґрафія венозних 
судин.

РЕПАРАЦІЯ – 1) процес відновлення після ушкод-
жень різними факторами; 2) процес ліквідації радіацій-
ного ураження клітини або орґанізму; 3) повне або не-
повне відновлення внутрішньо клітинних структур, клі-
тин, ділянок тканини або орґана, пошкоджених внаслі-
док будь-якого патолоґічного процесу.

РЕПАРАЦІЯ ҐЕНЕТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ – 
відновлення біолоґічної активності пошкоджених ґене-
тичних структур; Р. г. п. на молекулярному рівні – від-
новлення первинної та вторинної структури пошкод-
жених молекул ДНК, на ґенетичному рівні – ліквідація 
передмутаційних змін, на клітинному рівні – усунення 
пошкоджень, що викликають репродуктивну загибель 
клітини.

РЕПЕЛЕНТИ – речовини, що відлякують членис-
тоногих (комах, кліщів).

РЕПЕРКУСІЯ – вторинні, так звані, відбиті роз-
лади (біль, дистрофічні зміни, контрактури та ін.), які 
спричинюються поєднаними реакціями веґетативної і 
соматичної нервової систем у відповідь на подразнення 
з первинного вогнища в ураженому орґані або тканині.

РЕПЛАНТАЦІЯ – див.: Реімплантація.
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РЕПЛІКА – молекула нуклеїнової кислоти, синте-
зована на іншій молекулі (матриці).

РЕПЛІКАЦІЯ – процес біосинтезу молекул дезок-
сирибонуклеїнових кислот, внаслідок чого з однієї мо-
лекули утворюються дві дочірні, які повністю ідентич-
ні материнській.

РЕПЛІКОН – елементарна ґенетична структура, 
здатна до реплікації як одне ціле.

РЕПОЗИЦІЯ – повернення на нормальне місце; 
вправлення зміщеного уламка кістки при переломі.

РЕПОЛЯРИЗАЦІЯ – повернення різ ниці потен-
ціалів на мембрані живої клітини до рівня, який пере-
дував її деполяризації.

РЕПРЕСІЯ – (у ґенетиці) явище гальмування фено-
типового прояву будь-якого ґена.

РЕПРИЗ – судомний вдих, який супроводжується 
свистом і виникає за швидкими, що слідують один за 
одним, кашлевими поштовхами під час нападу кашлю 
в дітей, хворих коклюшем.

РЕПРОДУКТИВНІ ОРҐАНИ – орґани, пов’язані з 
функцією розмноження.

РЕПРОДУКЦІЯ (у психолоґії) – див.: Відтворення 
(у психолоґії).

РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ – розмноження вірусів 
диз’юнктивним методом, внаслідок відокремленого 
синтезу вірусних компонентів, що завершується зби-
ранням повноцінних інфекційних вірусних частинок 
(віріонів).

РЕПРОДУКЦІЯ ХРОМОСОМ – відтворення клі-
тиною всіх хромосом, що містяться в ній, при збережен-
ні специ фічності кожної із них.

РЕСОРБЦІЯ – проникнення речовин в орґанізм че-
рез поверхню шкіри, слизові оболонки, клітинні мемб-
рани шляхом дифузії.

РЕСПІРАТОРИ – різновид фільтруючих засобів 
індивідуального захисту орґанів дихання людини від 
впливу шкідливих ґазів, парів та аерозолів; Р. поділя-
ються на три групи: протиаерозольні (протипилові) – 
для захисту від аерозолів; протиґазові – для захисту від 
шкідливих парів і ґазів; універсальні – для захисту від 
пароподібних шкідливих речовин і аерозолів.

РЕСПІРАТОРНИЙ – дихальний; такий, що сто-
сується дихання.

РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ХВОРОБИ – вірусні за-
хворювання, які характеризуються переважним уражен-
ням слизових оболонок дихальних шляхів; до Р. в. х. на-
лежать ґрип, параґрипозні захворювання, аденовірусні 
захворювання, респіраторно-синцитійна інфекція, ри-
новірусна хвороба, коксакі-вірусні хвороби, захворю-
вання, які спричинюються коронавірусами.

РЕСПІРАТОРНО-СИНЦИТІЙНА ІНФЕКЦІЯ – 
респіраторне вірусне за хворювання, при якому ура-
жаються орґани дихання, переважно їх нижні відділи; 
збудником Р.-с. і. є респіраторно-синцитійний вірус, що 
містить РНК, входить до складу метаміксовірусів роди-
ни параміксовірусів; джерелом інфекції є хвора люди-
на, яка виділяє вірус протягом 10–14 днів; передається 
повітряно-крапельним шляхом; інкубаційний період від 

3 до 7 днів; вірус розмножується в клітинах епітелію 
дихальних шляхів, в яких появляються багатоядерні со-
сочкоподібні вирости, що займають ін коли значну час-
тину просвіту бронха; най більш виражені зміни виника-
ють у дрібних бронхах та бронхіолах, просвіт яких бу-
ває майже повністю заповнений тягучим слизом; клініч-
ні прояви можуть коливатися від легких уражень верх-
ніх дихальних шляхів до тяжких бронхіо літів, бронхітів 
та пневмоній.

РЕСПІРАЦІЯ – дихання.
РЕССЛЕ (R. RЦSSLE) СИНДРОМ – спадкові ано-

малії розвитку статевих залоз у поєднанні з карликовим 
зростом; спостерігається диспропорційний низький 
зріст – карликовий тулуб з надмірно довгими кінцівка-
ми; помірний остео пороз; у період настання статевої зрі-
лості виявляється ґонадна дисґенезія; ґенітальний інфан-
тилізм (гіпоплазія піхви, клітора, відсутність яєчників), 
первинна аменорея, безплідність; недорозвиток молоч-
них залоз; хромосомальна стать у більшості випадків 
ХХ, але зустрічаються також ХY, ХО і мозаїка ХО/ХХ.

РЕСТЕНОЗ – повторне звуження просвіту будь-яко-
го орґана після його розширення будь-яким способом 
(оперативне втручання, бужування).

РЕСТИТУЦІЯ (у патолоґії) – див.: Реґенерація пов-
на.

РЕСТРИКТАЗИ – ферменти, які є ком по нентом 
системи рестрикції; на основі по треби в кофакторах, 
будови, каталітичних властивостей і ряду інших пара-
метрів Р. поділяються на 3 класи; рестриктази І (EcoAI, 
EcoBI, EcoDI, EcoKI та ін.) і ІІІ (EcoPI, Ecop151, Hinf III 
та ін.) класів є мультифункціональними білками, здат-
ними як розщеплювати, так і метилювати ДНК; потре-
бують для прояву активності S-аденозил-L-метіонін та 
іони маґнію; розрізняються залежно від кофакторів для 
рестрикції і модифікації ДНК, структурної орґанізації, 
механізму дії та ряду інших властивостей; рестриктази 
ІІ класу являють собою оліґомерні білки; для активності 
вони потребують іони маґнію і немодифіковану ДНК, 
яку розщеплюють по суворо визначених нуклеотидних 
послідовностях (сайтах), що складаються, як правило, 
із 4–7 нуклеотидів.

РЕСТРИКЦІЯ – руйнування чужорідної дезоксири-
бонуклеїнової кислоти під дією ендонуклеаз клітини.

РЕСУСИТАЦІЯ – див.: Реанімація.
РЕТАРДАЦІЯ – 1) тимчасова або стійка зупин-

ка психічного розвитку, а також затримка його темпу; 
розрізняють загальну психічну Р. і часткову (парціаль-
ну) Р. окремих психічних функцій та властивостей осо-
би; 2) запізнювання дії ґена, внаслідок чого конролюю-
ча цим ґеном ознака в онтоґенезі формується пізніше і 
фенотипово послаблена.

РЕТЕНЦІЯ (1) – затримка.
РЕТЕНЦІЯ (2) – (у психолоґії) збереження набутої 

інформації.
РЕТЕНЦІЯ ЗУБА – затримка термінів прорізування 

нормально сформованого постійного зуба.
РЕТИКУЛ- (ретикуло-; лат. reticulum зменш. від 

rete – сітка) – частина складних слів, яка означає «сі-
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тчастий», «такий, що належить до ретикулярної ткани-
ни».

РЕТИКУЛІНОВІ ВОЛОКНА – див.: Арґірофіль-
ні волокна.

РЕТИКУЛІТ ЛІПОМЕЛАНОТИЧНИЙ ГІПЕР-
ПЛАСТИЧНИЙ – див.: Ліпомеланотичний ретику-
льоз.

РЕТИКУЛО- – див.: Ретикул-.
РЕТИКУЛОҐІСТІОЦИТОЗ ДОБРОЯКІСНИЙ ГІ-

ПЕРПЛАСТИЧНИЙ З МЕЛАНОДЕРМІЄЮ – див.: 
Ліпомеланотичний ретикульоз.

РЕТИКУЛОҐІСТІОЦИТОМА ШКІ РИ – один із 
варіантів дерматофіброми; відрізняється наявністю чис-
ленних багатоядерних ґіґантських клітин, що містять 
ліпіди і залізо.

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗ – див.: Гістіоцитоз зло-
якісний.

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗ ЕПІТЕЛІОЇДНО-КЛІ-
ТИННИЙ ХРОНІЧНИЙ – див.: Саркоїдоз.

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗ ЕРУПТИВНИЙ КІН-
ЦІВОК – див.: Крості – Джанотті хвороба.

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗ ІНФЕК ЦІЙ НИЙ – 
див.: Ебта – Леттерера – Сіве хвороба.

РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗ МЕТАБОЛІЧНИЙ – 
див.: Німана – Піка хвороба.

РЕТИКУЛОЛІМФОМАТОЗ МАКРОҐЛОБУЛІ-
НЕМІЧНИЙ – див.: Вальденстрема хвороба.

РЕТИКУЛОМА ДОБРОЯКІСНА – див.: Ґранульо-
ма еозинофільна.

РЕТИКУЛОПЛАЗМОЦИТОЗ – див.: Мієломна 
хвороба.

РЕТИКУЛОСПІНАЛЬНИЙ ТРАКТ (TRACTUS 
RETICULOSPINALIS) – див.: Ретикулоспинномозко-
вий шлях.

РЕТИКУЛОСПИННОМОЗКОВИЙ ШЛЯХ (TRAC-
TUS RETICULO SPINALIS) – еферентний нервовий 
шлях екстрапірамідної системи; починається в ретику-
лярній формації довгастого мозку, проходить розсіяними 
пучками в передньому та боковому канатиках спинного 
мозку і закінчується в передніх рогах спинного мозку.

РЕТИКУЛОТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS 
RETICU LOTHA LAMI CUS) – висхідний нервовий 
шлях, який починається в ретикулярній формації стов-
бура головного мозку і закінчується в ретикулярному 
ядрі таламуса.

РЕТИКУЛЬОЗ – див.: Гістіоцитоз злоякісний.
РЕТИКУЛЬОЗ АЛЕЙКЕМІЧНИЙ – див.: Ебта – 

Леттерера – Сіве хвороба.
РЕТИКУЛЬОЗ ГІСТІОЦИТАРНИЙ МЕДУЛЯР-

НИЙ – див.: Гістіоцитоз злоякісний.
РЕТИКУЛЬОЗ ЗЛОЯКІСНИЙ – див.: Гістіоцитоз 

злоякісний.
РЕТИКУЛЬОЗ МАКРОҐЛОБУЛІНЕМІЧНИЙ – 

див.: Вальденстрема хвороба.
РЕТИКУЛЬОЗ НЕЛЕЙКЕМІЧНИЙ – див.: Німа-

на – Піка хвороба.
РЕТИКУЛЬОЗ СЕЗАРІ – див.: Еритродермія ре-

тикулярна.

РЕТИКУЛЬОЗ ФІБРОМІЄЛОЇДНИЙ – див.: Лім-
фоґранульоматоз.

РЕТИКУЛЬОЗ ШКІРИ ЛІПОМЕЛАНОТИЧ-
НИЙ – див.: Ліпомеланотичний ретикульоз.

РЕТИКУЛЯРНА ТКАНИНА – різновидність спо-
лучної тканини, що складає основу кісткового мозку, се-
лезінки, лім фатичних вузлів; є також у деяких ділянках 
травної системи. До складу Р. т. входять ретикулярні во-
локна у вигляді неперервної сітки, що створюють опор-
ну частину Р. т.; на волокнах розташовані ретикулярні 
клітини, зв’язані між собою відростками цитоплазми. 
Р. т. бере участь у розвитку клітин крові і сполучної тка-
нини, а також виконує захисну роль.

РЕТИКУЛЯРНА ФОРМАЦІЯ (FOR MATIO 
RETICULARIS) – сукупність структур, розміщених у 
центральних відділах спинного мозку та мозкового стов-
бура; здійснює активуючу дію на кору великого мозку і 
контролює рефлекторну діяльність спинного мозку.

РЕТИКУЛЯРНИЙ – сіткоподібний; такий, що схо-
жий на сітку, мережу.

РЕТИКУЛЯРНИЙ ДИСҐЕНЕЗ – успадковується за 
автосомно-рецесивним типом; тяжка комбінована іму-
нолоґічна недостатність, яка поєднується з аґранулоци-
тозом.

РЕТИН- (ретино-; анат. retina – сітківка ока) – части-
на складних слів, яка означає належність до сітківки.

РЕТИНА – див.: Сітківка.
РЕТИНІТ – запалення сітківки.
РЕТИНІТ ЗОВНІШНІЙ ЕКСУДАТИВНИЙ – див.: 

Коутса хвороба.
РЕТИНІТ КАХЕКТИЧНИЙ – деґенерація сітківки 

при пухлинній кахексії.
РЕТИНІТ КІЛЬЦЕПОДІБНИЙ – див.: Ретиніт 

оперізуючий.
РЕТИНІТ ЛЕБЕРА – див.: Лебера ретинопапіліт.
РЕТИНІТ ЛЕПРОЗНИЙ – Р., який ускладнює пе-

ребіг (в основному) лепроматозного типу лепри; Р. л. 
виникає внас лідок інфільтрації тканин очного яблука 
мікобактеріями лепри.

РЕТИНІТ МЕТАСТАТИЧНИЙ – Р., який харак-
теризується ознаками внутрішньоочної інфекції, що 
пов’язана з хронічними рецидивуючими захворюван-
нями різних орґанів.

РЕТИНІТ ОПЕРІЗУЮЧИЙ – деґенерація сітків-
ки, яка розвивається при атеросклерозі; при офтальмос-
копічному дослідженні спостерігаються дрібні округлі 
білі вогнища, розміщені навколо жовтої плями у вигляді 
незамкнутого кільця.

РЕТИНІТ ПІҐМЕНТНИЙ – спадкова, з повільним 
перебігом двобічна деґенерація сітківки; у більшості ви-
падків успадковується за аутосомно-рецесивним типом; 
інколи спостерігається аутосомно-домінантний тип ус-
падкування; може проявлятися як частина деяких син-
дромів; при Р. п. уражаються палички сітківки, що при-
зводить до погіршення нічного зору; виникає кільце-
подібна парацентральна скотома, яка поступово збіль-
шується, що з часом призводить до погіршення цен-
трального зору; спостерігається також деґенеративне 
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помутнін ня у склоподібному тілі, катаракта та міопія; 
Р. п. може поєднуватися з вродженою втратою слуху.

РЕТИНІТ ПРОЛІФЕРУЮЧИЙ – див.: Ілза хво-
роба.

РЕТИНІТ ПСЕВДОАЛЬБУМІН УРИЧНИЙ ЗІР-
ЧАСТИЙ – див.: Рети ніт псевдонефритичний зірчас-
тий.

РЕТИНІТ ПСЕВДОНЕФРИТИЧНИЙ ЗІРЧАС-
ТИЙ – деґенерація сітківки, яка розвивається при де-
яких інфекційних захворюваннях та інтоксикаціях, що 
протікають без ураження нирок; при офтальмоскопічно-
му дослідженні в ділянці жовтої плями спостерігаються 
вузькі білі вогнища, які утворюють фігуру зірки.

РЕТИНІТ СЕПТИЧНИЙ – див.: Ретиніт метаста-
тичний.

РЕТИНІТ СИФІЛІТИЧНИЙ – Р., який може роз-
виватися при вродженому і набутому сифілісі; при врод-
женому си філісі розрізняють 4 види хоріоретиніту: пер-
ший вид – на периферії очного дна спостерігається ве-
лика кількість світло-жовтих і чорних дрібних вогнищ 
(картина за зовнішнім виглядом нагадує суміш солі з 
перцем); другий вид – на периферії очного дна визна-
чаються великі піґментні вогнища з окремими ділян-
ками атрофії судинної оболонки очного яблука; третій 
вид – картина нагадує ураження при другому виді, але 
з переважанням атрофічних вогнищ у власній судинній 
оболонці; четвертий вид – зміни очного дна нагадують 
піґментну дистрофію сітківки; при набутому сифілісі 
найтиповішим є дифузний хоріоретиніт, який характе-
ризується дифузним набряком сітківки, диска зорового 
нерва та наяв ністю тонкого дифузного завису і більш 
грубих плаваючих пластівців у склопо дібному тілі; мо-
жуть спостерігатися ретинальні крововиливи.

РЕТИНІТ СОНЯЧНИЙ – Р., який виникає внаслі-
док тривалоґо опромінення очей прямим сонячним світ-
лом; спостерігається позитивна центральна скотома, 
хроматопсія, метаморфопсія та головний біль; на очно-
му дні – жовтувато-білі плями, оточені сіруватою обля-
мівкою; колір плям поступово змінюється і приблизно 
через 10-14 днів вони перетворюються в невеликі, чер-
воні, чітко обмежені зони ураження.

РЕТИНІТ ТОКСОПЛАЗМОВИЙ – Р. т. поділя-
ють на вроджений і набутий; вроджений Р. т. протікає 
як двобічний хоріоретиніт і виявляється на фоні гідро-
цефалії або мікроцефалії; набутий Р. т. проявляється різ-
ними формами.

РЕТИНІТ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – Р., який усклад-
нює перебіг переважно неактивних форм туберкульозу; 
проявляється у формі конґлобованого туберкула; на по-
чатковій стадії – це вогнище сірувато-білоґо кольору з 
нечіткими межами; з часом туберкул поступово росте і 
набуває вигляду пухлини білого або жовтуватого кольо-
ру, що проникає в склоподібне тіло.

РЕТИНІТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕРОЗНИЙ – див.: 
Ретинопатія ідіопатична центральна.

РЕТИНО- – див.: Ретин-.
РЕТИНОБЛАСТОМА – злоякісна внутрішньоочна 

пухлина, яка належить до групи ембріональних нейро-

ектодермальних пухлин; звичайно, розвивається в ді-
тей перших п’яти років життя; пухлина може бути од-
нобічною і двобічною; спостерігається спадковий харак-
тер пухлини: приблизно 1/3 Р. ґенетично детер міновані; 
мікроскопічно Р. складається з недиференційованих клі-
тин ембріональної сітківки; це клітини невеликих роз-
мірів з різко гіперхромним ядром та вузьким обідком 
цитоплазми; у них виявляється формування фоторецеп-
торних елементів різного ступеня диференціювання, що 
є передумовою поділу Р. на недиференційовані і дифе-
ренційовані.

Р. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – морфолоґічний варіант 
Р., що складається з пухлинних клітин, в яких фоторе-
цепторне диференціювання помітно розвинуте; типовим 
проявом Р. д. є утворення справжніх розеток Флексне-
ра – Вінтерштейнера, які складаються з пухлинних клі-
тин, розміщених на мембрані навколо просвіту, в який у 
вигляді відростків можуть проникати недорозвинуті фо-
торецепторні елементи; спостерігаються некрози, кро-
вовиливи та можливі петрифікати.

Р. НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – морфолоґічний 
варіант Р., що складається з пухлинних клітин, в яких 
фоторецепторне диференціювання виражене слабко; клі-
тини ростуть дифузно або утворюють муфти навколо су-
дин; між цими утвореннями розміщені значні ділянки 
некрозу, крововиливів, інколи дрібні петрифікати.

РЕТИНОЛ – С20Н30О; одноатомний спирт (вітамін А); 
вітамін, що підсилює гостроту зору при недостатньо му 
освітленні; Р. існує у вигляді суміші двох ізомерних 
форм, у сітківці ока перетворюється на фоточутливий 
піґмент – зоровий пурпур – родопсин; застосовується 
для лікування ендоґенної та екзоґенної А-вітамінної не-
достатності, піґментного ретиніту, кератодермії, кера-
тозів, нирково-кам’яної хвороби, опіків.

РЕТИНОПАПІЛІТ ЛЕБЕРА – див.: Лебера рети-
нопапіліт.

РЕТИНОПАТІЯ(Ї) – різні захворювання сітківки ока 
циркуляторно-обмінного характеру та ураження сітківки 
при деяких захворюваннях інших орґанів і систем.

Р. ГІПЕРТОНІЧНІ – зміни судин сітківки функціо-
нального характеру, які спостерігаються при артеріаль-
ній гіпертензії; проявляються звуженням артерій сітків-
ки, наявністю крововиливів та білих вогнищ у сітківці, 
набряком диска зорового нерва.

Р. СУДИННІ – крововиливи, ексудати, набряк, 
ішемія або інфаркт сітківки, викликані судинними по-
рушеннями в оці або у всьому орґанізмі.

Р. АНҐІОСПАСТИЧНА ЦЕНТРАЛЬНА – див.: Ре-
тинопатія ідіопатична центральна.

Р. ДІАБЕТИЧНА – ураження сітківки, що усклад-
нює перебіг діабету; Р. д. може бути причиною сліпоти 
і є особливо небезпечною для хворих інсулін-залежним 
цукровим діабетом; вона також часто зустрічається і при 
хронічному інсулін-незалежному діабеті; ступінь вираже-
ності ретинопатії більше пов’язаний з тривалістю захво-
рювання діабетом, ніж з його тяжкістю; ретинопатія, зви-
чайно, розвивається після 10 років хвороби; розрізняють 
дві форми Р. д. – непроліферативну і проліферативну.
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РЕТИНОПАТІЯ ДІАБЕТИЧНА НЕПРОЛІФЕ-
РАТИВНА – Р. д., яка характеризується підвищеною 
проникливістю капілярів, мікроаневризмами, крово-
виливами, ексудатами і набряком; першими ознаками 
є розширення вен і капілярні мікроаневризми; вогни-
щеві крововиливи в сітківці, набряки та ліпідні ексудати 
порушують функцію макули; макулярний набряк часто 
буває причиною погіршення зору при діабеті; можуть 
з’являтися м’які («ватоподібні») ексудати – мікроінфар-
кти, викликані гіпоксією (при гострій судинній недо-
статності), і тверді жовті ексудати (звичайно, внаслідок 
хронічного набряку при пошкодженні капілярів); зір по-
гіршується на більш пізніх стадіях.

Р. ДІАБЕТИЧНА ПРОЛІФЕРАТИВНА – Р. д., яка 
характеризується новоутворенням кровоносних судин 
(неоваскуляризація сіт ківки, що поступово поширюєть-
ся і на склоподібне тіло) і утворенням рубців, що при-
зводить до відшарування сітківки на пізніх стадіях за-
хворювання.

Р. ЗОВНІШНЯ ЕКСУДАТИВНА – див.: Коутса 
хвороба.

Р. ІДІОПАТИЧНА ЦЕНТРАЛЬНА – ураження сіт-
ківки, що, звичайно, виникає у віці від 20 до 40 років в 
осіб, в яких часто спостерігаються емоційні стреси та 
нападоподібні голов ні болі типу міґрені; провідною оз-
накою Р. і. ц. є серозне відшарування піґментного епі-
телію в макулярній зоні; як правило, процес буває од-
нобічним і лише в 5–10 % розвивається на обох очах; 
клі нічно проявляється метаморфопсією у вигляді пози-
тивної скотоми та зниженням гостроти зору.

Р. НЕДОНОШЕНИХ – двобічне ураження сітків-
ки, що спостерігається, головним чином, у дітей з дуже 
низькою масою тіла при народженні; за ступенем тяж-
кості наслідки коливаються від практично нормального 
зору до сліпоти; розвиток Р. н. ґрунтується на неповно-
му розвитку кровоносних судин, що живлять внутріш-
ній шар сітківки.

Р. ТРАВМАТИЧНА ПУРЧЕРА (O. PUR T SCHER) – 
ретинопатія, яка розвивається при раптовому стиску-
ванні грудної клітки, у момент якого внаслідок ар-
теріолоспазму наступає гіпоксія сітківки і вихід із неї 
транссудату і крові; через 1–2 дні після травми в сіт-
ківці навколо диска зорового нерва з’яв ляються кро-
вовиливи і молочно-білі, інколи сріблясто-білі великі 
плями.

Р. ЦЕНТРАЛЬНА СЕРОЗНА – див.: Кітахара хво-
роба.

РЕТИНОСКОПІЯ – див.: Скіаскопія.
РЕТИНОХОРІОЇДИТ – див.: Хоріоретиніт.
РЕТИНОХОРІОЇДИТ НАВКОЛОСОСКОВИЙ – 

хоріоретиніт, який характеризується розвитком секторо-
подібного дефекту поля зору; при офтальмо скопічному 
дослідженні спостерігається матово-біле вогнище в сіт-
ківці, яке зливається з диском зорового нерва і частково 
прикриває судини сітківки.

РЕТИНОШИЗИС – розщеплення сіт ківки на дві 
пластинки при її кістозній деґенерації; спостерігається 
накопичення рідини між утвореними шарами.

РЕТОРАКОПЛАСТИКА – повторна торакопласти-
ка, яка виконується в тій самій ділянці і внаслідок того 
самого за хворювання.

РЕТОРАКОТОМІЯ – повторна торакотомія, яка 
супроводжується розведенням країв раніше вшитої опе-
раційної рани з розтином плевральної порожнини.

РЕТРАКЦІЇ ОЧНОГО ЯБЛУКА СИНДРОМ – 
див.: Штіллінґа – Тюрка – Дуейна синдром.

РЕТРАКЦІЯ – скорочення, зморщування, відтягу-
вання.

РЕТРАКЦІЯ КРОВ’ЯНОГО ЗСІД КА – активне 
скорочення зсідка крові або плазми, що супроводжуєть-
ся виділенням сироватки; Р. к. з. є завершальним етапом 
формування зсідка крові, або тромба.

РЕТРАНСФУЗІЯ – зворотне введення в кровообіг 
власної стерильної крові, яка вилилася у вигляді екс-
травазату і не зсілася.

РЕТРО- (лат. retro – зворотний, назад) – частина 
складних слів, яка означає «зворотний», «розміщений 
позаду», «зворотна дія».

РЕТРОАУРИКУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 
позаду вуха.

РЕТРОБУЛЬБАРНИЙ – такий, що розміщений по-
заду очного яблука.

РЕТРОБУЛЬБАРНИЙ НЕВРИТ – запалення орбі-
тального відділу зорового нерва, звичайно, однобічне; 
основними клінічними проявами є швидка втрата зору 
та біль при рухах ока; часто протягом 2-8 тижнів спос-
терігається спонтанна ремісія з відновленням нормаль-
ного зору; у деяких випадках зберігається центральна 
скотома та збліднення диска зі скроневого боку; мож-
ливі рецидиви, особливо при розсіяному склерозі.

РЕТРОВЕРСІЯ – нахилення назад.
РЕТРОВЕРСІЯ МАТКИ – розміщення матки, яке 

характеризується тим, що її тіло відхилено дозаду, а 
шийка – допереду стосовно осі тазу.

РЕТРОВІРУСИ (RETROVIRIDAE) – родина 
вірусів, які характеризуються наявністю в структурі 
віріонів ревертази (зворотної транскриптази) – фермен-
ту, що синтезує ДНК на матриці РНК вірусу.

РЕТРОҐЕНІЯ – вроджене зміщення нижньої щеле-
пи дозаду при її нормальних розмірах.

РЕТРОҐНАТІЯ – вроджене зміщення верхньої ще-
лепи дозаду при її нормальних розмірах.

РЕТРОҐРАДНИЙ – спрямований назад; такий, що 
повертає назад нормальний хід росту та розвитку; де-
ґенеруючий.

РЕТРОДЕВІТАЦІЯ МАТКИ – позиція матки, яка 
характеризується відхиленням її тіла дозаду, а шийки – 
допереду; кут між ними відкритий дозаду.

РЕТРОКАРДІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
позаду серця.

РЕТРОКАРДІАЛЬНИЙ ПРОСТІР (SPATIUM 
RETROCARDIACUM) – простір, розміщений між 
задньою поверхнею серця та передньою поверхнею 
хребта.

РЕТРОЛЕНТАЛЬНА ФІБРОПЛАЗІЯ – див.: Ре-
тинопатія недоношених.
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РЕТРОЛЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР (SPA TI UM 
RETROLENTALE) – прос тір щілиноподібної форми, 
розміщений між задньою поверхнею кришталика та пе-
редньою поверхнею склоподібного тіла.

РЕТРОМАЛЕОЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Бар-
ре рефлекс.

РЕТРОМАНДИБУЛЯРНИЙ – такий, що розміще-
ний позаду нижньої щелепи.

РЕТРОНАЗАЛЬНИЙ – такий, що стосується носо-
вої частини глотки, розміщений за носом, в носоглот-
ковій порожнині.

РЕТРООЛИВНИЙ СИНДРОМ – див.: Валленбер-
ґа – Захарченка синдром.

РЕТРОПАРОТИДНОЇ ДІЛЯНКИ СИНДРОМ – 
див.: Вілларе синдром.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – такий, що розміще-
ний за очеревиною; заочеревинний.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ПРОС ТІР – див.: 
Заочеревинний простір.

РЕТРОПЕРИТОНІТ – запалення тканини заочере-
винного простору.

РЕТРОПЕРИТОНІТ ФІБРОЗНИЙ ІДІОПАТИЧ-
НИЙ – див.: Ормонда хвороба.

РЕТРОПНЕВМОПЕРИТОНЕУМ – див.: Пневмо-
ретроперитонеум.

РЕТРОПОЗИЦІЯ – зміщення назад стосовно нор-
мальної позиції.

РЕТРОПОЗИЦІЯ МАТКИ – зміщення матки доза-
ду відносно осі тазу.

РЕТРОПУЛЬСІЯ – при поштовху хворого назад 
спостерігається непереборне прискорення руху в цьому 
напрямі; відступаючи назад, хворий не може зупинитися 
і зрештою спотикається і падає; ознака паркінсонізму.

РЕКТОРЕКТАЛЬНИЙ ПРОСТІР – див.: Позаду-
прямокишковий простір.

РЕТРОСТЕРНАЛЬНИЙ ПРОСТІР – див.: Загруд-
нинний простір.

РЕТРОТРАНСПОЗИЦІЯ – хірурґічне подовження 
м’якого піднебіння шляхом переміщення дозаду слизо-
во-окісних фраґментів з твердого піднебіння.

РЕТРОУТЕРИННИЙ – такий, що розміщений за 
маткою; заматковий.

РЕТРОФАРИНҐЕАЛЬНИЙ – такий, що розміще-
ний за глоткою; заглотковий.

РЕТРОФАРИНҐЕАЛЬНИЙ ПРОС ТІР – див.: За-
глотковий простір.

РЕТРОФІКСАЦІЯ – хірурґічне прикріплення зза-
ду.

РЕТРОФЛЕКСІЯ – згинання назад, перегин на-
зад.

РЕТРОФЛЕКСІЯ МАТКИ – перегин між тілом і 
шийкою матки, при якому утворений ними тупий кут 
відкритий дозаду.

РЕТРОЦЕКАЛЬНИЙ – такий, що розміщений по-
заду сліпої кишки.

РЕТЦІУСА (A. A. RETZIUS) ВЕНИ – анастомози, 
які сполучають ворітну вену (її кишечні галузки) з сис-
темою нижньої порожнистої вени.

РЕТЦІУСА (A. A. RETZIUS) ГО ЛОВНИЙ ПО-
КАЗНИК – відношення (%) ширини черепної коробки 
до її довжини.

РЕТЦІУСА (A. A. RETZIUS) ЗВИВИНА – звивина, 
яка належить до кіркової частини нюхового мозку; зай-
має задню частину гачка звивини морського коня, поза-
ду передньої частини зубчастої звивини.

РЕТЦІУСА (A. A. RETZIUS) ЗВИВИНИ – невели-
кі звивини на глибокій, прихованій у борозні гіпокампу 
поверхні перешийка поясної звивини.

РЕТЦІУСА (A. A. RETZIUS) ПРОС ТІР – простір 
у малому тазі, обмежений спереду лобковим симфізом 
та галузками лобкових кісток, позаду – вісцеральною 
фасцією тазу, яка покриває сечовий міхур, з боків – ла-
теральними пупковими зв’язками, знизу – лобково-пе-
редміхуровими (у чоловіків) та лобково-міхуровими (у 
жінок) зв’язками.

РЕФЕТОВА (S. REFETOFF) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових аномалій; вроджена або така, що прояв-
ляється в ранньому дитинстві двобічна глухонімота, ди-
фузний, звичайно, еутиреоїдний зоб; «пташине облич-
чя», остеодисґенез епіфізів з аномаліями таза.

РЕФЛЕКС – відповідь орґанізму на подразнення ре-
цепторів; суть рефлекторного акту полягає в послідов-
ному збудженні ланок рефлекторної дуги.

РЕФЛЕКС МЕТИ – поведінкова реакція орґанізму, 
спрямована на пошук та отримання певних подразників.

РЕФЛЕКС ПАТОЛОҐІЧНИЙ – реакція нервової 
системи, яка має дизадаптивне значення для орґанізму 
і, порушуючи пристосувальні можливості орґаніз му, 
може відігравати роль патоґенного фактора, сприяючи 
подальшому розвитку даного, або виникненню нового 
патолоґічного процесу; Р. п. може бути різного ступеня 
складності, реалізовуватися різними відділами ц. н. с., 
поширюватися на різні сфери діяльності нервової сис-
теми і проявлятися у вигляді сенсорних, рухових, емо-
ційних, веґетативних та інших розладів.

РЕФЛЕКС ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – див.: Фізіолоґіч-
ний рефлекс.

РЕФЛЕКСІЯ – 1) (у психолоґії) самоаналіз, розду-
ми людини над власним душевним станом; 2) осмис-
лення людиною власних дій та їхніх мотивів, діяльність 
самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу 
людини.

РЕФЛЕКСОҐЕННИЙ – такий, що спричинений 
рефлексом.

РЕФЛЕКСОҐЕННІ ЗОНИ – ділянки тіла, що вклю-
чають сукупність рецепторів, адекватне подразнення 
яких викликає певний рефлекс; Р. з. мають усі орґани і 
тканини орґанізму; за їх допомогою здійснюється непе-
рервний контроль за внутрішнім середовищем орґанізму 
та тісна взаємодія його функціональних систем.

РЕФЛЕКСОЛОҐІЯ – вчення в психолоґії та невро-
лоґії, яке пояснює психічну діяльність як суму умовних 
рефлексів; при цьому враховувались тільки зовнішні ре-
акції людини і ігнорувалась свідомість.

РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ – дослідження амплітудно-
часових характеристик рефлекторних реакцій, яке ґрун-
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тується на вимірюванні сили подразника, необхідної для 
виникнення рефлексу, а також визначення величини 
рефлексу і часу між закінченням дії подразника і почат-
ком реакції; у деяких випадках вимірюється також час 
виконання самої реакції, тобто тривалість рефлексу.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ – лікувальна система, яка 
ґрунтується на рефлекторних співвідношеннях, сфор-
мованих у процесі філо- і онтоґенезу, і реалізується че-
рез ц. н. с. за допомогою подразнення рецепторного апа-
рату шкіри, слизових оболонок та підлягаючих тканин 
для дії на функціональні системи орґанізму.

РЕФЛЕКТОРНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧО-
ВИН – дія лікарських речовин, яка зумовлена подраз-
ненням рефлексоґенних зон.

РЕФЛЕКТОРНА ДУГА – сукупність нервових ут-
ворів, які здійснюють певний рефлекс. Р. д. складається 
з рецепторів, доцентрових нервових волокон, груп не-
вронів (аферентних, проміжних та еферентних) ц. н. с., 
які реаґують на імпульси, що надходять з рецепторів, 
відцентрових нервових волокон та ефекторів (робочих 
орґанів).

РЕФЛЕКТОРНА ТЕОРІЯ – теоретична концепція, 
відповідно до якої реакції орґанізму являють собою реф-
лекси, тобто відповідь на дію оточуючого або внутріш-
нього середовища, що реалізується через ц. н. с.

РЕФЛЕКТОРНИЙ – 1) мимовільний; такий, що не 
залежить від волі; 2) відбитий; відображений, віддзер-
калений.

РЕФЛЮКС – зворотний тік, зворотна течія.
РЕФЛЮКС-ЕЗОФАҐІТ – патолоґічні зміни, що ви-

никають при закиданні (рефлюксі) в стравохід шлунко-
вого соку; спостерігається гіперемія, набряк, інфільтра-
ція внутрішньої оболонки стравоходу; поверхня внут-
рішньої оболонки стравоходу покрита густим в’язким 
слизом, спостерігаються ерозії, виразки, лейко плакії; 
найбільш типовим симптомом є печія з реґурґітацією 
шлункового вмісту в порожнину рота або без неї; езо-
фаґіт може бути причиною болю при ковтанні і, можли-
во, масивної, але, звичайно, перехідної кровотечі; пеп-
тичні виразки стравоходу викликають болі такого ж ти-
пу, як виразки шлунка або дванадцятипалої кишки; ви-
разковий стеноз викликає дисфаґію для твердої їжі, яка 
поступово підсилюється.

РЕФРАКТЕРНА АНЕМІЯ З СИДЕРОБЛАСТ-
НИМ КІСТКОВИМ МОЗКОМ – див.: Анемія залі-
зорефрактерна.

РЕФРАКТЕРНА АНЕМІЯ З СИДЕРОБЛАСТО-
ЗОМ – див.: Анемія залізорефрактерна.

РЕФРАКТЕРНИЙ – несприйнятливий.
РЕФРАКТЕРНИЙ ПЕРІОД – період короткочасно-

го різкого зниження збудливості живих тканин, що на-
стає після кожного спалаху збудження.

РЕФРАКТЕРНІСТЬ – стан збудливих утворень піс-
ля їх збудження; характеризується зниженням або від-
сутністю збудливості.

РЕФРАКТОМЕТРІЯ – оптичні методи аналізу ре-
човини, які ґрунтуються на вимірюванні показника за-
ломлення світла в досліджуваному середовищі.

РЕФРАКТОМЕТРІЯ ОКА – визначення рефракції 
ока за допомогою очних рефрактометрів.

РЕФРАКТУРА – повторний перелом у ділянці кіст-
кової мозолі при її незавершеній консолідації.

РЕФРАКЦІЯ – викривлення напряму поширення 
(променів) світла і радіо хвиль під час проходження їх 
крізь середовище зі змінними фізичними характерис-
тиками.

РЕФРАКЦІЯ КРИШТАЛИКА – за ломна сила 
кришталика, виражена в ді оптріях.

РЕФРАКЦІЯ ОКА – заломна сила оптичної систе-
ми ока, виражена в діоптріях; Р. о. зумовлена його ана-
томічною будовою і визначається радіусом кривизни 
кожного заломного середовища ока, показниками за-
ломлення середовищ та відстанню між їхніми повер-
хнями.

РЕФРАКЦІЯ ОКА ГІПЕРМЕТРОПІЧНА – див.: 
Далекозорість.

РЕФРАКЦІЯ ОКА ЕМЕТРОПІЧНА – див.: Емет-
ропія.

РЕФРАКЦІЯ ОКА НОРМАЛЬНА – див.: Емет-
ропія.

РЕФРАКЦІЯ ОКА РОЗМІРНА – див.: Еметропія.
РЕФРАКЦІЯ РОГІВКИ – заломна сила передньої 

поверхні рогівки, виражена в діоптріях.
РЕФСУМА (S. B. REFSUM) СИНДРОМ – рідкісне 

родинне порушення метаболізму фітанової кислоти, зу-
мовлене недостатністю гідроксилази фітанової кислоти, 
внаслідок чого ця кислота в значній кількості накопи-
чується в плазмі та тканинах; успадковується як реце-
сивна ознака; характеризується периферійною невро-
патією, мозочковою атаксією, піґментним ретинітом, 
симетричною дисплазією суглобів; змінами шкіри, що 
нагадують іхтіоз.

РЕФСУМА (S. B. REFSUM) ХВОРОБА – див.: 
Рефсума синдром.

РЕЦЕПТ – 1) вказівка про склад і спосіб виготов-
лення будь-якої суміші, розчину, страви тощо; 2) пись-
мове звернення лікаря щодо виготовлення ліків із зазна-
ченням способу їх застосування.

РЕЦЕПТАР-КОНТРОЛЕР – посада в аптеці; до по-
садових обов’язків Р.-к. входить прийом і відпуск виго-
товлених ліків.

РЕЦЕПТИВНІ ПОЛЯ – див.: Рефлексо ґенні зони.
РЕЦЕПТОРИ – кінцеві утвори доцентрових нерво-

вих волокон у тілі, що сприймають подразнення і пере-
творюють енерґію подразнення в нервове збудження; Р., 
які розміщені на периферії (на шкірі, оці, у вусі) і спри-
ймають подразнення із зовнішнього середовища, нази-
ваються екстерорецепторами; Р., які розміщені у внут-
рішніх орґанах (серці, суди нах, залозах, м’язах) і спри-
ймають подразнення з внутрішнього середовища, нази-
ваються інтерорецепторами.

Р. АДРЕНЕРҐІЧНІ – Р., які поділяються на підтипи 
α1 (постсинаптичні в симпатичній нервовій системі) і α2 
(пресинаптичні в симпатичних нервах і пост синаптичні 
в мозку), а також β1 (інші структури з симпатичною ін-
нервацією).
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РЕЦЕПТОРИ ҐЛУТАМАТУ – Р., які включають ре-
цептори N-метил-D-аспартату (впливають на потік Na+, 
K+, Ca+), хісквалату (Na+, K+) і каїнату (Na+, K+).

Р. ДОФАМІНЕРҐІЧНІ – Р., які поді ляються на ре-
цептори типів D1, D2 i D3; рецептори типу D1 активу-
ють аденілатциклазу за участю стимулюючих G-білків, 
а D2-рецептори гальмують активність цього ферменту за 
участю інґібуючих G-білків; рецептори D1 численніші, 
ніж D2, але ті й інші утворюються в лімбічних структу-
рах та базальних ґанґліях мозку; рецептори D3 переваж-
но локалізуються в лімбічній ділянці.

Р. ЕНДОФІНІВ І ЕНКЕФАЛІНІВ – Р., які включа-
ють рецептори типів μ1 і  μ2 (сенсорно-моторна інтеґра-
ція, знеболююча дія), δ (моторна інтеґрація, ког нітивні 
функції), κ1 і κ2 (водний баланс, больовий поріг, голод 
та насичення); всі ці рецептори є гальмівними, часто ло-
калізуються в пресинаптичних струк турах.

Р. СЕРОТОНІНУ (5-НТ) – Р., які включають 5-НТ1-, 
5-НТ2- і 5-НТ3-рецептори; 5-НТ1-рецептори поділяють-
ся на чотири підтипи: від 5-НТ1А до 5-НТ1D; рецепто-
ри 5-НТ1А виявлені в пре- і постсинаптичних структу-
рах ядер шва гіпокампу; вони моделюють активність 
аденілатциклази; рецептори 5-НТ2 локалізуються в 4-му 
шарі кори і беруть участь у гідролізі фосфоїнозитів; ре-
цептори 5-НТ3 розміщені в пресинаптичних структурах 
ядра одиночного шляху.

Р. ХОЛІНЕРҐІЧНІ – поділяються на нікотинові [під-
типи N1 (мозкова речовина надниркових залоз, веґета-
тивні ґанґлії) та N2 (скелетні м’язи)]; мускаринові [під-
типи М1 (веґетативна нервова система, смугасте тіло, ко-
ра головного мозку, гіпокамп) і М2 (веґетативна нервова 
система, серце, гладенькі м’язи кишечника, задній мо-
зок, мозочок)]; ці рецептори складаються з % субодини-
ць (по дві α-субодиниці і по одній β-, γ- і δ-субодиниці), 
які утворюють іонний канал; кожна α-суб одиниця міс-
тить ділянку зв’язування ацетилхоліну і холінерґічних 
лікарських препаратів.

РЕЦЕПТОРИ ВНУТРІШНІ – див.: Інтероцепто-
ри.

РЕЦЕПТОРИ ЗОВНІШНІ – див.: Екстероцепто-
ри.

РЕЦЕПТОРИ КЛІТИННІ – ділянки клітинної обо-
лонки, молекулярна структура яких характеризується 
вибірковою спорідненістю до деяких речовин, здат ні стю 
вступати з ними в хімічну взаємодію.

РЕЦЕПТОРНІ ПОЛЯ – див.: Рефлексо ґенні зони.
РЕЦЕПТУРА – сукупність правил виписування та 

виготовлення ліків.
Р. ЗАГАЛЬНА – правила оформлення рецептурних 

бланків та написання рецептів, а також правила виго-
товлення, зберігання та відпускання різних лікарських 
форм.

Р. СПЕЦІАЛЬНА – принципи виписування лі-
карських засобів при певних захворюваннях і патолоґіч-
них станах.

РЕЦЕПЦІЯ – процес сприйняття та пере робки ін-
формації, яка надходить в орґанізм від сенсорних систем 
(аналізаторів) при дії на них адекватних подразників.

РЕЦЕСИВНА ОЗНАКА – спадкова ознака мате-
ринського або батьківського орґанізму, яка в нащадків 
не виявилася; проявляється в тих випадках, коли вона 
передається від обох батьків.

РЕЦЕСИВНИЙ – прихований; такий, що не вияв-
ляється.

РЕЦЕСИВНІСТЬ – явище прихованого стану будь-
якої ознаки батьківських орґанізмів у першому поколінні 
гібридів; стан одного із ґенів алельної пари, який харак-
теризується відсутністю фенотипового прояву внаслідок 
впливу домінантного ґена; рецесивний ґен проявляється 
фенотипово тільки в гемі- або гомозиґотному стані.

РЕЦЕСІЯ – хірурґічне виправлення косоокості, яке 
полягає в переміщенні назад місця прикріплення до 
склери одного із зовнішніх м’язів ока.

РЕЦИДИВ – 1) повернення, повторення будь-якого 
явища після удаваного його зникнення; 2) повернення 
хвороби, її повторення в типовій формі відразу після 
одужання або в період одужання.

РЕЦИПІЄНТ – хворий, якому пересаджують ткани-
ну, переливають кров тощо.

РЕЦИПРОКНІСТЬ – один із фізіо лоґічних механіз-
мів координації діяльності нервових центрів, який за-
безпечує спільний, протилежно спрямований реґулюю-
чий вплив на функції орґанів і тканин.

РЕЧОВІ ДОКАЗИ – предмети або матеріальні сліди 
злочину, які при їх виявленні, огляді і дослідженні мо-
жуть бути джерелом визначення фактичних обставин 
стосовно кримінальної або цивільної справи.

РЕШІТЧАСТІ ВОЛОКНА – див.: Ар ґірофільні во-
локна.

-РЕЯ – див.: Рео-.
РИБИ (PISCES) – клас водяних тварин підтипу хре-

бетних; відомо близько 25 тисяч видів, з яких сучасних – 
близько 20 тисяч; в Україні – близько 180.

РИБОЗА – С5Н10О5; моносахарид класу пентоз; ут-
ворюється при окисленні ґлюкози через пентозний цикл; 
входить до складу багатьох біолоґічно важливих речо-
вин: рибонуклеїнової кислоти, коферментів, мононук-
леотидів.

РИБОКЕТОЗА – див.: Рибулоза.
РИБОНУКЛЕАЗИ – ферменти, які каталізують 

гідролітичне розщеплення міжнуклеотидних зв’язків в 
оліґо- і полі рибонуклеотидному ланцюгу рибонуклеїно-
вих кислот; належать до фосфатаз.

РИБОНУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ (РНК) – біо-
орґанічні сполуки з групи нуклеїнових кислот, поліме-
ри мононуклеотидів; до складу Р. к. входять цукор - ри-
боза, азотисті основи – аденін, ґуанін, цитозин, урацил 
та фосфорна кислота; функції РНК пов’язані з фазами 
синтезу білка; відомо три типи Р. к., що відрізняються 
одна від одної розміром молекул, складом та порядком 
розміщення нуклеотидів у молекулі Р. к. і функціями в 
біо синтезі білків; транспортна РНК – низько полімерна, 
побудована з 60–120 нукле отидів, молекулярна маса 18 
000–35 000; міститься в цитоплазмі, становить близь-
ко 7 % всіх РНК клітин; транспортна РНК переносить 
активовані амінокислоти з цитоплазми до місця синте-
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зу білка – рибосоми; інформаційна РНК складається з 
1000 або більше нуклеотидів; молекулярна маса понад 
300 000; міститься в рибосомах, становить близько 3 % 
всіх РНК клітин; через інформаційну РНК реалізується 
ґенетична інформація в кожній клітині; структурна РНК 
побудована з 6000 (і більше) нуклеотидів, молекулярна 
маса 2 млн, входить до складу рибонуклеопротеїду ри-
босом, становить майже 90 % всіх РНК клітини.

РИБОНУКЛЕОПРОТЕЇДИ – біоорґанічні спо-
луки, складні білки з групи нуклеопротеїдів; молеку-
ла Р. містить одну або кілька молекул рибонуклеїнової 
кислоти та велику кількість білкових молекул. Р. вхо-
дить до складу всіх структурних утворень цитоплазми 
і ядра клі тин.

РИБОСОМИ – орґаноїди, що являють собою щіль-
ну сферичну частинку, яка складається з майже рівної 
кількості рибонуклеїнових кислот та білків, орґанізова-
них у дві різні за величиною субодиниці; місце біосин-
тезу внутрішньо клітинних білків.

РИБОФЛАВІН – С17Н20N4O6 (вітамін В2); входить 
як кофермент до складу флавінових ферментів, які бе-
руть участь в окислювально-відновних реакціях (окис-
не фосфорилювання, окислення жирних кислот та 
ін.); впливає на ріст та розвиток плода, на ріст дитячо-
го орґанізму; забезпечує світловий та кольоровий зір; 
нестача Р. в людини спричиняє захворювання шкіри і 
слизових оболонок, погір шення зору, ураження нерво-
вої системи; застосовується для лікування арибофлаві-
нозу, захворювань шкіри, трофічних виразок, блефа-
ритів, кон’юнктивітів, кератитів, гепатитів, хронічних 
ґастроентероколітів, незагоюваних ран та тріщин груд-
них сосків у жінок.

РИБУЛОЗА – моносахарид, що належить до кето-
пентоз; за будовою молекула Р. схожа з молекулою ри-
бози, але містить кетогрупу біля другого вуглецевого 
атома; Р. в орґанізмі людини зустрі чається у вигляді мо-
но- і дифосфатів.

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР – рідка жирна олія, яку отриму-
ють із свіжої печінки тріскових риб; до складу Р. ж. вхо-
дять триґліцериди олеїнової та інших жирних кислот, 
ретинол, незначна кількість кальциферолів, клупанодо-
нова та інші ненасичені жирні кислоти.

РИҐІДНИЙ – негнучкий, закляклий, нерухомий.
РИҐІДНІСТЬ – негнучкість, що викли ка ється на-

пруженням м’язів; закляклість.
РИҐІДНІСТЬ ВОСКОПОДІБНА – прояв екстра-

пірамідної риґідності: тривале збереження тулубом та 
кінцівками хворого наданої їм пози.

РИҐІДНІСТЬ ДЕЦЕРЕБРАЦІЙНА – різке підви-
щення м’язового тонусу в розгиначах тулуба та кінці-
вок, зумовлене порушенням зв’язків кори півкуль та під-
кіркових ядер головного мозку з його стовбуром.

РИҐІДНІСТЬ ЕКСТРАПІРАМІДНА – підвищення 
м’язового тонусу однаково виражене на всіх фазах ак-
тивних і пасивних рухів; ознака ураження екстрапіра-
мідної системи.

РИҐІДНІСТЬ ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: Галлервор-
дена – Шпатца хвороба.

РИҐІДНІСТЬ ПСИХІЧНА – психопатолоґічний 
стан, який характеризується зниженням рухливості, пе-
ремикання та пристосування психічних процесів до ви-
мог середовища, що змінюються.

РИЗ- (ризо-; грец. rhiza – корінь, початок, основа) – 
частина складних слів, яка означає належність до коре-
ня, до основи.

РИЗАРТРОЗ – деформуючий артроз з ураженням 
плечових та кульшових суглобів.

РИЗАРТРОЗ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ – артроз 
зап’ястково-п’ясткового суглоба І пальця.

РИЗО- – див.: Риз-.
РИЗОМОНОМЕЛОРЕОСТОЗ – див.: Лері хвороба.
РИЗОТОМІЯ – див.: Радикотомія.
РИКЕТСІЇ (RICKETTSIAE) – плеоморфні внут-

рішньоклітинні мікроорґанізми, близькі за будовою до 
ґрамвід’єм них бактерій; у них виявляється нуклеоїд та 
цитоплазма з рибосомами, оточена цитоплазматичною 
мембраною і клітинною стінкою; розрізняють дві основ-
ні форми Р. – веґетативну і у спокої; більшість Р. непа-
тоґенні для людини і живуть в орґанізмі членистоногих, 
які є їх переносниками або первинними хазяями; Р., що 
мають значення в патолоґії людини, складають три ро-
ди: Rickettsia, Coxiella, Rochalimaea.

РИКЕТСІОЗ ВЕЗИКУЛЬОЗНИЙ – гостре інфек-
ційне захворювання, яке зустрічається в США, Цен-
тральній Африці, Кореї; спричинюється Rickettsia 
akari Huebner; переносниками є гамазові кліщі 
Allodermanyssus sanguineus; перебіг за хворювання доб-
роякісний; первинний афект зустрічається майже у 80% 
хворих; характерний плямисто-папульозно-везикульоз-
ний висип на тулубі, обличчі, інколи на долонях.

РИКЕТСІОЗ ВІСПОПОДІБНИЙ – див.: Рикетсіоз 
везикульозний.

РИКЕТСІОЗ ГАМАЗОВИЙ – див.: Гамазорикет-
сіоз.

РИКЕТСІОЗ КЛІЩОВИЙ АВСТРА ЛІЙСЬКИЙ – 
гостре інфекційне захворювання, збудником якого є 
R. australis, що передається через іксодових кліщів. За-
хворювання реєструється в північних і південних райо-
нах австралійського штату Квінсленд. Р. к. а. протікає 
з гаряч кою, первинним афектом, реґіонарним лімфа-
денітом, лімфаденопатією і плямисто-папульозним ви-
сипом.

РИКЕТСІОЗ КЛІЩОВИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ – 
див.: Тиф висипний бразильський.

РИКЕТС ІО З  КЛ ІЩОВИЙ  ПАРОК -
СИЗМАЛЬНИЙ – гостре інфекційне захворювання 
рикетсіозної етіолоґії; переносниками і резервуаром ін-
фекції є іксодові кліщі I. ricinus; характеризується доб-
роякісним перебігом, частими короткими рецидивами 
після первинного гарячкового нападу, висип не спос-
терігається.

РИКЕТСІОЗ КЛІЩОВИЙ ПІВДЕННОАФРИ-
КАНСЬКИЙ – див.: Тиф кліщовий південноафрикансь-
кий.

РИКЕТСІОЗ КЛІЩОВИЙ ПІВНІЧ НОАЗІЙ СЬ-
КИЙ – гостре вірусне захво рювання, яке спричинюється 
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Rickettsia sibirica, що належить до родини Rickettsiaceae; 
розміри збудника 0,7–2,5×0,3 мкм; він містить токсич-
ну субстанцію високої активності; у природі дуже по-
ширені штами зі зниженою вірулентністю, зараження 
якими викликає безсимптомну інфекцію; Р. к. п. є при-
родно-вогнищевим зоонозом; джерелом збудника ін-
фекції є дрібні гризуни; передають збудника іксодові 
кліщі різних видів – Dermacentor nuttali, D. silvarum, 
D. marginatus та ін.; людина заражається внаслідок на-
паду кліщів у природному вогнищі хвороби; рикетсії 
передаються зі слиною кліщів; визначальним у патоґе-
незі захворювання є судинорозширююча дія токсину ри-
кетсій та паразитування рикетсій в ендотелії судин, що 
викликає в ньому запальні зміни; інкубаційний період 
коливається від 2 до 7, частіше 3-6 днів; Р. к. п. характе-
ризується наявністю первинного ефекту, збільшенням 
та болючістю реґіонарних лімфатичних вузлів, значним 
поліморфним висипом; найбільш постійною та типовою 
ознакою захворювання є первинний ефект, який вини-
кає на місці укусу кліща і супроводжується реґіонарним 
лімфаденітом; первинний ефект являє собою щільний 
болючий інфільтрат, покритий коричневою плівкою і 
оточений по периферії рожевою облямівкою гіперемії; 
проґноз сприятливий навіть при тяжкому перебігу хво-
роби.

РИКЕТСІОЗ КЛІЩОВИЙ ПІВ НІЧНОЇ АЗІЇ – 
див.: Рикетсіоз кліщовий північноазійський.

РИКЕТСІОЗ МАРСЕЛЬСЬКИЙ – див.: Гарячка 
марсельська.

РИКЕТСІОЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНИЙ – див.: Га-
рячка окопна.

РИКЕТСІОЗ ЩУРЯЧИЙ – див.: Тиф блошиний 
ендемічний.

РИКЕТСІОЗИ – трансмісійні інфек ційні захворю-
вання, які спричинюються рикетсіями; розрізняють 5 
груп Р. людини: група висипного тифу – висипний тиф 
епідемічний, блошиний тиф енде мічний; група кліщо-
вих плямистих гарячок – плямиста гарячка Скалистих 
гір, марсельська гарячка, північноазійський кліщовий 
рикетсіоз, везикулярний рикетсіоз, бразильський висип-
ний тиф, східноафриканський кліщовий тиф, південно-
африканський кліщовий рикетсіоз; група цуцуґамуші – 
цуцуґамуші; група Ку-гарячки – Ку-гарячка; група па-
роксизмальних рикетсіозів – окопна гарячка і кліщовий 
пароксизмальний рикетсіоз; Р. – гостро протікаючі за-
хворювання з цикліч ним перебігом, тривалістю від 2 
до 3 тижнів, які супроводжуються вираженою інтокси-
кацією, характерним симптомокомплексом з боку цен-
тральної нервової та судинної систем, наявністю екзан-
теми (крім Ку-гарячки); крім того, кожний Р. має свою 
типову клінічну картину.

РИКЕТСІОЗИ КЛІЩОВІ – інфекційні захворю-
вання, що спричинюються рикетсіями, передача яких 
людині відбувається трансмісійно через різного роду 
кліщів; до Р. к. належать плямиста гарячка Скалистих 
гір, бразильський висипний тиф, марсельська гарячка, 
південно- і східноафриканський кліщові тифи, північ-
ноазійський рикетсіоз, австра лійський, або квінсленд-

ський, кліщовий рикетсіоз, Ку-гарячка, цуцуґамуші, 
кліщовий пароксизмальний рикетсіоз.

РИЛІЗИНҐ-ГОРМОН ГОРМОНУ РОСТУ – ней-
рогормон, що секретується гіпоталамусом; являє собою 
пептид із 40–44 амінокислот; стимулює секрецію гіпо-
фізом гормону росту.

РИН- (рино-; грец. rhis, rhinos – ніс) – частина склад-
них слів, яка означає належність до носа, до порожни-
ни носа.

РИНІТ – запалення слизової оболонки носа; не-
жить.

Р. АЛЕРҐІЧНИЙ – алерґічна реакція, яка прояв-
ляється значним набряком слизової оболонки носа, 
особливо в ділянці носових раковин; в етіолоґії Р. а. ве-
лике значення мають алерґени інгаляційного типу; для 
Р. а. характерний циклічний перебіг з загостреннями 
у вигляді нападів; типовими проявами є багаторазове 
чхання, значні рідкі виділення з носа, парестезії (свер-
біж) у цій ділянці та утруднене носове дихання

Р. ВАЗОМОТОРНИЙ – Р., що розвивається внаслі-
док функціонального порушення вазомоторів; слизова 
оболонка носа потовщена з метаплазією епітелію в ба-
гатошаровий плоский; характерна велика кількість бо-
калоподібних клітин, накопичення слизу в самих кліти-
нах, строма з явищами набряку, розволокнення, часто 
колаґенізована; при Р. в. найменше подразнення нерво-
вих закінчень слизової оболонки носа або віддалених 
рефлексоґенних зон призводить до бурхливої реакції у 
вигляді раптової закладеності носа, значних водянисто-
слизових виділень, чхання, інколи сльозотечі.

Р. ГОСТРИЙ – Р., який характеризується катараль-
ним запаленням слизової оболонки; Р. г. може бути пер-
винним при первинному ураженні слизової оболонки 
носа і вторинним, коли збудники інфекції потрапляють 
на слизову оболонку носа з придаткових пазух носа; 
при Р. г. завжди уражаються обидві половини носа; у 
його перебігу виділяють три стадії; перша стадія про-
довжується від кількох годин до 1-2 діб, характеризуєть-
ся відчуттям напруження, сухістю та свербежем у по-
рожнині носа, рефлекторним чханням та сльозотечею; 
у другій стадії появляються рідкі, прозорі виділення 
з носа, інколи у великій кількості; спостерігається за-
кладеність носа, утруднене носове дихання, гугнявість, 
зниження нюху; у третій стадії наступає завершення за-
пального процесу.

Р. ХРОНІЧНИЙ – Р., який характеризується стій-
кими дистрофічними змінами слизової оболонки носа; 
розрізняють катаральний, гіпертрофічний і атрофічний 
Р. х.

Р. ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ – Р. хронічний, 
який характеризується атрофією слизової оболонки та – 
інколи – атрофією кісткового скелета носових раковин; 
спостерігається поступова атрофія тканин порожнини 
носа зі стоншенням слизової оболонки, запустінням су-
дин, печеристих венозних сплетень раковин і слизових 
залоз; війчастий епітелій перетворюється в плоский; 
клінічно хворі скаржаться на сухість та закладеність у 
носі, зниження або від сутність нюху.
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РИНІТ ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ – 
Р. хронічний, який характеризується розростанням тка-
нинних елементів слизової оболонки та її залоз; симп-
томатика Р. х. г. така ж, як і при Р. х. ка таральному, але 
закладеність носа та виділення спостерігається майже 
постійно.

Р. ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ – Р. хронічний, 
при якому морфолоґічно переважають явища метаплазії 
та проліферації епітелію слизової оболонки носа, часті-
ше на передніх кінцях носових раковин; збільшується 
кількість слизових залоз та слизу, що ними виділяється; 
секрет за своїм складом може бути серозним, слизовим, 
слизово-гнійним; у подальшому в процес втягуються 
глибше розміщені тканини; клінічно спостерігаються 
нерізко виражені утруднення носового дихання та виді-
лення з носа; симптоми з’являються періодично.

РИНО- – див.: Рин-.
РИНОБЛЕНОРЕЯ – гнійне запалення слизової обо-

лонки носа; гнійні виділення з носа.
РИНОВІРУСИ (RHINOVIRUS) – рід вірусів роди-

ни Picornaviridae; розрізняють 114 серотипів Р. людини, 
2 серотипи Р. великої рогатої худоби, а також 2 сероти-
пи Р. коней; Р. – РНК-вмісні віруси з нефраґментованим 
ядром, діаметр віріону 22–30 нм; Р. людини є збудника-
ми гострих респіраторних захворювань з легким пере-
бігом, які супроводжуються нежиттю (вираженою ри-
нореєю); можливі невисока температура, біль у горлі, 
сухий кашель.

РИНОВІРУСНА ХВОРОБА – гостре захворюван-
ня верхніх дихальних шляхів, яке спричинюється ри-
новірусами; джерелом збудників інфекції є хворі та 
вірусоносії; шлях поширення – повітряно-крапельний; 
можливе зараження через інфіковані предмети; хво-
рий заразний від останніх днів інкубаційного періоду 
до зникнення клінічних проявів хвороби; інкубаційний 
період триває від 1 до 5 днів, частіше становить 2-3 дні; 
проявляється симптомами ураження слизової оболонки 
носа і носоглотки.

РИНОҐЕННИЙ – такий, що починається в носі, ви-
никає в носі, походить від носа.

РИНОКЛАДІОЗ – див.: Споротрихоз.
РИНОЛАЛІЯ – див.: Гугнявість.
РИНОЛІТ – тверде утворення в носі, що містить 

солі кальцію; звичайно, утворюється навколо чужорід-
ного тіла; носовий камінь, камінь у носі.

РИНОМІКОЗ – ураження слизової оболонки порож-
нини носа, яке викликається паразитичними грибками.

РИНОПАТІЯ – див.: Риносинусопатія.
РИНОПЛАСТИКА – оперативне від новлення но-

са (за його повної відсутності), а також форми носа при 
різних деформаціях та часткових дефектах.

РИНОРАҐІЯ – кровотеча з носа.
РИНОРЕЯ – значне виділення ексудату слизової 

оболонки порожнини носа; ознака риніту.
РИНОСИНУСИТ – поєднане запалення слизової 

оболонки порожнини носа та приносових пазух.
РИНОСИНУСОПАТІЯ – захворювання порожни-

ни носа і його придаткових пазух алерґічної природи; 

клінічно проявляється гострим ринітом та синуситом, 
але відрізняється від них відсутністю морфолоґічних 
проявів запалення; виділяють три форми Р.: транссуда-
тивна, при якій у придаткових пазухах є серозний транс-
судат; набряково-пристінкова, при якій спостерігаєть-
ся набряк слизової оболонки і не виявляється транссу-
дат; третя форма характеризується поєднанням перших 
двох.

РИНОСКЛЕРОМА – див.: Склерома.
РИНОСКОПІЯ – дослідження порожнини носа за 

допомогою носових дзеркал (носових розширювачів) 
та носоглоткового дзеркала; розрізняють передню, се-
редню і задню Р.

РИНОСПОРИДІОЗ – захворювання, як припус-
кається, інфекційної етіолоґії (збудник Rinosporidium 
seeberi); характеризується утворенням на слизовій обо-
лонці носа, очей, гортані, піхви, інколи на шкірі вух або 
статевого члена великих пухких поліпів з широкою ос-
новою або ніжкою; зараження, очевидно, відбуваєть-
ся під час купання в стоячих водоймах; зустрічаєть-
ся частіше в хлопчиків та молодих чоловіків в Індії і 
в Цейлоні.

РИНОФАРИНҐІТ – див.: Назофаринґіт.
РИНОФАРИНҐОСКЛЕРОМА – скле рома з ура-

женням тканин носа та глотки.
РИНОФІМА – потовщення носа при червоних чи 

рожевих вуграх; характеризується розширенням кро-
воносних судин і гіпертрофією підшкірної тканини 
та сальних залоз; Р. розвивається повільно, упродовж 
багатьох років, але потім може швидко проґресувати; 
розрізняють фіб розно-анґіектатичну і залозисту (гор-
бисту) форми Р.; часто спостерігається в хронічних ал-
коголіків.

РИНОФОНІЯ – див.: Гугнявість.
РИПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь бруду, нечистот.
РИТМ – рівномірне чергування ви ник   нен ня, розвит-

ку або дії, що повторюються.
Р. ВУЗЛОВИЙ – див.: Ритм галопу атріовентрику-

лярний.
Р. ГАЛОПУ – аускультативний феномен, при яко-

му замість нормальних двох тонів серця вислуховують-
ся три.

Р. ГАЛОПУ ДІАСТОЛІЧНИЙ – Р. г., при якому до-
датковий тон реєструється під час діастоли.

Р. ГАЛОПУ МЕЗОДІАСТОЛІЧНИЙ – діастоліч-
ний Р. г., при якому додатковий тон визначається при-
близно у середині діастоли.

Р. ГАЛОПУ ПЕРЕДСЕРДНИЙ – див.: Р. г. пресис-
толічний.

Р. ГАЛОПУ ПРЕСИСТОЛІЧНИЙ – Р. г., при яко-
му додатковий тон вислуховується перед першим тоном; 
при вислуховуванні в ділянці верхівки наголос падає на 
другий із трьох тонів (він є нормальним першим тоном), 
а при вислуховуванні в ділянці основи серця – на третій 
(він є нормальним другим тоном); зумовлений скорочен-
ням лівого передсердя; для виникнення Р. г. п. необхідні 
дві умови: 1) подовження проміжку часу між скорочен-
ням передсердя та скороченням шлуночка та 2) гіпер-
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трофія лівого передсердя, що зумовлює при його ско-
роченні відчуття струсу грудної стінки або поштовхи; 
ці умови виникають при патолоґічних станах, при яких 
наявні утруднення для випорожнення лівого передсер-
дя, що викликає, з одного боку, гіпертрофію його м’яза, 
а з іншого – такі морфолоґічні зміни, які призводять до 
погіршення провідності скорочувального імпульсу від 
передсердя до шлуночка.

РИТМ ГАЛОПУ ПРОТОДІАСТОЛІЧНИЙ – Р. г., 
при якому додатковий тон вислуховується після друго-
го тону; механізм виникнення Р. г. п. такий: нормаль-
ний шлуночок під час діастоли розправляється посту-
пово, він внаслідок тонусу свого м’яза неначе чинить 
опір крові, що вливається; якщо еластичний опір м’яза 
внаслідок тяжких дистрофічних змін у ньому зниже-
ний, то він швидко розправляється під напором крові 
під час діастоли; це швидке розправлення дає тихий тон 
і викликає одночасно струс грудної стінки; таким чином, 
Р. г. п. свідчить про різке послаблення тонусу серцевого 
м’яза внаслідок тяжкого пошкодження його в результаті 
запалення, інтоксикації, порушення трофіки.

Р. ГАЛОПУ СИСТОЛІЧНИЙ – Р. г., при якому до-
датковий тон визначається під час систоли шлуночків, 
звичайно, після першого тону.

Р. ГАЛОПУ ШЛУНОЧКОВИЙ – див.: Р. г. діас-
толічний.

Р. ГЕТЕРОТОПНИЙ – ритм серцевих скорочень 
при гетеротопному автоматизмі.

Р. ПЕРЕПІЛКИ – тричленний ритм, при якому в 
діастолі через короткий проміжок часу вислуховується 
додатковий третій тон; разом з характерним для мітраль-
ного стенозу ляскаючим першим тоном цей тричленний 
ритм нагадує звук голосу перепілки; зумовлений появою 
додаткового тону відкриття мітрального клапана.

Р. НОДАЛЬНИЙ – див.: Ритм серця атріовентри-
кулярний.

Р. СЕРЦЯ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – аритмія 
серця, яка характеризується розміщенням водія ритму в 
ділянці міокарда передсердь або провід ної системи, яка 
безпосередньо прилягає до передсердно-шлуночкового 
вузла; проявляється помірною брадикардією.

Р. СЕРЦЯ ВУЗЛОВИЙ – див.: Ритм серця атріовен-
трикулярний.

Р. СЕРЦЯ ГЕТЕРОТОПНИЙ – ритм серцевих ско-
рочень, який спосте рігається при гетеротопному авто-
матизмі.

Р. СЕРЦЯ ЕКТОПІЧНИЙ – див.: Ритм серця ге-
теротопний.

Р. СЕРЦЯ ЕМБРІОНАЛЬНИЙ – див.: Ритм серця 
маятникоподібний.

Р. СЕРЦЯ ІДІОВЕНТРИКУЛЯРНИЙ – гетеротоп-
ний ритм серця, при якому водій ритму розміщений у 
міокарді шлуночка.

Р. СЕРЦЯ МАЯТНИКОПОДІБНИЙ – ритм серця, 
який характеризується практично повною рівністю три-
валості систоли та діастоли, а також однаковою гучніс-
тю та тембром першого і другого тонів серця; спостері-
гається при правильній формі тріпотіння передсердь з 

високою частотою скорочень шлуночків та при парок-
сизмальній тахі кардії.

Р. СЕРЦЯ РЕЦИПРОКНИЙ – порушення ритму 
серцевих скорочень, яке характеризується тим, що збуд-
ження, що виникло в передсерді або шлуночку, викли-
кавши скорочення відповід но шлуночків або перед-
сердь, повертається в той відділ серця, де воно виник-
ло, і викликає його повторне скорочення.

Р. СЕРЦЯ СИНУСОВИЙ – ритм серця, водієм яко-
го є синусно-передсерд ний вузол.

РИТМІЧНИЙ – рівномірний; такий, що виникає 
ритмічно, з рівними інтервалами.

РИТМУ ВОДІЯ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спричинюється розладами серцевого водія ритму, 
який призводить до того, що стимуляція шлуночка не 
підтримує нормальну передсердно-шлуночкову синх-
ронність і шлунково-передсердне ретроґрадне проведен-
ня зумовлює низький функціональний стан серця та ак-
тивізує серцеві рефлекси, які переростають у підвищену 
периферійну вазодилятацію і гіпотензію; спостерігають-
ся запаморочення, втрата свідомості та гіпотензія, які 
часто супроводжуються задишкою, кашлем, нудотою, 
периферійним набряком і тремтінням.

РИТУАЛ – (у психіатрії) прості або складні рухи чи 
дії, які виконуються проти волі та всупереч розуму з ме-
тою попередження уявного нещастя або його переборен-
ня; може виникати при нав’язливих станах.

РИФАЛОМІЦИНИ – антибіотики, що належать 
до ансамакролідів; основою для отримання Р. є рифа-
міцин В, який утворюється при біосинтезі Nocardia 
mediterranei; Р. застосовують парентерально і місцево 
для лікування, головним чином, туберкульозу і різних 
гнійних за хворювань, що викликаються стафілококами.

РИШТА – див.: Дракункульоз.
РІ (REE) СИМПТОМ – ознака пухлини молочної 

залози, фіксованої до великого грудного м’яза; хвора 
відводить руку на боці ураження до прямого кута, ак-
тивно напружуючи м’язи; у такій позі пухлина неру-
хома.

РІББІНҐА (S. RIBBING) СИНДРОМ (1) – спадко-
вий множинний склероз діафізів; перші ознаки захворю-
вання проявляються у віці біля 30 років; спостерігається 
(рентґенолоґічно) потовщення кортикальної субстанції 
діафізів довгих кісток без періостозу; інколи виникає 
мінливий, невизначеного характеру біль у нижніх кін-
цівках; процес не проґресує; проґноз сприятливий.

РІББІНҐА (S. RIBBING) СИНДРОМ (2) – ізольо-
ваний дизостоз суглобових епіфізів; спостерігається 
деформація і «зморщування» епіфізів різних кісток зі 
схильністю до остеомаляції; ріст кістки в довжину нор-
мальний; інколи спостері гається карликовий зріст.

РІБО (T. A. RIBOT) ЗАКОНОМІР НІСТЬ – зако-
номірність, відповідно до якої проґресуючий розпад 
пам’яті при орґанічних захворюваннях головного моз-
ку та при фізіолоґічному старінні відбувається в послі-
довності, зворотній накопиченню інформації упродовж 
життя, тобто від пізніше набутої інформації до давно 
набутої.
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РІВЕРО-КОРВАЛЬО (J. RIVERO-CORVALLO) 
СИМПТОМ – при затримці дихання на висоті глибо-
кого вдиху спостерігається підсилення аускультативних 
явищ, що пов’язано з діяльністю правих відділів серця; 
сприяє виявленню вад тристулкового клапана.

РІВНОВАГА ТІЛА – стан стійкої позиції тіла в про-
сторі.

РІВНОВАГА ХІМІЧНА – стан реак ційної системи, 
при якому протікаюча в ній зворотна реакція відбуваєть-
ся з однаковими швидкостями у двох протилежних на-
прямах, внаслідок чого склад реакційної системи зали-
шається пос тійним.

РІВНОВАГИ ОРҐАНИ – орґани, які сприймають 
зміни позиції тіла в просторі; у людини Р. о. представ-
лені вестибулярним апаратом.

РІВЬЄРА (C. RIVIERE) СИМПТОМ – наявність 
притуплення при перкусії ззаду впродовж остистих від-
ростків ThV–VIІ хребців; можлива ознака туберкульо-
зу легенів.

РІҐА (A. RIGA) ХВОРОБА – див.: Феде – Ріґа син-
дром.

РІҐА – ФЕДЕ (A. RIGA – F. FEDE) СИНДРОМ – 
див.: Феде – Ріга синдром.

РІҐЕЛЯ (F. RIGEL) СИМПТОМ (1) – зникнення 
пульсу на променевій артерії при глибокому вдиху; оз-
нака перикардиту.

РІҐЕЛЯ (F. RIEGEL) СИМПТОМ (2) – при рентґе-
нолоґічному дослідженні спостерігається відсутність пе-
ристальтики, переважно дистально від місця розміщен-
ня виразки; може спостерігатися також після рубцюван-
ня виразки; ознака виразки шлунка.

РІҐЕЛЯ (F. RIGEL) СИМПТОМ (3) –при уражен-
нях міокарду та деяких порушеннях іннервації серця 
спостерігається зменшення (інколи зникнення) дихаль-
ної аритмії.

РІҐЕЛЯ (F. RIGEL) СИМПТОМ (4) –візуально 
на висоті глибокого вдиху спостерігається верхівковий 
поштовх; ознака спайкового перикардиту.

РІҐЕРА (H. RIEGER) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
аномалій; спостерігаються відкладання на рогівці, по-
товщення склери з розвитком вторинної ґлаукоми, щі-
линоподібні зіниці, гіпоплазія райдужної оболонки та 
рогівки; вроджена катаракта, ектопія кришталика; ано-
донтія або гіподонтія, дисплазія зубної емалі; часто та-
кож аномалії нирок, анальний стеноз, міотонічна дист-
рофія, дисплазія нігтів.

РІД – таксон, під яким розуміють сукупність близь-
ко споріднених видів, безпосередньо пов’язаних поход-
женням.

РІДА (J. M. READ) ФОРМУЛА – при збільшенні 
основного обміну відбувається прискорення пульсу та 
збільшення амплітуди артеріального тиску; %-збільшен-
ня обміну = 0,75 · (частота пульсу + 0,74 · амплітуди ар-
теріального тиску); призначена для приблизного (в 2/3 
усіх випадків – з точністю до 10%, а в 90% усіх випад-
ків – з точністю до 20%) обчислення процентного збіль-
шення основного обміну.

РІДДОКА (G. RIDDOCH) СИНДРОМ – прояви 
зупинки кортико-таламічної провідності при однобіч-
ному ураженні тім’яної частки головного мозку; спос-
терігається гомонімна гемі анопсія; хворий не здатний 
локалізувати об’єкт, розміщений у частині поля зору, 
що залишилася; внаслідок незначного порушення цент-
рального зору хворий не усвідомлює розладів зору; роз-
вивається дезорієнтація, зниження уваги.

РІДЕЛЯ (B. M. K. L. RIEDEL) ЗОБ – див.: Тиреої-
дит фіброзно-інвазивний.

РІДЕЛЯ (B. M. K. L. RIEDEL) СИМПТОМ – при 
незначному збільшенні жовчного міхура промацується 
частка печінки, розташована над міхуром; ознака збіль-
шення жовчного міхура у хворих жовчнокам’яною хво-
робою.

РІДЕЛЯ (B. M. K. L. RIEDEL) СТРУМА – див.: 
Тиреоїдит фіброзно-інвазивний.

РІДЕЛЯ (B. M. K. L. RIEDEL) ТИРЕОЇДИТ – 
див.: Тиреоїдит фіброзно-інвазивний.

РІДЕЛЯ (B. M. K. L. RIEDEL) ЧАСТКА – ано-
малія форми печінки; додаткова частка печінки, яка ви-
ходить із краю правої (квадратної) або (рідкісно) лівої 
част ки і утворена нормальною печінковою тканиною.

РІДЕРА (H. RIEDER) ПАРАЛІЧ – див.: Рідера син-
дром.

РІДЕРА (H. RIEDER) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що розвивається при механічному пошкодженні 
плечового сплетення; в анамнезі – носіння тяжких ван-
тажів на плечах; спостерігаються гіпо- або парестезії 
руки, слабкість, обмеження активних рухів; надключич-
на ділянка болюча при натискуванні; як правило, сухо-
жилкові і періостальні рефлекси знижені.

РІДИНИ – тіла, що перебувають в аґрегатному 
стані, який є проміжним між твердим і ґазоподібним 
станами; Р. зберігають окремі риси і твердого тіла, і ґа-
зу та разом з тим мають ряд тільки їм властивих особ-
ливостей.

РІДЛІ (RIDLEY) СИНДРОМ – поєднання проявів 
гострої лівошлуночкової недостатності при атероскле-
ротичному кардіосклерозі.

РІЄТТІ – ҐРЕППІ – МІКЕЛІ (F. RI ETTI – E. GREP-
PI – F. MICHELI) СИНДРОМ – див.: Фанконі – Пат-
рассі синдром.

РІЗЕ (A. B. REESE) СИНДРОМ – див.: Краузе – Рі-
зе синдром.

РІЗЕ – БЛОДІ (A. B. REESE – F. D. BLO DI) СИН-
ДРОМ – див.: Краузе – Різе синдром.

РІЗНОВИД – 1) усяке відхилення від морфолоґіч-
ного типу того чи іншого ви ду; 2) сукупність особин 
будь-якого біолоґічного виду, які відрізняються від ін-
ших особин того самого виду стійким однорідним від-
хиленням деяких морфолоґічних, фізіолоґічних і (або) 
еколоґічних ознак.

РІЛЛЕ – КОМЕЛЯ (J. H. RILLE – M. COMÉL) 
СИНДРОМ – клінічний різновид спадкових (успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) еритродермій; 
захворювання проявляється протягом перших тижнів 
життя; на різних ділянках шкіри появляються великі 
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світло-червоні плями, які нагадують ґеоґрафічну кар-
ту; на ділянках тіла, що менше підлягають механічному 
впливу, утворюються фіолетові або коричневі луски, які 
являють собою гіперкератотичні зони.

РІЛЛЕ – КОМЕЛЯ (J. H. RILLE – M. COMÉL) 
ХВОРОБА – див.: Рілле – Комеля синдром.

РІЛЯ (G. RIEHL) КЕРАТОЗ – спадкове (успадку-
вання за аутосомно-домінант ним типом) захворювання, 
яке характеризується виникненням множинних острів-
ців або смуг гіперкератозу на долонях та підошвах.

РІЛЯ (G. RIEHL) МЕЛАНОЗ – піґмент ний дерма-
тоз, який характеризується сірувато-коричневою сітко-
подібною піґментацією шкіри з лущенням; часто спос-
терігаються ліхеноїдні папули та фолікулярний кератоз; 
висипи пов’язані з фотосенсибілізацією; головні місця 
лока лізації – обличчя, потилиця, шия, долоні, пахвові 
ямки.

РІЛЯ (G. RIEHL) СИНДРОМ – див.: Ріля мела-
ноз.

РІЛЯ (G. RIEHL) ХВОРОБА – див.: Ріля меланоз.
РІЛЯ – ПАЛЬТАУФА (G. RIEHL – R. PALTAUF) 

БОРОДАВЧАСТИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ШКІРИ – див.: 
Туберкульоз шкіри бородавчастий.

РІМБО – ЖЮССА (RIMBAUD – JUSSE) СИНД-
РОМ – комплекс клі нічних проявів деяких форм енце-
фаліту; спостерігаються місцеві або загальні судоми; 
гарячка; гіперґлікемія, гіперлейкоцитоз, гіперазотемія; 
часто закінчується летальним результатом.

РІНҐЕРА – ЛОККА (S. RINGER – F. S. LOCKE) 
РОЗЧИН – ізотонічний стосовно крові розчин, який 
складається із натрію хлориду (9 г); натрію гідрокарбо-
нату, кальцію хлориду і калію хлориду по 0,2 г, ґлюкози 
(1 г), води для ін’єкцій (до 1 л); застосовують як крово-
замінник в експериментах на тваринах.

РІНМАНА (RINMAN) СИМПТОМ – радіарні по-
товщення навколо соска молочної залози; сумнівна оз-
нака ранньої стадії вагітності.

РІОЛАНА (J. RIOLAN) БУКЕТ – пучок м’язів та 
зв’язок, які відходять від шилоподібного відростка скро-
невої кістки: шилопід’язиковий, шилоязиковий і шило-
глотковий м’язи; шилопід’язикова і шилонижньощеле-
пна зв’язки.

РІОЛАНА (J. RIOLAN) ДУГА – арте ріальні анас-
томози між галузками верхньої та нижньої брижових 
артерій у брижі поперечної ободової кишки.

РІОЛАНА (J. RIOLAN) КІСТКИ – непостійні ма-
ленькі ізольовані кісточки в кам’янисто-потиличному 
шві.

РІПО (L. H. A. RIPAULT) СИМПТОМ – тиснення 
на око викликає пос тійну зміну форми зіниці в помер-
лих; ознака смерті.

РІСМАНА (D. RIESMAN) СИМПТОМ (1) – хво-
рому пропонують при вдиху затримати дихання і краєм 
долоні постукують у ділянці правого підребер’я; при за-
паленні жовчного міхура хворий відчуває гострий біль; 
ознака холециститу.

РІСМАНА (D. RIESMAN) СИМПТОМ (2) – м’які 
очні яблука; ознака діабетичної коми.

РІССА (RIESS) СИМПТОМ – над проек цією шлун-
ка вислуховуються гучні, з мета лічним відтінком тони 
серця; непостійна ознака спайкового перикардиту, зу-
мовлена утворенням перикардіально-діафраґмальних 
та внутрішньочеревних зрощень.

РІСТ – один з проявів індивідуального розвитку 
орґанізму, пов’язаний, як правило, зі збільшенням маси 
його живої речовини; супроводжується також якісни-
ми змінами – диференціацією; для людини характерний 
обмежений, або певний Р., який припиняється в певно-
му віці.

РІТТЕРА (G. R. RITTER) ДЕРМАТИТ – див.: Де-
рматит ексфоліативний новонароджених.

РІТТЕРА (G. R. RITTER) ХВОРОБА – див.: Де-
рматит ексфоліативний новонароджених.

РІТТЕРА – ЛАЙЄЛА (G. R. RITTER – A. LYELL) 
СИНДРОМ – див.: Лайєла синдром.

РІТТЕРА – РОЛЛЕТА (J. W. RITTER – A. ROL-
LET) РЕФЛЕКС – слабке подразнення ступні стру-
мом викликає її тильне згинання, а сильне – розгинан-
ня; фізіолоґічний рефлекс.

РІФКІНДА (RIFKIND) СИМПТОМ – утворення 
темної дуги по периферії рогів ки, яка нагадує за фор-
мою старечу дугу; спостерігається в будь-якому віці; оз-
нака можливих порушень ліпідного обміну.

РІХНЕРА (H. RICHNER) СИНДРОМ – див.: Хан-
харта синдром (3).

РІХНЕРА – ХАНХАРТА (H. RI CHNER – E. HAN-
HART) СИНДРОМ – див.: Ханхарта синдром (3).

РІХТЕРА (A. G. RICHTER) ГРИЖА – защемлена 
грижа черева, яка характеризується защемленням тіль-
ки частини стінки кишки (без брижі).

РІЧАРДСА – РАНДЛА (B.W. RI CHARDS – A. T. RUN-
D LE) СИНДРОМ – див.: Кетоацидурія з розумовою 
відсталістю.

РІЧАРДСОНА (B. W. RICHARDSON) СИМП-
ТОМ – накладення тиснучої пов’язки не викликає на-
повнення розміщених нижче вен; ознака смерті.

РІЧАРДСОНА – ОЛЬШЕВСЬКОГО (J. C. RI-
CHARD SON – J. OL SZEW SKI) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який виникає при деґенерації деяких 
ділянок головного мозку; переважні місця ураження: 
бліда куля, субталамічні ядра, чорна субстанція, кли-
ноподібне ядро, сіра речовина навколо сільвієвого во-
допроводу та зубчасте ядро; патолоґічні зміни характе-
ризуються цитолізом, ґліозом, зернистою і вакуольною 
деґенерацією та демієлінізацією; перші прояви захво-
рювання зде більшого появляються у віці після 60 ро-
ків; клінічно спостерігається часткова офтальмоплеґія – 
неможливість рухів очей вниз, обмеження рухів вгору, 
боко ві рухи очей збережені; псевдобульбарний параліч, 
дизартрія, зниження інтелекту, проґресуюча риґідність 
мускулатури потилиці і тулуба; смерть упродовж 4–5 
років.

РІШЕ (A. RICHET) СИМПТОМ – поява скорочен-
ня привідних м’язів стегна; ознака апендициту.

РОБЕНА (P. ROBIN) СИНДРОМ (1) – вроджена 
вада розвитку, яка характеризується трьома основними 
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ознаками – недорозвитком нижньої щелепи (нижньою 
мікроґнатією), ґлосоптозом (недорозвитком та западін-
ням язика) та наявністю розщелини піднебіння.

РОБЕНА (P. ROBIN) СИНДРОМ (2) – комплекс 
вроджених (успадкування за рецесивним, зчепленим з 
Х-хромосомою типом) аномалій; спостерігається мікро-
ґнатія, мікроґлосія, розщеплення підне біння; вроджені 
вади серця; клишоногість.

РОБЕРТСОНА (D. M. ROBERTSON) СИМПТОМ 
(1) – при збереженій акомодації та конверґенції зіниці не 
реаґують на світло; ознака церебрального сифілісу.

РОБЕРТСОНА (W. E. ROBERTSON) СИМПТОМ 
(2) – при натискуванні на болючу точку зіниця, звичай-
но, розширюється, у разі симуляції болю діаметр зіниці 
не змінюється; ознака симуляції.

РОБЕРТСОНА (W. E. ROBERTSON) СИМПТОМ 
(3) – при дослідженні хворого в позиції лежачи відчу-
вається наповнення і напруження в бокових відді лах жи-
вота; ознака асциту.

РОБЕРТСОНА (W. E. ROBERTSON) СИМПТОМ 
(4) – фібрилярні скорочення грудних м’язів у ділянці 
серця; можлива ознака аґональної стадії при хворобі 
серця.

РОБІНА ГУДА ФЕНОМЕН – див.: Внутрішньо-
мозкового обкрадання феномен.

РОБІНОВА (M. ROBINOW) СИНДРОМ – різно-
вид спадкової дисхондро плазії; спостерігається дис-
пропорційний карликовий зріст, брахімелія, гіперте-
лоризм, «антимонголоїдне» розміщення широких оч-
них щілин, кирпатий ніс, виступаючий лоб, гіпоплазія 
нижньої щелепи, дисплазія зубів, гіподонтія, аномалії 
розміщення зубів; гіпоплазія калитки та статевого чле-
на, крипторхізм, гіпо плазія клітора і малих сороміт-
них губ.

РОБІНСОНА (A. R. ROBINSON) ГІДРАДЕНО-
МА – вроджена вада розвитку вивідних проток потових 
залоз; спостерігається утворення кістозних порожнин.

РОБІНСОНА (A. R. ROBINSON) ГІДРОЦИСТО-
МА – див.: Робінсона гідраденома.

РОБІНСОНА (ROBINSON) ХАПАЛЬНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – див.: Хапальний рефлекс.

РОБІНСОНА  – МІЛЛЕРА  – БЕНСІМОНА 
(G. C. ROBINSON – J. R. MIL LER – J. R. BENSIMON) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спостері-
гається глухонімота, часткова адонтія, конусоподібні зу-
би; синдактилія, полі дактилія, дисплазія нігтів.

РОБІНСОНА – ФУРНЬЄ (A. R. RO BINSON – J. A. 
FOURNIER) РУБ ЦІ – рубці шкіри на місці дифузних 
папу льозних інфільтратів навколо рота при ранньому 
вродженому сифілісі.

РОБІНСОНА – ФУРНЬЄ (A. R. RO BINSON – J. A. 
FOURNIER) СИМПТОМ – див.: Робінсона – Фурньє 
рубці.

РОБОТА – (у фізиці) сила, прикладена до об’єкта, 
помножена на пройдену в напрямку дії сили відстань.

РОВЗІНҐА (N. T. ROVSING) СИМПТОМ – при 
пальпації лівої клубової ділянки і одночасному натис-
куванні на низхідний відділ ободової кишки тиск через 

ґази передається на ілеоцекальну ділянку, що супровод-
жується болем; ознака апендициту або тифліту.

РОВІҐІ (A. ROVIGHI) СИМПТОМ – при перкусії 
або пальпації поверхневої кісти відчуваються хвилі 
флуктуації; ознака ехінококу печінки.

РОВІРАЛЬТА (A. E. ROVIRALTA) СИНДРОМ – 
вроджені аномалії діафраґми і шлунка: діафраґмальна 
грижа, гіпертрофічний стеноз воротаря; після народ-
ження спостерігається сильне спастичне блювання з 
незначною або помірною домішкою крові, порушен-
ня ковтання, зригування; рентґенолоґічно – рефлюкс-
ґастрит.

РОГАЛЬСЬКОГО СИМПТОМ – ознака перелому 
п’ясткової кістки: паль ці зігнуті в п’ястково-фаланґових 
суглобах; при легкому поштовху по кінчику відповідно-
го пальця хворий відчуває біль.

РОГІВКА (CORNEA) – передня прозора частина 
білкової оболонки ока; є одним з світлозаломних сере-
довищ ока; крізь неї світловий промінь проникає всере-
дину очного яблука.

РОГІВКА ҐІҐАНТСЬКА – див.: Меґалокорнеа.
РОГІВКА КОНІЧНА – див.: Кератоконус.
РОГІВКА МАЛА – див.: Мікрокорнеа.
РОГІВКА ОВАЛЬНА – вроджена вада розвитку, яка 

характеризується тим, що вертикальний діаметр рогівки 
більший, ніж горизонтальний.

РОГІВКИ ЛАМКОЇ СИНДРОМ – пов’язаний з Х-
хромосомою рецесивно успадкований синдром, який 
проявляється лабільною рогівкою, синьою склерою і 
рудим волоссям.

РОГІВКОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Корнеальний 
рефлекс.

РОГІВКОВОГО КОЛА СИМПТОМ – див.: Кайзе-
ра – Флейшера симптом.

РОГОВА ОБОЛОНКА – див.: Рогівка.
РОДЕНТИЦИДИ – речовини, які застосовуються 

для знищення гризунів.
РОДЕОЗА – див.: Фукоза.
РОДИНА – таксон, що об’єднує близькоспоріднені 

роди рослин чи тварин спільного походження.
РОДІОЛА РОЖЕВА – див.: Золотий корінь.
РОДОВИК ЛІКАРСЬКИЙ (SANGUI SORBA 

OFFICINALIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина 
з родини розових. Стебло пряме, поодиноке, гіллясте. 
Листки прикореневі, великі, непарнопір часті, знизу блі-
до-зелені, сизуваті; верх ні листки дрібніші, темно-зе-
лені. Цвіте з червня до серпня. Квітки на довгих пря-
мих квітконосах, невеликі, овальної або трохи довгастої 
форми, темно-пурпу рові. Горизонтальне кореневище і 
корінь тверді, дерев’янисті, ззовні чорно-бурі, всередині 
жовті. Дія: протизапальна, кровоспинна, в’яжуча.

РОДОПСИН – один із зорових піґментів фоторецеп-
торів сітківки ока; Р. являє собою хромопротеїд, міцно 
зв’язаний з фоторецепторною клітиною.

РОЖЕ (H. L. ROGER) ХВОРОБА – вроджений 
ізольований дефект міжшлуночкової перегородки; най-
частіше дефекти розміщені в перетинчастій частині 
міжшлуночкової перегородки, тобто безпосередньо під 
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правою коронарною і некоронарною стулками клапанів 
аорти (з боку лівого шлуночка); інколи дефекти локалі-
зуються безпосередньо під правою та – частково – лівою 
півмісяцевими заслінками клапанів аорти (зліва); часті-
ше отвори розміщені безпосередньо під некоронарною 
стулкою клапанів аорти (зліва) і під перегородчастою 
стулкою тристулкового клапана (справа) вздовж його 
фіброзного кільця; зрідка (2 % випадків) спостерігаєть-
ся м’язова локалізація дефектів.

РОЖЕВА ХВОРОБА – див.: Акродинія.
РОЗАНОВА (В. Н. РОЗАНОВ) СИМПТОМ – озна-

ка внутрішньочеревної кровотечі при розриві селезінки: 
хворий лежить на лівому боці з притиснутими до жи-
вота стегнами; при спробі повернути хворого на спину 
або інший бік він одразу перевертається і приймає по-
передню позу.

РОЗАЦЕА – хронічне запальне захворювання, що 
починається в середньому віці або пізніше і характе-
ризується телеанґіектазіями, гіперемією, появою папул 
і пустул, особливо на центральних ділянках обличчя; 
можлива гіпертрофія тканин, особливо носа (ринофіма); 
інколи спостерігається ураження тулуба та кінцівок.

РОЗАЦЕА-КЕРАТИТ – ураження рогів ки при ро-
жевих вуграх; характеризується виникненням у рогівці 
сірувато-білих інфільтратів, до яких підходить пучок су-
дин у вигляді трикутника з основою біля лімба.

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ДНІ – дні дотримання спе-
ціальних дієт зі зниженою калорійністю.

РОЗВИТКУ ВАДИ – стійкі морфолоґічні зміни 
орґана або орґанізму, що виходять за межі варіацій їх 
будови і виникають внутрішньоутробно внаслідок по-
рушень розвитку зародка, плода або інколи після на-
родження дитини, як наслідок порушення подальшо-
го формування орґанів; Р. в. поділяють за етіолоґічним 
принципом, часом та об’єктом пошкодження, послідов-
ністю виникнення, поширеністю та локалізацією змін; 
залежно від об’єкта та часу дії тератоґенних факторів 
виділяють Р. в., які розвинулися внаслідок гаметопатій, 
бластопатій, ембріопатій і фетопатій; залежно від пос-
лідовності виникнення розрізняють первинні Р. в. (без-
посередньо зумовлені дією патоґенного фактора) і вто-
ринні, які є ускладненнями первинних; за поширеністю 
в орґанізмі первинні Р. в. поділяють на ізольовані (оди-
ночні, локальні), які локалізуються в одному орґані, сис-
темні – Р. в. у межах однієї системи, множинні – Р. в. 
орґанів двох або більше систем.

«РОЗВИТКУ ПОГАНОГО» СИНДРОМ – див.: 
Рант-хвороба.

РОЗВИТОК (у біолоґії) – процес формування 
орґанізму або його різних частин і орґанів; розрізняють 
історичний розвиток, або філоґенез, та індивідуальний 
розвиток, або онтоґенез.

РОЗГАЛЬМОВУВАННЯ – зникання внутрішньо-
го (умовного) гальмування в корі головного мозку під 
дією її збудження.

РОЗГАЛЬМОВУВАННЯ ПОТЯГІВ – патолоґічне 
підсилення потягів, зумовлене послабленням соціально 
набутих форм поведінки та свідомих настанов.

РОЗГИНАЛЬНИЙ ПЕРЕХРЕСНИЙ РЕФЛЕКС – 
при пасивному згинанні ноги в кульшовому і колінному 
суглобах спостерігається розгинання іншої зігнутої но-
ги; фізіолоґічний рефлекс у дітей раннього віку; ознака 
спастичного парапарезу нижніх кінцівок.

РОЗГИНАЛЬНО-ЛІКТЬОВИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Триголового м’яза плеча рефлекс.

РОЗГИНАННЯ – рух у суглобі, що приводить до 
збільшення кута між зчленованими сеґментами кінців-
ки.

РОЗГИНАЧ (EXTENSOR) – м’яз, який при скоро-
ченні викликає розгинання в будь-якому суглобі.

РОЗГУБЛЕНІСТЬ – (у психіатрії) бо лісне неро-
зуміння хворим свого стану та оточуючого, які усвідом-
люються як незви чайні, такі, що викликають нерозумін-
ня; Р. є симптомом, що свідчить про наявність психозу 
та про гостроту психопатолоґіч ного стану.

РОЗДІЛЬНОГО ЗАМРУЖУВАННЯ ОЧЕЙ СИМ-
ПТОМ – див.: Ревійо симп том.

РОЗДУШУВАННЯ СИНДРОМ – див.: Токсикоз 
травматичний.

РОЗДУШУВАННЯ ТРИВАЛОГО СИНДРОМ – 
див.: Токсикоз травматичний.

РОЗЕ (E. ROSE) ҐЛЮТЕАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН – 
див.: Розе симптом.

РОЗЕ (E. ROSE) ГОЛОВНИЙ ПРАВЕЦЬ – див.: 
Правець лицьовий паралітичний Розе.

РОЗЕ (E. ROSE) СИМПТОМ – при ударі молоточ-
ком у ділянці прикріплення великого сідничного м’яза 
замість загального скорочення м’яза спостерігаються 
його фасцикулярні посмикування; ознака ішіасу.

РОЗЕ – НАЙЛЕНА (E. ROSE – NYLEN) СИМП-
ТОМ – при нахилі голови вперед з’являється ністаґм; 
можлива ознака підвищення внутрішньочерепного тис-
ку.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) ЗАКОНОМІР-
НІСТЬ – закономірність, відповідно до якої при захво-
рюваннях нервової системи розгиначі уражаються часті-
ше, ніж згиначі.

РОЗЕНБАХА (A. J. F. ROSENBACH) ЕРИЗИПЕ-
ЛОЇД – див.: Еризипелоїд.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) СИМПТОМ (1) – 
дрібне і швидке тремтіння опущених повік; можлива оз-
нака гіпертиреозу.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) СИМПТОМ (2) – 
хворий не може негайно заплющити очі після відповід-
ної вказівки; можлива ознака неврастенії.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) СИМПТОМ (3) – 
зникнення шкірного рефлексу на паралізованому боці; 
можлива ознака пошкодження пірамідного шляху.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) СИМПТОМ (4) – 
зникнення шкірного рефлексу живота; можлива ознака 
запалення кишечника.

РОЗЕНБАХА (O. ROSENBACH) СИНД РОМ – па-
роксизмальний ґастрокарді альний синдром, який вини-
кає, можливо, внаслідок алерґії до їжі або подразнення 
блукаючого нерва; хвороба проявляється у віці 30–40 
років; частіше спостерігається в чоловіків; напади мо-
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жуть виникати при вживанні різних ягід, морозива, хо-
лодної води, сухого вина та ін.; спостерігається напа-
доподібне відчуття боязні з прекардіальними болями; 
серцебиття, задишка, тиск під грудьми; нападоподібне 
відчуття голоду; у верхній частині живота добре прома-
цується під силена пульсація.

РОЗЕНБЕРҐА (H. K. РОЗЕНБЕРГ) СИМПТОМ – 
див.: Розенберґа – Винокурова – Лендорффа симптом.

РОЗЕНБЕРҐА – ВИНОКУРОВА – ЛЕНДОРФФА 
СИМПТОМ – у хворих висипним тифом на 3-тю добу 
захворювання на слизовій оболонці м’якого піднебіння, 
язичка та передніх дужок виникає енантема у вигляді 
кількох багряно-червоних точкових плям.

РОЗЕНБЕРҐА – ЧУТОРІЄНА (R. N. RO SEN-
BERG – A. CHUTORI AN) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій; проявляється в ранньому дитинс-
тві двобічною вираженою приглухуватістю, яка проґре-
сує до повної глухоти; спостерігається затримка розвит-
ку мовлення або глухонімота; у віці між 3 і 5 роками по-
чинаються порушення ходьби і атрофія м’язів нижніх 
кінцівок; у віці після 20 років починається поступова 
атрофія зорового нерва з проґресуючим погір шенням 
зору; інтелект нормальний.

РОЗЕНГЕЙМА (T. ROSENHEIM) СИМПТОМ – 
шум тертя в лівому підребер’ї при ускультації; ознака 
фіброзного перикардиту.

РОЗЕНТАЛЯ (C. ROSENTHAL) СИНД РОМ – 
поєднання яскравих зорових, інколи вербальних або 
тактильних галюцинацій, афекту боязні і каталептичних 
розладів, які не супроводжуються по тьмаренням свідо-
мості і виникають у ви гляді пароксизмів.

РОЗЕНТАЛЯ – КЛЕПФЕРА (J. W. RO SENTHAL – 
H. W. KLOEPFER) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) ано-
малій; спостерігаються лейкоми ро гівки, своєрідний ма-
люнок відбитків пальців, ознаки акромеґалії.

РОЗЕНТАЛЯ  – МЕЛЬКЕРСОНА  (C. RO-
SENTHAL – E. G. MELKERS SON) СИНДРОМ – див.: 
Мелькерсона – Розенталя синдром.

РОЗЕОЛИ – червоні плями на шкірі людини, що ви-
никають внаслідок порушення кровообігу.

РОЗЕРА (W. ROSER) СИМПТОМ – відсутня пуль-
сація твердої мозкової оболонки, що виявляється під час 
ламінектомії; ознака абсцесу або пухлини мозку.

РОЗЕРА – НЕЛАТОНА (W. ROSER – A. NELA-
TON) ЛІНІЯ – умовна лінія, проведена від передньої 
клубової ості до сідничного горба; при згинанні стег-
на під кутом 135° великий вертлюг у нормі розміщений 
на цій лінії; є орієнтиром при розпізнаванні зміщення 
стегнової кістки.

РОЗІРВАНІСТЬ МОВЛЕННЯ – розлад мовлення, 
який характеризується порушенням або відсутністю в 
ній змістових або граматичних зв’язків, наявністю не-
олоґізмів та деформованих слів.

РОЗКЛАД ТКАНИН – зміни у тканинах, які вини-
кають після зупинки їх життєдіяльності і зумовлені про-
цесами аутолізу і (або) гниття; характеризуються руйну-
ванням молекулярної структури тканин.

РОЗЛАД СХЕМИ ТІЛА – відчуття психічно хво-
рим збільшення або зменшення розмірів власного ті-
ла чи окремих його частин; уявлення про зміну їхньо-
го розміщення або навіть про їхнє відокремлення від 
тіла.

РОЗЛАД АКТИВНОСТІ «Я» – розлад «Я», який 
характеризується втратою психічно хворим чуття влас-
ної активності при психічній діяльності, належності 
собі власних думок, сприймань, уявлень, згадок та ін.

РОЗЛАД ДЕМАРКАЦІЇ «Я» – див.: Розлад меж 
«Я».

РОЗЛАД ІДЕНТИЧНОСТІ «Я» – розлад «Я», який 
характеризується втратою психічно хворим усвідомлен-
ня тотожності власної особи в різні періоди часу; суп-
роводжується відчуттям невпевненості, маревною де-
персоналізацією.

РОЗЛАД МЕЖ «Я» – розлад «Я», який характери-
зується втратою психічно хворим чуття чіткого розме-
жування власного «Я» від оточуючого світу; часто поєд-
нується з переживаннями відчудження психічної діяль-
ності, психічним автоматизмом, маренням та розвитком 
аутизму.

РОЗЛАД ЦІЛІСНОСТІ «Я» – розлад «Я», який ха-
рактеризується втратою психічно хворим усвідомлення 
єдності, взаємопов’язаності та належності до «Я» всіх 
видів власної психічної діяльності; супроводжується 
збудженням або ступором, панічною боязню.

РОЗЛАДИ «Я» – порушення самосвідомості, пере-
живання хворим зміни власної особи (розлад активності 
«Я», ідентичності «Я», деперсоналізація).

РОЗЛАДУ АДАПТАЦІЇ СИМПТОМ – див.: Шар-
пантьє феномен.

РОЗМАРИН ЛІКАРСЬКИЙ (ROS MARINUS OF-
FI CINALIS) – вічнозелена напівкущова рослина з ро-
дини губо цвітих. Стебло прямостояче, гіллясте, листки 
лінійні, шкірясті, з закругленими краями, нижня части-
на листка опушена. Квітки голубувато-фіолетові, зібрані 
по 5–10 у невеликі китицеподібні суцвіття. Дія: жовчо-
гінна, спазмолітична, тонізуюча.

РОЗМІЖЧЕННЯ – значні руйнування тканин 
внаслідок грубої механічної дії; спостерігається втрата 
тканинами життєдіяльності.

РОЗМІЖЧЕННЯ СИНДРОМ – див.: Токсикоз 
травматичний.

РОЗМНОЖЕННЯ – відтворення орґанізмом нових 
особин.

РОЗПУСНІ ДІЇ – дії стосовно малолітнього або не-
повнолітнього, які являють собою задоволення стате-
вого потягу в ненормальній формі, тобто без статево-
го акту.

РОЗРИВ СЕРЦЯ – утворення наскріз ного дефекту в 
стінці серця при трансмуральному інфаркті міокарда.

РОЗРИВИ – закриті механічні пошкодження м’яких 
тканин або орґанів з порушенням їх анатомічної непере-
рвності; можливі Р. підшкірної тканини, фасцій, м’язів, 
сухожилків, судин, нервів, порожнистих та паренхіма-
тозних орґанів.

РОЗРІДЖЕННЯ КІСТКИ – див.: Остео пороз.
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РОЗРІДЖЕННЯ СКЛОПОДІБНОГО ТІЛА – па-
толоґічні зміни склоподібного тіла ока, зумовлені руй-
нуванням його фібрилярної структури; характеризують-
ся набуттям склоподібним тілом рідкої консистенції.

РОЗРІЗ – оперативне втручання, яке полягає в роз-
тинанні шкіри (або слизової оболонки) та підлягаючих 
м’яких тканин.

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ – див.: Склероз розсія-
ний.

РОЗТИН (трупа) – див.: Аутопсія.
РОЗТЯГНЕННЯ ГОМІЛКОВО СТУПНЕВОГО 

СУГЛОБА – пошкодження зв’язок гомілковоступне-
вого суглоба, яке, залежно від розмірів пошкодження 
м’яких тканин, поділяють на три ступені: І ступінь: не-
велике або мінімальне розтягнення без розриву зв’язок; 
може спостерігатися незначна болючість та набряк; ІІ 
ступінь: помірне розтягнення з частковим розривом 
зв’язок; спостерігається значний набряк, крововили-
ви, утруднення при ходьбі; ІІІ ступінь: повний розрив 
зв’язок; клінічно проявляється набряком, крововилива-
ми, нестабільністю гомілковоступневого суглоба; ходь-
ба неможлива.

РОЗТЯГНЕННЯ РЕФЛЕКС – у від повідь на па-
сивне або активне розтягнення м’яза спостерігається 
його скорочення.

РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ – інтелектуальна 
спроможність, що не досягає середнього рівня; знижен-
ня інтелекту, що проявляється від народження і супро-
воджується порушеннями розвитку, труднощами нав-
чання і соціальної адаптації.

РОЗХІДНИК  ЗВИЧАЙНИЙ  (GLE CHOMA 
HEDERACEA L.) – багаторіч на трав’яниста рослина з 
родини губо цвітих, заввишки до 60 см. Стебла повзу чі, 
чотиригранні, гілки квітучі, що тягнуться доґори. Лис-
тки супротивні, нирко подібноокруглі або серцеподіб-
ні – всі черешкові, покриті ніжними волосками. Цвіте у 
травні – червні. Квітки фіолетові або блакитно-лілові, 
двогубі, розташовані по 2–3 в пазухах. Листки мають 
неприємний запах. Дія: антисептична, тонізуюча, від-
харкувальна, діутерична.

РОЗЧИНИ – рідкі лікарські форми, які отримують 
шляхом розчинення одного або кількох лікарських за-
собів; включають справжні, колоїдні розчини та розчи-
ни високомолекулярних сполук.

РОЗЧИННИКИ – рідини, що являють собою індиві-
дуальні орґанічні або неорґанічні сполуки чи їх суміші, 
які здатні розчиняти різні речовини.

РОЗЧУХИ – поверхневі, звичайно, лі нійні дефекти 
шкіри, зумовлені розчухуванням при свербежі.

РОЗШАРУВАННЯ АОРТИ – хвороба з високою 
летальністю, яка характеризується надривом внутріш-
ньої оболонки аорти, через який кров проникає в товщу 
аортальної стінки, відшаровуючи середню оболонку від 
адвентиції; виділяють три типи Р. а.: розшарування І ти-
пу починається в проксимальному відділі аорти і поши-
рюється за межі місця відходження плечоголових судин; 
розшарування ІІ типу починається в тій самій ділянці, 
але обмежується висхідним відділом аорти; розшару-

вання ІІІ типу починається у грудному відділі низхідної 
частини аорти, безпосередньо за місцем відходження 
лівої підключичної артерії; залежно від давності роз-
шарування розрізняють гостре (до 2 тижнів) і хроніч-
не (більше 2 тиж нів) розшарування; у більшості випад-
ків Р. а. виникає внаслідок деґенеративних змін гладкої 
мускулатури і еластичних волокон її середньої оболон-
ки, яка інколи містить множинні кісти; головним симп-
томом Р. а. є біль, який відчувають майже всі хворі, які 
перебувають у свідомості, у типових випадках біль ви-
никає раптово і має нестерпний характер; у деяких ви-
падках розшарування протікає з симптомами, характер-
ними для гострої закупорки артерій – ішемічним інсуль-
том, інфарктом міокарда або кишечнику, парапарезами 
і параплеґіями внаслідок порушеного кровопостачання 
спинного мозку або з проявами ішемії кінцівок.

РОЗШИРЮВАЧІ – медичні інструменти для роз-
ширення ран, природних отворів, каналів та порожнин, 
відтягування (ретракції) м’яких тканин, відтискування 
орґанів при огляді або оперативному втручанні, а також 
для запобігання від випадкового пошкодження оточую-
чих тканин; до Р. належать пластинки, лопатки та шпа-
телі, гачки, підйомники, дзеркала, ретрактори, ранороз-
ширювачі, дилататори і бужі.

РОЗШУКОВИЙ РЕФЛЕКС – витягування губ, від-
хилення язика та поворот голови в бік подразнення шкі-
ри в ділянці носогубної складки; фізіолоґічний рефлекс 
у дітей у віці до 2 місяців.

РОЗЩЕПЛЕННЯ КИСТІ ВРОДЖЕНЕ – врод-
жене подовження міжпальцевих проміжків до кісток 
зап’ястка.

РОЗЩЕПЛЕННЯ НОСА – вроджена наявність щі-
лини по середній лінії спинки носа.

РОЗЩЕПЛЕННЯ СЕЧОВОДУ – вроджене под-
воєння сечоводу на обмеженій ділянці.

РОЗЩЕПЛЕННЯ СИНДРОМ – невролоґічні по-
рушення, зумовлені перериванням імпульсу по трактах 
головного мозку, що призводить до нездатності вико-
нувати потрібний рух у відповідь на поданий сенсор-
ний сигнал.

РОЗЩІЛИНА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ – вроджене 
розщеплення альвеолярного відростка верхньої щелепи 
внаслідок незарощення в ембріональному періоді верх-
ньощелепного і середнього но сового відростків.

РОЗЩІЛИНА ГУБИ – див.: Хейлосхизис.
РОЗЩІЛИНА ОБЛИЧЧЯ – вроджені щілини в 

тканинах обличчя, зумовлені незарощенням зародко-
вих горбів, що утворюють обличчя.

РОЗЩІЛИНА ПІДНЕБІННЯ – див.: Палатосхи-
зис.

РОЗЩІЛИНА СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КАНА-
ЛУ ВЕРХНЯ – див.: Епіспадія.

РОЗЩІЛИНА СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КАНА-
ЛУ НИЖНЯ – див.: Гіпоспадія.

РОЗЩІЛИНА СЕЧОВОГО МІХУРА – див.: Екс-
трофія сечового міхура.

РОКА (R. ROQUES) СИНДРОМ – поєднання і од-
ночасний розвиток пневмосклерозу і коронарного ате-
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росклерозу в літніх людей; клінічно проявляється каш-
лем, задишкою, стенокардією напруження і спокою, не-
достатністю правого і лівого шлуночків серця.

РОККАВІЛЯ (ROCCAVILL) СИМПТОМ – ме-
ханічне подразнення литкового м’яза вище місця його 
прикріплення (нижня третина стегна) не викликає ру-
хової реакції або викликає тільки незначне підошовне 
згинання ступні; ознака ішіасу.

РОЛЛЕ (J. ROLLET) СИНДРОМ – див.: Орбіти 
вершини синдром.

РОЛЛЕРА (CH. F. W. ROLLER) ЯДРО – скупчен-
ня нейронів, розміщене в дорсальній частині довгасто-
го мозку; є місцем закінчення низхідних волокон перед-
дверної частини переддверно-завиткового нерва.

РОМАНО – УОРДА (C. ROMANO – O. C. WARD) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) аномалія серця в дітей та молодих 
людей; форма синдрому інтервалу Q–T довгого; спос-
терігаються синкопальні напади, зумовлені перехідним 
тріпотінням та мерехтінням шлуночків, що спричи-
нюється асинхронною реполяризацією міокарда; інко-
ли під час нападу настає смерть.

РОМАНОВА (А. В. РОМАНОВ) СИМПТОМ – за-
груднинний або міжлопатковий біль, який посилюється 
при ковтанні і закиданні голови; можлива ознака гостро-
го медіастиніту.

РОМАНЬЯ (C. ROMANA) СИМПТОМ – ознака 
американського трипаносомозу: одно- або двобічний 
кон’юнктивіт, який часто поєднується з дакріоцисти-
том, з набряком повік і одутлістю обличчя; зумовлений 
проникненням збудника через кон’юнктиву.

РОМАШКА  ЛІКАРСЬКА  (MATRI CARIA 
CHAMOMILLA L.) – однорічна або дворічна росли-
на з родини складноцвітих. Стебло розгалужене, за-
ввишки 30-45 см. Листки пірчасторозсічені. Квіткові 
кошики дрібні, складені з крайових білих язичкових 
та серединних жовтих трубчастих квіточок. На почат-
ку цвітіння рослини квітколоже плоске, потім набуває 
конусоподібної форми, всередині воно порожнє. Плід – 
сім’янка. Дія: протизапальна, жовчогінна, послаблюю-
ча, протиспастична.

РОМБЕРҐА (M. H. ROMBERG) ПО ЗА – поза до-
сліджуваного, яка характеризується щільно зсунутими 
ступнями та витягнутими вперед руками; застосовуєть-
ся при дослідженні рівноваги.

РОМБЕРҐА (M. H. ROMBERG) СИМПТОМ, – 
якщо запропонувати хворому стояти прямо зі зсунути-
ми ступнями, опущеними руками і заплющеними очи-
ма, то хворий починає хитатися, а інколи і падає; ознака 
локомоторної атаксії.

РОМБЕРҐА ((M. H. ROMBERG) ФЕНОМЕН – 
див.: Ромберґа симптом.

РОМБЕРҐА (M. H. ROMBERG) ХВОРОБА – див.: 
Паррі – Ромберґа хвороба.

РОМБЕРҐА – ПЕССЛЕРА (M. H. ROM  BERG – 
H. PAESSLER) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який розвивається при раптовому розширенні судин 
орґанів черевної порожнини; спостерігається низький 

артеріальний тиск, тахі кар дія, шум у вухах; часто втра-
та сві до мості.

РОМБЕРҐА – ХАУШИПА (M. H. ROM  BERG – 
J. HOWSHIP) СИМПТОМ – колючий біль у нозі по 
медіальній поверхні, зумовлений стисненням затульно-
го нерва вмістом грижового мішка; можлива ознака за-
щемленої грижі затульного отвору.

РОМБОПОДІБНА ГІПЕРТРОФІЧНА ШКІРА 
ШИЇ – дистрофія шкіри задньої поверхні шиї, яка роз-
вивається внаслідок тривалої дії сонячних променів; 
шкіра потовщена і неначе прорізана стійкими, глибо-
кими, косо спрямованими борознами, які утворюють 
малюнок у вигляді ромбів величиною до 2–5 см у по-
перечнику; при гістолоґічному дослід женні спостері-
гаються вогнища еластолізу і гіалінізації колаґенових 
волокон.

РОМБОПОДІБНА ЯМКА (FOSSA RHOMBO-
IDEA) – заглиблення на дорсальній поверхні довгастого 
мозку і мосту, яке є дном ІV шлуночка; обмежене нижні-
ми, верхніми та середніми мозочковими ніжками.

РОМБОПОДІБНИЙ  МОЗОК  ( R H O M -
BENCEPHALON) – відділ головного мозку, що скла-
дається з довгастого та заднього мозку (мозочок і ва-
роліїв міст); усередині Р. м. міститься четвертий шлу-
ночок, що сполучається спереду з сільвієвим водопро-
водом, ззаду – з центральним каналом спинного мозку, 
а з боків – через отвори Люшка з підпавутинною по-
рожниною.

РОПА – вода мінеральних (соляних) озер, лиманів 
та штучних водойм, що являє собою насичений сольо-
вий розчин.

РОСАЇ – ДОРФМАНА (J. ROSAI – R. DORFMAN) 
ХВОРОБА – синусний гістіоцитоз з масивною лімфа-
денопатією; зустрічається у всіх вікових групах, але 
частіше – у перші два десятиліття життя, і проявляєть-
ся масивною двобічною асимптоматичною шийною 
лімфаденопатією інколи з підвищенням температу-
ри; у крові, як правило, спостерігається поліклональ-
на гіперґаммаґлобулі немія, підвищення ШОЕ, інко-
ли – анемія та лейкоцитоз з нейтрофілією; захворюван-
ня протікає тривалий час з періодичними загострення-
ми, збільшенням раніш уражених лімфатичних вузлів 
та появою нових; при морфолоґічному дослідженні 
ураженого лімфатичного вузла спостері гається поміт-
не розширення синусів внаслідок проліферації гістіо-
цитів з ознаками емперіополезу (внутрішньоцитоплаз-
матичне захоплення лімфоїдних і плазматичних клітин 
макрофаґами), виражений плазмоцитоз м’якушевих 
шнурів, фіброз капсули та перетинок вузла; проліфе-
руючі гістіоцити мають деякі особливості при досить 
доброякісному вигляді – це великі поліґональної (інко-
ли веретеноподібної) форми клітини з еозинофільною 
або оптично «порожньою» цитоплазмою з овально-ок-
руглими пухироподібними ядрами більшого розміру, 
ніж у звичайних макрофаґах, з 1–2 чіткими нуклеола-
ми; у гістіоцитарному інфільтраті можуть зустрічати-
ся вогнища некрозу, скупчення сеґменто ядерних лей-
коцитів.
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РОСКАМА (J. ROSKAM) ДИСЕМІНОВАНІ 
АЛЕРҐІЧНІ АНҐІЇТИ – хвороба, що розвивається 
внаслідок конституційної слабкості капілярів; характе-
ризуються множинними крововиливами на шкірі, сли-
зових оболонках, що виникають спонтанно або після 
незначних травм; перебіг захворювання хронічний, ре-
цидивуючий.

РОСЛИННЕ УГРУПОВАННЯ – сукупність рос-
лин, що зростають спільно на одній ділянці земної по-
верхні і перебувають у тісній взаємодії як між собою, 
так і з умовами фізико-ґеоґрафічного середовища.

РОСЛИННИЙ СВІТ – один із під розділів живої 
природи, що його утворюють рослини.

РОСЛИННІСТЬ – сукупність рослинних угрупо-
вань на певній території.

РОССА (A. T. ROSS) СИНДРОМ – комплекс пору-
шень функції симпатичної нер вової системи; спостері-
гається однобічна пупілотонія, послаблення або зник-
нення колінних і (або) пателярних рефлексів; через кіль-
ка років з’являються неспецифічні загальні симптоми: 
рецидивуючий головний біль, слабкість, сильні почер-
воніння обличчя при фізичному навантаженні, місцевий 
обмежений анґідроз; на інших ділянках шкіри – підви-
щена пітливість, яка потім також змінюється анґідро-
зом; поява анґідрозу супроводжується швидкою стом-
люваністю, тахікардією, тахіпное та підвищенням тем-
ператури тіла після фізичного навантаження.

РОССБАХА (M. J. ROSSBACH) СИНДРОМ – 
поєднання періодичних нападів болю в надчеревній ді-
лянці та блювання, що зумовлено пароксизмальною гі-
персекрецією шлунка.

РОССІ (E. ROSSI) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових аномалій; на шиї та суглобах спостерігаються лі-
тальні перетинки (птеріґії); син- і клинодактилія, диск-
ранія; перерозтягненість або анкілоз суглобів, гіпоплазія 
мускулатури; загальний остеопороз і кісткові дефекти; 
лімфанґіектатичний набряк; зниження інтелекту.

РОССМАНА (ROSSMAN) ОДНОБІЧНА ІХТІО-
ЗИФОРМНА ЕРИТРОДЕРМІЯ – див.: Іхтіоз однобіч-
ний.

РОССОЛІМО (Г. И. РОССОЛИМО) НЕВРИТ – 
форма гіпертрофічного нев риту Дежерина – Сотта з 
повільно проґресуючим або рецидивуючим перебігом, 
що зустрічається в дитячому віці.

РОССОЛІМО (Г. И. РОССОЛИМО) ПАЛЬЦЬО-
ВИЙ РЕФЛЕКС – див.: Россолімо симптом.

РОССОЛІМО (Г. И. РОССОЛИМО) СИМП-
ТОМ – короткі удари пальцями рук лікаря по подушеч-
ках фаланґ пальців ступні хворого викликають швид-
ше підошовне згинання ІІ–V пальців; ознака ураження 
пірамідного шляху.

РОССОЛІМО – МЕЛЬКЕРСОНА – РОЗЕНТАЛЯ 
(Г. И. РОССОЛИМО – E. G. MELKERSSON – C. RO-
SEN THAL) СИНДРОМ – див.: Мелькерсона – Розен-
таля синдром.

РОССЬЄ (G. ROSSIER) ОЗНАКА – лінійне ущіль-
нення, яке пальпаторно визначається на дні матки після 
народження плода; ознака відділення плаценти, що зу-

мовлено зближенням передньої та задньої стінок мат-
ки.

РОТ (OR) – початковий відділ травного тракту, який 
складається з ротового отвору та ротової порожнини.

«РОТ РИБ’ЯЧИЙ» – ревматичне звуження лівого 
атріо-вентрикулярного отвору, яке характеризується по-
товщенням та зрощенням між собою стулок клапана на 
значному проміжку, внаслідок чого він має лійкоподіб-
ну форму.

РОТА (M. ROTH) ПЛЯМИ – ділянки білого кольо-
ру в центрі крововиливів у сітківку; ознака анемічної 
ретинопатії.

РОТА (M. ROTH) СИМПТОМ (1) – при офталь-
москопічному дослідженні на очному дні спостеріга-
ються дрібні, бліднуваті, округлі, поверхнево розміщені 
плями; ознака сепсису.

РОТА (В. К. РОТ) СИМПТОМ (2) – див.: Куртки 
симптом.

РОТА (В. К. РОТ) ХВОРОБА – невралґія латераль-
ного шкірного нерва стегна; захворювання розвиваєть-
ся внаслідок деґенеративно-дистрофічного ураження 
міжхребцевих дисків LII –LIV та корінців спинномозко-
вих нервів (радикулярна форма) або ураження самого 
нерва (периферична форма); клінічно Р. х. проявляєть-
ся пекучим болем по латеральній (зовнішній) поверх-
ні стегна, яка підсилюється переважно при стоянні та 
ходьбі.

РОТА – БЕРНГАРДТА (В. К. РОТ – M. BERN-
HARDT) ХВОРОБА – див.: Рота хвороба.

РОТАВІРУСИ (ROTAVIRUS) – рід вірусів родини 
Reoviridae, які викликають гострі ґастроентерити лю-
дини і тварин.

РОТАТОР – обертач (м’яз).
РОТАЦИЗМ – неправильна, нечиста, «гаркава» ви-

мова; гаркавість.
РОТАЦІЙНИЙ – такий, що пов’язаний з обертан-

ням, зумовлений ним.
РОТАЦІЯ – обертання; круговий рух.
РОТЕНПІЛЕРА (ROTHENPIELER) СИМПТОМ 

(1) – при нахилі тулуба в бік ураження з’являється біль, 
що віддає в ногу; ознака ішіасу.

РОТЕНПІЛЕРА (ROTHENPIELER) СИМПТОМ 
(2) – при нахилі тулуба в бік у здорової людини розслаб-
люються м’язи спини на боці нахилу і напружуються на 
протилежному боці; при попереково-крижовій патолоґії 
розслаблення м’язів не відбувається.

РОТМАНА – МАКАЯ (M. ROTH MANN – E. MA-
KAI) СИНДРОМ – спонтанний вогнищевий панікуліт; 
спостерігається швидкий розвиток обмежених симет-
ричних глибоких болючих вузлів, величиною з вишне-
ву кісточку або грецький горіх, і плоских інфільт ратів 
на кінцівках і тулубі; при реґресії рубці не утворю-
ються.

РОТМАНА – МАКАЯ (M. ROTH MANN – E. MA-
KAI) СПОНТАННИЙ ПАНІКУЛІТ – див.: Ротмана – 
Макая синдром.

РОТМАНА – МАКАЯ (M. ROTH MANN – E. MA-
KAI) ХВОРОБА – див.: Ротмана – Макая синдром.
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РОТМУНДА (A. ROTHMUND) ДИСТРОФІЯ – 
див.: Ротмунда синдром.

РОТМУНДА (A. ROTHMUND) СИНД РОМ – 
спадкове захворювання, яке характеризується атрофіч-
ними змінами шкіри з телеанґіектазіями та порушенням 
піґментації, юнацькою катарактою; у деяких випадках 
спостерігаються прояви недорозвитку нервової та ен-
докринної систем; хвороба починається у віці 3–4 міся-
ців, інколи пізніше (до 5 років); частіше хворіють дів-
чатка; проґноз для життя сприятливий, для зору неспри-
ятливий.

РОТМУНДА – ТОМСОНА (A. ROTH MUND – 
M. S. THOMSON) СИНДРОМ – див.: Ротмунда син-
дром.

РОТОВА ДІЛЯНКА (REGIO ORA LIS) – ділянка 
обличчя, обмежена зверху горизонтальною лінією, що 
проведена через основу перетинчастої частини пере-
городки носа, знизу – підборідно-губною борозною, з 
боків – носогубними борознами.

РОТОВА ПОРОЖНИНА (CAVITAS ORIS) – час-
тина рота, обмежена спереду і з боків губами та що-
ками; верхньою її стінкою є тверде і м’яке піднебіння, 
а нижньою – дно порожнини рота; у Р. п. відбуваєть-
ся механічне подрібнення їжі і починається її хімічна 
обробка, що підготовляє їжу до подальшого травлен-
ня в шлунково-кишковому тракті; крім того, Р. п. бере 
участь в акті дихання, а також у формуванні звуків мо-
ви та співу.

РОТОВА ЧАСТИНА ГЛОТКИ (PARS ORALIS 
PHARYNGIS) – середня частина глотки, розміщена між 
рівнями твердого піднебіння та верхнього краю надгор-
танника.

РОТОВА ЩІЛИНА (RIMA ORIS) – частина рота; 
при зімкнутих губах Р. о. має форму щілини, при від-
критих – округлу форму; розміри Р. о. складають у се-
редньому в дорослих 6–8 см.

РОТОВИЙ – такий, що стосується рота, розміщений 
унапрямі або поблизу рота.

РОТОВИЙ ОТВІР – див.: Ротова щілина.
РОТОГЛОТКА – див.: Ротова частина глотки.
РОТО-ЛИЦЕВО-ПАЛЬЦЕВИЙ СИНДРОМ (1) – 

комплекс вроджених аномалій – камподактилія, полідак-
тилія, синдактилія, аномалії черепа, лиця, язика та зубів, 
оліґофренія, спадкове тремтіння, облисіння та себорея, 
білі вугрі обличчя; пов’язаний з Х-хромосомою домі-
нантний розлад, летальний для чоловіків.

РОТО-ЛИЦЕВО-ПАЛЬЦЕВИЙ СИНДРОМ (2) – 
див.: Мора синдром.

РОТО-ЛИЦЕВО-ПАЛЬЦЕВИЙ СИНДРОМ (3) – 
успадкування за автосомно-рецесивним типом; комп-
лекс вроджених аномалій – постаксіальна гексадактилія 
кистей і ступнів, аномалії очей, язика та зубів, тяжка 
форма оліґофренії.

РОТОРА (A. B. ROTOR) СИНДРОМ – ґенетично 
детермінована ензимопатія (аутосомно-домінантний 
тип успадкування); належить до групи піґментних ге-
патозів; проявляється в молодому віці; під електронним 
мікроскопом у гепатоцитах виявляється піґмент, спос-

терігається порушення ультраструктури гепатоцита; ос-
новний симптом – жовтяниця, зумовлена переважним 
накопиченням прямого білірубіну в крові.

РОТОРА (A. B. ROTOR) ХВОРОБА – див.: Рото-
ра синдром.

РОТТЕРА – ЕРБА (W. ROTTER – W. ERB) СИН-
ДРОМ – дисплазія сполучної тканини скелета, суглобів, 
зв’язок; спостерігається низький або карликовий зріст; 
вроджена множинна дис- або аплазія епіфізів; дисплазія 
довгих кісток (укорочення і зменшення); дисплазія кіс-
ток долонь і ступнів (брахіметаподія, брахіметакарпія, 
брахіметатарзія); дисплазія хребта (кіфосколіоз); дис-
плазія черепа (брахіцефалія, деформація основи, тонкі 
кістки); аномалії ступнів; множинні літальні перетинки 
(птеріґії); обмежена або ґенералізована атрофія кіс ток 
та м’язів; вроджена слабкість суглобів з множинними 
вивихами та підвивихами; часто згинальні контракту-
ри; множинні аномалії внутрішніх орґанів; гіпертрофія 
підшкірної жирової тканини.

РОТЧА (T. M. ROTCH) СИМПТОМ – у деяких ви-
падках при перкусії визначається притуплення в п’ятому 
міжребер’ї справа; можлива ознака ексудативного пери-
кардиту.

РОТШІЛЬДА (ROTHSCHILD) СИМП ТОМ (1) – 
випадіння волосся зовнішньої третини брів; можлива 
ознака дистиреозу.

РОТШІЛЬДА (ROTHSCHILD) СИМП ТОМ (2) – 
згладженість кута груднини і надмірна рухомість її в цій 
ділянці; можлива ознака туберкульозу легенів.

РОУЛІ – РОЗЕНБЕРҐА (P. T. ROWLEY – L. E. RO-
SEN BERG) СИНДРОМ – спадковий симптомокомп-
лекс порушень канальцевої реабсорбції амінокислот; 
захворювання проявляється у віці до 2 років; спостері-
гається затримка росту, зникнення підшкірної жиро-
вої тканини та зменшення об’єму м’язів; рецидивуючі 
пневмонії з ателектазами, ознаки легеневого серця; у 
крові – нормальний вміст амінокислот, підвищена кіль-
кість неестерифікованих жирних кислот; у сечі – гіпе-
раміноацидурія.

РОФЕОЦИТОЗ – процес всмоктування клітиною 
субмікроскопічних часток та макромолекул з оточую-
чого середовища. На відміну від піноцитозу, при Р. клі-
тина не випускає плоских відростків для захоплення з 
оточуючого середовища крапельок рідини або часток, а 
неначе всмоктує макромолекули ззовні.

РОША (A. E. ROCHE) СИМПТОМ – диференцій-
но-діаґностична ознака перекруту яєчка і запалення йо-
го придатка: при перекруті яєчка придаток його не паль-
пується, а при епідидиміті добре визначається межа між 
збільшеним придатком і тілом яєчка.

РОША – ЛЕРІ (M. ROCH – A. LÉRI) ЛІПОМА-
ТОЗ – форма ліпоматозу, яка характеризується утворен-
ням одиничних або множинних симетрично розміщених 
ліпоматозних вузлів у підшірній тканині стегон, плечей, 
черева та попереку.

РОШЕ (ROCHER) СИМПТОМ – при зігнуто-
му коліні гомілка зміщена допереду, якщо пошкоджені 
передні зв’язки, або дозаду, якщо пошкоджені задні 
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зв’язки; ознака пошкодження хрестоподібних зв’язок 
колінного суглоба.

РОЯ (J. N. ROY) СИНДРОМ – різновид пахідермо-
періостозу; спостерігається гіпертрофія повік з вторин-
ним птозом, кон’юнктивітом, випадінням повік і теле-
анґіектазіями; кістки долонь та ступнів потовщуються; 
при рентґенолоґічному дослідженні виявляються фіб-
розні зміни кісток, осифікуюча гіперплазія окістя з на-
ступним потовщенням зовнішніх ділянок кістки.

РТУТЬ – Hg; хімічний елемент побічної підгрупи ІІ 
групи періодичної системи елементів Менделєєва; по-
рядковий номер 80, атомна ваґа 200,59; природна Р. яв-
ляє собою суміш 7 ста більних ізотопів; у медицині ок-
сиди, неорґанічні та орґанічні солі Р. використовують як 
лікарські засоби, а кад мієві і срібні амальгами як плом-
бувальні матеріали; Р. є промисловою отрутою з різко 
вираженими токсичними властивостями.

РУ (C. ROUX) СИМПТОМ – при пальпації сліпої 
кишки відчувається м’який опір, що нагадує консис-
тенцію «промоклої картонної трубки»; ознака гнійного 
апендициту з інфільтратом.

РУБЕОЗ ДІАБЕТИЧНИЙ – почерво нін ня шкіри в 
ділянці вилиць та підборіддя у хворих цукровим діабе-
том, зумовлене розширенням кровоносних судин.

РУБЕЦЬ – ділянка сполучної тканини, яка заміщає 
дефект шкіри, слизової оболонки, орґана чи тканини; 
виникає внаслідок ушкодження або патолоґічного про-
цесу; складається з гіалінізованої, багатої колаґеновими 
волокнами сполучної тканини; давність утворення руб-
ця визначається за сукупністю ознак (И.М. Серебренни-
ков, 1962): 1-й місяць – рожевуватий, пізніше червону-
ватий з синюшним відтінком, м’який, плоский, ніжний, 
покритий кірочкою; 2-й місяць – червонуватий, з різни-
ми відтінками фіолетового, частіше темно-фіолетового 
кольору, щільнуватий, опуклий, малорухомий; 3-й міся-
ць – червонуватий, синюшність поступово зменшуєть-
ся, щільний, опуклий, гіпертрофічного характеру; 4–6-й 
місяць – синюшність зникає, починає переважати ро-
жевий колір; поступово розм’якшується, опуклий, ін-
коли втягнутий або на рівні шкіри; від 7 місяців до 1,5 
років – блідорожевий, з’являється коричневе забарвлен-
ня різних відтінків; з часом білястий, з окремими ділян-
ками коричневого кольору; щільність тканини неоднако-
ва – щільнуватий або м’який; поверхня нерівна або гла-
денька, блискуча, розміщена на рівні шкіри або нижче 
рівня шкіри; більше 1,5 року – частіше білястий, інколи 
коричневий; м’який, щільнуваті тяжі або щільний; тон-
кий, атрофічний, блискучий, інколи опуклий.

РУБІДІЙ – Rb; хімічний елемент І групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 37, атомна 
вага 85,4678; в орґанізмі людини міститься 0,68 г Р.; з 
віком вміст Р. в крові збільшується і до 15–20 років до-
сягає найбільших величин (біля 0,0003%).

РУБІНШТЕЙНА – ТЕЙБІ (J. H. RU BINSTEIN – 
H. TAYBI) СИНДРОМ – комплекс вроджених аномалій 
дистальних фаланґ пальців, кісток лиця та черепа, голо-
вного мозку; спостерігається черепно-лицьова дизмор-
фія: птоз, гіпертелоризм, «орлиний» ніс, мікро- і ретро-

ґнатія, високе піднебіння; дистальні фаланґи великих 
пальців рук та ніг короткі, широкі, великий палець ру-
ки не може бути приведений до долоні; нігті сплющені, 
інколи мають форму чашечок; дерматоґліфіка характе-
ризується множинністю петель шкірного малюнку вели-
ких пальців, укороченням долонної складки; діти значно 
відстають у розумовому розвитку; може спостерігатися 
відсутність кальозного тіла, відсутність великих і серед-
ніх пірамідних клітин кори головного мозку, затримка 
міє лінізації.

РУБЦЮВАННЯ – процес утворення рубця.
РУБРО- (лат. ruber – червоний) – частина складних 

слів, яка означає «червоний», «такий, що належить до 
червоного ядра».

РУБРОМІКОЗ – див.: Руброфітія.
РУБРОТАЛАМІЧНИЙ СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, зумовлений ураженням таламуса і червоно-
го ядра або їх провідникових шляхів на протилежному 
боці; характеризується поєднанням великого тремтіння 
кінцівок з асинерґією, дисметрією, часто з хореоатето-
зом і характерною позицією руки.

РУБРОФІТІЯ – грибкове захворювання, збудником 
якого є Trichophyton rubrum; зараження відбувається при 
безпосередньому контакті з хворими або через предме-
ти, інфіковані грибком; уражаються шкіра, нігті, пушко-
ве волосся; клінічно Р. проявляється від слабо вираже-
них вогнищ лущення і тріщин у міжпальцьових склад-
ках шкіри ступнів до ґенералізованих уражень великих 
складок та гладенької шкіри, утягуванням у патолоґіч-
ний процес усіх або майже всіх нігтьових пластинок, 
пушкового волосся, утворення глибоких вогнищ міко-
тичного ураження.

РУБЦЮВАННЯ – процес дозрівання ґрануляційної 
тканини, який закінчується утворенням рубця.

РУДА (E. RUD) СИНДРОМ – див.: Оліґофренія 
ксеродермічна.

РУДЖЕРІ (R. RUGGERI) РЕФЛЕКС – при кон-
верґенції спостерігається упо вільнення пульсу; фізіо-
лоґічний рефлекс.

РУДЗІТІСА (К. РУДЗИТИС) СИМПТОМ, – якщо 
хворий співуче вимовляє звук «і», то при аускультації 
чути широке «е»; ознака невеликого інфільтрату легень 
або мікроемпієми.

РУДИМЕНТ – див.: Рудиментарні орґани.
РУДИМЕНТАРНИЙ – недорозвинений, зникаючий, 

залишковий.
РУДИМЕНТАРНІ ОРҐАНИ – орґани, які в процесі 

історичного розвитку орґанізму втратили своє значення; 
закладаються в зародок, але повністю не розвиваються; 
у людини є понад 100 Р. о., серед них – апендикс, зуби 
мудрості, волосяний покрив тулуба і кінцівок, м’язи, що 
зумовлюють рухомість вух та ін.

РУДИМЕНТИ – див.: Рудиментарні орґани.
РУЇТЕРА (M. RUITER) АЛЕРҐІЧНИЙ АР-

ТЕРІОЛІТ – хвороба, в етіолоґії і патоґенезі якої виз-
начальне значення мають сенсибілізуюча вогнищева 
інфекція, попередні гострі та хронічні інфекційні за-
хворювання; в основі за хворювання лежить запальне 
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ураження дрібних судин дерми (артеріол, венул); ви-
діляються 4 кліничних типи алерґічного артеріоліту: 
гемораґічний, поліморфно-вузликовий, вузликово-не-
кротичний і некласифікований.

РУЇТЕРА (M. RUITER) АЛЕРҐІЧНИЙ ВАСКУЛІТ 
ШКІРИ – див.: Руїтера алерґічний артеріоліт.

РУЇТЕРА – ПОМПЕНА (M. RUITER – A. W. 
M. POMPEN) СИНДРОМ – ґенетично зумовлене па-
толоґічне від кладання ліпідів у судинах, гладких м’язах, 
міокарді, нирках та інших орґанах, що порушує їх фун-
кцію; Р.-П. с. виникає внаслідок вродженого дефіци-
ту ферменту α-ґалактозидази-церамідтригексозидази, 
який розщеплює один із проміжних продуктів біосин-
тезу фосфатидів, що призводить до накопичення та на-
ступного відкладання в тканинах ґліколіпідів, особливо 
церамідтригексозиду із сфінґозинів; розвиток Р.-П. с. 
має три фази: перша фаза проявляється в дитинстві пе-
ріодичними кризами з високою температурою, пекучи-
ми болями в кінцівках, парестезіями в руках і ногах, бо-
лями в череві, анґіокератомами шкіри; у наступній (спо-
кійній) фазі активні прояви хвороби зменшуються, пос-
тупово збіль шується кількість характерних елементів на 
шкі рі та слизових оболонках, які розміщені переважно 
на нижній частині грудей, у ділянці пупка, на калитці, 
сідницях, передній поверхні стегон, а також пахвових 
ямках, на щоках, губах, кінцевих фаланґах пальців; во-
ни являють собою утворення у вигляді червоних точок, 
дрібних плям або папул темно-червоного або чорного 
кольору; з’являється стійка протеїнурія, знижується по-
товиділення; третя фаза характеризується нирковою не-
достатністю, розвитком артеріальної гіпертензії, проґре-
суючим збільшенням розмірів серця, еритроцитурією, 
лейкоцитурією, циліндр урією.

РУКА – див.: Кінцівка верхня вільна.
РУКА КРУКЕНБЕРҐА – див.: Крукенберґа рука.
РУКА ПРАЧКИ – див.: «Рукавичка смерті».
РУКА ТАЛАМІЧНА – позиція руки, яка розви-

вається при ураженні таламуса; характеризується зіг-
нутістю кисті, зігнутістю та пронацією передпліччя, 
що поєднується з атетозоподібними рухами зігнутих у 
п’ястково-фаланґових суглобах пальців.

«РУКАВИЧКА СМЕРТІ» – мацерована шкіра кис-
тей трупа, яка відшарувалася разом з нігтями при три-
валому перебуванні у воді.

РУКАВИЧКОВИЙ СІК – секрет потових і саль-
них залоз шкіри кисті, який накопичується при трива-
лих хірурґічних втручаннях у хірурґічних рукавичках.

РУККЕРА (RUCKER) СИМПТОМ – при офталь-
москопічному дослідженні спостерігається запалення 
зовнішньої оболонки вен (перифлебіт) сітківки з дріб-
ними крововиливами в ділянці соска зорового нерва; 
ознака розсіяного склерозу.

РУМІНАЦІЯ – пережовування жвачки, вторинне пе-
режовування; пережовування їжі, що повернулася назад 
в рот із шлунка.

РУМІНАЦІЯ ПСИХІЧНА – нав’язливий стан, який 
характеризується численною або постійною появою у 
свідомості хворого одних і тих самих думок.

РУМПЕЛЯ – ЛЕЄДЕ (TH. RUMPEL – C. S. LEE-
DE) СИМПТОМ – див.: Кончаловського – Румпеля – 
Леєде симптом.

РУМПФА (H. T. RUMPF) СИМПТОМ (1) – при-
скорення пульсу при натискуванні на болючу точку; 
можлива ознака неврастенії.

РУМПФА (H. T. RUMPF) СИМПТОМ (2) – м’язова 
фібриляція, що змінюється, і тонічні скорочення м’язів 
після раптової зупинки подразнення сильним фарадич-
ним струмом; ознака травматичних неврозів.

РУПІЯ – конічної форми, шарувата, кров’янисто-
гнійна кірка, що утворюється внаслідок поверхневого 
гнійного роз плавлення обмеженого запального ін філь т-
рату або висихання ексудату глибокої пустули.

РУПІЯ СИФІЛІТИЧНА – пустульозний сифілід у 
вигляді виразки, яка покрита багатошаровою кіркою; 
частіше локалізується на кінцівках.

РУСАКОВА (А. В. РУСАКОВ) НЕДОСКОНАЛИЙ 
ДЕСМОҐЕНЕЗ – див.: Десмоґенез недосконалий.

РУСАКОВА (Ф. В. РУСАКОВ) НЕДОСКОНА-
ЛИЙ ХОНДРОҐЕНЕЗ – див.: Десмоґенез недоскона-
лий.

РУСАКОВА (А. В. РУСАКОВ) СИМПТОМ – при 
патолоґоанатомічному розтині черевної порожнини 
повітря з шумом входить всередину; патолоґо анатомічна 
ознака аліментарної дистрофії.

РУСЕЦЬКОГО (RUSSETZKY) ГОЙДАЛЬНИЙ 
ТИП КОЛІННОГО РЕФЛЕКСА – див.: Колінний 
маятникопо дібний рефлекс.

РУСІНА (Я. И. РУСИН) СИМПТОМ – ознака ва-
гітності: при пальпації полегшується можливість збли-
ження тіла матки з шийкою.

РУССЕЛЯ (T. ROUSSEL) СИМПТОМ – при лег-
кій перкусії підключичної ділянки (між ключицею і ІV 
ребром хворий відчуває гострий біль); можлива ознака 
туберкульозу легенів, що починається.

РУССЕЛЯ (W. RUSSELL) ТІЛЬ ЦЯ – щільні го-
моґенні еозинофільні вклю чення, які можуть з’являтися 
в цито плазмі плазматичних клітин; склада ються з ґлі-
копротеїдів, міс тять імуно ґлобуліни і забарвлюються ре-
активом Шиффа.

РУССІ – КОРНІЛЯ (G. ROUSSY – CORNIL) 
СИНДРОМ – проґресуючий гіпертрофічний неврит 
у дорослих; спостерігається потовщення на нервових 
стовбурах; розвиваються порушення чутливої і веґета-
тивної іннервації долонь і ступнів; з часом приєднують-
ся порушення моторики і атрофія м’я зів (з дистально-
го краю); у терміналь ній стадії – паралічі, нетримання 
сечі і калу.

РУССІ – ЛЕВІ (G. ROUSSY – G. LÉ VY) СИМП-
ТОМ – контрактура долонного апоневрозу; ознака си-
ринґомієлії.

РУССІ – ЛЕВІ (G. ROUSSY – G. LÉ VY) СИНД-
РОМ – спадкове (успадкування за аутосомно-домінан-
тним, інколи за аутосомно-рецесивним, типом) захво-
рювання, яке проявляється симптомами ураження пери-
ферійної нервової системи (поліневропатія), атаксією та 
деформацією ступні (порожниста ступня).
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РУССІ – ЛЕРМІТТА – ШЕЛЬВЕНА (G. ROUSSY – 
J. J. LHERMITTE – SCHELVEN) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який спостерігається при пошкоджен-
ні задніх рогів та стовбурів спинного мозку; характери-
зується поєднанням тетраплеґії або нижньої параплеґії 
з порушенням пропріоцептивної чутливості при збере-
женні больової і температурної чутливості, а також з 
розладом координації рухів.

РУСТА (J. N. RUST) СИМПТОМ – при рухах хво-
рий підтримує голову руками; ознака деструктивного 
ураження шийних хребців.

РУСТА (J. N. RUST) СИНДРОМ – клінічні прояви 
розпаду двох верхніх шийних хребців, що може виника-
ти при туберкульозі, метастазах пухлин; хворому тяж-
ко тримати голову у звичайній позиції; спостерігається 
біль у потилиці, риґідність м’язів потилиці, припухання 
в субокципітальній ділянці; параліч під’язикового нерва 
з атрофією язика; невралґія трійчастого нерва; інколи та-
хікардія внаслідок паралічу блукаючого нерва.

РУСТА (J. N. RUST) ХВОРОБА – див.: Руста син-
дром.

РУСТИЦЬКОГО (О. Ф. РУСТИЦКИЙ) ХВОРО-
БА – див.: Мієломна хвороба.

РУСТИЦЬКОГО – КАЛЕРА (О. А. РУСТИЦ-
КИЙ – O. KAHLER) ХВОРОБА – див.: Мієломна хво-
роба.

РУТА ЗАПАШНА (RUTA GRAVEO LENS L.) – 
сірувато-зелений напівкущик заввишки 20-60 см. Чис-
ленні гіллясті стебла, при основі здерев’янілі, спрямо-
вані вгору. Листки черґові, довгасто-яйцеподібні, дещо 
м’ясисті, сірувато-зелені, двічі-, тричіпірчасторозсічені, 
з крапчастими залозками. Цвіте в липні – серпні. Квітки 
променисті, зібрані в щитко подібні суцвіття зелено-жов-
тим віночком. На смак квітки гострі, пряні, гіркі. Р. з. 
має своєрідний ароматний запах. Дія: сечо гінна, жовчо-
гінна, спазмолітична, заспокійлива.

РУТВИЦЯ МАЛА (THALICTRUM MINUS L.) – 
багаторічна рослина. Стебло заввишки 30-120 см, пря-
ме, рівномір но покрите листками. Листки черешчаті, 
верхні – сидячі, широкі, трикутні. Цвіте в червні – лип-
ні. Квітки пониклі, у пірамідальній багатоквітковій ки-
тиці, зеленуватого кольору, на квітконіжках. Плоди – яй-
цеподібні сім’янки. Дія: кровоспинна, протизапальна, 
антисептична.

РУТЕНІЙ – Ru; метал із другої тріади VІІІ групи пе-
ріодичної системи елементів Менделєєва; атомний но-
мер 44, атомна ваґа 101,07.

РУТИН – біоорґанічна речовина з групи біофлаво-
ноїдів. Міститься в листках гречки, евкаліпта, спаржі. 
Р. разом з аскорбіновою кислотою зміцнює стінки капі-
лярних судин, кровоносної системи, запобігає надмір-
ному зниженню зсі дання крові. Застосовується для ліку-
вання крововиливів, гіпертонічної хвороби, для підси-
лення дії аскорбінової кислоти.

РУТКА ЛІКАРСЬКА (FUMARIA OFFICINALIS 
L.) – однорічна зелена рослина з родини макових. Стеб-
ло пряме, гладке, гіллясте, заввишки до 30 см. Лист-
ки сизуваті, пірчастобагатоскладні, дрібнорозсічені, з 

вузьколінійними загостреними частками. Цвіте в квіт-
ні–вересні. Квітки пурпурово-рожеві, дрібні, зібрані в 
китиці, сидять на коротких квітконіжках. Плід – при-
плюснуто-кулястий ґорішок. Дія: сечогінна, тонізуюча, 
холеретична.

РУХ (у фізіолоґії) – переміщення всього орґанізму 
або окремих його частин.

РУХ НАСЕЛЕННЯ ПРИРОДНИЙ – зміна чисель-
ності населення певної території внаслідок взаємодії ос-
новних демоґрафічних явищ – народжуваності і смерт-
ності.

РУХОВА БУРЯ – імпульсивне рухове збудження, 
яке проявляється безглуздою аґресією, панічною втечею 
або хаотичними діями.

РУХОВА ОДИНИЦЯ – структурно-функціональ ний 
комплекс, який складається з однієї клітини перед ніх ро-
гів спинного мозку, її аксону та всіх м’язових волокон, 
що ним іннервуються.

РУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР – фізіолоґіч на систе-
ма, що передає і опрацьовує інформацію від рецепторів 
скелетно-м’язового апарата та бере участь в орґаніза-
ції і здійсненні координованих рухів; Р. а. складається 
з трьо х основних від ділів: сприймаючого, провіднико-
вого і кіркового.

РУХОВІ РЕАКЦІЇ – рухи, викликані подразненням 
чутливих нервових закінчень або збудженням ц. н. с., 
яке поширюється по відцентрових нервах до ефекторів 
(м’язів).

РУХОВІ РЕФЛЕКСИ – див.: Рухові реакції.
РУХОВІ ЦЕНТРИ, ШЛЯХИ – ділянки кори пів-

куль головного мозку, в яких локалізується кірковий кі-
нець рухового аналізатора, і відокремлені пучки рухо-
вих нервових волокон, що відходять від нього.

РУХУ ХВОРОБА – див.: Закачування.
РУЧНА ДОПОМОГА – прийоми, за допомогою 

яких відтворюється механізм пологів при тазовому пере-
длежанні плода з метою звільнення ручок та головки.

РУЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ МАТКИ – акушерська 
операція, яка полягає в обстеженні внутрішньої повер-
хні матки введеною в її порожнину рукою.

РУЧНІСТ – посада в аптеці; до посадових 
обов’язків Р. входить відпускання ліків у готових упа-
ковках (без рецептів), предметів санітарії і гіґієни, пред-
метів догляду за хворими та інших медичних виробів.

РЮЛЬФА (J. RÜLF) ІНТЕНЦІЙНА СУДОМА – 
пароксизмальний гіперкінез, який проявляється тоніч-
ною, інколи клонічною, судомою м’язів кін цівки при 
різкому русі; хвороба виникає в дитячому або юнацько-
му віці; при різкому довільному русі виникає без болісна 
судома (частіше тонічна) м’язів ступні, яка, звичайно, 
поширюється на гомілку, стегно, тулуб, руку, шию, ін-
коли – обличчя та язик; судома триває кілька секунд, ін-
коли переходить на протилежний бік; судома може по-
чинатися і з руки і повторюватися від 6 до 30 разів за 
день, причому готовність до наступної судоми настає 
через 10–30 хвилин.

РЯД – таксон, що об’єднує близькоспоріднені ро-
дини тварин.

 РУССІ – ЛЕРМІТТА – ШЕЛЬВЕНА СИНДРОМ – РЯД
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СсСс
СААРМА (SAARMA) СИМПТОМ – при спробі 

спіл кування з хворим спостерігається відсутність мов-
леннєвих реакцій, що змінюється появою мовлення при 
зупинці спілкування; ознака психічного неґативізму. 

САБАТІ (SABATHIE) СИМПТОМ – розширення 
яремних вен; можлива ознака аортиту або аневризми 
аорти.

САБІНІЗМ – отруєння ялівцем козачим.
САБО (D. SZABO) СИМПТОМ – гіпестезія ділян-

ки шкіри нижче латеральної щиколотки; ознака ішіасу.
САБРАЗЕ (J. E. SABRAZES) СИМПТОМ – при за-

киданні ноги на ногу в позиції сидячи виникає біль у ді-
лянці клубово-крижового зчленування; ознака гострого 
сакроілеїту.

САБУР – згущений сік листків різних видів бага-
торічних трав’янистих рослин алое; застосовується як 
проносне.

САБУРАЛЬНИЙ (лат. saburra пісок) – такий, що 
стосується неприємного запаху із шлунка чи природ-
ного бруду. 

САБУРО (R. J. A. SABOURAUD) СИН Д РОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом, можливе аутосомно-рецесивне успадку-
ван ня) аномалій: переміжна аплазія во лосся та помут-
ніння кришталика; ді ти народжуються з нормальним 
оволосінням, однак потім волосся в них випа дає і пізні-
ше відростає дуже нерівномірно.

САБУРО – ПРІЄРА – ТРЕНЕЛЯ (R. J. A. SABOU-
RA UD – M. PRIEUR – M. TRENÉL) СИНДРОМ – 
див.: Сабуро синдром.

САҐІТАЛЬНИЙ – термін в анатомії людини та ви-
щих тварин з двобічною симетрією; саґітальна середин-
на площина – умовна площина, що поділяє тіло людини 
поздовжньо на дві половини – праву і ліву.

САҐІТАЛЬНИЙ СИНУС ВЕРХНІЙ – див.: Синус 
саґітальний верхній.

САҐІТАЛЬНИЙ СИНУС НИЖНІЙ – див.: Синус 
саґітальний нижній.

САДИЗМ – статеве збочення, при якому статеве за-
доволення досягається шляхом заподіяння фізичних і 
психічних травм партнеру, жорстокого з ним поводжен-
ня.

САДОМАЗОХІЗМ – статеве збочення у вигляді 
поєднання проявів садизму і мазохізму.

САЗМЕНА (S. SUZMAN) СИМПТОМ – якщо хво-
рий, що стоїть, з силою нахиляється вперед і його руки 
звисають вільно вниз, то на бокових поверхнях тулуба і 

на спині промацуються пульсуючі колатеральні артерії; 
ознака стенозу перешийка аорти.

САЙМОНА (C. E. SIMON) СИМПТОМ (1) – полі-
урія у хворих раком молочної залози; ознака метастазу 
в гіпофіз.

САЙМОНА (J. SIMON) СИМПТОМ (2) – відсут-
ність кореляції між дихальними рухами діафраґми і 
грудної клітки; ознака початкової стадії менінґіту.

САЙРІАКСА (E. F. CYRIAX) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спричинюється ковзанням хрящів ребра, 
які тиснуть на нерви біля міжхрящових суглобів, внаслі-
док чого виникає біль у ділянці хряща, іррадіація болю в 
плечовий пояс і плече, що нагадує біль при стенокардії.

САЙТ – точка на хромосомі або на хромосомній 
карті, яка відповідає локалізації мутації або хромосом-
ного диска.

САКАДОВАНЕ ДИХАННЯ – див.: Дихання сака-
доване.

САКР- – [сакро-; анат. os sacrum – крижова кістка; 
лат. sacer – священний (у давнину крижову кістку нази-
вали «священною», як найбільшу кістку хребта)] – час-
тина складних слів, яка означає належність до крижо-
вої кістки.

САКРАЛІЗАЦІЯ – вроджена аномалія попереково-
крижового відділу хребта, яка проявляється повним або 
частковим злиттям останнього поперекового хребця з 
крижовою кісткою; розрізняють такі форми С.: 1) кіст-
кова двобічна або однобічна С., при якій збільшені по-
перечні відростки (обидва або один) зливаються з боко-
вими масами крижової кістки;  2) хрящова двобічна або 
однобічна С., при якій масивний поперечний відросток 
LV утворює синхондроз з боковою масою крижової кіс-
тки; 3) суглобова однобічна або двобічна С., при якій 
збіль шений попе речний відросток LV утворює аномаль-
ний суглоб (неоартроз) з боковою масою крижової кіст-
ки; клінічна картина С. визначається її формою; кістко-
ва і хрящова С., як правило, клінічно не проявляються; 
при суглобовій формі С. спосте рігаються болі внаслідок 
розростання остеофітів по краях суглобових поверхонь 
та випинанням або випадінням міжхребцевого диска; 
однобічна хрящова і особливо суглобова С. може суп-
роводжуватися сколіозом внаслідок бокової клиноподіб-
ної форми тіла LV, що може призвести до статичної та 
динаміч ної недостатності всього поперекового відділу 
хребта і більш раннього розвитку дистрофічних змін у 
між хребцевих дисках та хребцях.

САКРАЛЬНИЙ – такий, що стосується крижів; кри-
жовий.

САКРО- – див.: Сакр-.
САКРОДИНІЯ – біль у крижах, у крижовій ділян-

ці.
САКРОІЛЕЇТ – запалення крижово-клубового суг-

лоба.
САКРОКОКСИТ – запалення крижово-клубового 

суглоба, суглоба між крижовою та клубовою кістками.
САКРО-КОКЦИГЕАЛЬНИЙ – крижово-куприко-

вий; такий, що одночасно стосується крижової кістки і 
куприка.
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САКРО-ЛЮМБАЛЬНИЙ – крижово-поперековий; 
такий, що стосується крижової кістки та поперекової 
ділянки.

САКТОСАЛЬПІНКС – мішкоподібне утворення 
маткових труб, яке розвивається при облітерації матко-
вого і ампулярного відділів труби та накопичення в ній 
запального ексудату.

САКУЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин сферичного 
мішечка перетинчастого лабіринту.

САЛАТ ПОСІВНИЙ (LACTUCA SA TIVA L.) – 
однорічна овочева рослина з родини складноцвітих. 
Дія: ранозагоювальна, запобігаюча авітамінозу С, за-
спокійлива.

САЛДІНО – НУНАНА (R. M. SAL DINO – CH. D. NO-
O NAN) СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; 
спостерігається нерівномірний розвиток кісткової речо-
вини черепа, хребців, кісток тазу і кінцівок; метафізарна 
дисплазія довгих трубчастих кісток; полідактилія, знач-
но укорочені, такі що нагадують лапи тварин, кінців-
ки; часто поєднується з транспозицією великих судин, 
атрезіями шлунково-кишкового тракту та сечостатевої 
системи; полікіс тозом нирок; смерть протягом перших 
тижнів або місяців життя.

САЛІ (H. SAHLI) ВЕНОЗНА КОРОНА – див.: Салі 
синдром. 

САЛІ (H. SAHLI) СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який розвивається у хворих з закупоркою верхньої по-
рожнистої вени; спостерігається у верхній частині груд-
ної клітки розширення вен; місцями вони утворюють 
сплетення.

САЛІВ- (саліво-; лат. saliva – слина) – частина склад-
них слів, яка означає належність до слини.

САЛІВАЦІЯ – надмірне виділення слини, слиноте-
ча.

САЛІВО- – див.: Салів-.
САЛІВОҐЛАНДУЛЬОЗ ЕПІДЕМІЧНИЙ – захво-

рювання вірусної етіолоґії, яке характеризується знач-
ним збільшенням привушних, інколи підщелепних, за-
лоз без помітного погіршення загального стану.

САЛІВОҐРАФІЯ – див.: Сіалоґрафія.
САЛІУРЕЗ – див.: Саліурія.
САЛІУРІЯ – надмірне виведення солей з сечею.
САЛІЦИЛАТИ – лікарські препарати саліцилової 

кислоти; застосовуються як протиревматичні, болеза-
спокійливі і жарознижуючі засоби.

САЛІЦИЛІЗМ – див.: Отруєння аспірином та інши-
ми саліцилатами.

САЛІЦИЛОВИЙ – такий, що належить до саліци-
лових сполук.

САЛУРЕТИКИ – сечогінні лікарські засоби, які ре-
алізують діуретичний ефект шляхом підсилення виве-
дення з орґанізму іонів натрію і хлору.

САЛУРІЯ – див.: Саліурія.
САЛЬВІОЛІ (G. SALVIOLI) СИНДРОМ – спадко-

ва гіпофосфатемічна дистрофія кісток з комплексними 
порушеннями діяльності ц. н. с. та ендокринними роз-
ладами; хвороба починається в дитинстві; у крові – гіпо-
фосфатемія; розвивається ґенералізована атрофія кісток 

з тонкою кортикальною субстанцією і декальцинозом; 
клінічно спостерігається загальна остеодистрофія з бо-
лями  в кістках при рухах, розладом ходьби, спонтан-
ними переломами і вторинними деформаціями кісток; 
атрофія м’язів нижніх кінцівок; ураження екстрапіра-
мідного шляху з хореоатетоїдними розладами рухів; за-
стигла міміка, ґінекомастія, гіперґеніталізм.

САЛЬМОНЕЛА (SALMONELLA) – рід паличко-
подібних ґрамвід’ємних бактерій, що належать до триби 
Esche richieae, родини Entero bacteriaceae; С. – дрібні па-
лички з закругленими кінцями від 1 до 3 мкм довжиною 
і 0,5–0,8 мкм шириною; як правило, рухливі, внаслідок 
наявності перитрихіально розміщених джгутиків; біль-
шість С. патоґенні для людини, тварин і птахів.

САЛЬМОНЕЛЬОЗ – гостре інфекційне захворюван-
ня, яке характеризується переважним ураженням шлун-
ково-кишкового тракту; збудниками С. є мікроорґанізми, 
що належать до роду Salmonella; джерелом інфекції при 
С. є різні тварини; можливе також зараження від люди-
ни – хворого і носія сальмонел; інкуба ційний період ко-
ливається від кількох годин до 2–3 діб, частіше біля 24 
годин; розрізняють такі клінічні форми С.: ґастроінтес-
тинальну, яка має перебіг за ґастритичним, ґастроенте-
ритичним і ґастроентероколітичним варіантами; ґене-
ралізовану форму з тифоподібним і септико-піємічним 
варіантами перебігу; бактеріоносійство (гостре, хроніч-
не, транзиторне); ґастроінтестинальна форма  С. харак-
теризується переважанням диспептичних симптомів, 
інтоксикації та гарячки; ґастритична форма характери-
зується повторним блюванням, відчуттям тяжкості та 
болями в епіґастральній ділянці, відрижкою, знижен-
ням апетиту, помірним зневоднюванням; тривалість за-
хворювання – 3–4 дні; при ґастроентеритичній формі 
поряд з симптомами ґастриту спостерігаються значні 
випорожнення до 10–15 разів за добу, водянисті, корич-
невого або зеленуватого кольору, з різким смердючим 
запахом та домішкою слизу; тривалість проносу до 4–7 
днів; розвиток захворювання супроводжується підйомом 
температури до 38–39°, дифузними болями в череві; для 
тяжкого перебігу хвороби характерні профузне повторне 
блювання; випорожнення частіше 10–15 разів за добу, 
що супроводжується інтенсивними болями в навколо-
пупковій або епіґастральній ділянках, в окремих випад-
ках болі поширюються по всьому череві; температура 
39–40° спостерігається протягом 5 днів і більше; у па-
толоґічний процес можуть утягуватися печінка, жовчо-
вивідні шляхи, підшлункова залоза, нирки та інші внут-
рішні орґани; при ґастроентероколітичній формі С. по-
ряд з симптомами, характерними для ґастроентериту, у 
пер ші дні захворювання, а інколи і піз ніше, з’являються 
болі внизу черева; випорожнення в розпалі хвороби ста-
ють мізерними, складаються із мутного зеленого слизу, 
інколи з домішкою крові; нормалі зація випорожнень у 
більшості хворих наступає протягом першого тижня; 
підвищена температура тримається 2–4 дні; при тяж-
кому перебігу захворювання випорожнення спостеріга-
ються більше, ніж 10 разів за добу; пронос продовжуєть-
ся 7–10 днів, розвивається зневоднення орґанізму, різко 
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виражена інтоксикація; ґенералізована форма С. харак-
теризується відносною тривалістю гарячкового періоду 
та переважанням у клінічній картині проявів інтокси-
кації; при тифоподібному варіанті захворювання може 
починатися як з явищ ґастроентериту, так і з гарячки 
без будь-яких проявів ураження шлунково-кишкового 
тракту; гарячка хвилеподібного або неправильного ти-
пу (температура до 38–39°) триває упродовж 10–14 днів; 
сеп тико-піємічний варіант розвивається внаслідок ґене-
ралізації процесу при ґастроінтестинальній формі за-
хворювання, але може виникнути і без попередніх ознак 
ураження шлунково-кишкового тракту; виникає, як пра-
вило, в осіб, послаблених іншими захворюваннями та 
в новонароджених; спостерігається утворення гнійних 
вогнищ з наявністю сальмонел у легенях, плеврі, пери-
карді, нирках, мозкових оболонках, підшкірній тканині, 
печінці, селезінці та інших орґанах; можливі ускладнен-
ня С.: інфекційно-токсичний шок, гостра ниркова недо-
статність, тромбоз судин, частіше брижі; менінґіт, ендо-
кардит, васкуліт, остеоміє літ, гепатит, пневмонія та ін.

САЛЬНИК (OMENTUM) – складка вісцеральної 
очеревини; розрізняють малий і великий С.

С. ВЕЛИКИЙ (OMENTUM MA JUS) – С., який ут-
ворюється листками очеревини, що покривають стінки 
шлунка і з’єднуються на його великій кривизні; від шлун-
ка С. в. йде до поперечної ободової кишки і продовжуєть-
ся вниз, покриваючи на зразок фартуха петлі тонкої киш-
ки; потім він повертає догори, зростається із поперечною 
ободовою кишкою та її брижею і переходить у парієталь-
ну очеревину задньої стінки черевної порожнини. 

С. МАЛИЙ (OMENTUM MINUS) – дуплікатура 
очеревини, яка йде від воріт печінки до малої кривизни 
шлунка та дванадцятипалої кишки; складається із печін-
ково-шлункової і печінково-дуоденальної зв’язок.

САЛЬНИКОВА КИШЕНЯ ВЕРХНЯ – див.: Саль-
никове заглиблення верхнє.

САЛЬНИКОВА КИШЕНЯ НИЖНЯ – див.: Саль-
никове заглиблення нижнє.

САЛЬНИКОВА СУМКА (BURSA OMENTALIS) – 
частина порожнини очеревини, яка являє собою щіли-
ноподібний простір, розміщений в основному позаду 
малого сальника та шлунка і сполучається з загаль-
ною порожниною очеревини через сальниковий от-
вір; у С. с. розрізняють передню, ліву, нижню і задню 
стінки; передню стінку складають малий сальник, шлу-
нок і шлунково-ободова зв’язка; ліву стінку – шлунко-
во-діафраґмальна, шлунково-селезінкова, селезінково-
ниркова зв’язки і частина поверхні селезінки; нижню 
стінку – ліва частина брижі поперечної ободової кишки; 
задню стінку, складну за формою, утворюють парієталь-
на очеревина, за якою розміщені підшлункова залоза, 
ліві нирка і надниркова залоза, черевний відділ аорти з 
її галузками, нижня порожниста вена, а також реберно-
діафраґмальний плевральний синус.

САЛЬНИКОВЕ  ЗАГЛИБЛЕННЯ  ВЕРХНЄ 
(RECESSUS SUPERIOR OMENTALIS) – частина 
сальникової сумки, яка прилягає до хвостатої частки 
печінки. 

САЛЬНИКОВЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ НИЖНЄ (RECE-
SSUS INFERIOR OMENTALIS) – частина сальникової 
сумки, яка розміщена між пілоричним відділом шлунка 
та підшлунковою залозою.

САЛЬНИКОВИЙ – такий, що стосується сальни-
ка. 

САЛЬНИКОВИЙ ОТВІР [FORAMEN EPIPLOI-
CUM (WINSLOWII)] – отвір, що сполучає сальни-
кову сумку з черевною порожниною; С. о. діаметром 
14–45 мм, обмежений спереду печінково-дуоденаль-
ною зв’язкою, позаду очеревиною, що покриває ниж-
ню порожнисту вену, і печінково-нирковою зв’язкою, 
вгорі хвостатою часткою печінки, внизу дванадцятипа-
лою кишкою.

САЛЬНИКО-ДУРАЛЬНИЙ АНАС ТО МОЗ – див.: 
Оментодуральний анастомоз.

САЛЬНІ ЗАЛОЗИ – шкірні залози, які виділяють 
специфічний секрет – шкірне сало; С. з. мають гро-
ноподібну форму; розміщені по всій шкірі, за винят-
ком долоней та підошовної поверхні ступні; біль шість 
С. з. виділяє секрет у верхню третину волосяної сум-
ки.

САЛЬНОГО ОБЛИЧЧЯ СИМПТОМ – підвище-
на секреція сальних залоз шкіри обличчя; ознака пар-
кінсонізму.

САЛЬПІНҐ- (сальпінґо-; грец. salpinx, salpingos – 
труба) – частина складних слів, яка означає належність 
до маткової труби або до слухової труби.

САЛЬПІНҐЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення мат-
кової труби.

САЛЬПІНҐІТ – запалення маткових труб; зустрі-
чається частіше в жінок молодших 35 років, що ведуть 
активне статеве життя; мікроорґанізми, які викликають 
С., у більшості випадків заносяться при статевих зноси-
нах, інколи при пологах або аборті; основним збудни-
ком  С. часто є Chlamydia trachomatis; у вогнищах запа-
лення виявляються також ін ші аеробні і анаеробні мік-
роорґанізми.

САЛЬПІНҐО- – див.: Сальпінґ-.
САЛЬПІНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не досліджен-

ня маткових труб після заповнення їх контрастною ре-
човиною.

САЛЬПІНҐОЛІЗИС – хірурґічне відновлення про-
хідності маткових труб.

САЛЬПІНҐО-ОВАРІЕКТОМІЯ – хірурґічне вида-
лення маткової труби та яєчника.

САЛЬПІНҐООТИТ – див.: Євстахіїт.
САЛЬПІНҐООФОРИТ – див.: Аднексит.
САЛЬПІНҐОСКОПІЯ – візуальне дослідження ба-

рабанного і глоткового отворів євстахієвої труби за до-
помогою спеціальних пристроїв.

САЛЬПІНҐОСТОМАТОМІЯ – див.: Сальпінґо-
стомія.

САЛЬПІНҐОСТОМАТОПЛАСТИКА – див.: Саль-
пінґостомія.

САЛЬПІНҐОСТОМІЯ – хірурґічне утворення от-
вору в матковій трубі, який сполучає її порожнину з че-
ревною порожниною.
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САЛЮСА (R. SALUS) СИМПТОМ – вени сіт-
ківки ока після перехрещення з артерією відхиляють-
ся; розрізняють 3 ступені вираженості С. с.: І (початко-
вий) ступінь – спостерігається тільки звуження вени; ІІ 
ступінь – звуження та дугоподібне зміщення вени в міс-
ці перехрещення з артерією; ІІІ ступінь – вена в місці 
перехрещення з артерією стає невидимою, внаслідок її 
зміщення в глибину сітківки; ознака склеротичної стадії 
артеріальної гіпертонії.

САЛЮСА – ҐУННА (R. SALUS – R. M. GUNN) 
СИМПТОМ – див.: Салюса симптом.

САММІТА (R. SUMMITT) СИНДРОМ – спадко-
вий синостоз черепа в поєднанні з синдатилією.

САМНЕРА (F. W. SUMNER) СИМПТОМ – легка 
пальпація ділянки клубової ямки підвищує тонус м’язів 
черевної стінки; ознака гострого живота.

САМОГУБСТВО – навмисне позбавлення себе 
життя.

САМОДОПОМОГА – подання допомоги самому 
собі.

САМОЙЛОВА – ВЕНКЕБАХА (А. Ф. СА  МОЙ-
ЛОВ – K. F. WENCKE BACH) ПЕРІОДИ – повторю-
вані пе ріоди серцевої діяльності, протягом яких спос-
терігається наростання з кожним серцевим циклом збіль-
шення часу проведення імпульсу збудження в будь-яко-
му відділі провідникової системи, що досягає ступеня 
повного переривання проведення, після чого тимчасово 
провідність покращується; потім процес повторюється.

САМОНАВІЮВАННЯ – навіювання, спрямова-
не на будь-які види власної психічної діяльності, а та-
кож на деякі функції нервової системи та внутрішніх 
орґанів.

САМООЦІНКА – оцінка власної особи, її значення, 
достоїнства, недоліків, а також здійснених вчинків; під 
дією переважаючого настрою в психічно хворих С. мо-
же змінюватися.

САМОПЕРЕТРАВЛЮВАННЯ – посмертні зміни 
орґанів, що наступають внаслідок дії травних соків.

САМОПОДРАЗНЕННЯ – штучно вироблена форма 
поведінки тварин і людини, спрямована на самостиму-
ляцію емоціоґенних структур власного мозку з метою 
виникнення позитивних емоцій.

САМОПОШКОДЖЕННЯ – пошкодження, нанесене 
самому собі навмисно або випадково через неуважність.

САМОРЕҐУЛЯЦІЯ – автоматичне підтримування 
сталого стану в біолоґічних системах.

САМОСВІДОМІСТЬ – усвідомлення людиною се-
бе як особи з характерними для неї світосприйманням, 
цілями, інтересами, мотивами.

САНАРЕЛЛІ – ЗДРОДОВСЬКОГО (G. SANAREL-
LI – П. Ф. ЗДРОДОВСЬКИЙ) ФЕНОМЕН – анафілак-
тоїдний гемораґічний синдром, який гостро розвиваєть-
ся при введенні гомолоґічних або гетеролоґічних бак-
терійних продуктів; характеризується поширеним ура-
женням капілярів судинної системи.

САНАТОРІЙ – лікувально-профілактична устано-
ва для лікування хворих, переважно, природними ліку-
вальними фізичними факторами в поєднанні з фізіоте-

рапією, лікувальною фізкультурою та лікувальним хар-
чуванням, при дотримуванні певного режиму, що забез-
печує повноцін не лікування і відпочинок хворих.

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ВІД БІР – сукупність 
медичних заходів, які проводяться з метою виявлення 
показань до курортного лікування, а також визначен-
ня місця, медичного профілю санаторію, тривалості і 
сезону санаторно-курортного або амбулаторно-курор-
тного лікування.

САНАЦІЯ – оздоровлення.
САНАЦІЯ ПОРОЖНИНИ РОТА – комплекс за-

ходів з оздоровлення орґанів порожнини рота, які здійс-
нюються з метою профілактики стоматолоґічних захво-
рювань у дітей та дорослих.

САНҐВІНІК – людина з сильним, рухливим, урів-
новаженим типом нервової системи.

САНҐВІНОЛЕНТНИЙ – такий, що містить кров, 
забарвлений кров’ю, з кров’ю; кров’янистий.

САНДЕРСА (J. SANDERS) СИМПТОМ – пульса-
ція в надчеревній ділянці, яка спостерігається неозброє-
ним оком; ознака констриктивного перикардиту.

САНДЕРСА (M. SANDERS) СИНДРОМ – вірусне 
епідемічне захворювання очей, виникненню якого спри-
яють певні метеоролоґічні фактори (туман, імла); роз-
вивається гострий кон’юнктивіт, підпухання преурику-
лярних лімфатичних вузлів.

САНІТАР- – див.: Сан(о)-.
САНІТАР – особа молодшого медичного персоналу 

(без спеціальної медичної підготовки), що працює в лі-
кувально-профілактичній або санітарно-епідеміолоґіч-
ній установах.

САНІТАРІЯ – система гіґієнічних заходів, спрямо-
ваних на оздоровлення умов побуту і праці людини.

САНІТАРНА ОБРОБКА – 1) миття людей з од-
ночасною дезінфекцією (дезінсекцією) їхньої білизни, 
одягу, житла та транспортних засобів, які здійснюються 
як профілактичний (інколи – протиепідемічний) захід, 
спрямований на попередження можливого поширення 
деяких заразних хвороб; 2) частина спеціальної оброб-
ки, яка включає заходи щодо видалення з поверхні тіла 
людини біолоґічних засобів ураження, радіоактивних 
або отруюючих речовин.

САНІТАРНА ОСВІТА – частина про філактичної 
діяльності орґанів та установ охорони здоров’я, яка 
спрямована на гіґієнічне навчання та виховання насе-
лення з метою його залучення до активної участі в охо-
роні здоров’я.

САНІТАРНА ОЧИСТКА – система заходів щодо 
збирання, зберігання та знешкодження відходів.

САНІТАРНЕ ЧИСЛО – відношення кількості азоту 
ґумусу до всієї кількості орґанічного азоту в пробі ґрун-
ту; показник санітарного стану ґрунту.

САНІТАРНИЙ – такий, що стосується здоров’я, 
оздоровлення, охорони здоров’я населення, підтримки 
чистоти та гіґієни; гіґієнічний, оздоровчий.

САНІТАРНИЙ ЛІКАР – фахівець, що отримав за-
кінчену вищу медичну освіту санітарно-гіґієнічного 
профілю.
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САНІТАРНІ НОРМИ – офіційні нормативні доку-
менти, які визначають мінімальні і (або) граничні зна-
чення деяких кількісних показників, що характеризують 
фактори оточуючого середовища.

САНІТАРНО-ГІҐІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 
дослідження, які проводяться з метою вивчення фак-
торів виробничого і оточуючого середовища та оцінки 
їх впливу на здоров’я людини.

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНА СЛУЖБА – 
служба, яка забезпечує розробку, проведення і коорди-
націю санітарно-профілактичних і протиепідеміолоґіч-
них заходів, спрямованих на охорону здоров’я населен-
ня від впливу шкідливих факторів оточуючого середо-
вища, поліпшення санітарно-гіґієнічних умов праці, по-
буту, навчання.

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОҐІЧНА СТАНЦІЯ – 
спеціалізований заклад санітарно-епідеміолоґічної 
служби, що виконує функції санітарного нагляду від-
повідної території, орґанізовує попередження і лікві-
дацію інфекційних, паразитарних та професійних за-
хворювань, здійснює лабораторні дослідження і дезін-
фекційне обслуговування в процесі санітарно-протиепі-
демічних заходів.

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА – територія, роз-
міщена між джерелом за бруднення оточуючого середо-
вища та найближчим жилим районом або іншим місцем 
проживання людей.

САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ – сис-
тема санітарно-гіґієнічних, лікувально-профілактичних, 
ветеринарно-санітарних, комунальних і адміністратив-
них заходів, що постійно проводяться і спрямовані на 
попередження заразних захворювань.

ДЕ САНКТІСА – КАККЬОНЕ (C. DE SANCTIS – 
A. CACCHIONE) СИНДРОМ – спадкова хвороба, яка 
характеризується слабоумством різного ступеня вираже-
ності, малим зростом, гіпоплазією статевих орґанів, піґ-
ментною ксеродермією та невролоґічними розладами.

САН(О)- (лат. sanus – здоровий; sano – лікувати; 
sanitarius – сприятливий для здоров’я) – частина склад-
них слів, яка означає належність до здоров’я, до оздо-
ровлення, до санітарії.

САНОҐЕНЕЗ – динамічний комплекс захисно-
пристосувальних процесів, які виникають при дії на 
орґанізм над звичайного подразника і розвиваються  уп-
родовж захворювання та спрямовані на відновлення 
змін самореґуляції орґанізму.

САНОЛОҐІЯ – теорія і практика формування, збе-
реження і зміцнення здоров’я; основними завданнями 
С. є: розробка і реалізація уявлення про суть здоров’я, 
побудова методів його оцінки; кількісна оцінка здоров’я 
індивіда, розробка на цій основі систем скринінґу і моні-
торинґу за станом здоров’я населення; формування «пси-
холоґії здоров’я»; зміцнення здоров’я індивіда, забезпе-
чення первинної і вторинної профілактики захворювань; 
розробка проґрам зміцнення здоров’я популяції.

САНСКРИТ – див.: Вірґхата.
САНСОМА (A. E. SANSOM) СИМПТОМ (1) – при 

наближенні стетоскопа до губ хворого вислуховується 

шум, синхронний пульсу; ознака аневризми грудного 
відділу аорти.

САНСОМА (A. E. SANSOM) СИМПТОМ (2) – 
значне розширення меж серцевої тупості в ІІ–ІІІ 
міжребер’ях; ознака ексудативного перикардиту.

САНТОНІ (SANTONI) СИМПТОМ – при перкусії 
над ділянкою кісти поряд з нею вислуховується корот-
кий звук; ознака кісти; при ехінококовій кісті цей симп-
том не спостерігається.

САНФІЛІППО (S. J. SANFILIPPO) СИНДРОМ – 
див.: Санфіліппо хвороба.

САНФІЛІППО (S. J. SANFILIPPO) ХВОРОБА – 
спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) захворювання, зумовлене недостатністю різно-
манітних ферментів, що беруть участь в обміні ґлі-
козаміноґлікану – гепарансульфату; порушення ката-
болізму гепарансульфату призводить до накопичення 
його в різних орґанах: головному мозку, печінці, се-
лезінці; виділені три типи С. х.: при І типі відсутній 
фермент гепаран-N-сульфатаза (гепарансульфатаміні-
даза), при ІІ типі – N-ацетил-α-ґлюкозамінідаза, при 
ІІІ типі – α-ґлюкозамінідаза; клінічно проявляється в 
ранньому дитячому віці; характеризується проґресу-
ючим зниженням інтелекту, порушеннями мовлення, 
розладами поведінки, аґресивністю, змінами скелета 
та внутрішніх орґанів; перебіг захворювання проґре-
суючий. 

САП – інфекційне захворювання з групи зоонозів, 
яке спричинюється Pseudo monas mallei; джерелом ін-
фекції для людини, звичайно, є хворі коні, інколи інші 
однокопитні тварини; зараження відбувається при пот-
раплянні на пошкоджену шкіру або слизові оболонки 
гною від хворої тварини; зараження через їжу та воду, 
а також аероґенним шляхом відбувається рідко; інку-
баційний період 1–5 діб, інколи 2–3 тижні; протікає з 
утворенням специфічних ґранульом, некрозом та на-
гноєнням уражених тканин, а також явищами інток-
сикації.

САП НЕСПРАВЖНІЙ – див.: Меліоїдоз.
САПНА ҐРАНУЛЬОМА – ґранульома, яка утво-

рюється при сапі; складається спочатку з розміщених 
на її периферії гістіоцитів, що мають вигляд епітеліоїд-
них клітин; потім у центрі ґранульоми з’являються лей-
коцити і починається розпад клітин; поступово кількість 
клітин, що розпадаються, та лейкоцитів збільшується, 
і виникає пустула; пустули зливаються і утворюється 
абсцес. 

САПОНІНИ – складні орґанічні безазотисті сполуки 
з групи ґлікозидів; характерною ознакою С. є здатність 
утворювати легкопінисті колоїдні розчини; особливо ба-
гато С. у рослинах родини розових і гвоздикових; С. за-
стосовують у медицині для виготовлення відхаркуваль-
них і сечогінних засобів; багато С. – отруйні.

САПОНІФІКАЦІЯ – перетворення жирів у мило за 
допомогою лугів.

САПОТОКСИНИ – отруйні сапоніни.
САПРЕМІЯ – гнилокрів’я; гнильне отруєння 

крові.
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САПРО- (грец. sapros – гнилий) – частина складних 
слів, яка означає «гнилий», «такий, що гниє», «такий, 
що належить до гниття».

САПРОБИ – див.: Сапробіонти. 
САПРОБІОНТИ – орґанізми, що живуть у водо-

ймах, забруднених орґанічними речовинами; склад та 
кількість С., їхня структура використовується для виз-
начення ступеня забрудненості водойм покидьками та 
стічними водами промислових підприємств. 

САПРОБНІ ОРҐАНІЗМИ – див.: Сапробіонти.
САПРОҐЕННІ БАКТЕРІЇ – бактерії, що спричи-

няють гниття.
САПРОПЕЛИ – мулові відкладення переважно 

орґанічного складу з незначним вмістом мінеральних 
речовин (як правило, менше 1 г/л), що залягають у ра-
йоні озер тундрової, лісотундрової та лісової зон.

САПРОФАҐИ – тварини, які існують за рахунок 
орґанічних речовин, що розпадаються, і які є їхньою 
їжею, а часто і середовищем проживання.

САПРОФІТИ – рослинні орґанізми, які використо-
вують для живлення готові орґанічні сполуки, рештки 
мертвих рослин і тварин; до С. належить багато бак-
терій, грибів, деякі види водоростей та вищих рослин. 

САПФІЗМ – див.: Трибадія.
САРДОНІЧНИЙ – злісно-насмішкуватий, в’їдливий, 

глузливий.
САРДОНІЧНИЙ СМІХ – стійка гримаса, яка спос-

терігається при правці і зумовлена судомним скорочен-
ням міміч них м’язів; характеризується відтягненням 
кутів рота донизу і дозаду з утворення зморщок та скла-
док шкіри; брови та крила носа дещо підняті, а щелепи 
міцно стиснуті. 

САРКАСТИЧНИЙ – уїдливо-глузливий, ущипли-
вий. 

САРК- (сарко-; грец. sarx, sarkos – м’ясо, плоть) – 
частина складних слів, яка означає «м’ясо, м’ясистий», 
«належний до попереково-смугастих м’язових волокон», 
«належний до саркоми».

САРКОЗИН – CH3NHCH2COOH; N-метильоване 
похідне амінокислоти ґліцину; проміжний продукт об-
міну деяких азотистих основ і амінокислот, один із по-
передників ґліцину і серину в орґанізмі.

САРКО- – див.: Сарк-.
САРКОЗИНЕМІЯ – порушення обміну саркозину 

внаслідок дефекту ферменту саркозиндегідроґенази; 
клінічно спостерігається розумова відсталість; можли-
вий доброякісний перебіг. 

САРКОЇД – ураження шкіри при саркоїдозі; харак-
теризується виникнення горбиків у шкірі та підшкір-
них вузлів.

САРКОЇД ДАР’Є – РУССІ – див.: Дар’є – Руссі 
саркоїд.

САРКОЇД ДИСЕМІНОВАНИЙ ВУЗЛУВАТИЙ – 
див.: Дар’є – Руссі саркоїд.

САРКОЇД ОБМОРОЖЕНИЙ – див.: Обмороже-
ний вовчак.

САРКОЇД ПІДШКІРНИЙ – див.: Дар’є – Руссі сар-
коїд.

САРКОЇД РОЗСІЯНИЙ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: 
Дар’є – Руссі саркоїд.

САРКОЇДОЗ – полісистемне ґранульоматозне захво-
рювання невідомої етіолоґії, яке гістолоґічно характери-
зується наявністю епітеліоїдних горбиків у різних орґа-
нах і тканинах; симптоматика залежить від локалізації 
та вираженості ураження; С. зустрічається переважно у 
віці від 20 до 40 років; для С. характерні множинні епі-
теліоїдні ґранульоми без казеозу з невеликим некрозом 
або без нього, які можуть розсмоктуватися або призво-
дять до фіброзу; ґранульоми, звичайно, появляються в 
медіастинальних та периферійних лімфатичних вузлах, 
легенях, печінці, очах і шкірі, рідкісніше в селе зінці, 
кіст ках, суглобах, скелетних м’язах, серці та ц. н. с.; 
розрізняють 3 форми С.: внутрішньогрудну, позагрудну 
і ґенералізовану, при якій торакальні прояви захворю-
вання поєднуються з ураженням інших орґанів.

САРКОЛЕМА – оболонка, що оточує поперечно-
смугасте м’язове волокно. Внутрішня частина С. є ти-
повою клітинною мембраною; зовнішня її частина ут-
ворена густим переплетенням тонких колаґенових фіб-
рил. С. завдяки своїй еластичності сприяє скороченню 
м’язового волокна, а також виконує захисну функцію.

САРКОМА – злоякісна пухлина, що розвивається з 
елементів сполучної тканини.

САРКОМА ГЕМОРАҐІЧНА МНОЖИННА КА-
ПОШІ – див.: Капоші саркома множинна гемораґічна.

САРКОМА ІДІОПАТИЧНА МНОЖИННА ГЕ-
МОРАҐІЧНА – див.: Капоші саркома множинна гемо-
раґічна.

САРКОМА ПІҐМЕНТНА МНОЖИННА – див.: 
Капоші саркома множинна гемораґічна.

САРКОМА ХОДЖКІНА – див.: Ходжкіна сарко-
ма.

САРКОМА ШМІНКЕ – див.: Шмінке пухлина.
САРКОМА ЮІНҐА – див.: Юінґа пухлина.
САРКОМАТОЗ – стан, що характеризується утво-

ренням численних сарком.
САРКОМАТОЗ ТЕЛЕАНҐІЕКТАТИЧНИЙ – див.: 

Капоші саркома множинна гемораґічна.
САРКОПЛАЗМА – основна речовина клітин та 

м’язових волокон. В С. розміщені структурні елементи 
клітин: ядра, міофібрили тощо, а також утвори, харак-
терні лише для С. – саркосоми. С. містить білкові та ін-
ші необхідні для скорочення м’язів речовини – міоґен, 
міоальбумін, міоґлобулін, міозин.

САРКОПСИЛЬОЗ – паразитарне за хворювання, яке 
спричинюється пісчаною блохою (Tunga penetrans); зус-
трічається в тропічних зонах Америки та Африки; за-
пліднені самки проникають в епідерміс шкіри тварин 
або людини; передні сеґменти тіла блохи, яка проникла 
в шкіру, через 5–6 днів збільшуються до розмірів горо-
шини; живлячись кров’ю хазяїна, блоха відкладає яй-
ця, які вільно випадають у оточуюче середовище через 
виступаючий із шкіри людини або тварини задній кі-
нець тіла блохи; із яйця через 2–4 дні виходить безнога 
личинка, яка на 11–20 день перетворюється в лялечку, а 
ще через 11 днів – у дорослу особину; блохи уражають 
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шкіру пальців ніг під виступаючою частиною нігтів і 
між пальцями, інколи шкіру спини, потилиці, рук; па-
разитування блохи в шкірі викликає свербіж, болі; нав-
коло тіла блохи розвивається запальний інфільтрат з на-
ступним нагноєнням.

САРКОСПОРИДІОЗ – протозооз зоонозної при-
роди, який спричинюється саркоспоридіями – пара-
зитичними найпростішими роду Sarcocystis, родини 
Sarcocystidae, ряду Coccidiida, класу Spo rozoa; медичне 
значення мають 3 види саркоспоридій: Sarcocystis suiho-
minis i Sarcocystis bovihominis – збудники кишкового С.; 
Sarcocystis linde man ni – збудник м’язового С.

С. КИШКОВИЙ – клінічна форма С.; джерелом ін-
вазії для людини є велика рогата худоба та свині; лю-
дина заражається, вживаючи в їжу сире або недостат-
ньо термічно оброблене м’ясо, що містить саркоцисти; 
інвазія в більшості випадків протікає безсимптомно; 
разом з тим у деяких осіб спостерігається нездужан-
ня, відсутність апетиту, явища ентериту, інколи енте-
роколіту.

С. М’ЯЗОВИЙ – клінічна форма С.; зараження лю-
дини відбувається при проковтуванні спороцист або 
ооцист; у кишечнику людини відбувається вивільнен-
ня спорозоїтів, які дають початок безстатевому циклу 
розмноження, що відбувається в клітинах ендотелію су-
дин м’я зів серця, глотки, язика, кінцівок; інвазія частіше 
протікає безсимптомно; інколи спостерігається набряк-
лість, м’язова слаб кість, м’язові болі, вогнищеві міози-
ти, нездужання, бронхоспазм, еозинофілія.

САРКОЦИСТОЗ – див.: Саркоспоридіоз.
САРТЛАНСЬКА ХВОРОБА – див.: Юксовсько – 

Сартланська хвороба.
САССУН ГОСПІТАЛЮ (HOSPITAL SASSOON) 

СИНДРОМ – див.: Госпіталю Сассун синдром.
САТАНОФОБІЯ – див.: Демонофобія.
САТИРІАЗ – надмірне, хворобливе підвищення ста-

тевого потягу в чоловіків.
САТИРІАЗИС – див.: Сатиріаз.
САТТОНА (R. L. SUTTON) НЕВУС – див.: Сатто-

на хвороба.
САТТОНА (R. L. SUTTON) ХВОРОБА – поєднан-

ня внутрішньодермального невусу та вітиліґо; ураження 
частіше буває множинним, розміщується, головним чи-
ном, на шкірі тулуба, верхніх кінцівок, інколи на шкірі 
обличчя; має вигляд червоно-коричневого вузлика ок-
руглої або овальної форми, діаметром 4–5 мм, який 
злегка вивищується над поверхнею шкіри і оточений 
кільцем депіґментованої шкіри.

САТУРАЦІЯ – насичення рідин вуглекислим ґа-
зом.

САТУРНА КІЛЬЦЕ – ознака, зумовлена стоншен-
ням і підвищеною прозорістю склер та просвічуванням 
судинної оболонки; спостерігаються голубі склери, а 
частина їх, яка прилагає до рогівки, має білий колір.

САТУРНІЗМ – хронічне отруєння людини свин-
цем; характеризується переважно порушеннями в сис-
темі крові, ураженнями нервової системи та шлунково-
кишкового тракту; зміни біохімічних показників крові, 

які викликані інтоксикацією свинцем, складаються з по-
рушень порфіринового обміну та зрушень у червоній 
крові.

САУРІАЗ – див.: Іхтіоз.
САХАРАЗИ – ферменти, які каталізують гідролітич-

не розщеплення сахарози та деяких трисахаридів.
САХАРОЗА – С12Н22О11; вуглевод з групи дисаха-

ридів; при гідролізі під впливом кислот або ферменту 
сахарази розщеплюється на ґлюкозу і фруктозу.

СВЕРБЕЦЬ – захворювання шкіри, які характери-
зуються свербежем та висипами у вигляді папул, урти-
кацій та папуловезикул.

С. ВЕСНЯНИЙ – див.: Гетчинсона хвороба (1).
С. ВУЗЛОВИЙ ГАЙДА – різновид С., який часті-

ше зустрічається в жінок з нестійкою психікою у віці 
30–40 років; клінічна картина характеризується напа-
доподібним сильним свербежем та утворенням щільних 
ізольованих буруватих або сіруватих папул діаметром 
до 0,5–1 см, напівкулеподібної форми, які піднімають-
ся над поверхнею шкіри; поверхня папул гладенька або 
бородавчаста, покрита щільними роговими лусочками, 
гемораґічними кірками; типова локалізація – розгиналь-
ні поверхні кінцівок; перебіг хронічний. 

СВЕРБЕЦЬ ГЕБРИ – див.: Гебри пруриґо.
С. ДИТЯЧИЙ – див.: Строфулюс.
С. ДОРОСЛИХ ХРОНІЧНИЙ – С., який розви-

вається в осіб, що страждають захворюваннями шлун-
ково-кишкового тракту, печінки, нирок та мають вогни-
ща хронічної інфекції; на шкірі з’являються вузлики з 
везикулою на верхівці, щільні дрібні сіруваті папули, 
уртикарії, розчухи, що покриваються гемораґічними 
кірками; вогнища ураження лока лізуються переважно 
на розгинальних поверхнях кінцівок, сідницях; перебіг 
хронічний з періодичними загострен нями.

С. ЗИМОВИЙ – хронічний рецидивуючий С., який, 
звичайно, локалізується на ногах у чоловіків; загострю-
ється, як правило, у холодну пору року.

С. ЛІМФАТИЧНИЙ – гемодермії, які проявляють-
ся у вигляді С. 

С. ЛІМФАТИЧНИЙ ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ – див.: 
С. лімфатичний.

С. ЛІМФАТИЧНИЙ ДЮБРЕЯ – див.: С. лімфа-
тичний.

С. ЛІТНІЙ – див.: Гетчинсона хвороба (1).
С. СОНЯЧНИЙ – див.: Гетчинсона хвороба (1).
СВЕРБЕЦЬ ДІАТЕЗНИЙ – див.: Нейродерміт ди-

фузний.
СВЕРБЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ – див.: Нейродерміт ди-

фузний.
СВЕРБЕЦЬ ПРОСТИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ХРОНІЧ-

НИЙ – див.: Нейродерміт обмежений.
СВЕРБІЖ ДИФУЗНИЙ З ЛІХЕНІ ЗАЦІЄЮ – див.: 

Нейродерміт дифузний.
СВЕРБІЖ ОБМЕЖЕНИЙ З ЛІХЕНІФІКА-

ЦІЄЮ – див.: Нейродерміт обмежений.
СВЕРБІЖ ШКІРНИЙ – своєрідне відчуття, яке 

викликає потребу чуха тися. Розрізняють фізіолоґічний 
свербіж, який виникає у відповідь на адекватні подраз-
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нення, і патолоґічний свербіж, що виникає при пато-
лоґічних станах орґанізму.

СВЗП [LADD – АБРЕВІАТУРА ЛАТИНСЬКИХ 
СЛІВ: LACRIMA (СЛЬО ЗА), AURICULA (ВУХО), 
DENS (ЗУБ), DIGITUS (ПАЛЕЦЬ)] – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
двобічних аномалій; спостерігається гіпоплазія або ап-
лазія слізної точки (punctum lacrimale) з закупоркою 
слізно-носової протоки; лійкоподібні вушні раковини, 
приглухуватість різного ступеня; зменшені пробкоподіб-
ні бокові верхні різці та помірна дисплазія зубної емалі; 
клинодактилія V пальця руки, подвоєна фаланґа велико-
го пальця руки та синдактилія.

СВИНЕЦЬ – Pb; хімічний елемент  ІV групи пе-
ріодичної системи Менделє єва; порядковий номер 82, 
атомна ваґа 207,2; природний С. складається із суміші 
5 ізотопів – 208, 207, 206, 204 і 202; С. і його сполуки, 
особливо свинцевоорґанічні сполуки жирного ряду, ма-
ють високу токсичність і становлять значну професійну 
шкідливість для працюючих з ними.

СВИНЦЕВА ОБЛЯМІВКА – смужка бузково-
сірого кольору по краю ясен та зубів, яка виникає при 
хронічному отруєнні свинцем.

СВИНЦЕВИЙ КОЛОРИТ – землисто-сірий колір 
обличчя, який розвивається при хронічному отруєнні 
свинцем.

СВИНЦЕВІ КОЛЬКИ – симптомокомплекс, який 
часто спостерігається при вираженій формі інтоксика-
ції свинцем; характеризується переймистими болями в 
череві, стійким запором (його тривалість може досяга-
ти 10–14 днів), який не під дається дії послаблюючих за-
собів; підйомом артеріального тиску, часто в поєд нанні 
з брадикардією; підвищенням температури тіла, а також 
помірним лейко цитозом, темно-червоним кольором сечі 
(внаслідок виділення великої кількості порфіринів); ін-
коли С. к. супроводжуються ураженням сечових шляхів 
і проті кають як ниркові кольки.

СВИСТ – неперервний високий звук, який утво-
рюється при проходженні ґазу через вузькі повітронос-
ні шляхи.

СВІДОМІСТЬ – 1) вища форма відбиття дійсності, 
яка характеризує духовну активність людини, здатність 
ідеального відображення об’єктивної реальності; 2) стан 
неспання з нормальним перебігом психічних процесів, 
який забезпечується взаємодією великих півкуль голо-
вного мозку з їх конґітивними функціями та автивацій-
них механізмів ретикулярної формаціїї стовбура (сітки 
їх ядер та з’єднуючих їх волокон, які займають значну 
частину проміжного мозку, середнього мозку, мосту та 
довгастого мозку); ретикулярна активуюча система яв-
ляє собою функціональний, а не морфолоґічний утвір, 
локалізується в серединних структурах проміжного моз-
ку та верхніх відділах стовбура; вона отримує аферентні 
сиґнали від численних соматичних вісцеральних, слухо-
вих та зорових сенсорних шляхів і передає їх у ретику-
лярні ядра таламуса, які в свою чергу активують великі 
зони, локалізовані по всій корі великого мозку. Найбільш 
частими причинами порушення свідомості є: 1) супра-

тенторіальні об’ємні ураження (епідуральна або субду-
ральна гематома, інфаркт чи крововилив у мозок, пухли-
на мозку або абсцес); 2) субтенторіальні ураження (ін-
фаркт, пухлина або травма стовбура мозку, крововилив 
у мозочок); 3) дифузні і метаболічні ураження мозку: 
[(травми – струс, забій або поранення мозку); аноксія 
або ішемія (непритомість, серцева аритмія, інфаркт ле-
гень, легенева недостатність, отруєння СО, васкуліти при 
колаґенозах)]; епілепсія; стани після епілептичних на-
падів; субарахноїдальні крововиливи; екзоґенні інтокси-
кації (етиловим спиртом, барбітуратами, морфієм, герої-
ном, метиловим спиртом); наслідки гіпотермії; ендоґенні 
інтоксикації та дефіцитні стани (уремія, печінкова кома, 
діабетичний ацидоз, гіпоґлікемія, гіпонатріємія); епілеп-
тичний статус психомоторних нападів; 4) психічні (пси-
хоґенні) розлади: симуляція, істерія, кататонія. Клінічні 
прояви захворювань, що супроводжуються порушенням 
свідомості: 1) інфаркт або крововилив у головний мозок: 
наявність серцево-судинної патолоґії або артеріальної 
гіпертензії; початок гострий з симптомами дисфункції 
стовбура; часто спостерігається асиметрія лиця; пульс, 
дихання та температура змінені; зіниці, як правило, різ-
ної величини, реакції відсутні; вогнищеві невролоґічні 
симптоми; при комп’ютерній томоґрафії або маґнітно-
резонансній томоґрафії ознаки внутрішньочерепного 
крововиливу чи інфаркту головного мозку; 2) черепно-
мозкова травма: порушення свідомості розвиваються го-
стро або поступово; часто виявляються зовнішні ознаки 
травми або дані про неї в анамнезі; зіниці, як правило, 
асиметричні, їх реакції загальмовані або відсутні; харак-
тер дихання різний; пульс – спочатку частий, потім рід-
кий; температура підвищена або нормальна; артеріаль-
ний тиск непостійний; рефлекси змінені, часто спостері-
гається нетримання сечі; 3) гостре алкогольне отруєння: 
запах алкоголю із рота; як правило, спостерігається со-
пор, а не кома, реакції на больові подразники збережені; 
лице та кон’юнктиви гіперемовані;зіниці помірно розши-
рені, симетричні, реаґують на свтло; дихання глибоке та 
шумне, але без хрипів; температура тіла нормальна або 
дещо знижена; вміст алкоголю в крові вище 200 мг%; 
4) діабетичний ацидоз: початок поступовий; фруктовий 
запах із рота; шкірні покриви сухі, лице гіперемоване; 
гіпервентиляция; ґлюкозурія; кетонурія; гіперґлікемія; 
метаболічний ацидоз в крові; 5) гіпоґлікемія: початок 
може бути гострим; проявляється судомами, яким пе-
редують запаморочення, нудота, блювання, серцебиття, 
підвищене потовиділення, головний біль, болі в череві, 
відчуття голоду; гіпертермія; шкірні покриви бліді та во-
логі; реакції зіниць збережені; глибокі рефлекси підси-
лені; симптом Бабінського; під час нападу гіпоґлікемія; 
6) епілепсія: в анамнезі епілептичні напади; початок рап-
товий з судомами; часто спостерігається нетримання сечі 
або калу; на язиці сліди свіжих прикусів або рубці після 
попередніх нападів; дихання, як правило, в межах нор-
ми; реакції зіниць збережені; 7) запаморочення: рапто-
вий початок, часто внаслідок емоційної реакціїї або бло-
кади серця; втрата свідомості рідко буває тривалою або 
глибокою; пульс спочатку рідкий, потім частий та слаб-
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кий; у горизонтальному положенні свідомість швидко 
відновлюється.

СВІДОМІСТЬ АЛЬТЕРНУЮЧА – див.: Свідо-
мості розщеплення.

СВІДОМІСТЬ АФЕКТИВНО-ЗВУЖЕНА – різке 
обмеження обсягу свідомості зі збереженням лише емо-
ційно важливих зв’язків з оточуючим; розвивається го-
стро при психоґеніях.

СВІДОМОСТІ РОЗЩЕПЛЕННЯ – розлад само-
свідомості з втратою усвідомлення єдності ідентич-
ності «Я», який характеризується чуттєвим переживан-
ням розщеплення особи хворого на дві одночасно існу-
ючі особи.

СВІЖОЦИТРАТНА КРОВ – гемотранс фузійний за-
сіб; заготовлюється безпосередньо перед переливанням 
на одному  із стабілізуючих розчинів.

СВІТА (R. D. SWEET) СИНДРОМ – фібрильний 
дерматоз, який проявляється гарячкою типу континуа 
(38–39°), рожевими болючими анулярними висипами, 
що нагадують бляшки, на тулубі, обличчі, шиї, ногах; 
часто спостерігаються міалґії (в окремих випадках – ар-
трит з ексудативними явищами); епі склерит.

СВІТЛИЙ ПРОМІЖОК – період пси хічного захво-
рювання, під час якого цілком, або майже цілком, від-
сутні симптоми хвороби.

СВІТЛО – див.: Випромінювання ви диме.
СВІТЛОБОЯЗНЬ – аномальна непереносимість світ-

ла; зустрічається в осіб з слабкою піґментацією; може 
бути ознакою кератиту, увеїту, гострого нападу ґлау коми 
або травматичного пошкодження епітелію рогівки.

СВІТЛОВЕ ГОЛОДУВАННЯ – порушення жит-
тєдіяльності людини і тварин внаслідок тривалої відсут-
ності або недостатності безпосередньої дії на орґанізм 
сонячного випромінювання в цілому або окремих його 
складових частин.

СВІТЛОКОАҐУЛЯЦІЯ ОКА – див.: Фотокоаґуля-
ція ока.

СВІТЛОЛІКУВАННЯ – див.: Фототерапія. 
СВІФТА (H. SWIFT) ХВОРОБА – див.: Акро-

динія.
СЕБІНА (A. B. SABIN) СИНДРОМ – серонеґа-

тивний токсоплазмоз (псевдотоксоплазмоз), прояви 
якого відповідають клінічній картині класичного токсо-
плазмозу; спостерігається гідроцефалія, хоріоретиніт і 
вогнища обвапнування в мозку; крім того, виникають 
енофтальм, мікрофтальм, судоми, затримка розумового 
і фізичного розвитку.

СЕБІНА (A. B. SABIN) ТРІАДА – див.: Себіна син-
дром.

СЕБО- (лат.: sebum – сало) – частина складних слів, 
яка означає належність до шкірного жиру, до сальної 
залози.

СЕБОБЕЗОАР – чужорідне тіло шлунка, яке являє 
собою жирове каміння із деяких видів жирів.

СЕБОЛІТ – конкремент у сальній залозі.
СЕБОРЕЙНА КОРОНА УННА – див.: Унна себо-

рейна корона.
СЕБОРЕЙНИЙ – такий, що стосується себореї.

СЕБОРЕЯ – захворювання, що характеризується 
підвищенням або зменшенням виділення шкірного жи-
ру зміненого хімічного складу; першими ознаками С. є 
різке посилення виділення жиру на шкірі обличчя, особ-
ливо в носощічних складках, шкірі волосистої части-
ни голови, спини, грудей; шкіра цих ділянок блищить 
від великої кількості шкірного жиру, волосся сальне, 
злипається; устя фолікулів волосся та вивідних проток 
сальних залоз розширені, часто закупорені сально-ро-
говою пробкою – комедоном; з часом можуть розвива-
тися ускладнення: атерома, вульгарні вугрі, еритематоз-
но-сквамозні ураження волосистої частини голови типу 
лупи і себорейної екземи, піодермія, себорейне облисін-
ня; залежно від консистенції шкірного сала та характеру 
виникаючих ускладнень виділяють такі форми справж-
ньої С.: рідку, густу і змішану.

С. ГУСТА – форма справжньої (жирної) С., при якій 
саловиділення збільшене незначно, але спостерігаєть-
ся більш щільна консистенція шкірного сала, що пе-
решкоджає його вільному виходу на поверхню шкіри; 
внаслідок цього виникають численні, часто великі, ко-
медони, атероми та вугрі з в’ялим перебігом, які можуть 
зберігатися до 30 і більше років, викликаючи значні руб-
цеві зміни шкіри.

С. ЖИРНА – С., яка зумовлена гіперфункцією саль-
них залоз.

С. ЗМІШАНА – форма справжньої (жирної) С., яка 
характеризується ознаками як густої, так і рідкої С.

С. ЛУСКАТА – див.: С. суха.
С. РІДКА – форма справжньої (жирної) С., яка ха-

рактеризується більш рідкою, ніж у нормі, консистен-
цією шкірного сала та різко підсиленим саловиділен-
ням; може протікати без утворення вульгарних вугрів; 
до 20–25-річного віку саловідділення нормалізується.

С. СПРАВЖНЯ – див.: С. жирна.
С. СУХА – С., зумовлена гіпофункцією сальних за-

лоз; характеризується підвищеною кератинізацією, дріб-
ним лущенням та сухістю шкіри.

С. ПСОРІАЗИФОРМНА – див.: Лишай азбесто-
подібний.

СЕБОЦИСТОМАТОЗ – див.: Пілосебоцистома-
тоз.

СЕБОЦИТ – секреторна клітина сальної залози.
СЕВЕРА (SEVER) СИНДРОМ – спонтанний асеп-

тичний некроз епіфіза п’яткової кістки; проявляється 
болями в ділянці п’ятки.

СЕВЕСТРА – ЖАКЕ (L. A. SEVEST RE – L. M. L. JA-
C QUET) ПОСТЕРОЗИВНИЙ СИФІЛОЇД – див.: Си-
філоїд постерозивний колоподібний.

СЕҐЕНА (E. SEGUIN) СИМПТОМ – загальні, лег-
кі, короткочасні м’язові скорочення; можливий провіс-
ник епілептичного нападу.

СЕҐЛА (J. E. SEGLAS) ЗОРОВІ ВЕРБАЛЬНІ ГА-
ЛЮЦИНАЦІЇ – див.: Галюцинації зорові вербальні.

СЕҐМЕНТ – відрізок, частина орґана або іншого 
анатомічного утворення.

СЕҐМЕНТАРНА РЕЗЕКЦІЯ – див.: Сеґментекто-
мія. 
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СЕҐМЕНТАРНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, рефлек-
торна дуга яких замикається на рівні одного або кількох 
сусідніх сеґментів спинного мозку.

СЕҐМЕНТАРНІ РОЗЛАДИ – розлади іннервації, 
які свідчать про ураження відповідного сеґмента спин-
ного мозку; характеризуються руховими, чутливими і 
(або) веґетативними розладами в певній зоні сеґментар-
ної іннервації.

СЕҐМЕНТАЦІЯ – ділення на рівні частини, утво-
рення сеґментів; процес розвитку заплідненого яйця.

СЕҐМЕНТЕКТОМІЯ – видалення одного або кіль-
кох сеґментів орґана в межах міжсеґментарних анато-
мічних меж.

СЕҐМЕНТНИЙ ПОДІЛ – див.: Сеґментація.
СЕҐРЕГАЦІЯ – (у біолоґії) виділення будь-яких но-

вих структурних одиниць живої матерії (біоценозів, видів, 
підвидів, популяцій, клітин, ядер, хромосом, ґенів та ін.) у 
процесі її розвитку; процеси С. лежать в основі еволюції 
орґанічного сві ту і протікають упродовж тривалоґо часу.

СЕДАНА (J. SEDAN) СИМПТОМ – при спробі 
конверґенції очей виникає косоокість, що розходиться; 
ознака ураження заднього поздовжнього пучка.

СЕДАТИВНИЙ – заспокійливий.
СЕДАТИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські за-

соби, що мають заспокійливу дію на ц. н. с. без явних 
порушень її функцій.

СЕДЕРБЕРҐА (G. SODERBERGH) СИМПТОМ – 
див.: Вуздечки симптом.

СЕДИМЕНТАЦІЯ – утворення осаду; осадження, 
осідання.

СЕЗАРІ (A. SEZARY) РЕТИКУ ЛЬОЗ – див.: 
Еритродермія ретикулярна.

СЕЗАРІ (A. SEZARY) СИНДРОМ – див.: Еритро-
дермія ретикулярна.

СЕЗОННОСТІ ІНДЕКС – епідеміолоґічний індекс, 
що являє собою відношення числа випадків хвороби за 
календарні місяці з найбільшою або з найменшою за-
хворюваністю до загальнорічної захворюваності; С. і. є 
кількісним показником сезонних коливань інтенсивності 
епідемічного процесу.

СЕЙБІНА (A. B. SABIN) ТРІАДА – симптомоком-
плекс, який спостерігається при токсоплазмозі; харак-
теризується поєднанням гідроцефалії, хоріоретиніту та 
вогнищ обвапнування, які виявляються при рентґено-
лоґічному дослідженні.

СЕЙКА (SEYK) СИМПТОМ – зникнення залеж-
ності зміни меж серцевої тупості від різних фаз дихан-
ня; можлива ознака злипливого перикардиту.

СЕЙЛА (L. SALE) СИМПТОМ – ослаблення ди-
хання на боці ураження внаслідок обмеження рухів 
діафраґми, яке можна виявити при рентґенолоґічному 
дослідженні; ознака гострого запалення в черевній по-
рожнині. 

СЕЙНТА (CH. F. M. SAINT) СИНДРОМ – поєд-
нання жовчнокам’яної хвороби з діафраґмальною гри-
жею і дивертикулом товстої кишки.

СЕЙНТА (CH. F. M. SAINT) ТРІАДА – див.: Сейн-
та синдром.

СЕЙПА (M. F. SEIP) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
аномалій; хвороба, звичайно, проявляється в кінці пер-
шого року життя; спостерігається ґенералізована ліпо-
дистрофія, гіперліпемія; гепатомеґалія; інсуліностійкий 
діабет, підвищення основного обміну; часто – полікіс-
тоз яєчників, м’язова дистрофія і затримка розумового 
розвитку; інколи поєднується з системним і кістозним 
анґіоматозом, який уражає в основному дрібні судини.

СЕЙСМІЧНИЙ – такий, що пов’язаний з явища-
ми землетрусу.

СЕЙСМОКАРДІОҐРАМА – ґрафічний запис вібра-
ції тіла, що спричиняється скороченнями серця.

СЕЙСМОКАРДІОҐРАФІЯ – реєстрація механічних 
коливань (вібрацій) грудної клітки, пов’язаних з діяль-
ністю серця; використовується для вивчення сили серце-
вих скорочень та фазового аналізу серцевого циклу. 

СЕЙСМОТЕРАПІЯ – див.: Електросудомна тера-
пія.

СЕКВЕСТР – змертвіла частина будь-якого орґана.
СЕКВЕСТРАЦІЯ – відділення змертвілої тканини 

від здорової; утворення секвестру.
СЕКВЕСТРАЦІЯ ЛЕГЕНЕВА – вроджене форму-

вання ділянки легені ізольовано від бронхіальної сис-
теми; кровопостачання здійснюється аберантною ар-
терією, яка відходить від аорти.

СЕКВЕСТРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення сек-
вестру.

СЕКВЕСТРОТОМІЯ – хірурґічний розтин секвес-
тральної капсули з метою видалення секвестру.

СЕКВОЇЗ – альвеоліт алерґічної природи, який ви-
никає внаслідок вдихання грибків, що веґетують на 
тирсі червоного дерева.

СЕКЛЮЗІЯ – відділення передньої камери ока від 
задньої кільцеподібними синехіями внаслідок зрощення 
райдужної оболонки з передньою поверхнею криштали-
ка біля краю зіниці.

СЕКРЕТАНА (H.-F. SECRETAN) СИНДРОМ – 
посттравматичний набряк тильних поверхонь кистей та 
ступень, який виникає через кілька днів після травми; 
спостерігається значне обмеження згинання пальців (за 
виключенням великого пальця); біль при спробі згинати 
пальці; реґресує набряк повільно.

СЕКРЕТАНА (H.-F. SECRETAN) ХВОРОБА – 
див.: Секретана синдром.

СЕКРЕТИ – специфічні сполуки, що виділяються 
залозами в оточуюче середовище орґанізму.

СЕКРЕТИН – один із пептидних ґастроінтестиналь-
них гормонів, який синтезується в основному в S-кліти-
нах дванадцятипалої кишки та в проксимальній частині 
порожної кишки; С. збільшує обсяг секреції та виділення 
бікарбонатів підшлунковою залозою, стимулюючи кліти-
ни її екзокринної частини; викликає підсилення секреції 
електролітів печінкою (підвищує секрецію і зменшує ре-
абсорбцію натрію та бікарбонатів) та дванадцятипалою 
кишкою; підсилює холерез, потенціює стимулюючу дію 
холецистокінін-панкреозиміну на моторику жовчного 
міхура і ферментовидільну діяльність підшлункової за-
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лози; гальмує секрецію соляної кислоти з одночасним 
підсиленням секреції пепсину залозами шлунка; підви-
щує інкрецію інсуліну, гальмує інкрецію ґлюкаґону і 
ґастрину; знижує перистальтичну активність шлунка, 
дванадцятипалої кишки і тонус нижнього стравохідно-
го сфінктера, а також швидкість проліферації кишкових 
епітеліоцитів; підвищує кровотік у підшлунковій залозі, 
інвертазну і мальтазну активність тонкої кишки; збіль-
шує серцевий викид крові і кровотік в орґанах черевної 
порожнини; підсилює ренальне виділення води, натрію, 
калію і бікарбонатів; стимулює ліполіз.

СЕКРЕТИН ШЛУНКОВИЙ – див.: Ґастрин.
СЕКРЕТОРНИЙ – такий, що стосується секреції 

або її продуктів; видільний.
СЕКРЕЦІЯ – процес утворення і виділення зало-

зистими утворами людини і більшості тварин специфіч-
них продук тів – секретів, потрібних для життєдіяльності 
орґанізму або для підтримування виду.

СЕКС- (сексо-, сексуал-; лат. sexus – стать; sexualis – 
статевий) – частина складних слів, яка означає «стате-
вий», «такий, що стосується статі».

СЕКСОЛОҐІЯ – наука про статеве розрізнення, ста-
теве виховання та поведінку.

СЕКСОПАТОЛОҐІЯ – галузь медицини, що вив-
чає етіолоґію, патоґенез, клініку, перебіг і проґноз ста-
тевих розладів, а також питання їхнього лікування та 
профілактики.

СЕКСУАЛЬНА АНГЕДОНІЯ – переживання ерек-
ції та еякуляції без почуття насолоди під час орґазму.

СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА – система диференціа-
ції статевих ролей, відповідні стереотипи маскулінності 
та фемінності, соціальні інститути і норми, що реґулю-
ють статеве життя, і відповідні обряди та звичаї.

СЕКСУАЛЬНА СИСТЕМА ЧОЛОВІКА – система 
реалізації певних сексолоґічних феноменів чоловіка, що 
забезпечуються чотирма складовими: 1) нейрогумораль-
на складова, пов’язана з діяльністю глибоких структур 
мозку і всієї системи ендокринних залоз; вона забез-
печує вираженість статевого потягу і відповідну збуд-
ливість усіх відділів нервової системи, що реґулюють 
статеву активність; 2) психічна складова, що пов’язана 
з діяльністю кори головного мозку, визначає спрямо-
ваність статевого потягу, полегшує виникнення ерекції 
до моменту інтроїтуса (введення статевого члена в піх-
ву) і забезпечує специфічні для людини форми прояву 
статевої активності, у тому числі відповідність поведін-
кових реакцій умовам конкретної ситуації та морально-
етичним вимогам; 3) ерекційна складова, анатомо-фізіо-
лоґічним субстратом якої є сеґментарні спинномозкові 
центри ерекції з їх екстраспінальними відділами, а та-
кож статевий член, що є кінцевим виконавчим орґаном, 
який забезпечує, головним чином, механічний бік ста-
тевого акту; 4) еякуляторна складова, яка ґрунтується 
на інтеґрації кількох структурних елементів, від перед-
міхурової залози з її власним нервовим апаратом до па-
рацентральних часток кори головного мозку, що забез-
печує головне біолоґічне завдання статевої активності – 
виділення чоловічої заплід нюючої основи.

СЕКСУАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я – комплекс соматичних, 
емоційних, інтелектуальних та соціальних аспектів сек-
суального існування людини і її здатність до кохання; за-
значене передбачає: 1) здатність до задоволення та кон-
тролю як сексуальної поведінки, так і дітородної функ-
ції згідно з нормами соціального та особистого життя; 
2) позбавлення відчуття боязні, сорому, провини, хиб-
них уявлень та інших чинників, що гальмують сексу-
альні прояви й порушують інтимні стосунки; 3) відсут-
ність орґанічних розладів, захворювань, недостатності 
функцій, що перешкоджають реалізації сексуальної та 
дітородної функцій. 

СЕКСУАЛЬНИЙ – статевий, пов’язаний зі стате-
вими зносинами; такий, що стосується статі, статевої 
функції.

СЕКСУАЛЬНИЙ ЕКСЦЕС – здійснення чоловіком 
більше одного статевого акту (з еякуляцією) у межах 
однієї доби.

СЕКСУАЛЬНІ ІГРИ – 1) дії сексуальних партнерів 
з метою взаємного збудження, які здійснюються на по-
передній стадії підготовчих ласк; 2) дії дітей, які є про-
явами еротизму.

-СЕКТОР – (-секція; лат. seco, sectum – розрізати, 
розтинати, оперувати; section – розрізання) – частина 
складних слів, яка означає розрізання.

СЕКЦІЙНА – приміщення, де здійснюються роз-
тини трупів.

СЕКЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – набір інс-
трументів, що використовується для виконання розти-
ну трупа.

-СЕКЦІЯ – див.: -Сектор.
СЕКЦІЯ (трупа) – див.: Аутопсія.
СЕЛЕЗІНКА [LIEN (SPLEN)] – непарний парен-

хіматозний орґан, розміщений у черевній порожнині; 
виконуює імунолоґічну, фільтраційну та кровотворну 
функції, бере участь в обміні речовин; вага С. у до-
рослої людини складає 140–200 г, довжина 80–150 мм, 
ширина 60–90 мм, товщина 40–60 мм; С. є орґаном, 
який у структурному і функціональному плані являє 
собою неначе два орґани; один із них – біла пульпа – 
є частиною імунної системи і складається із періар-
теріальних лімфатичних муфт та ґермінативних цент-
рів, а інший – червона пульпа – виконує фаґоцитарну 
функцію і складається із макрофаґів та ґранулоцитів, 
що вистилають судинні простори; функція білої пуль-
пи: 1) синтез ґуморальних захисних факторів – анти-
тіл (можуть також синтезуватися патолоґічні аутоан-
титіла до циркулюючих формових елементів крові); 
2) утворення і дозрівання В- і Т-лімфоцитів та плазма-
тичних клітин; функція червоної пульпи: 1) видален-
ня клітинного та субклітинного матеріалу (наприклад, 
бактерій або  старих формових елементів крові); при 
імунних цитопеніях клітини, навантажені антитілами, 
фаґоцитуються макрофаґами і ґранулоцитами червоної 
пульпи; 2) депонування формових елементів, особли-
во лейкоцитів і тромбоцитів; 3) затримка еритроцитів 
та видалення різ них внутрішньоеритроцитарних вклю-
чень та цілих ядер; 4) гемопоез, який у нормі відбу-
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вається в С. тільки в плода; у постнатальному житті у 
випадках пошкодження кістково-мозкових синусоїдів 
кровотворні клітини можуть потрапляти в загальний 
кровотік і знову заселяти селезінку і печінку в дорос-
лої людини.

СЕЛЕЗІНКА БЛУКАЮЧА – селезінка, яка надмір-
но зміщується внаслідок слабкості зв’язкового апарату, 
вродженої відсутності брижі шлунка; така селезінка ви-
сить на судинно-зв’язковій ніжці, що відходить від під-
ковоподібної частини дванадцятипалої кишки, і може 
перекручуватися навколо своєї осі; хворі скаржаться на 
відчуття тиску та болі в череві перехідного характеру; 
повторне перекручування ніжки селезінки може викли-
кати клінічну картину гострого живота; при цьому се-
лезінка частіше збільшена в розмірах, щільна, на розрізі 
темно-червоного кольору зі значними вогнищами некро-
зу; заворот, що повільно розвивається, призводить до 
своєрідного колікваційного некрозу селезінки, інколи до 
зрощень її з оточуючими петлями кишечника, а потім і 
до непро хідності кишечника.

С. ДОДАТКОВА – вроджене розростання селезін-
кової тканини поза селезінкою; С. д. (від однієї до кіль-
кох сотень) можуть розміщуватися у воротах основної 
селезінки та за ходом селезінкових судин, у сальни-
ку, дуґласовому просторі; клінічно цей стан не прояв-
ляється.

С. МАЛЯРІЙНА – макроскопічні зміни селезінки 
при малярії, зумовлені гемосидерозом та накопиченням 
піґменту в макрофаґах синусів; характеризується підви-
щеною щільністю, значним збільшенням з дрібновогни-
щевою сірою піґментацією на розрізі.

С. ПЛЯМИСТА – макроскопічні зміни селезінки 
при гострій крововтраті та шоку; характеризується збіль-
шенням, в’ялістю та плямистим ви глядом вна слідок не-
рівномірного кровонаповнення.

С. ПОЛИВ’ЯНА – селезінка з різко потовщеною 
фіброзною капсулою; ознака хронічного полісерозиту.

С. ПОРФІРНА – макроскопічні зміни селезінки при 
ґенералізованому лімфоґранульоматозі; характеризуєть-
ся підвищеною щільністю, збіль шенням та множинними 
сірими вузликами на розрізі.

С. САГОВА – макроскопічні зміни селезінки, які 
спостерігаються при вогнищевих відкладаннях амілої-
ду, переважно в лімфоїдних фолікулах; характеризуєть-
ся збільшенням, підвищеною щіль ністю та наявністю 
на розрізі жовтувато-сірих ділянок, що нагадують зер-
на саго.

С. САЛЬНА – макроскопічні зміни селезінки при 
дифузному відкладанні амілоїду; характеризується збіль-
шенням, підвищеною щільністю та характерним саль-
ним блиском поверхні розрізу.

С. В СЕЛЕЗІНЦІ – вроджений розвиток у центрі се-
лезінки іншої селезінки, яка має свою капсулу.

С. СЕПТИЧНА – макроскопічні зміни селезінки 
при сепсисі, зумовлені гіперплазією лімфоїдної ткани-
ни, повнокрів’ям синусів та скупченням у них лейко-
цитів; характеризується збіль шенням, в’ялістю; з повер-
хні роз різу можна отримати значний зшкрібок.

С. ЧАСТКОВА – вроджені втягнення фіброзної кап-
сули селезінки, які поділяють її на окремі частки.

С. ШИНКОВА – див.: Селезінка сальна.
СЕЛЕЗІНКОВА КИШЕНЯ – див.: Селезінкове за-

глиблення.
СЕЛЕЗІНКОВЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ (RE CESSUS 

LIENALIS) – випинання сальникової сумки вліво до 
воріт селезінки.

СЕЛЕКТИВНА ДЕКОНТАМІНАЦІЯ – вибіркова 
елімінація із шлунково-кишкового тракту людини ае-
робних бактерій (ґрамнеґативних паличок і ґрампози-
тивних коків) та грибків з метою підвищення резистен-
тності орґанізму до інфекції.

СЕЛЕКТИВНІ СЕРЕДОВИЩА – живильні сере-
довища для виділення із досліджуваного матеріалу пев-
них мікро орґанізмів.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ – вибірковість, ступінь здат-
ності до вибірковості.

СЕЛЕКТИНИ – лектиноподібні молекули клітин-
ної адгезії, що мають здатність специфічного пізнаван-
ня певних вуглеводів; С. мають три різновиди – E-, L- i 
P-селектини, що експресуються як на лейкоцитах (L-се-
лектин), так і на ендотеліальних клітинах (Е-селектин, 
Р-селектин).

Е-СЕЛЕКТИН (ENDOTELIAL-LEUKOCYTE 
ADHESION MOLE CULE, ELAM-1) – С., що син-
тезується в ендотеліальних клітинах при досить три-
валій, порядку 4 годин, дії прозапальних аґентів (ен-
дотоксин, IL-1, TNF), а також пероксиду водню; Е.-с. 
забезпечує зв’язування нейрофілів на поверхні ендо-
телію, що передує масовій еміґрації; вважається клю-
човим фактором захисної ролі нейтрофілів у здоровому 
орґанізмі та при розвитку запалення.

L-СЕЛЕКТИН (LYMPHOCYTE HOMING RE-
CEPTOR, MEL-14) – С., який постійно експресуєть-
ся на поверхні лімфоцитів, нейтрофілів, макрофаґів 
та бере участь в еміґрації цих клітин як при запаль-
них процесах, так і в нормі; забезпечує вихід із крові 
В-лімфоцитів у пейєрові бляшки і Т-лімфоцитів у пе-
риферійні лімфатичні вузли, що мають відповідно ре-
цептори на високому ендотелії їх венул; ця адгезія 
інґібується  антитілами до L-селектину та нейрамі ні-
дазою.

Р-СЕЛЕКТИН (GMP-140 АБО PADGEM) – С., що 
являє собою мембранний протеїн ґранул тромбоцитів 
і ендотеліальних клітин; у нормі Р-селектини відсутні 
на поверхні ендотелію і містяться в спеціальних ґра-
нулах ендотеліальних клітин та тромбоцитів; при дії 
запального стимула з оточення судин (антиґен, тром-
бін, лімфокіни) Р-селектини появляються на люміналь-
ній поверхні ендотелію та поверхні тромбоцитів; при 
цьо му опосередковується контакт нейтрофілів та мо-
ноцитів з ендотелієм, а активовані тромбоцити набу-
вають здат ність, у свою чергу, активувати нейтрофіли 
та макрофаґи.

СЕЛЕКЦІЯ – 1) наука, що розробляє теорію та ме-
тоди створення нових та вдосконалення існуючих форм 
рослин і тварин; вибір, підбір.



926  СЕЛЕН – СЕНІЛІЗМ

СЕЛЕН – Se; хімічний елемент VІ групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 34, атомна 
вага 78,96;  С. має 6 стабільних ізотопів з масовими чис-
лами 74, 76, 77, 78, 80, 82 і 17 радіоактивних ізотопів з 
масовими числами від 68 до 91; С. належить до біоґен-
них мікроелементів; С. і його сполуки є небезпечними 
промисловими отрутами.

СЕЛЕНА – ҐЕЛЛЕРСТЕДТА (W. CE ELEN – 
N. GELLERSTEDT) CИН Д РОМ – див.: Ідіопатичний 
гемосидероз легень.

СЕЛЕРА ПАХУЧА (APIUM GRAVEO LENS L.) – 
дворічна трав’яниста рослина з родини зонтичних. Корінь 
м’ясистий, стебло гіллясте. Листки піхвоподіб ні: нижні – 
пірчасторозсічені; верх ні – трійчасті, блискучі з клино-
подібними, на верхівці зубчастими частками. Квітки дріб-
ні, білі, зібрані в суцвіття. Насіння – круглі двосім’янки. 
Відомі різновиди селери: коренева, черешкова і листкова. 
Дія: протиалерґічна, сечогінна, депуративна.

СЕЛЕЦЬКОГО (В. В. СЕЛЕЦКИЙ) ФЕНОМЕН – 
хворий, який лежить на спині, при згинанні та притис-
куванні гомілки до стегна піднімає нижню частину ту-
луба, що пов’язано з різким болем у ділянці попереку; 
ознака попереково-крижового радикулоневриту.

СЕЛМЕНА (U. SALMON) СИМПТОМ – при 
розриві яєчника або маткової труби при позаматковій 
вагітності в деяких випадках на боці ураження розши-
рюється зіниця.

СЕЛЬЄ (H. SELYE) АДАПТАЦІЙНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Адаптаційний синдром.

СЕМБА – Ґ’ЄНА – РОЗЕНТАЛЯ (L. S. SEMB – 
E. GJONE – W. S. RO SENTHAL) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, який розвивається в деяких хворих з пух-
линою підшлункової залози; спостерігається інтерміту-
ючий біль у череві, водянистий, частий пронос;  ахлор-
гідрія, гіпокаліємія.

СЕМІ- (лат. semi- – напів) – частина складних слів, 
яка означає «напів», «одна половина», «частково».

СЕМІНОМА – злоякісна пухлина з ґерміноґенних 
клітин; зустрічається переважно в чоловіків у віці 20–40 
років; С. метастазує в клубові, парааортальні, медіас-
тинальні і надключичні лімфатичні вузли; гематоґенні 
метастази спостерігаються в легенях, печінці, нирках, 
плеврі, мозку.

С. АНАПЛАСТИЧНА – морфолоґіч ний варіант С., 
яка характеризується вираженим поліморфізмом клітин і 
ядер, великою кількістю мітозів; строма виражена, з не-
значною лімфоїдною інфільт рацією; ділянки С. а. вияв-
ляють і в типових С., особливо в їх метастазах; С. а. ре-
зистентна до хіміопрепаратів та променевої терапії.

С. СПЕРМАТОЦИТАРНА – морфолоґічний варіант 
С., яка складається із шарів клітин, поділених тонкими 
прошарками сполучної тканини на частки різних роз-
мірів; для С. с. характерні 3 типи клітин: 1) лімфоцито-
подібні (діаметром 6–8 мкм) з маленьким круглим базо-
фільним ядром з нерівномірно розміщеним густим хро-
матином, оточеним вузьким обідком еозинофільної цито-
плазми; 2) клітини середніх розмірів (15–20 мкм) пере-
важають; їх ядра круглі з ніжнозернистим хроматином, 

цитоплазма виражена, еозинофільна; 3) ґіґантські кліти-
ни (до 100 мкм) з 1, 2 або кількома ядрами, що містять 
хроматин у вигляді дрібних темних грудок, спіралей та 
зерен; цитоплазма, звичайно, еозинофільна.

С. ТИПОВА – морфолоґічний варіант С., яка склада-
ється із досить великих мономорфних клітин полігональ-
ної або округлої форми; цитоплазма виражена, світла або 
зерниста, звичайно, містить ґлікоґен, інколи ліпіди; ядра 
великі, овальні, пухироподібні з грудочками хроматину і 
1–2 базофільними ядерцями; мітози нечисленні; клітини 
утворюють шари різних розмірів, поділених прошарками 
строми, дифузно-інфільтрованої лімфоїдними клітинами, 
інколи з утворенням лімфоїдних фолікулів; майже в поло-
вині випадків у стромі спостерігається ґранульоматозна 
реакція (у вигляді проліферації фібробластів, гістіоцитів 
та ґіґант ських багатоядерних клі тин типу Ланґханса), що 
нагадує туберкульозні горбики; інколи в С. зу стрічаються 
ґіґантські багатоядерні пухлинні клітини типу синцитіотро-
фобласту з еозинофільною, часто вакуолізованою цитоп-
лазмою, численними ядерцями; при наявності в С. клітин 
синцитіотрофобласту в сироватці і сечі можна виявити 
підвищення рівня хоріонічного ґонадотропіну.

СЕМІНОМА ЯЄЧНИКА – див.: Дисґермінома.
СЕМІОЛОҐІЯ – див.: Семіотика.
СЕМІОТИКА – вчення про симптоми хвороби та їх 

діаґностичне значення.
С. ЗАГАЛЬНА – С., предметом якої є ознаки, що 

стосуються загальної характеристики хворого (стать, 
вік, профе сія, спадковість, перенесені захворювання, 
звичні інтоксикації, будова тіла) і його загального ста-
ну (зміна свідомості, по зи, вираз обличчя, колір шкір-
них покри вів і т. ін.).

С. СПЕЦІАЛЬНА – С., предметом якої є симптоми 
конкретних захворювань, механізми їхнього виникнення 
і розвитку, діаґностичне значення, оцінка ступеня вира-
женості, особливості їх поєднання, причини можливої 
відсутності.

СЕМОНА (F. SEMON) СИМПТОМ – зменшення 
рухомості голосових зв’язок; ознака злоякісної пухли-
ни гортані.

СЕНДЕРА – БРАУНА (R. SANGER – BROWN) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-
домінантним типом) деґенерація спиноцеребелярного 
тракту; спостерігається атаксія, птоз по вік, косоокість, 
диплопія; часто – піґмент ний ретиніт, офтальмоплеґія 
та атрофія зорового нерва.

СЕНДЕРСА (J. SANDERS) СИМПТОМ – хвиле-
подібна пульсація під грудьми; ознака злипливого пе-
рикардиту.

СЕНЕСТОПАТИЧНИЙ ІПОХОНДРИЧНИЙ РОЗ-
ЛАД – див.: Верніке соматопсихоз.

СЕНЕСТОПАТІЇ – тяжкі, нестерпні, болісні відчут-
тя в різних частинах тіла; характерна відсутність пред-
метності – чіткого уявлення ознак того, що викликає 
відчуття.

СЕНІЛІЗМ – раннє, або передчасне старіння; старе-
чий стан або розвиток старечих змін у більш молодих 
людей, головним чином, ранній розумовий спад.
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СЕНІЛЬНЕ БОЖЕВІЛЛЯ – психотична форма ста-
речого слабоумства, яке проявляється афективними, ма-
ревними і галюцинаторно-маревними розладами.

СЕНІЛЬНИЙ – такий, що стосується старості або 
характерний для неї, властивий старості; старечий.

СЕНІЛЬНІСТЬ – комплекс фізичних та розумових 
змін, що виникають у старечому віці; старість, старе-
чий вік.

СЕНІОРА – ЛОКЕНА (B. SENIOR – A. S. LOKEN) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) розладів; спостерігаєть-
ся своєрідна піґментація нижніх відділів сітківки (ні-
ма електроретино ґрама), інколи геміанопсія; зниження 
концентраційної здатності нирок; протеїн урія; часто –– 
мозочкова атаксія та різні аномалії скелета.

СЕНІРА – АШЕРА (F. E. SENEAR – B. USHER) 
СИНДРОМ – інфекційно-алерґічний дерматит, який 
проявляється еритемою, що нагадує червоний вовчак; 
вогнищами себорейного дерматиту; висипами, схожи-
ми на пухирчатку.

СЕНСИ- (сенсо-; лат. sensus – відчуття, сприйняття; 
свідомість; sensibilis – чутливий; sensorius – належний 
до відчуттів) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до відчуттів, до сприйняття.

СЕНСИБЕЛЬНИЙ – такий, що осягається за допо-
могою відчуттів.

СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – набуття орґанізмом підви-
щеної чутливості до антиґену (алерґену) внаслідок ут-
ворення в орґанізмі (або введення в нього) антитіл або 
імунокомпетентних клітин, які можуть взаємодіяти з ан-
тиґеном і викликати алерґічні реакції.

СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ АУТОЕРИТРОЦИТАРНА – 
див.: Ґарднера – Дайємонда синдром.

СЕНСИТИВНІСТЬ – емоційна чутливість.
СЕНСО- – див.: Сенси-.
СЕНСОПАТІЯ – порушення чуттєвого пізнання при 

психічних захворюваннях.
СЕНСОРНА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Деприва-

ція сенсорна.
СЕНСОРНИЙ – такий, що стосується сфери відчут-

тів, функції чутливості; відчуваючий, чутливий.
СЕНСОРНОЇ НЕУВАГИ СИМПТОМ – порушення 

відчуття схеми тіла, яке характеризується ігноруванням 
хворим поля зору лівого ока; хворий одягає штани тіль-
ки на праву ногу, ігноруючи при цьому ліву ногу, і т. ін.; 
при одночасному уколі в симетричних місцях правої і лі-
вої половини тіла укол на лівому боці при збереженості 
чутливості не сприймається, ігнорується хворим.

СЕНСОРНО-ПОТОВИЙ СИНДРОМ – комплекс 
проявів поєднаних розладів потовиділення і чутли-
вості.

СЕНСОРНО-ПРОТОПАТИЧНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що періодично виникає як аура, 
епілептичний напад або після нападу; характеризуєть-
ся поєднанням болей, сенестопатій, веґетативних пору-
шень, емоційних і ґностичних розладів. 

СЕНТОНА (P. SAINTON) СИМПТОМ – при фік-
суванні погляду на предметі, що рухається перед очима 

зверху вниз, верхня повіка у хворого при русі очного 
яблука вниз піднімається внаслідок спастичного скоро-
чення лобного м’яза; ознака тиреотоксикозу.

СЕНХАУЗА – КІРКСА (SENHOUSE – KIRKES) 
СИНДРОМ – шоковий стан, який виникає внаслідок 
кро вовиливів  у надниркові залози або їх токсико-алер-
ґіч ного пошкодження; спостерігаються ознаки шоку; гі-
потонія, тахікардія, аритмія, блювання, пронос, судоми, 
акроціа- ноз, пурпура, гіпотермія, збільшення  кіль кості 
залишкового азоту в крові, кома.

СЕПАРАЦІЯ – поділ, відділення.
СЕПС- (септико-, септиц-; грец. sēpsis – гниття; 

sēptikos – такий, що спричиняє гниття; гнильний) – час-
тина складних слів, яка означає належність до гниття, 
до гнійної інфекції.

СЕПСИС – загальне неспецифічне інфекційне за-
хворювання нециклічного типу, яке виникає в умовах 
порушеної реактивності орґанізму при постійному або 
періодичному прониканні з місцевого вогнища інфек-
ції в кровоносне русло різних мікроорґанізмів та їх ток-
синів; за клінічним перебігом розрізняють С. блискавич-
ний, гострий, підгострий, хронічний і рецидивуючий; як 
особлива форма хронічного С. виділяється sepsis lenta.

С. АКУШЕРСЬКО-ҐІНЕКОЛОҐІЧНИЙ – С., який 
характеризується локалізацією первинного вогнища в 
матці або її придатках.

С. АНАЕРОБНИЙ – С., який спричинюється збуд-
никами анаеробної інфек ції; характеризується жовтим 
кольором шкіри з бронзовим відтінком, утворенням у 
підшкірній тканині метастатичних вогнищ, особливо 
в місцях тиску, уколів, ударів; спостерігаються явища 
гемолізу, міолізу, запальні і деґенеративно-некротичні 
зміни у внутрішніх орґанах.

С. АНҐІОҐЕННИЙ – С., який характеризується ло-
калізацією первинного вогнища всередині судин; часто 
виникає внаслідок внутрішньосудинних інструменталь-
них досліджень та тривалих внутрішньовенних вливань.

С. БЛИСКАВИЧНИЙ – клінічна форма С., зумо-
влена поширенням високопато ґенних мікроорґанізмів; 
характеризується дуже тяжким та швидким перебігом.

С. ВІСЦЕРОМІКОТИЧНИЙ – див.: С. грибко-
вий.

С. ВТОРИННИЙ – С., який характеризується наяв-
ністю на місці вхідних воріт збудника інфекції первин-
ного септичного (гнійного) вогнища.

С. ГНИЛЬНИЙ – С., викликаний збудниками гниль-
ної інфекції.

С. ГОСТРИЙ – клінічна форма С., яка проявляєть-
ся швидким (кілька днів) розвитком вираженої клініч-
ної картини хвороби та відсутністю ремісій; найчасті-
шими симптомами, які характеризують порушення за-
гального стану і діяльності нервової системи, є голо-
вні болі, подразливість, безсоння, пригнічення нерво-
вої системи, потьмарення або втрата свідомості, підви-
щення температури (39–40°), ураження паренхіматозних 
орґанів, легень (множинні абсцеси, інколи ґанґрена ле-
гені), порушення функції головного мозку, серця та ін-
ших орґанів.
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СЕПСИС ГРИБКОВИЙ – С., спричинений пара-
зитичними грибками; серед С. г. найчастіше зустріча-
ються кандидамікозний, асперґільозний та – рідкісні-
ше – актино мікозний С.

С. ЕНДОКАРДІАЛЬНИЙ – С., який характери-
зується локалізацією вогнища інфекції в ендокарді, го-
ловним чином, у клапанах серця.

С. КАНДИДАМІКОТИЧНИЙ – С., зумовлений ґе-
нералізацією кандидозу; характеризується множинними 
метастазами у внутрішні орґани.

С. КИШКОВИЙ – С., який характеризується локалі-
зацією первинного вогнища в кишечнику у вигляді ви-
разково-некротичного ентериту, коліту, ентероколіту.

С. КОЛІ-БАКТЕРІАЛЬНИЙ – С., зумовлений ґе-
нералізацією колі-інфекції; спостерігається частіще в 
новонароджених або ослаблених дітей.

С. КОЛІ-БАЦИЛЯРНИЙ – див.: С. колі-бактеріаль-
ний.

С. КРИПТОҐЕННИЙ – див.: Сепсис первинний.
С. ЛЕГЕНЕВИЙ – С., який характеризується ло-

калізацією первинного вогнища в легенях.
SEPSIS LENTA – хронічна форма стрептококового 

С.; характеризується розвитком поліпозо-виразкового 
ендокардиту мітрального та аортального клапанів, ін-
коли лише аортального клапана; спостерігається різке 
збільшення селе зінки; у серці, нирках, легенях, нервовій 
системі розвиваються поширені васку літи з явищами 
альтернативного запалення, аж до фібриноїдного некро-
зу, множинний тромбоз і емболія, часто з розвитком ін-
фарктів різних орґанів.

С. МЕНІНҐОКОКОВИЙ – С., збудниками якого є 
менінґококи; звичайно, проявляється або у вигляді го-
строї або надгострої менінґококемії, або у вигляді гній-
ного менінґіту. 

С. МЕНІНҐОКОКОВИЙ НАДГОСТРИЙ – див.: 
Менінґококемія блискавична.

С. НЕОНАТАЛЬНИЙ – див.: С. новонароджених.
С. НОВОНАРОДЖЕНИХ – С., який розвиваєть-

ся в періоді новонародженості; зумовлений інфікуван-
ням плода при народженні або в період внутрішньо-
утробного розвитку.

С. ОТОҐЕННИЙ – С., який характеризується ло-
калізацією первинного вогнища в середньому вусі; ви-
никає як ускладнення гострого або хронічного гній ного 
отиту; у патоґенезі С.о. суттєве значення мають анатомо-
топоґрафічні особливості вуха, особливо наявність по-
ряд з ним синусів твердої мозкової оболонки; тонкі кіст-
кові стінки порожнин середнього і внутрішнього вуха на 
відносно великому проміжку межують з твердою мозко-
вою оболонкою і з венозним сиґмоподібним синусом; у 
цих стінках є велика кількість отворів і каналів для кро-
воносних і лімфатичних судин, нервів, лабіринтної ріди-
ни; виникнення С. о. частіше пов’язане з тромбофлебі-
том сиґмоподібного синуса, інколи поперечного, дуже 
рідко – верхнього і нижнього кам’янистих і кавернозно-
го синусів, який розвивається на ґрунті гнійного отиту.

С. ПЕРВИННИЙ – С., який розвивається без наяв-
ності видимого септичного вогнища.

С. ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – С., який розвивається 
при гострому гнійному перитоніті.

С. ПІДГОСТРИЙ – клінічна форма С., яка харак-
теризується менш вираженими, ніж при гострому С., 
загальними порушеннями та виникненням метастатич-
них абсцесів.

С. ПІСЛЯАБОРТНИЙ – С., який ускладнив пере-
біг аборту, частіше кримінального.

С. ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ – С., який ускладнив пе-
ребіг післяпологової інфек ції.

С. ПНЕВМОКОКОВИЙ – С., який спричинюєть-
ся пневмококами; зустрічається рідко, переважно в ді-
тей; С. п. може розвинутися при запальних процесах у 
верхніх дихальних шляхах та легенях; у легенях хворо-
ба проявляється у вигляді типових пневмонічних вог-
нищ, оточених зоною набряку, які містять ґрампозитивні 
диплококи (пневмококи); при С. п. можливий розвиток 
тромбозу синусів, гнійного отиту та менінґіту.

С. ПУЕРПЕРАЛЬНИЙ – див.:  С. післяпологовий.
С. ПУПКОВИЙ – С., який характеризується локалі-

зацією первинного вогнища в місці відділення культі 
пуповини; найчастіша форма С., що зустрічається в ді-
тей першого року життя.

С. РАНОВИЙ – С., первинним вогнищем якого є ін-
фікована рана.

С. РЕЦИДИВУЮЧИЙ – клінічна форма С., яка ха-
рактеризується зміною періодів загострення з утворен-
ням метастазів, періодами ремісій і продовжується ба-
гато місяців, інколи років.

С. РИНОҐЕННИЙ – С., який характеризується ло-
калізацією первинного вогнища в порожнині носа та 
придаткових пазухах; ускладнює перебіг гострого гай-
мориту, етмоїдиту, фронтиту, сфеноїдиту, фурункулів 
та травм носа.

С. РОТОВИЙ – С., який характеризується локаліза-
цією первинного вогнища в порожнині рота; причина-
ми С. р. можуть бути верхівковий періодонтит, хроніч-
ний пульпіт, невидалені прикореневі ґранульоми, пато-
лоґічна зубояснева кишеня, остеомієліт щелепи, гаймо-
рит та ін.

С. САПНИЙ – гострий С., який спричинений збуд-
никами сапу.

С. СТОМАТОҐЕННИЙ – див.: С. ротовий.
С. СТРЕПТОКОКОВИЙ – С., збудником якого є 

стрептококи; часто проявляється у вигляді блискавич-
ної форми септицемії; характеризується різкими дистро-
фічними змінами орґанів, гіперплазією пульпи селезін-
ки; при піємічних формах у метастатичних вогнищах 
спостерігається некроз тканин, оточений зоною серо-
зно-фібринозного запалення з помірною лейкоцитарною 
інфільтрацією; характерний розвиток ендокардиту, який 
при гострому перебігу набуває характеру виразкового.

С. ТОНЗИЛОҐЕННИЙ – С., який характеризується 
локалізацією первинного вогнища в миґдаликах, часті-
ше піднебінних.

С. ТЯЖКИЙ – С., який поєднується з орґанною 
дисфункцією, гіпоперфузією або гіпотензією; порушен-
ня перфузії викликає молочнокислий ацидоз, оліґоурію 
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або гостре порушення свідомості; можуть спостеріга-
тися також такі клінічні прояви: температура >38,5°С 

або <36,5°С; тахікардія >90 у хвилину; частота дихан-
ня >20 у хвилину або РаСО2 <32 мм.рт.ст..; число лей-
коцитів >12000 в 1 мм3 або 10% зрілих паличкоядерних 
нейрофілів.

СЕПСИС ХІРУРҐІЧНИЙ – група, що об’єд нує всі 
випадки захворювань С. за ознакою наявності первин-
ного або метастатичного гнійного вогнища, доступного 
оперативному втручанню.

С. ХРОНІЧНИЙ – клінічна форма С., яка характе-
ризується в’ялим перебігом з малопомітними проява-
ми клінічних симптомів, властивих гострому С., і може 
тривати більше трьох місяців.

С. ШКІРНИЙ – С., який характеризується форму-
ванням первинного вогнища в шкірі у вигляді піодермії, 
гнійного пустульозу, фурункулів.

СЕПТАЛЬНА ДІЛЯНКА (SEPTUM PELLUCI-
DUM) – утворення головного мозку, яке анатомічно і 
функціонально входить до складу лімбічної системи;  
С. д. розміщена в трикутнику між склепін ням мозку та 
мозолястим тілом; верхня частина С. д. являє собою дві 
стоншені пластинки, в яких розміщені пучки волокон і 
ґліальні елементи; між пластинками є вузька порожни-
на; базальна частина складається із нечіткого базально-
го ядра і кіркової пластинки, в якій розміщені ядра; за 
топоґрафією ядер С. д. поділяють на медіальну і лате-
ральну групи; до медіальної групи належать медіальне, 
септогіпокампальне (дорсальне, або премодіум гіпокам-
па), тріанґулярне ядра та ядра діагонального пучка; до 
латеральної групи належать латеральне, фімбріальне, 
прилягаючі ядра, а також ядра передньої спайки і суміж-
ної смужки; роль С. д. у діяльності мозку і всієї лімбіч-
ної системи полягає в здійсненні модулюючих впливів, 
пов’язаних з емоційною поведінкою та її моторно-веґе-
тативними проявами; С. д. бере участь в орґанізації різ-
них видів мотиваційно-емоційної поведінки і процесів 
навчання; важливу роль С. д. відіграє у формуванні хар-
чової і питтєвої поведінки.

СЕПТАЛЬНИЙ – такий, що стосується перегород-
ки.

СЕПТИК – див.: Септиктенк.
СЕПТИКО- – див.: Сепс-.
СЕПТИКОҐРАНУЛЬОМАТОЗ НОВОНАРОДЖЕ-

НИХ – форма лістеріозу новонароджених при транспла-
центарному або трансваґінальному зараженні; характе-
ризується дисемінацією збудника з розвитком специфіч-
них ґранульом та абсцесів у внутрішніх орґанах.

СЕПТИКОПІЄМІЯ – форма сепсису, при якій яви-
ща інтоксикації орґанізму супроводжуються утворенням 
метастатичних абсцесів у різних тканинах і орґанах; ос-
новні етапи розвитку С.: 1) інфікування та пошкодження 
інфектами клітин-мішенів; 2) розпізнавання інфектів-ан-
тиґенів імунною системою та початок імунної відповіді; 
3) первинне розмноження інфектів та формування пер-
винного септичного вогнища; 4) інвазія бактерій через 
природні бар’єри та їх лімфоґенна дисемінація з розвит-
ком реґіонального лімфанґіту та лімфаденіту; 5) транс-

локація мікрофлори в кровоносне русло та розвиток бак-
теріємії; 6) аварійна ліквідація бактеріємії бактерицид-
ними факторами сироватки крові, системою комплемен-
ту та клітинами крові; 7) імунна відповідь та перебудова 
орґанів імунної системи; 8) виснаження імунної системи 
і розвиток імунної недостатності; 9) можлива зміна та 
доповнення збудників сепсису; 10) розлади системи го-
меостазу, розвиток вторинних запальних змін в орґанах; 
11) розвиток гемолітичної жовтяниці та анемії внаслідок 
гемолітичної дії бактеріальних токсинів; 12) розвиток 
поліорґанної недостатності.

СЕПТИКТЕНК – споруда для попередньої очистки 
стічних вод, яка застосовується в невеликих системах 
каналізації; у С. відбувається освітлення води та розпад 
орґанічних речовин, що осіли.

СЕПТИЦ- – див.: Сепс-.
СЕПТИЦЕМІЯ – форма сепсису, яка характеризуєть-

ся наявністю гноєтворних мікроорґанізмів у крові і не 
супроводжу ється утворенням метастатичних абсцесів.

СЕПТИЦЕМІЯ ГЕМОРАҐІЧНА – див.: Пастере-
льоз.

СЕПТИЦЕМІЯ КАНДИДАМІКОЗНА – див.: Сеп-
сис кандидамікотичний.

СЕПТИЦЕМІЯ МОРФІНІСТІВ – див.: Меліої-
доз. 

СЕПТИЧНИЙ – такий, що стосується сепсису; 
гнильний.

СЕПТОМАРҐІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується 
краю перегородки.

СЕПТОНАЗАЛЬНИЙ – такий, що стосується но-
сової перегородки.

СЕРВЕЛЛА (M. SERVELLE) СИНДРОМ – врод-
жені вади розвитку, які характеризуються поєднанням 
остеопорозу, укорочення кісток гомілки та наявністю на 
нижніх кінцівках варикозно розширених вен, що містять 
вапнисті конкременти.

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ГАРЯЧКА – див.: Бру-
цельоз.

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА РОДИННА ГАРЯЧ-
КА – див.: Періодична хвороба.

СЕРЕДИННА АПЕРТУРА ЧЕТВЕРТОГО ШЛУ-
НОЧКА (APERTURA MEDIANA VENTRICULI 
QUARTI) – див.: Мажанді отвір.

СЕРЕДИННА БОРОЗНА ЗАДНЯ (SULCUS 
MEDIANUS POSTERIOR) – поздовжнє заглиблення 
по середній лінії задньої поверхні спинного і довгас-
того мозку.

СЕРЕДИННА БОРОЗНА ПЕРЕД ПЛІЧ ЧЯ – за-
глиблення на передній части ні передпліччя між сухо-
жилками променевого згинача зап’ястка і по верхнево го 
згинача пальців; утворюється після відведення сухожил-
ка довгого долонного м’яза; місце розміщення середин-
ного нерва.

СЕРЕДИННА БОРОЗНА ЧЕТВЕРТОГО ШЛУ-
НОЧКА – поздовжнє за глиблення по середній лінії ром-
боподібної ямки, яке є продовженням серединної бороз-
ни спинного мозку; поділяє ромбоподібну ямку на дві 
половини. 
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СЕРЕДИННА БОРОЗНА ЯЗИКА (SULCUS 
MEDIANUS LINGUAE) – поздовжнє заглиблення по 
середній лінії спинки язика від сліпого отвору до вер-
хівки.

СЕРЕДИННА ЛІНІЯ ЗАДНЯ (LINEA MEDIANA 
POSTERIOR) – анатомо-топоґрафічний орієнтир, що 
являє собою вертикальну лінію, умовно проведену по 
остистих відростках хребців.

СЕРЕДИННА  ЛІНІЯ  ПЕРЕДНЯ  (LINEA 
MEDIANA ANTERIOR) – анатомо-топоґрафічний 
орієнтир, що являє собою вертикальну лінію, умовно 
проведену по середині груднини.

СЕРЕДИННОГО НЕРВА СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений ураженням серединного не-
рва; характеризується поєднанням порушень згинання 
і пронації кисті, згинання І і ІІ пальців з атрофією м’язів 
підвищення І пальця, розладами чутливості на проме-
невій половині кисті з долонного боку та тильної по-
верхні кінцевих фаланґ І і ІІ паль ців, а також з болями, 
трофічними та вазомоторними порушеннями в цій же 
ділянці.

СЕРЕДНЄ ВУХО (AURIS MEDIA) – частина орґа-
ну слуху; розміщене в барабанній порожнині скроне-
вої кістки; від межоване від зовнішнього вуха барабан-
ною перетинкою; С. в. з’єднується з носо глоткою євс-
тахієвою трубою, за допомогою якої тиск повітря в по-
рожнині С. в. підтримується на рівні атмосферного, 
що забезпечує вільні коливання барабанної перетинки; 
у. С. в. містяться 4 слухові кіс точки: молоточок, кова-
делко, сочевицеподібна кісточка та стремінце, які з’єдна-
ні між собою суглобами; С. в., як звуко провідна частина 
орґану слуху, здійснює передачу звукових коливань із 
ото чую чо го середовища до слухового аналі затора.

СЕРЕДНІЙ МОЗОК (MESEN CE PHALON) – від-
діл головного мозку; містить на дорсальній поверхні чо-
тири горби: два передніх – зорові і два задніх – слухові; 
найважливішими нервовими центрами С. м. є червоне 
ядро – асоціативний центр і ядра окорухового (ІІІ-тя па-
ра) та блокового (ІV-та пара) нервів.

СЕРЕДНЬО-КЛЮЧИЧНА  ЛІНІЯ  (LINEA 
MEDIOCLAVICULARIS) – анатомо-топоґрафічний 
орієнтир, що являє собою вертикальну лінію, умовно 
проведену на передній поверхні грудної клітки через 
проекцію середини ключиці.

СЕРЕДНЬОГО МОЗКУ СИНДРОМ – синдроми, 
що спостерігаються при ураженні структур середньо-
го мозку.

СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, зумовлений закупоркою стовбура 
середньої мозкової артерії на протилежному боці до від-
ходження її глибоких галузок; характеризується поєд-
нанням геміплеґії, геміанестезії, центрального парезу 
м’язів, які іннервуються лицьовим і під’язиковим нерва-
ми; при ураженні домінантної півкулі спостерігається 
тотальна або змішана афазія.

СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ СИНДРОМ – ізольоване 
ураження середньої частки правої легені різної етіолоґії; 
може спричинюватися стисненням бронха оточуючими 

лімфатичними вузлами, великою довжиною та малим 
діаметром правого середньо-часткового бронха та зу-
мовленою цим неефективністю колатеральної вентиля-
ції; спостерігається своєрідна рентґенолоґічна картина; 
С. ч. с. проявляється пневмонітом, що характеризуєть-
ся поєднанням ателектатичних, ексудативно-проліфера-
тивних, деструктивних, запальних і рубцевих процесів; 
при цьому переважає ураження інтерстиційної ткани-
ни; С.ч.с. також часто буває безсимптомним; при цьому 
можливе виникнення тяжкого, непродуктивного кашлю 
внаслідок подразнення нижньо- і середньочасткового 
бронхів справа.

СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність усіх зовнішніх умов, 
які діють на орґанізм, популяцію або на більш складні 
біолоґічні угруповання, викликаючи відповідну їх ре-
акцію.

СЕРЕДОСТІННИЙ – див.: Медіастинальний.
СЕРЕДОСТІННЯ (MEDIASTINUM) – частина 

грудної порожнини, яка являє собою комплекс орґанів, 
розташованих між плевральними порожнинами; С. по-
переду обмежене задньою поверхнею груднини, поза-
ду – грудним відділом хребта, з боків – правою і лівою 
медіа стинальними плеврами, зверху –верхньою аперту-
рою грудної клітки і знизу – діафраґмою; висота С. спе-
реду відповідає довжині тіла і рукоятки груднини, поза-
ду – довжині грудного відділу хребтового стовпа.

С. ВЕРХНЄ (M. SUPERIUS) – частина С., яка роз-
міщена вище коренів легень; містить вилочкову зало-
зу або жирову тканину, яка її заміщає; висхідний відділ 
аорти і дугу аорти з її галузками, плечоголовні і верхню 
порожнисту вени, кінцеву ділянку непарної вени, лімфа-
тичні судини та вузли, трахею, початок головних брон-
хів, діафраґмальні і блукаючі нерви.

С. ЗАДНЄ (M. POSTERIUS)  – 1) частина нижнього 
С., яка розміщена між задньою поверхнею перикарду і 
хребтом; містить нижній відділ стравоходу, низхідний 
відділ аорти, непарну і напівнепарну вени, грудну прото-
ку, лімфатичні вузли, нервові сплетення, блукаючі нерви 
і симпатичні стовбури; 2) (CAVUM MEDIASTINALE 
POSTERIUS) – частина С., яка розміщена дозаду від ко-
ренів легень; містить стравохід, аорту, непарну і напів-
непарну вени, грудну протоку, лімфатичні вузли, нервові 
сплетення, блукаючі нерви і симпатичні стовбури. 

С. НИЖНЄ (M. INFERIUS) – частина С., яка роз-
міщена нижче коренів легень; поділяється на переднє, 
середнє і заднє С.

С. ПЕРЕДНЄ  – 1) (M. ANTERIUS) частина нижньо-
го С., яка розміщена між задньою поверхнею передньої 
грудної стінки і передньою поверхнею перикарду; містить 
внутрішні грудні артерії і вени, пригруднинні лімфатичні 
вузли; 2) (cavum mediastinale anterius) частина С., яка роз-
міщена попереду коренів легень; містить вилочкову зало-
зу, серце з перикардом, дугу аорти і верхню порожнисту 
вену з їх галузками і притоками, трахею та бронхи, лімфа-
тичні вузли, нервові сплетення, діафраґмальні нерви. 

С. СЕРЕДНЄ (M. MEDIUM) – частина нижнього 
середостіння, яке містить серце, перикард та діафраґ-
мальні нерви.
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СЕРЕЙСЬКОГО (М. Я. СЕРЕЙСКИЙ) СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при ура-
женні лобного полюса великого мозку; характеризується 
розвитком аспонтанності, адинамії і абулії.

СЕРЖАНА (E. SERGENT) СИМПТОМ (1) – при 
проведенні кінчиками пальців по шкірі живота замість 
звичайних червоних смуг утворюються білі; ознака ар-
теріальної гіпотонії у хворих з наднирковою недостат-
ністю.

СЕРЖАНА (E. SERGENT) СИМПТОМ (2) – стій-
кий виражений червоний дермоґрафізм; ознака лабіль-
ності веґетативної нервової системи. 

СЕРЖАНА (E. SERGENT) СИНДРОМ (1) – поєд-
нання паралічів блукаючого і поворотного нервів, що 
ускладнює бронхоґенний рак.

СЕРЖАНА (E. SERGENT) СИНДРОМ (2) – поєд-
нання паралічу блукаючого нерва та шийних симпатич-
них волокон у хворих апікальним туберкульозом легень; 
на хворому боці спостерігається звуження зіниці або 
синдром Горнера; парез або параліч гортані і голосо-
вих зв’язок.

СЕРИН – НОСН2СН(NH2)·CO2H; одна з найпоши-
реніших природних амінокислот, входить до складу 
майже всіх білків; з С. в орґанізмі синтезуються етано-
ламін і холін.

СЕРО- (лат. serum – сироватка) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що належить до сироватки 
крові; сироватковий», «такий, що належить до серозної 
рідини, серозної залози».

СЕРОДІАҐНОСТИКА – діаґностика, яка ґрунтуєть-
ся на серолоґічних дослідженнях.

СЕРОЗИТ – запалення серозної оболонки.
СЕРОЗНА РІДИНА – рідина, яка виробляється се-

розними оболонками.
СЕРОЗНИЙ – водянистий, сироватковий, схожий на 

сироватку крові і походить з неї; складається із сироват-
ки крові або містить значні кількості кров’яної сироват-
ки, головним чином, у вигляді серозної секреції з ран.

СЕРОЗНІ ОБОЛОНКИ – плівчасті утворення ме-
зодермального походження, які вистеляють порожнини 
тіла (перикардіальну, черевну, плевральну, піхви яєчок), 
а також покривають розміщені в них орґани; основу 
С. о. складає щільна волокниста сполучна тканина, що 
має шарувату будову з закономірним розміщенням сіток 
колаґенових і еластичних волокон; поверхня С. о., яка 
повернута в порожнину, покрита одношаровим плоским 
епітелієм, або мезотелієм; виділяє та всмоктує серозну 
та інші рідини, що потрапляють до порожнин тіла. 

СЕРОЗНІ ПОРОЖНИНИ – замкнені порожнини 
тіла, вкриті серозною оболонкою.

СЕРОЛОҐІЧНА ДІАҐНОСТИКА – див.: Серодіаґ-
ностика.

СЕРОЛОҐІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – методи імуно-
лоґії, що вивчають специфічні властивості крові людини 
або тварин з метою виявлення антиґенів або антитіл за 
допомогою серолоґічних реакцій.

СЕРОЛОҐІЯ – 1) наука, що вивчає властивості си-
роватки крові та їхні зміни під час захворювань; 2) роз-

діл  імунолоґії, що вивчає механізми серолоґічних ре-
акцій і розробляє методи  застосування цих реакцій у 
біолоґії та медицині.

СЕРОПНЕВМОПЕРИКАРД – накопичення серо-
зної рідини та ґазу в перикардіальній порожнині.

СЕРОПРОФІЛАКТИКА – застосування лікуваль-
них сироваток з профілактичною метою.

СЕРОПУРУЛЕНТНИЙ – такий, що складається із 
сироватки крові та гною або містить їх; серозно-гній-
ний.

СЕРОТЕРАПІЯ – лікування хворих на інфекційні 
захворювання шляхом введення імунних сироваток, які 
містять антитіла.

СЕРОТОНІН – біолоґічно активна речовина із гру-
пи індолілалкіламінів; клітини, які здатні синтезувати 
С. належать до АПУД-системи.

СЕРОТОНІНОПЕКСІЯ – зв’язування вільно-
го серотоніну (С.) білками сироватки крові та деяки-
ми клітинами; основними білками сироватки крові, що 
зв’язують С., є альбуміни; до клітин, що мають здатність 
зв’язувати С. належать тучні клітини, клітини тканин 
легень,  печінки, еритроцити і особливо тромбоцити.

СЕРОФІБРИНОЗНИЙ – такий, що складається із 
сироватки крові і фіб рину.

СЕРП ВЕЛИКОГО МОЗКУ (FALX CEREBRI) – 
відросток твердої оболонки головного мозку, який являє 
тонку, вигнуту, розміщену по серединній площині плас-
тину, що своїм увігнутим вільним краєм проникає між 
обома півкулями великого мозку в поздовжню щілину; 
у його нижньому краю розміщений саґітальний ниж-
ній синус; верхній край розщеплюється на два листки, 
які прикріплюються до країв саґітальної борозни, обме-
жуючи саґітальний верхній синус; по боках останньо-
го в товщі твердої мозкової оболонки, звичайно, спос-
терігаються різної величини порожнини (кров’яні озе-
ра); вони сполучаються з верхнім саґітальним синусом 
та приймають кров із розміщених поряд вен мозкових 
оболонок.

СЕРП МОЗОЧКА (FALX CERE BELLI) – корот-
кий, невисокий відросток твердої мозкової оболонки го-
ловного мозку, який розміщений у серединній площині 
і проникає у вирізку між півкулями мозочка; наближа-
ючись до заднього краю великого отовору, він стає ниж-
чим і розходиться на дві ніжки; протилежним (верхнім) 
кінцем сполучається з наметом мозочка; вздовж свого 
прикріплення до кістки містить потиличний синус.

СЕРПА СИМПТОМ – при рентґенолоґічному до-
слідженні орґанів черевної порожнини спостерігається 
вузька серпоподібна смужка просвітлення між печінкою 
і діафрамою, що зумовлено наявністю ґазу в черевній 
порожнині; ознака перфорації порожнистого орґана.

СЕРПЕНТАРІЙ – розплідник змій, які використо-
вуються для отримання зміїної отрути.

СЕРПОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК (PROCESSUS 
FALCIFORMIS) – пучок сполучнотканинних волокон, 
який є продовженням крижово-горбової зв’язки; прохо-
дить у вигляді вузької смужки по внутрішньому краю 
нижніх галузок сідничної та лобкової кісток.
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СЕРПОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК ВЕЛИКИЙ – 
див.: Серп великого  мозку.

СЕРПОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК МАЛИЙ – див.: 
Серп мозочка.

СЕРПОПОДІБНО-КЛІТИННА ХВОРОБА – див.: 
Анемія серпоподіб но-клітинна.

СЕРРАЦІЇ  – бактерії  роду  Serratia, триби 
Klebsielleae, родини Enterobacte riaceae; С. являють со-
бою рухливі ґрамнеґативні палички, неспороносні, які 
часто утворюють капсулу; С. є умовно-патоґенними мік-
робами, що викликають у людини гнійно-запальні за-
хворювання різної локалізації.

СЕРРАЦІОЗ – інфекційне захворювання, яке спри-
чинюється умовно-пато ґенною бактерією Serratia 
marcescens;  клі нічно характеризується розвитком  сеп-
тичного стану з ураженням різних орґанів і систем 
орґанізму, частіше сечо вивідних шляхів.

СЕРЦЕ (COR) – центральний орґан кровоносної 
системи, ритмічні скорочення якого забезпечують кро-
вообіг; С. розміщується в перикарді; людина має чоти-
рикамерне С. з 2 передсердями і 2 шлуночками; стінка 
С. складається з 3 шарів: внутрішнього – ендокарда, се-
реднього – міокарда, зовнішнього – епікарда; серцевому 
м’язу властивий автоматизм; у дорослої людини кіль-
кість серцевих скорочень за 1 хв становить 55 – 70.

СЕРЦЕ АСТЕНІКА – конституційний варіант фор-
ми серця, який, звичайно, спостерігається в осіб астеніч-
ної будови тіла; характеризується наближенням анато-
мічної осі до вертикальної позиції та відносно невели-
кими лінійними розмірами рентґенівської тіні.

СЕРЦЕ АТЛЕТА – див.: Серця спортивного син-
дром.

СЕРЦЕ БАЗЕДОВО-ТИРЕОТОКСИЧНЕ – див.: 
Серце тиреотоксичне.

СЕРЦЕ ВИСЯЧЕ – див.: Серце асте ніка.
СЕРЦЕ ВОЛОСАТЕ – див.: Серце ворсинчасте.
СЕРЦЕ ВОРСИНЧАСТЕ – макроскопічний вигляд 

серця при масивному фібринозному перикардиті; при 
цьому зовнішня серцева поверхня покрита свіжими та 
з явищами склерозування нитками фібрину.

СЕРЦЕ ГІПЕРСТЕНІКА – конститу ційний варіант 
форми серця, яке спостерігається в осіб гіперстенічної 
будови ті ла або при високому стоянні діафраґми; харак-
теризується наближенням анато мічної осі до горизон-
тальної позиції та відносно великими лінійними роз-
мірами рентґенівської тіні. 

СЕРЦЕ ГІПОТИРЕОЇДНЕ – сукуп ність змін у 
серці, які виникають у хворих гіпотиреозом; спостері-
гається поєд нання розширення меж серця, глухості йо-
го тонів, брадикардії, низького вольта жу зубців елект-
рокардіоґрами з відсутні стю зубців Р і Т.

СЕРЦЕ ДЕТРЕНОВАНЕ – сукупність патолоґічних 
змін серця, які виникають при тривалій загальній гіпо-
динамії; функціонально проявляється зниженням пере-
носимості фізичних навантажень.

СЕРЦЕ ЖИРНЕ – серце при порушеннях жирового 
обміну; характеризується масивними жировими відкла-
даннями під епікардом.

СЕРЦЕ КРАПЕЛЬНЕ – див.: Серце астеніка.
СЕРЦЕ ЛЕГЕНЕВЕ – див.: Леґеневе серце.
СЕРЦЕ ЛЕЖАЧЕ – див.: Серце гіперстеніка.
СЕРЦЕ МІКСЕДЕМАТОЗНЕ – див.: Серце гіпо-

тиреоїдне.
СЕРЦЕ ПИВНЕ – зміни в серці, які розвиваються 

при хронічному алкоголізмі; характеризуються тяжкою 
формою міокардіодистрофії; проявляється дилатацією 
всіх відділів серця, порушеннями його ритму і провід-
ності, серцевою недостатністю.

СЕРЦЕ ПОЛИВ’ЯНЕ – серце, яке спостерігається 
при хронічному серозному перикардиті; характеризуєть-
ся різко потовщеним перикардом, що має вигляд напів-
прозорої пластинки.

СЕРЦЕ СПОРТИВНЕ – див.: Серця спортивного 
синдром.

СЕРЦЕ СТАРЕЧЕ – зміни в серці, які властиві 
старінню; характеризуються дифузним дрібновогнище-
вим кардіосклерозом, атрофічно-дистрофічними зміна-
ми міокарда, ліпоматозом стінок серця; функціонально 
проявляється порушеннями провідності та зниженням 
скорочувальної здатності міокарда.

СЕРЦЕ ТИГРОВЕ – макроскопічні зміни в серці, 
які спостерігаються при різко вираженій жировій дист-
рофії міокарда; при цьому під ендокардом, особливо на 
сосочкових і гребінчастих м’язах, виникають тонкі жов-
то-білі смужки, що нагадують тигрову шкіру.

СЕРЦЕ ТИРЕОТОКСИЧНЕ – сукупність змін у 
серці, що виникають при дії надмірної кількості тире-
оїних гормонів на серце; проявляються метаболіч ними 
порушеннями в міокарді, які ха рактеризуються відо-
кремленням тканинного дихання та окисного фосфори-
лювання, зменшенням кількості високоерґічних сполук, 
зниженням інтенсивності синтезу та посиленням розпа-
ду білків, неоднорідністю електричного потенціалу міо-
карда; гемодинамічні порушення проявляються тахікар-
дією, збільшенням швидкості кровотоку і об’єму цир-
кулюючої крові; часто спостерігаються підсилення тонів 
серця, систолічний шум, переважно на верхівці серця, 
збіль шення лівого шлуночка, а з часом і всього серця.

СЕРЦЕ ТРИПЕРЕДСЕРДНЕ – вроджена вада, при 
якій легеневі вени, як правило, впадають у додаткову по-
рожнину лівого передсердя, що сполучається отвором з 
нормальним за своїми розмірами лівим передсердям; за-
стійні явища та гіпертензія в легеневих венах сприяють 
розвитку легеневої та правошлуночкової гіпертензії.

СЕРЦЕБИТТЯ – відчування хворим діяльності 
свого серця; спостерігається при збільшенні ударного 
об’єму і частоти скорочень серця у відповідь на фізичне 
навантаження в здорових людей або при таких станах, 
як аортальна недостатність або тиреотоксикоз; частіше 
всього причиною С. є порушення серцевого ритму; час-
то люди можуть сприймати діяльність серця при над-
мірній увазі до стану свого орґанізму, наприклад, при 
тривожних синдромах.

СЕРЦЕВА АСТМА – див.: Астма серцева.
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ – по ліетіолоґічний 

синдром, який виникає в результаті того, що серцевий 
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викид не відповідає потребам орґанізму внаслідок гли-
бокого порушення ефективності механічної роботи 
серця; С. н. може бути зумовлена ураженням клапан-
ного апарату, коронарних судин або міокарда; клапанні 
ураження серця, які супроводжуються стенозами або 
реґурґітацією, збільшують робоче навантаження на міо-
кард, що з часом призводить до погіршення його скорот-
ливого стану; ураження коронарних артерій, зменшуючи 
кровопостачання серцевого м’яза, викликають ішемію 
та інфаркт з втратою частини функціонально активного 
міокарда; до захворювань міокарда належать різні ста-
ни, які порушують його скоротливу активність.

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ЛІВО ШЛУНОЧ-
КОВА – див.: Лівошлуночкова недостатність.

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПРАВОШЛУНОЧ-
КОВА – С. н., яка відбиває ураження правого шлуночка 
серця; проявляється стомлюваністю, зменшенням серце-
вого викиду та застоєм у венах великого кола кровообігу 
з розширенням шийних вен, збільшенням печінки та пе-
риферійними набряками; клінічно проявляється стомлю-
ваністю, відчуттям розпирання в шиї, повноти в череві, 
інколи болючістю в правому верхньому квадранті чере-
ва (над печінкою), припухлістю щиколоток, а у вираже-
них випадках – збільшенням об’єму черева внас лідок 
асциту; до патоґномонічних симптомів належать ознаки 
системної венозної гіпертензії, патолоґічно високі хвилі 
«а» або «v» на юґулярній флебоґрамі, збільшена і болю-
ча печінка, шум реґурґітації через тристулковий клапан, 
який прослуховується по лівому краю груднини, пра-
вошлуночкові Т3 і Т4, а також набряки нижчерозміще-
них відділів тіла з появою ямок при натискуванні.

СЕРЦЕВА ПРОВІДНА СИСТЕМА – див.: Провід-
на система серця.

СЕРЦЕВА СОРОЧКА – див.: Перикард.
СЕРЦЕВА ТУПІСТЬ – ділянка перед ньої стінки 

грудної клітки, на якій визна чається скорочення перкутор-
ного звуку, що зумовлено близьким розміщенням серця.

СЕРЦЕВЕ КІНЦЕВО-ДІАСТОЛІЧНЕ НАПРУ-
ЖЕННЯ – сила, яка припадає на одиницю площі попе-
речного зрізу міокардіального волокна.

СЕРЦЕВЕ ПЕРЕДНАВАНТАЖЕННЯ – ступінь 
розтягнення міокардіальних волокон у спокої, який виз-
начається кінцево-діастолічним об’ємом і тиском та тов-
щиною стінки серця.

СЕРЦЕВЕ ПОСТНАВАНТАЖЕННЯ – сила опо-
ру скороченню волокон міокарда після їх стимуляції для 
виходу із стану розслаблення, яка визначається тиском у 
порожнині, об’ємом порожнини і товщиною стінки шлу-
ночка в момент відкриття аортального клапана.

СЕРЦЕВИЙ ВИКИД – див.: Хвилинний об’єм сер-
ця.

СЕРЦЕВИЙ ВИКИД ХВИЛИННИЙ – див.: Хви-
линний об’єм серця.

СЕРЦЕВИЙ ПОШТОВХ – струс ділянки передньої 
стінки грудної клітки, ви кликаний скороченням серця.

СЕРЦЕВИЙ ПОШТОВХ НЕҐАТИВНИЙ – рит-
мічне втягнення грудної стінки під час систоли шлуноч-
ків; ознака спайкового перикардиту.

СЕРЦЕВИЙ РЕЗЕРВ – можливості серця, які не 
використовуються в спокої стосовно постачання тканин 
киснем; до резервних механізмів належать зміни час-
тоти серцевих скорочень, систолічного і діастолічного 
об’ємів, ударного об’єму і екстракції О2 тканинами.

СЕРЦЕВИЙ ЦИКЛ – сукупність біохімічних, біо-
фізичних та електрофізіолоґічних процесів, які відбува-
ються в серці протягом одного скорочення.

СЕРЦЕВІ ҐЛІКОЗИДИ – кардіотоніч ні лікарські 
засоби з групи стероїдних  О-ґлікозидів; у природі 
С. г. містяться в рослинах 45 видів, що належать до різ-
них родів; С. г. мають пряму вибіркову дію на міокард і 
викликають позитивний інотропний ефект ( підсилення 
серцевих скорочень), неґативний хроно тропний ефект 
(порідшання частоти серцевих  скорочень), неґативний 
дромо тропний ефект (зменшення провідності) і пози-
тивний батмотропний ефект (підвищення збудливості 
всіх елементів провідникової системи серця, за виклю-
ченням синусового вузла).

СЕРЦЕВО-ДІАФРАҐМАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що спостерігається при деяких ура-
женнях діафраґми; характеризується поєднанням арит-
мії серця з болями в ділянці проекції серця на передню 
грудну стінку.

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА НЕДОСТАТ НІСТЬ – сим-
птомокомплекс, що проявляється лівошлуночковою і лі-
вопередсердною недостатністю та зумовленими ними 
патолоґічними змінами легень, які спричиняють недо-
статність функції зовнішнього дихання.

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВИЙ СИНДРОМ – див.: Сер-
цево-судинна недостатність.

СЕРЦЕВО-СУДИННА НЕДОСТАТ НІСТЬ – па-
толоґічний стан, який характеризується поєднанням ос-
новних патоґенетичних ознак та клінічних симптомів 
серцевої і судинної недостатності; С.-с. н. може розви-
ватися гостро або мати хронічний перебіг.

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА – система 
орґанізму людини та тварин, основною функцією якої 
є постачання орґанів і тканин киснем, живильними 
речовинами, а також виведення з них продуктів жит-
тєдіяльності; до складу С.-с. с. входять серце, крово-
носні судини (кровоносна система) та лімфатична сис-
тема.

СЕРЦЯ ВАДИ НАБУТІ – вади, які виникають 
внаслідок захворювань або травматичних пошкоджень 
серця.

СЕРЦЯ ВАДИ РОЗВИТКУ – аномалії розміщення 
та морфолоґічної структури серця і великих судин, які 
виникають внаслідок порушення або незавершеності їх-
нього формоутворення в періоди внутрішньоутробного 
і постнатального розвитку.

СЕРЦЯ ГІПЕРКІНЕТИЧНОГО СИНДРОМ – 
симптомокомплекс підвищеного серцевого напружен-
ня невідомого походження, яке клінічно проявляється 
ледь підвищеним систолічним тиском і пульсом, низь-
кою системною судинною резистентністю.

«СЕРЦЯ ЖОРСТКОГО» СИНДРОМ – симптомо-
комплекс порушень гемодинаміки, які зумовлені будь-
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яким патолоґічним процесом, що спричинює аномальну 
риґідність кардіоміоцитів або зовнішнє стискання серця, 
яке перешкоджає притоку крові у шлуночки.

СЕРЦЯ ЗАКОН – див.: Старлінґа  закон.
“СЕРЦЯ СВЯТКОВОГО” СИНДРОМ – у осіб 

без очевидної кардіоміопатії після активного відпочин-
ку із вживанням алкоголю розвиваються пароксизмальні 
аритмії, найчастіше фібриляція передсердь.

СЕРЦЯ СПОРТИВНОГО СИНДРОМ – комплекс 
фізіолоґічних адаптацій в осіб, що займаються фізич-
ними тренуваннями, які направлені на підвищення вит-
ривалості; характеризується синусовою брадикардією 
в спокої, ІІІ і ІV тонами серця, систолічними шумами, 
різними змінами на електрокардіоґрамі та збільшен-
ням серця за рентґенолоґічними даними; збільшення 
об’єму серця і його маси характерні для спортсменів, 
які тренуються на виносливість; при швидкісних та си-
лових навантаженнях виникає гіпертрофія скелетних 
м’язів і міокарда; дилатація та гіпертрофія всіх чоти-
рьох відділів серця в спортсменів, які треновані на ви-
носливість, збільшує насосні можливості серця; подов-
ження діастолічної фази наповнення, яке пов’язне з бра-
дикардією, призводить до ще більшого росту ударного 
об’єму і коронарного кровотоку; частота серцевих ско-
рочень як у спокої, так і при будь-якому рівні субмакси-
мального фізичного навантаження з тренуванням на ви-
носливість поступово зменшується; це, в першу чергу, 
пов’язано з підвищенням тонусу блукаючих нервів; пев-
ну роль грає також і зниження симпатичної стимуляції; 
не зважаючи на збільшення ударної роботи лівого шлу-
ночка, зумовлене збільшенням його об’єму, переважає 
характерний для брадикардії ефект збереження О2, так 
що споживання міокардом О2 при рівних об’ємах зов-
нішньої роботи менше, ніж у нетренованих осіб; тиск 
у порожнинах серця в спокої в спортсменів, тренова-
них на виносливість, не змінений; він також, як і тиск 
в легеневих і перифе ричних судинах, нормально реа-
гує на навантаження; характерно, що збільшення серця 
і брадикардія реґресують після зупинки тренувань; ко-
реляція між рівнем тренованості або ефективністю ро-
боти серцево-судинної системи та ступенем брадикардії, 
збільшенням серця або змі нами на електрокардіоґрамі 
не спостері гається.

СЕСТАНА (E. J. M. CESTAN) ПАРАЛІЧ – див.: 
Сестана – Шене синдром. 

СЕСТАНА (E. J. M. CESTAN) СИМПТОМ – оз-
нака повного периферійного паралічу лицьового не-
рва: хворому пропонують дивитися вперед і спробува-
ти повільно заплющити очі; при цьому верх ня повіка на 
боці ураження дещо під німається (у зв’язку зі скорочен-
ням М. піднімача верхньої повіки).

СЕСТАНА  –  ШЕНЕ  (E.  J .  M. CES TAN – 
CHENAIS) СИНДРОМ – ураження подвійного ядра 
(nucleus ambi guus), пірамідного шляху та прилягаючих 
до нього ділянок; спостерігається гомолатеральний па-
раліч піднебіння та голосових зв’язок, контралатераль-
на геміплеґія; гомолатеральна геміамнезія, міоз, птоз, 
енофтальм.

СЕЦЕСІЯ – процеси (ґенні та хромосомні мутації, 
порушення мітозу та ін.), які зумовлюють виникнення 
мозаїцизму соматичних клітин.

СЕЧА – екскрет, що утворюється в нирках і виво-
диться через сечовивідні шляхи; С. містить близько 
96 % води і 4 % сухих речовин; питома ваґа С. 1,010 – 
1,042; реакція від кислої до слаболужної; з С. із орґаніз-
му виводяться вода, продукти обміну речовин (сечови-
на, пурини, креатинін, гіпурова кислота тощо), чужорід-
ні речовини, що потрапили в орґанізм, незначна кіль-
кість епітелію сечовивідних шляхів, лейкоцити; людина 
виділяє за добу до 1,5 л С.

СЕЧА МОЛОЧНА – див.: Хілурія.
СЕЧЕНОВА (И. М. СЕЧЕНОВ) ЕФЕКТ – див.: 

Сеченова феномен.
СЕЧЕНОВА (И. М. СЕЧЕНОВ) ФЕНОМЕН – 

під впливом активного відпочинку спостерігається 
пришвидшене відновлення працездатності втомлених 
орґанів. 

СЕЧІВНИК (URETHRA) – вивідна протока сечово-
го міхура, через яку сеча виводиться з орґанізму назовні; 
довжина С. у чоловіків (urethra masculine) може досяга-
ти 25 см, він також послуговує для виведення сперми; 
С. починається на дні сечового міхура внутрішнім от-
вором і за кінчується на головці статевого члена зовніш-
нім отвором; розрізняють три частини С.: передміхуро-
ву, перетинчасту і губчасту; довжина С. у жінок (urethra 
feminine) – від 2,5 до 4 см, він проходить відстань від 
внутрішнього отвору в сечовому міхурі до зовнішнього 
отвору під клітором між статевими губами.

СЕЧОВА КИСЛОТА – С5Н4О3N4; орґанічна кис-
лота, що є кінцевим продуктом обміну пуринів; С. к. – 
складова частина сечі.

СЕЧОВЕ ВИСНАЖЕННЯ НЕЦУКРОВЕ – див.: 
Діабет нецукровий.

СЕЧОВЕ ВИСНАЖЕННЯ ЦУКРОВЕ – див.: Діа-
бет цукровий.

СЕЧОВИДІЛЕННЯ – див.: Діурез.
СЕЧОВИЙ ЗАПЛИВ – проникнення і скупчення 

сечі в тканинах та порожнинах внаслідок пошкодження 
нирок та сечових шляхів.

СЕЧОВИЙ МІХУР (VESICA URI NARIA) – порож-
нистий орґан, де збирається сеча перед її виділенням з 
орґанізму; має вигляд перетинчасто-м’язового мішка 
грушоподібної форми, міститься в порожнині малого 
таза; у стінці С. м. розрізняють слизову, м’язову і ад-
вентиційну оболонки; слизова оболонка складається із 
перехідного епітелію, власного шару і підслизової осно-
ви; С. м. виконує дві функції: накопичення і утримання 
сечі (резервуарна функція); її видалення (евакуаторна 
функція).

СЕЧОВИЙ МІХУР ДВОКАМЕРНИЙ – аномалія 
розвитку, яка характеризується поділом порожнини се-
чового міхура перемичками на дві частини.

СЕЧОВИЙ МІХУР НЕЙРОҐЕННИЙ – порушення 
функції сечового міхура внаслідок вродженої аномалії, 
травми або іншої патолоґії головного мозку, спинного 
мозку або іннервації сечового міхура і його вивідного 
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відділу; клінічно С. м. н. проявляється частковою або 
повною затримкою сечі, нетриманням сечі або частим 
сечовипусканням; у хронічній стадії при недостатньо-
му випорожненні міхура часто розвивається сечова ін-
фекція.

СЕЧОВИЙ МІХУР ПОДВІЙНИЙ – аномалія роз-
витку, яка характеризується наявністю двох сечових мі-
ху рів, кожний із яких має устя сечовода і сечовипускаль-
ного каналу.

СЕЧОВИЙ МІХУР ТАБЕТИЧНИЙ – втрата чут-
ливості та позивів до сечовипускання, що призводить 
до порушення випорожнення сечового міхура; спостері-
гається при нейросифілісі.

СЕЧОВИЙ МІХУР ШОКОВИЙ – зміни сечового 
міхура, які спостерігаються при гострих травмах спинно-
го мозку; міхур стає атонічним і розтягненим, сеча виді-
ляється безперервно краплями внаслідок його перена-
повнення; при ураженні спинного мозку на нижніх рів-
нях (крижовому або поперековому) сечовий міхур стає 
атонічним через кілька тижнів; ураження верхніх від-
ділів (грудного або шийного) призводять до рефлектор-
но-спастичного сечового міхура, який може випорожни-
тися спонтанно або внаслідок дії соматичних стимулів.

СЕЧОВИЙ СТАЗ – уповільнення або зупинка руху 
сечі в сечових шляхах.

СЕЧОВИНА – CO(NH2)2; один із найважливіших 
продуктів азотистого (білкового) обміну; головним і 
прак тично єдиним орґаном, в якому утворюється С. в 
ссавців і людини є печінка; синтез С. складається з п’яти 
послідовних ферментних реакцій, частина яких (перші 
дві) відбуваються в мітохондріях, інші – у цитоплазмі; 
С. виводиться з сечею.

СЕЧОВИПУСКАННЯ – див.: Діурез.
СЕЧОВИСНАЖЕННЯ НЕЦУКРОВЕ – див.: Діа-

бет нецукровий.
СЕЧОВИСНАЖЕННЯ ЦУКРОВЕ – див.: Діабет 

цукровий.
СЕЧОВІ КАМЕНІ – щільні утворення, які зуст-

річаються в сечовивідних шляхах; розвиваються при 
нирковокам’яній хворобі; за фізико-хімічними влас-
тивостями С. к. поділяють на: щавлевокислі (оксалат-
ні), сечокислі (уратні), фосфорнокислі (фосфатні), цис-
тинові, білкові та С. к., що мають змішаний хімічний 
склад.

СЕЧОВІ ШЛЯХИ – сукупність анатомічних ут-
ворів, в яких накопичується і через які виводиться сеча; 
до С. ш. належать ниркові миски з чашечками, сечово-
ди, сечовий міхур та сечівник.

СЕЧОВІД (URETER) – парний трубчастий орґан, 
що відводить сечу з нирок; початком С. є звужений 
відрізок ниркової миски, кінець проникає через стін-
ку сечового міхура і відкривається з боку його слизо-
вої оболонки щілиноподібним сечовивідним отвором; 
у С. розрізняють 2 відділи: черевний і тазовий; стінка 
С. побудована із слизової оболонки, яка складається із 
багатошарового перехідного епітелію і власної пластин-
ки м’язової оболонки; м’язової оболонки та адвентицій-
ної оболонки.

СЕЧОВІД ЕКТОПІЧНИЙ – одна із супутніх вад 
при подвоєнні верхніх сечових шляхів; розрізняють ек-
топію устя сечоводу в похідні уроґенітального синуса 
і ектопію устя сечоводу в похідні парамезонефраль-
них (мюлерових) проток; основним клінічним проявом 
С. е. є постійне нетримання сечі при нормальному акті 
сечовипускання.

СЕЧОВІД КІЛЬЦЕПОДІБНИЙ – рідкісна ано-
малія, яка спричинюється наявністю перешкоди нижче 
кільцеподібного вигину, частіше в тазовому відділі.

СЕЧОВІД ПОДВІЙНИЙ – вроджений частково або 
повністю подвоєний сечовід.

СЕЧОВІД ПОСТКАВАЛЬНИЙ – див.: Сечовід 
ретрокавальний.

СЕЧОВІД РЕТРОКАВАЛЬНИЙ – вроджене ано-
мальне розміщення середньої частини правого сечоводу 
позаду нижньої порожнистої вени.

СЕЧОВІД ЦИРКУМКАВАЛЬНИЙ – див.: Сечовід 
ретрокавальний. 

СЕЧОВОГО МІХУРА ДИЛЯТАЦІЇ – МІКРОКО-
ЛОН – КИШКОВОЇ ГІПОПЕРИСТАЛЬТИКИ СИН-
ДРОМ – успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом; спостерігаються розширений сечовий міхур, мік-
роколон з розширеною тонкою кишкою та гіпоперис-
тальтика.

СЕЧОВОГО МІХУРА і СЕЧОВОДУ ДИЛЯТАЦІЇ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який проявляється 
хронічною сечовивідною дилатацією (меґасечовід), що 
супроводжується гіпотонією і дилатацією сечового мі-
ху ра (меґацистис) та зяянням сечовідних отворів, зумо-
влюючи везикоуретральний рефлекс сечі й хронічний 
пієлонефрит.

СЕЧОГІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські за-
соби, які підвищують виведення нирками іонів натрію 
та води і внаслідок цього викликають зменшення вмісту 
рідини в тканинах і серозних порожнинах орґанізму.

СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА – див.: Уролітіаз.
СЕЧОКИСЛИЙ ДІАТЕЗ – аномалія конституції, 

яка характеризується порушенням обміну нуклеїнових 
кислот, нуклеотидів, пуринових основ, що призводить 
до накопичення в орґанізмі сечової кислоти і її солей та 
вторинного пошкодження різних систем і орґанів; най-
більш раннім клінічним проявом С. д. є уратна нефро-
патія і сечокислий нефроуролітіаз; у дітей старшого віку 
та дорослих клі нічні синдроми зумовлені накопиченням 
в орґанізмі сечової кислоти – гіперурикемія, гіперура-
турія; накопичення сечової кислоти сприяє розвитку гі-
пертонічної хвороби, артритів обмінного ґенезу, спон-
дильозу, сечокам’яної хвороби, подаґри.

СЕЧОКИСЛИЙ ІНФАРКТ – скупчення в ниркових 
сосочках кристалів сечової кислоти.

СЕЧОМІХУРОВИЙ ТРИКУТНИК – ділянка дна 
сечового міхура між устями сечоводів та внутрішнім от-
вором сечовипускального каналу.

СЕЧОСТАТЕВА ДІЛЯНКА – передня частина про-
межини, яка обмежена попереду та з боків нижніми га-
лузками лобкових та сідничих кісток, позаду – лінією, 
що з’єднує сідничі горби.
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СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА – сукупність анатоміч-
но пов’язаних орґанів сечовиділення та розмноження.

СЕЧОСТАТЕВИЙ ТРИКУТНИК – див.: Сечоста-
тева ділянка.

СЕЧОСТАТЕВІ НОРИЦІ – патолоґічні сполучен-
ня між орґанами сечової і статевої систем; розрізняють 
вроджені і набуті С. н.

СЕЧОУТВОРЕННЯ – одна з найголовніших фун-
кцій нирок, спрямована на виділення з орґанізму кінце-
вих продуктів обміну речовин залежно від концентрації 
їх у рідинах внутрішнього середовища. В основі С. ле-
жать процеси фільтрації, реабсорбції та секреції.

СЕЮНКЦІЯ – див.: Верніке сеюнкція.
СЕЯ – ДЖЕРАЛЬДА (B. SAY – P. S. GE RALD) 

СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спостері-
гається полідактилія, зумовлена однобічним подвоєнням 
променевої і великогомілкової кісток або ж двобічним 
подвоєнням ліктьових і малогомілкових кісток, атрезія 
анального отвору; рудиментарні хреб ці, що зрослися; 
напівхребці, хребці з розщепленими дужками, зайві 
хребці, сколіоз, інколи аномалії таза.

СИБІРКА – висококонтаґіозне захворювання тва-
рин, яке передається людині при контакті з тваринами 
або їх продуктами; збудник С. – Bacillus anthracis, який 
являє собою великі ґрампозитивні, покриті капсулою 
факультативно-анаеробні палички; спори надзвичайно 
стійкі  до зовнішньої дії і зберігають життє здатність у 
ґрунті і тваринних продуктах протягом десятків років; 
людина, звичайно, заражається через шкіру; вдихання 
спор при несприятливих умовах (наприклад, на фоні го-
строї респіраторної ін фекції) призводить до легеневої 
форми С. («хвороба сортувальників шерсті»); інкуба-
ційний період може продовжуватися від 12 год до 5 діб, 
звичайно 3–5 діб); розрізняють шкірну, легеневу і шлун-
ково-кишкову форми С.; ШКІРНА ФОРМА починається 
з розвитку червоно-коричневих папул, які збільшуються 
і оточені вираженою еритемою, з везикуляцією і індура-
цією; потім виникає центральне виразкування з виділен-
ням серозно-кров’янистого ексудату і утворенням чор-
ного струпа; може виникати лімф аденопатія, гарячка, 
міалґія, нудота і блювання; ЛЕГЕНЕВА ФОРМА вини-
кає внаслідок швидкого утворення спор у лімфатичних 
вузлах середостіння; розвивається тяжкий некротизу-
ючий лімфаденіт, який розповсюджується на оточую чі 
тканини середостіння; спостерігається набряк легень, 
плевральний випіт; клінічна картина спочатку нагадує 
грип; гарячка наростає, протягом кількох діб виникають 
тяжкі порушення дихання, ціаноз, шок і кома; можливий 
розвиток гемораґічного менінґоенцефаліту; ШЛУНКО-
ВО-КИШКОВА ФОРМА виникає при вживанні зара-
женого м’яса, якщо є порушення цілості слизової обо-
лонки глотки, шлунка або кишечника, що сприяє про-
никненню збудника в стінку; токсин, що виділяється, 
викликає гемораґічний некроз, який розповсюджується 
на відповідні лімфатичні вузли брижі; розвивається сеп-
тицемія з летальним  результатом.

СИВУШНІ МАСЛА – суміш одноатомних вищих 
спиртів жирного ряду, які утворюються як побічні про-

дукти бродіння при виготовленні етилового спирту; 
С. м. повільно окислюються в орґанізмі, що зумовлює 
їх значно більшу токсич ність, ніж в етилового спирту.

СИҐМАТИЗМ – порушення мовлення, яке харак-
теризується неправильним вимовлянням шиплячих та 
свистячих звуків.

СИҐМО- (сиґмоїд-, сиґмоїдо-; анат.  colon 
sigmoideum – сиґмоподібна ободова кишка) – частина 
складних слів, яка означає належність до сиґмоподіб-
ної ободової кишки.

СИҐМОЇДИТ – запалення сиґмоподібної кишки; 
С. може бути гострим і хро нічним.

С. ГОСТРИЙ – клінічна форма С., яка характери-
зується появою болей у лівій клубовій ділянці, зміною 
характеру та частоти випорожнень.

С. ХРОНІЧНИЙ – клінічна форма С., характери-
зується болями у лівій половині черева, переважно в 
нижній частині, які підсилюються перед дефекацією 
або після неї, при тривалій ходьбі, фізичному напру-
женні, струсах; спостерігається чергування проносів та 
запорів, а також несправжні проноси.

СИҐМОПЛІКАЦІЯ – накладення на стінку сиґмо-
подібної кишки гофруючих швів з метою зменшення її 
довжини.

СИҐМОПОДІБНА  КИШКА  ( C O L O N 
SIGMOIDEUM) – частина товстої кишки, яка є продов-
женням низхідної ободової кишки і переходить у пря-
му кишку; С. к. розміщена в лівій клубовій та лобковій 
ділянках.

СИҐМОПОДІБНИЙ – такий, що має форму літери 
S, стосується сиґмоподібної кишки.

СИҐМОПОДІБНИЙ СИНУС – див.: Синус сиґмо-
подібний.

СИҐМОПРОКТОСТОМІЯ – хірурґічне формуван-
ня анастомозу між сиґмоподібною і прямою кишками.

СИҐМОСТОМІЯ – хірурґічне формування зовніш-
ньої нориці сиґмоподібної кишки.

СИҐНАЛ – знак або процес фізичної або хімічної 
природи, що несе повідомлення.

СИҐНАЛІЗАЦІЯ – сукупність умовних знаків та 
засобів їхнього передавання і приймання.

СИҐНАЛЬНІ СИСТЕМИ – система умовних 
зв’язків, асоціацій, за допомогою яких живі орґанізми 
взаємодіють з оточуючим середовищем; С. с. є основ-
ними фізіолоґічними механізмами діяльності головно-
го мозку; виділяють першу сиґнальну систему та другу 
сиґнальну систему.

СИҐНАРАНТ-ФАРМАЦЕВТ – посада в аптеці; до 
посадових обов’язків С.-ф. входить писання етикеток 
або сиґнатур, оформлення упаковок для ліків, які від-
пускаються.

СИҐНАТУРА – 1) копія рецепта лікаря, яка додаєть-
ся в аптеці до ліків, що відпускаються; 2) частина рецеп-
та, в якій зазначений спосіб прийому ліків.

СИДЕРО- (грец. sidēros – залізо) – частина складних 
слів, яка означає належність до заліза.

СИДЕРОАХРЕСТИЧНА АНЕМІЯ – див.: Анемія 
залізорефрактерна.
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СИДЕРОБЛАСТИ – еритробласти, що містять за-
лізо у вигляді ґранул феритину, який не включений в 
молекулу гема.

СИДЕРОБЛАСТНА АНЕМІЯ – див.: Анемія залі-
зорефрактерна.

СИДЕРОДРОМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь на-
ростаючої швидкості при їзді залізницею, коли хворим 
опановує думка про можливість катастрофи.

СИДЕРОЗ – пневмоконіоз, який розвивається 
внаслідок дії пилу, що містить залізо та його сполуки; у 
легенях виявляється помірно виражений склероз, суб-
міліарні і міліарні вузлики округлої, овальної, непра-
вильної форми, які складаються із скупчень пилових 
клітин, заповнених частинками темно-бурого кольору 
(пил заліза); між пиловими клітинами виявляються не-
численні колаґенові волокна, пилові частинки заліза і 
одиничні капіляри; у лімфатичних вузлах спостеріга-
ються частинки пилу та дифузний склероз; клінічна кар-
тина С. мало виражена і може проявлятися симптомами 
бронхіту і супроводжуватися незначними функціональ-
ними порушеннями.

С. ЧЕРВОНИЙ – морфолоґічна форма С., яка вини-
кає внаслідок дії пилу, що містить окисли заліза; легені 
при цьому збільшені в розмірах, щільної консистенції і 
забарвлені в бурувато-червоний колір.

С. ЧОРНИЙ – морфолоґічна форма С., яка виникає 
внаслідок дії пилу, що містить закис заліза або вуглекис-
лі та фосфорнокислі його сполуки; легені при С. ч. чор-
ного кольору і за зовнішнім виглядом не відрізняються 
від легень при антракозі.

СИДЕРОЗ ЗАГАЛЬНИЙ – див.: Гемосидероз за-
гальний.

СИДЕРОЗ МІСЦЕВИЙ – див.: Гемосидероз міс-
цевий.

СИДЕРОЗ ОКА – відкладення в тканинах ока не-
орґанічних і орґанічних сполук заліза, пов’язане з на-
явністю в оці залізовмісного чужорідного тіла; сполуки 
заліза розміщені в тканинах ока як внутрішньоклітин-
но, так і позаклітинно; у клітинах тканин ока спостері-
гаються явища коаґуляційного некрозу; найчутливіші 
до токсичної дії заліза нервові клітини сітківки, які ги-
нуть при нако пиченні в них сполук заліза, менш чут-
ливі – м’язові клітини райдужної оболонки і епітеліаль-
ні клітини кришталика; клінічно розрізняють прямий і 
непрямий С. о.

С. О. НЕПРЯМИЙ – клінічна форма С. о., яка роз-
вивається в тканинах ока, віддалених від місця розташу-
вання чужорідного тіла, внаслідок дифузії сполук заліза; 
характеризується появою дрібнозернистого жовтувато-
коричневого піґменту в найглибших шарах і на задній 
поверхні рогівки, у водянистій волозі, у куті передньої 
камери ока, під передньою сумкою кришталика, а також 
зміною кольору райдужної оболонки, помірним розши-
ренням зіниці та в’ялістю зіничних реакцій.

С. О. ПРЯМИЙ – клінічна форма  С. о., яка розви-
вається в зоні розміщення чужорідного тіла. 

СИДЕРОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Пламме-
ра – Вінсона синдром.

СИДЕРОПЕНІЯ – знижений вміст залі за в плазмі 
крові.

СИДЕРОСИЛІКОЗ – пневмоконіоз, який розви-
вається внаслідок тривалоґо систематичного вдихан-
ня пилу залізної руди, що містить залізо та вільний дво-
окис кремнію.

СИДЕРОФАҐ – фаґоцит, який поглинає та накопи-
чує залізовмісні сполуки.

СИДЕРОФАҐІЯ – процес поглинання сидерофаґа-
ми залізовмісних сполук.

СИДЕРОФІБРОЗНІ ВУЗЛИКИ ҐАНДІ – ҐАМ-
НИ – див.: Ґанді – Ґамни сидерофіброзні вузлики.

СИДЕРОФІЛІЯ – див.: Гемохроматоз.
СИДЕРОЦИТ – еритроцит, в якому при забарвленні 

виявляються ґранули заліза.
СИКОЗ – гнійне запалення волосяних мішечків у ді-

лянці бороди та вусів; виникненню С. сприяють пору-
шення функ ції нервової системи, обміну ві та мінів групи 
В, гіпофункція статевих залоз, хронічні захворювання 
внутрішніх орґанів, вогнища хронічної інфекції в носо-
глотці та ін., а також мікротравми шкі ри, зрушення рН 
шкіри в лужний бік.

СИКОЗ ЗВИЧАЙНИЙ – див.: Сикоз.
СИКОЗ ЛЮПОЇДНИЙ – дерматоз, який характе-

ризується виникненням на одній щоці фолікулярних па-
пул, що згруповані на червоній інфільтрованій бляшці 
з підвищеними краями; у центральній частині бляшки 
розвивається рубцева атрофія; етіолоґія захворювання 
не вияснена.

СИКОЗ НЕПАРАЗИТАРНИЙ – див.: Сикоз.
СИКОЗ ПРОСТИЙ – див.: Сикоз.
СИКОЗ СТАФІЛОҐЕННИЙ – див.: Сикоз.
СИЛІКАТОЗ ОЛІВІНОВИЙ – див.: Олівіноз.
СИЛІКАТОЗИ – хронічні професійні захворювання 

легень, які розвиваються при тривалій дії на орґани ди-
хання пилу силікатів –– мінералів, що містять дво окис 
кремнію у зв’язаному стані з маґнієм, кальцієм, залізом, 
алюмінієм та ін шими речовинами; залежно від складу 
пилу, що вдихається, розрізняють такі форми С.: азбес-
тоз, каоліноз, нефеліноз, олівіноз, талькоз.

СИЛІКОАНТРАКОЗ – див.: Антракосилікоз.
СИЛІКОАРТРИТ – див.: Каплана синд ром.
СИЛІКОЗ – фіброґенний пневмоконіоз, що вини-

кає внаслідок тривалоґо і систематичного вдихання час-
тинок вільного діоксиду кремнію (кварцового пилу); 
альвеолярні макрофаґи поглинають частинки вільного 
діоксиду кремнію (діаметром менше 5 мкм); при цьому 
звільняються цитотоксичні ферменти, що призводить 
до фіброзування легеневої паренхіми; коли макрофаґи 
гинуть, вивільнюються частинки діоксиду кремнію, які 
знову поглинаються новими макрофаґами і процес пов-
торюється; розвивається розсіяний вузликовий легене-
вий фіброз, а на більш пізніх стадіях – конґломератний 
фіброз та погіршення дихальної функції; розрізняють 
дві форми С.: простий вузликовий і конґломератний 
(вузловий); у хворих з простим вузликовим С. респіра-
торні симптоми не розвиваються і погіршення функції 
дихання, звичайно, не спостерігається; можливі кашель 
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і виділення мокроти, але це зумовлено професійним 
бронхітом; конґломератний (вузловий) С. може зумови-
ти тяжку задишку, кашель і мокроту; тяжкість задишки 
пов’язана з об’ємом конґломератних утворень у легенях; 
з часом, коли ці утворення, розповсюджуючись, стиску-
ють судини, викликаючи їх облітерацію, розвивається 
легенева гіпертензія і гіпертрофія правого шлуночка; 
розвиток легеневого серця часто є причиною смерті.

СИЛІКОЗОҐЕННІСТЬ – здатність пилу виклика-
ти силікоз, що залежить від вмісту та концентрації в 
повітрі вільного двоокису кремнію.

СИЛІКОСИДЕРОЗ – див.: Сидеро силікоз.
СИМ- – див.: Син-.
СИМБАМАТОПАТІЯ – реактивний психоз, що ви-

никає при раптовій катастрофі (землетрусі, пожежі, по-
вені та ін.).

СИМБІОЗ – форма тривалоґо співжиття орґанізмів 
різних видів, при якій обидва орґанізми мають від ньо-
го певну користь; розрізняють факультативний С., коли 
кожний з двох видів може існувати самостійно, та об-
лігатний, коли принаймні один вид не може існувати 
без іншого.

СИМБІОНТИ – орґанізми двох видів, що перебу-
вають у тісному співжитті і не можуть існувати окремо 
один від одного.

СИМБЛЕФАРОН – зрощення повіки з очним яб-
луком, адгезія між кон’юнктивами повіки та склери або 
зрощення кон’юнктив обох повік.

СИМБІОТИЧНИЙ ПСИХОЗ – див.: Індуковане 
божевілля.

СИМБОЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь предметів, 
явищ, сновидінь, в яких неначе прихований несприят-
ливий для хворого зміст.

СИМВОЛІЧНІ ДІЇ – див.: Ритуал.
СИМЕТРИЧНИЙ – такий, що має симетрію.
СИМЕТРІЯ – розмірність; розміщення точок або 

частин предмета в просторі, коли одна половина є ніби 
дзеркальним відображенням іншої.

СИМПАТ- (симпатико-, симпато-; анат. pars 
sympathica – симпатична частина веґетативної нерво-
вої системи) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до симпатичної частини веґетативної нерво-
вої системи.

СИМПАТАЛҐІЯ – пекучі болі та трофічні порушен-
ня тканин, які виникають внаслідок ураження утворень 
симпатичної частини веґетативної нервової системи. 

СИМПАТЕКТОМІЯ – резекція симпатичного не-
рвового стовбура (його вузлів або галузок) з метою пе-
реривання патолоґічних доцентрових імпульсів, які утво-
рюють стійкі вогнища збудження в  ц. н. с., а також пору-
шення потоку відцентрових патолоґічних імпульсів, здат-
них викликати вазомоторний спазм, розлади кровообігу, 
гуморальні і трофічні порушення у вогнищі ураження.

С. ПЕРІАРТЕРІАЛЬНА – С., при якій видаляється 
каротидний ґломус, зовнішня оболонка артерій з симпа-
тичними волокнами, що в ній проходять.

С. ТОТАЛЬНА – С., при якій видаляються всі 
структури симпатичного нервового стовбура.

С. ТРУНКУЛЯРНА – С., яка характеризується ре-
зекцією симпатичного стовбура.

С. ЧАСТКОВА – С., при якій видаляється симпа-
тичний вузол.

СИМПАТИКО- – див.: Симпат-.
СИМПАТИКОТОМІЯ – хірурґічне перерізання 

симпатичного стовбура.
СИМПАТИКОТОНІЯ – переважання тонусу сим-

патичної частини веґетативної нервової системи над то-
нусом її парасимпатичної частини.

СИМПАТИКОТРИПСІЯ – хірурґічне роздушуван-
ня симпатичного стовбура.

СИМПАТИКОЦИТОМА – див.: Ґанґліо неврома.
СИМПАТИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА (PARS 

SYMPATHICA) – відділ веґетативної нервової системи; 
до С. н. с. належать: центри, розміщені в грудно-попе-
рековому відділі спинного мозку; симпатичний стовбур – 
парний ланцюг сполучених між собою нервових вузлів, 
що розташований вздовж хребта; периферійні вузли – 
на судинах черевної порожнини; нервові волокна, що 
йдуть від клітин симпатичних центрів до вузлів і від клі-
тин вузлів до орґанів, утворюють ряд сплетень; реґулює 
діяльність серцево-судинної системи; при збудженні  С. 
н. с. розширюються зіниці, частішає ритм скорочень сер-
ця, звужуються судини, підвищується кров’яний тиск, 
роз слаблюються м’язи шлунково-кишкового тракту.

СИМПАТИЧНА ЧАСТИНА ВЕҐЕТАТИВНОЇ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – див.: Симпатична нервова 
система.

СИМПАТИЧНИЙ – 1) такий, що стосується симпа-
тичної іннервації, симпатичної нервової системи; 2) та-
кий, що віддзеркалено виникає в іншому, симетрично, 
або поряд розміщеному місці.

СИМПАТИЧНИЙ  СТОВБУР  (TRUN CUS 
SYMPATHICUS) – парний ланцюг симпатичних не-
рвових ґанґліїв, розміщених вздовж хребта на проміж-
ку від верхніх шийних хребців до куприка; вузли сполу-
чені між собою короткими пучками нервових волокон і 
зв’язані з су міжними спинномозковими (і черепномоз-
ковими) нервами за допомогою сполучних галузок.

СИМПАТИЧНИЙ СТОВБУР МЕЖОВИЙ – див.: 
Симпатичний стовбур.

СИМПАТО- – див.: Симпат-.
СИМПАТОАДРЕНАЛОВА СИСТЕМА – систе-

ма, що складається з нервової ланки і гормональної, яка 
включає гормони, що синтезуються мозковою речови-
ною надниркових залоз і параґанґліями (адреналін, но-
радреналін і дофамін); С. с. належить до систем реґуля-
ції гомео стазу.

СИМПАТОБЛАСТОМА – більш зрі лий варіант 
нейробластоми; переважають клітини типу симпато-
бластів, які є більш диференційовані в порівнянні з сим-
патоґоніями.

СИМПАТОҐАНҐЛІОНІТ – запалення симпатич-
ного ґанґлію.

СИМПАТОҐОНІОМА – див.: Нейробластома (2).
СИМПАТОЛІТИКИ – див.: Симпато літичні лі-

карські засоби.
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СИМПАТОЛІТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, що виключають вплив симпатичної ін-
нервації на виконавчі орґани внаслідок вибіркового 
впливу на термінали аксонів постґанґліонарних адре-
нерґічних нефронів.

СИМПАТОМА ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: Нейро-
бластома (2).

СИМПЕКСІЯ – конкремент у сім’яних міхурцях та 
спермі.

СИМПЛІФІКАЦІЯ – спрощення.
СИМПТОМ – характерна ознака або вияв якого-не-

будь явища; ознака хвороби, характерний прояв хворо-
би.

С. КАРДИНАЛЬНИЙ – головний, основний С.; 
особливо важлива ознака або симптом.

С. ОБ’ЄКТИВНИЙ – С., який виявляється при до-
слідженні хворого.

С. ОБЛІГАТНИЙ – ознака захворювання, яка зу-
мовлена самою її природою і спостерігається при ній 
завжди.

С. ПАТОҐНОМОНІЧНИЙ – абсолютно характерна 
для даного захворювання ознака.

СИМПТОМАТИКА – див.: Симптоматолоґія.
СИМПТОМАТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ – лікування, 

спрямоване на усунення проявів, ознак (симптомів) за-
хворювання.

СИМПТОМАТИЧНИЙ – такий, що стосується 
симптома або симптомів,  ознак хвороби; такий, що є 
симптомом; ґрунтується на зовнішніх ознаках; показо-
вий.

СИМПТОМАТОЛОҐІЯ – наука про симптоми, про 
ознаки хвороби, про їхнє походження та ін.

СИМПТОМОКОМПЛЕКС – див.: Синдром.
СИМПТОМОКОМПЛЕКС АНҐІОНЕВРОТИЧ-

НИЙ – див.: Дистонія веґетативно-судинна.
СИМПУС – див.: Сиреномелія.
СИМУЛЬТАННИЙ – одночасний.
СИМУЛЯЦІЯ – удаване вираження почуттів, сим-

птомів хвороби або певного фізичного стану з метою 
ввести в оману; розрізняють справжню С., при якій сві-
домо, частіше з корисливою метою, зображають неісну-
юче захворювання, і патолоґічну С. – неусвідомлену, яка 
виникає ненавмисно в психічно хворих.

СИМФАЛАНҐІЯ – див.: Ортодактилія.
СИМФІЗ (SYMPHYSIS) – сполучення двох кісток 

за допомогою шару хряща; зчленування, зрощення.
СИМФІЗ ЛОБКОВИЙ – див.: Лобковий симфіз.
СИМФІЗЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання лобко-

вого симфізу.
СИМФІЗИТ – запалення лобкового симфізу.
СИМФІЗІОТОМІЯ – оперативне роз сікання лоб-

кового симфізу з метою збіль шення розмірів вузького 
таза.

СИМХОВИЧА НОСОПІДБОРІДНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – див.: Носопідборідний рефлекс.

СИН- (сим-; грец. syn-, sym-) – частина складних 
слів, яка означає «одночасність», «сумісність дії», «взає-
модію». 

СИНАНТРОПНІ ТВАРИНИ – дикі тварини, які 
пристосувалися до життя поблизу місць проживання 
людини. 

СИНАПС – мікроскопічний утвір, через який пере-
даються імпульси між нервовими клітинами або нерво-
вими клітинами та іншими збудливими утвореннями; 
складається з пресинаптичної частини, синаптичної щі-
лини і постсинаптичної частини; за механізмом переда-
чі імпуль сів розрізняють С. з електричною, хіміч ною та 
змішаною передачами.

СИНАРТРОЗ – сполучення кісток зрощенням; не-
рухомий суглоб.

СИНАТРОПНІ ОРҐАНІЗМИ – рослинні або тва-
ринні орґанізми, що живуть поряд з людиною. Серед 
С.о. багато переносників збудників хвороб.

СИНҐАМІДОЗ – гельмінтоз верхніх дихальних 
шляхів, який спричинюється Syngamus laryngeus; випад-
ки захворювання спостерігаються в Бразилії, Австралії, 
Індії, на Філіппінських островах та ін.; синґамуси па-
разитують у гортані, трахеї, бронхах дефінітивних (за-
лишкових) хазяїнів (велика і дрібна рогата худоба, коні, 
птахи, інколи людина); зараження людей відбувається 
при проковтуванні інвазійних личинок з забрудненою 
їжею та водою; при паразитуванні синґамусів у людей 
спостерігається трахеобронхіт, що супроводжується на-
падами кашлю з мокротою, інколи з кровохарканням, 
астматичним синдромом.

СИНҐАМІЯ – з’єднання чоловічої і жі ночої стате-
вих клітин з утворенням зиґоти.

СИНҐУЛЯРНИЙ – одиничний, окремий, єдиний.
СИНДАКТИЛІЯ – вроджене повне або часткове 

зрощення між собою двох або більше сусідніх пальців 
рук або ніг.

СИНДЕЗ- (грец. syndesis – зв’язування, сполучен-
ня, стиснення) – частина складних слів, яка означає 
«зв’язування», «сполучення», «стиснення». 

СИНДЕСМІТ ОСИФІКУЮЧИЙ – запалення 
зв’язки, яке супроводжується відкладанням у ній солей 
кальцію або виникненням вогнищ остеоґенезу. 

СИНДЕСМОЗ (SYNDESMOSIS) – з’єднання кіс-
ток між собою за допомогою щільної волокнистої спо-
лучної тканини.

СИНДЕСМОЛОҐІЯ – розділ анатомії, що вивчає 
типи зчленування кісток і зв’язки скелета.

СИНДРОМ – поєднання ознак, симптомів, харак-
терних для якого-небудь за хворювання, патолоґічного 
процесу; інколи цим терміном позначають самостійну 
нозолоґічну одиницю або стадію (форму) будь-якого 
захворю вання.

СИНДРОМ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУ ТРІШ-
НЬО СУДИННОГО  ЗСІ ДАННЯ (СИНДРОМ-ДВЗ) – 
симптомо комплекс, що, як правило, виникає внаслі-
док надходження в кров або утво рення в ній речовин 
з активністю тканинного фактора, що ініціює зсідання 
крові; до ДВЗ-синдрому час ті ше всього призводять такі 
стани:  1) ускладнення вагітно сті, при якій матеріал, 
що має ак тив ність тканинного фактора потрапляє з по-
рожнини матки в кров матері; 2) ін фекції, особливо ви-
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кликані ґрамнеґативними мікроорґанізмами; 3) злоякіс-
ні но во утворення, особливо підшлункової та передміху-
рової залоз, що продукують муцин; гострий промієло-
цитарний лейкоз; 4) травми голови, що порушують ці-
лісність гематоенцефалічного бар’єра і, таким чином, 
створюють можливість контакту крові з мозковою тка-
ниною – джерелом тканинного фактора; 5) усклад нення 
операцій на передміхуровій за ло зі, при яких тканинний 
фактор потра пляє в кров; 6) укуси отруйних гадюк, фер-
менти отрути яких, потрап ляючи в кров, акти вують фак-
тор Х або протром бін чи безпосередньо перетво рюють 
фібриноґен у фібрин; клінічно гострий ДВЗ-синдром 
проявляється тромбоцитопенією та виснаженням плаз-
мових факторів зсідання, що зумовлює схиль ність до 
тяжких кро вотеч, які посилюються вторинним фібри-
нолізом; часто також спостерігається відкладання фіб-
рину в дрібних судинах; якщо вторинний фібриноліз не 
призводить до швидкого розчинення фібрину, можуть 
виникати гемораґічні некрози тканин; при під гострому 
ДВЗ-синдромі спостерігаються тромбоемболічні уск-
ладнення, у тому числі тромбози вен, тромботичні веґе-
тації аортального клапана та відриви цих веґетацій з на-
ступною артеріальною тромбоемболією; кровоточи вість 
зустрічається рідко.

СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ – 
див.: СНІД (синдром набутого імунодефіциту).

СИНЕКОЛОҐІЯ – розділ еколоґії, що вивчає життя 
угруповань різних видів орґанізмів.

СИНЕЛЬНИКОВА (Р. Д. СИНЕЛЬНИКОВ) ТРИ-
КУТНИК – трикутник, утворений нижнім краєм щито-
подібного хряща, зовнішнім краєм еластичного конуса і 
внутрішнім краєм перснещитоподібного м’яза.

СИНЕРҐЕТИЧНИЙ – такий, що діє сумісно, спів-
дружньо.

СИНЕРҐІЗМ – 1) співдружня дія, суміс на діяль-
ність орґанів в одному напрямі, взаємне підсилення дії; 
2) явище посилення дії одного каталізатора додаванням 
іншого.

СИНЕРҐІЗМ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН – одно-
спрямований характер дії кількох одночасно призначе-
них лікарських засобів, при якому відбувається сумація 
або потенціювання ефектів окремих речовин.

СИНЕРҐІСТИ – м’язи або групи м’язів, що діють 
спільно в одному і тому самому напрямі.

СИНЕРҐІЯ – див.: Синерґізм.
СИНЕРҐОАНТАҐОНІЗМ – особли вість взаємодії 

двох лікарських речовин, яка характеризується тим, що 
при одних дозах вона має форму синерґізму, а при ін-
ших – антаґонізму.

СИНЕСТЕЗІАЛҐІЯ – прояв тяжкої форми каузалґії; 
при подразненні будь-якої ділянки тіла виникає напад 
болю.

СИНЕСТЕЗІЯ – виникнення в людини відчуття не 
лише в чуттєвому орґані, на який діє подразнення, але 
й одночасно в іншому орґані чуття.

СИНЕХІЇ ПОРОЖНИНИ МАТКИ – див.: Ашер-
мана синдром.

СИНЕХІЯ – див.: Спайка(и).

СИНЕХОТОМІЯ – хірурґічне розрізання спайок 
райдужної оболонки.

СИНИЛЬНА КИСЛОТА – розчин ціаністого водню 
HCN у воді; надсильна отрута, яка блокує клітинне ди-
хання, що каталізується цитохромоксидазою, внаслідок 
чого розвивається різка тканинна гіпоксія.

СИНІСТРО- (лат. sinister – лівий) – частина склад-
них слів, яка означає «лівий», «лівобічний».

СИНІСТРОВЕРСІЯ МАТКИ – позиція матки, яка 
характеризується нахилом її тіла вліво, а шийки вправо, 
стосовно осі малоґо таза.

СИНІСТРОВЕРСІЯ СЕРЦЯ – вроджена вада роз-
витку, яка характеризується розміщенням верхівки сер-
ця в горизонтальній площині за грудниною поблизу се-
редньої лінії тіла; майже завжди поєднується з дефек-
тами міжпередсердної або міжшлуночкової перегородок 
та  стенозом легеневого стовбура.

СИНІСТРОПОЗИЦІЯ МАТКИ – положення мат-
ки, яке характеризується змі щенням її від серединної 
лінії таза вліво.

СИНІХ ПЕЛЮШОК СИНДРОМ – спадкова хво-
роба, в основі розвитку якої лежить порушення всмок-
тування триптофану і гіперкальціємія; характеризується 
підвищеним вмістом індикану та індол-β-оцтової кис-
лоти в сечі, внаслідок чого пелюшки дітей зафарбовані 
в синій колір.

СИНКАЇНОҐЕНЕЗ – див.: Криз статевий новона-
роджених.

СИНКАНТ – зрощення повік у куті очної щілини.
СИНКАРІОН – див.: Амфікаріон.
СИНКІНЕЗІЯ – автоматичні, мимо віль ні рухи, що 

спостерігаються при ураженнях пірамідного шляху в па-
ралізованих м’язах або в м’язах здорового боку тіла.

С. ҐЛОБАЛЬНА – патолоґічні С., які характеризують-
ся мимовільними рухами паралізованих кінцівок, що ви-
никають при сильному та порівняно тривалому напружен-
ні здорових кінцівок; на руці С. ґ. проявляється згинанням 
пальців, згинанням та пронацією передпліччя, відведенням 
плеча, на нозі – приведенням стегна, розгинанням гомілки, 
підошовним згинанням ступні, згинанням пальців.

С. ІМІТАЦІЙНІ – патолоґічні С., які характеризу-
ються мимовільними рухами однієї кінцівки, що іміту-
ють довільні рухи іншої кінцівки; до С. і. належать за-
місні, компенсаторні рухи, які хворий виконує здоровою 
кінцівкою, коли йому пропонують виконати рухи паре-
тичною кінцівкою.

С. КООРДИНАТОРНІ – патолоґічні С., які харак-
теризуються мимовільними скороченнями одних паре-
тичних м’язів при спробі довільних скорочень інших, 
функціонально пов’язаних з ними м’язів; звичайно, 
С. к. спостерігаються в період відновлення довільних 
рухів при гемі плеґії, коли з’являється можливість вико-
нувати деякі довільні рухи, а супутні рухи активно за-
тримати не вдається.

СИНКІНЕЗІЯ ЛЕЩЕНКА – див.: Лещенка син-
кінезія.

С. ПАЛЬПЕБРОМАНДИБУЛЯРНА – див.: Ґун-
на симптом.
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СИНКІНЕЗІЯ ПАТОЛОҐІЧНА – С. в паралізова-
них кінцівках, які супроводжують довіль ні рухи здоро-
вих кінцівок; спо стерігаються у хворих з центральними 
паралічами.

С. СПАСТИЧНА – див.: С. ґлобальна.
С. ФІЗІОЛОҐІЧНА – С., які спостерігаються при 

довільних рухах у здорової людини; різноманітні С. ха-
рактерні для нормальної моторики; будучи складовою 
частиною синерґій – сумісних узгоджених скорочень 
різних м’язів та м’язових груп, забезпечують реаліза-
цію цілеспрямованого рухового акту.

СИНКІНЕТИЧНИЙ СИМПТОМ – див.: Ґунна 
симптом.

СИНКЛІТИЗМ – паралельність між поверхнями че-
репа плода та тазових кісток матері.

СИНКОПЕ – див.: Непритомність.
СИНОБРОНХІТ – див.: Синус-бронхіальний син-

дром.
СИНОВЕКТОМІЯ – повне або часткове хірурґічне 

видалення синовіальної оболонки суглобової капсули.
СИНОВІАЛОМА – див.: Синовіома доброякісна.
СИНОВІАЛОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Синовіо-

ма злоякісна.
СИНОВІАЛЬНА КІСТА ШКІРИ – доброякіс-

на кіста, яка розвивається внаслідок слизової дистро-
фії сполучної тканини шкіри; С. к. ш. локалізується на 
шкірі тильної та бокових поверхонь пальців кисті, часті-
ше на вказівному та великому пальцях; являє собою кіс-
тозну порожнину, розміщену в дермі або під шкірній тка-
нині, стінки вистелені фіб роз ною тканиною; кіста запов-
нена слизовою речовиною.

СИНОВІАЛЬНА МЕМБРАНА – див.: Синовіаль-
на оболонка.

СИНОВІАЛЬНА ОБОЛОНКА (MEMBRANA 
SYNOVIALIS) – специфічно орґанізована сполучна тка-
нина, що вистеляє суглобову поверхню, а також порожни-
ни синовіальних сумок та синовіальних піхв сухожилків; 
у С. о. розрізняють три шари: покривний, вистеляючий 
синовіальну порожнину, та два волокнистих – поверхне-
вий колаґеново-еластичний і глибокий колаґеново-елас-
тичний; до складу покривного шару входять поверхнево 
розміщені клітини – синовіоцити, основна речовина, а та-
кож кровоносні капіляри, нервові волокна та закінчення.

СИНОВІАЛЬНА РІДИНА – в’язка, прозора рідина, 
яка заповняє суглобові порожнини, синовіальні піхви 
сухожилків та синовіальні (слизові) сумки; за походжен-
ням С. р. є діалізатом плазми крові; С. р. виконує локо-
моторну, метаболічну, бар’єрну функції.

СИНОВІАЛЬНА САРКОЕНДОТЕЛІОМА – див.: 
Синовіома злоякісна.

СИНОВІАЛЬНА САРКОМА – див.: Синовіома 
злоякісна.

СИНОВІАЛЬНА САРКОМЕЗОТЕЛІОМА – див.: 
Синовіома злоякісна.

СИНОВІАЛЬНИЙ – такий, що стосується синовії, 
містить її або складається з неї.

СИНОВІАЛЬНИЙ ШАР – див.: Синовіальна обо-
лонка.

СИНОВІАЛЬНІ ПІХВИ СУХОЖИЛКІВ (VAGI-
NAE SYNOVIALES TENDINUM) – вмістилища сухо-
жилків подовженої мішкоподібної форми, стінки яких 
утворені синовіальною оболонкою, що оточує сухожил-
ки і полегшує їх ковзання в місцях прилягання до кіст-
кових виступів та зв’язок.

СИНОВІАЛЬНІ СУМКИ (BURSAE SYNOVIA-
LES) – невеликі порожнини, сплощеної форми, висте-
лені синовільною оболонкою, відмежовані від оточую-
чих тканин капсулою і заповнені синовіальною ріди-
ною.

СИНОВІОАРТРИТ – запалення суглоба з переваж-
ним ураженням синовіальної оболонки.

СИНОВІОЕНДОТЕЛІОМА – див.: Синовіома доб-
роякісна.

СИНОВІОМА – пухлина, яка розвивається із си-
новіальних оболонок суглобів, синовіальних піхв і си-
новіальних сумок.

СИНОВІОМА ДОБРОЯКІСНА – дані про існуван-
ня справжніх доброякісних пухлин із синовіальних тка-
нин суперечливі.

СИНОВІОМА ҐІҐАНТОКЛІТИННА – див.: Си-
новіома доброякісна.

СИНОВІОМА ЗЛОЯКІСНА – злоякіс ний новоут-
вір з двофазним клітинним компонентом, що складаєть-
ся із щілино подібних або залозистоподібних структур, 
які вистелені епітеліоподібними кліти нами (з утворен-
ням мукоїдної речовини або без неї) і розділені на ді-
лянки з різною щільністю розміщення фібросаркомо-
подібних веретеноподібних клітин, що утворюють ре-
тикулінові і колаґенові волокна; існує також і однофазна 
форма С. з., в якій залозистоподібні простори виявля-
ються дуже рідко; С. з., звичайно, местазує по крово-
носних судинах, інколи по лімфатичних шляхах; часті-
ше С. з. розвивається в молодому віці з тканин, що ото-
чують великі суглоби.

СИНОВІОЦИТИ – орґаноспецифічний різновид 
клітин фібробластичного ряду, які є складовою части-
ною покривного шару синовіальної оболонки; розрізня-
ють макрофаґальні С. (А-клітини), які продукують фер-
менти і здатні до фаґоцитозу; фібробластичні С. (В-клі-
тини), які продукують гіалуронову кислоту – специфіч-
ний компонент синовіальної рідини; проміжні форми 
С. (С-клітини), які є, як вважається, попередниками А- 
і В-клітин.

СИНОВІТ – запалення синовіальної оболонки, об-
межене її анатомічними структурами; С. характери-
зується скупченням випоту в порожині, що вистеляє 
синовіальна оболонка; за етіолоґією С. поділяють на 
інфекційні і асептичні; за клінічним перебігом неспе-
цифічні С. бувають гострими і хронічними, за харак-
тером ексудату – серозними, гемораґічними, серозно-
фібринозними та гнійними.

СИНОВІТ ГЕМОРАҐІЧНИЙ – див.: Синовіт піґ-
ментний вільозонодулярний.

СИНОВІТ ПІҐМЕНТНИЙ ВІЛЬОЗОНОДУЛЯР-
НИЙ – обмежена або дифузна гіперплазія синовіаль-
них сухожилкових піхв або синовіальних сумок; мор-
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фолоґічно характеризується наявністю  у стромі гістіо-
цитів, ксантомних або багатоядерних клітин та відкла-
данням гемосидерину.

СИНОВІЯ – див.: Синовіальна рідина. 
СИНОКАРОТИДНА ЗОНА – рефлексоґенна зона, 

розміщена в місці розгалуження загальної сонної артерії 
на зовнішню та внутрішню; шляхом сприймання роз-
тягнення артеріальної стінки і зміни концентрації кис-
ню та двоокису вуглецю в крові бере участь у реґуляції 
артеріального тиску і ґазового складу крові.

СИНОКАРОТИДНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що 
виникає при подразненні рецепторів, розміщених у сон-
ному синусі.

СИНОНІМИ – слова (назви, терміни), які різні за 
своєю звуковою формою, але однакові або близькі за 
своїм значенням.

СИНОНІМІЧНИЙ – однозначний, рівнозначний, 
однойменний.

СИНОПСІЯ – різновид синестезії, який характери-
зується виникненням певних кольорових відчуттів при 
прослуховуванні окремих звуків.

СИНОПТИСКОП – модифікація амбліо скопа.
СИНОПТОФОР – модифікація амбліо скопа.
СИНОРХІДІЯ – вроджене неопущення яєчок у ка-

литку, що зумовлено їхнім  зростанням з заочеревин-
ною тканиною.

СИНОСТОЗ – щільне зрощення двох кісток за до-
помогою кісткової тканини.

С. АНАТОМІЧНИЙ – нормальне, яке наступає в 
певний час, фізіолоґічне зрощення між собою частин 
кістки в процесі її росту – епіфізів з метафізами, апо-
фізів з основною масою кістки.

С. ВРОДЖЕНИЙ – патолоґічне зрощення суміжних 
кісток внаслідок аплазії або гіпоплазії сполучної ткани-
ни між суміжними кістками; до вроджених С. належить 
також передчасне зрощення кісток черепа в його швах 
при краніо стенозі.

С. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ – зрощення суміж-
них кісток після травми  окі стя, кісткової тканини або 
пошкодження проліферативної зони епіфізарного хря-
ща.

С. ШТУЧНИЙ – С., який утворюють між кістка-
ми для лікування вродженого чи посттравматичного не-
справжнього суглоба або дефекта великогомілкової кіс-
тки.

СИНОСТОЗУВАННЯ – поєднання кісткових улам-
ків з метою створення оптимальних умов для зрощен-
ня перелому.

СИНОТІЯ – вроджене зрощення слухових кісто-
чок.

СИНПСИХАЛҐІЯ – прояв каузалґії, який характе-
ризується виникненням больового нападу під впливом 
емоцій.

СИНТЕЗ – 1) метод вивчення предмета в цілісності, 
єдності і взаємозв’язку його частин; 2) одержання склад-
них хімічних сполук з простіших або безпосередньо з 
елементів; 3) сполучення; штучне виготовлення.

СИНТЕТАЗИ – див.: Ліґази.

СИНТЕТИЧНИЙ – узагальнений, об’єд наний; 
одержаний внаслідок синтезу; такий, що стосується 
синтезу.

СИНТОННІСТЬ – особливість особи, яка характе-
ризується поєднанням внутрішньої урівноваженості з 
емоційною чуйністю і товариськістю.

СИНТОННІСТЬ РЕҐІРЕСИВНА – особливість па-
толоґічного складу особи, яка спостерігається на пізніх 
етапах розвитку шизофренії; характеризується тим, що 
хворий без врахування ситуації і  свого становища в сус-
пільстві постійно  готовий викладати свої переживання, 
навіть інтимного характеру, всім оточуючим.

СИНТОПІЯ – топоґрафічна позиція орґана щодо 
суміжних анатомічних утворень.

СИНТРОФОБЛАСТ – див.: Синцитіо трофобласт.
СИНУС – порожнистий простір; порожнина, пазуха.
СИНУС КАРОТИДНИЙ (SINUS CA ROTICUS) – 

незначне розширення загальної сонної артерії в місці її 
розгалуження на зовнішню і внутрішню сонні артерії; 
містить пресорецептори, при збудженні яких виникає 
сповільнення сер цевого ритму, розширення кровонос-
них судин і зниження артеріального тиску.

СИНУС ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА КІРКОВИЙ – 
С., розміщений між  су сідніми пірамідальними ділянка-
ми;  ви стелений лімфатичним ендотелієм; міс тить лім-
фоцити і макрофаґи.

СИНУС ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА КРАЙОВИЙ – 
простір, розміщений між капсулою лімфатичного вузла 
і основами пірамідальних ділянок; крайовий С. є лиш 
потенційним простором; вистелений лімфатичним ен-
дотелієм і містить численні вільні клітини, в основному 
макрофаґи і лімфоцити.

СИНУС ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА МОЗКО-
ВИЙ – простір, розміщений між м’якушевими тяжами; 
вистелений переривчастим лімфатичним ендотелієм; 
містить лімфоцити і макрофаґи; з мозкових синусів лім-
фа прямує до виносних лімфатичних судин.

СИНУС ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА ПРОМІЖ-
НИЙ – простір, розміщений між сусідніми пірамідаль-
ними ділянками; вистелений лімфатичним ендотелієм; 
містить лімфоцити і макрофаґи.

СИНУС САҐІТАЛЬНИЙ ВЕРХНІЙ (SINUS SAGI-
TTALIS SUPERIOR) – непарний С. твердої мозко-
вої оболонки, розміщений на склепінні черепа в одно-
йменних борознах лобної, тім’яної та потиличної кіс-
ток, який йде від сліпого отвору на внутрішній поверх-
ні лобної кістки до синусного стоку; у С. с. в. впадають 
верхні вени лобних, тім’яних і потиличних часток ве-
ликого мозку.

СИНУС САҐІТАЛЬНИЙ НИЖНІЙ (SINUS 
SAGITTALIS INFERIOR) – непарний С. твердої мозко-
вої оболонки, який розміщений у нижньому краї серпа 
великого мозку і впадає в прямий синус; у С. с. н. впа-
дають вени мо зо листо го тіла і медіальні вени півкуль 
великого мозку.

СИНУС СИҐМОПОДІБНИЙ (SINUS SIGMO-
IDEUS) – парний С. твердої мозкової оболонки, роз-
міщений в сиґмоподібній борозні на задній поверхні 
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піраміди скроневої кістки і на потиличній кістці; є про-
довженням поперечного синуса і переходить у цибулину 
внутрішньої яремної вени, яка збирає і відводить кров із 
порожнини черепа; у С. с. впадають вени мозочка.

СИНУС СТРІЛОПОДІБНИЙ ВЕРХ НІЙ – див.: 
Синус саґітальний верхній.

СИНУС СТРІЛОПОДІБНИЙ НИЖ НІЙ – див.: 
Синус саґітальний нижній.

СИНУС ТВЕРДОЇ МОЗКОВОЇ ОБОЛОНКИ 
(SINUS DURAE MATRIS) – канали, які утворюються 
внаслідок розщеплення твердої мозкової оболонки голо-
вного мозку; у С. т. м. о. відтікає кров із вен головного 
мозку і потрапляє у внутрішню яремну вену. 

СИНУС-БРОНХІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – усклад-
нення хронічного синуситу хронічним бронхітом; харак-
теризується тривалим хвилеподібним перебігом.

СИНУСИ ДІАФРАҐМАЛЬНО-МЕДІАСТИНАЛЬ-
НІ (RECESSUS PHRENI COMEDIASTINALES) – С., 
розміщені горизонтально в саґітальному напрямку в 
нижньомедіальному відділі плевральних порожнин між 
медіастинальною і діафраґмальною плеврами.

СИНУСИ ПЛЕВРАЛЬНІ (RECESSUS PLEURA-
LES) – відділи плевральних порожнин у місцях пере-
ходу однієї частини парієтальної плеври в іншу, що не 
заповнюється легенями при їх розширенні.

СИНУСИ РЕБЕРНО-ДІАФРАҐМАЛЬНІ (RECES-
SUS COSTODIA PHRAGMATICI) – С., розміщені в пе-
редній і задній частинах плевральної порожнини між 
реберною і медіастинальною плеврами.

СИНУСИТ – запалення слизової оболонки прино-
сових пазух.

СИНУСИТ ВАЗОМОТОРНИЙ – запалення слизо-
вої оболонки однієї з приносових пазух з транссудацією 
в її просвіт серозної рідини.

СИНУСНИЙ ВУЗОЛ – див.: Синусно-передсерд-
ний вузол.

СИНУСНИЙ СТІК (CONFLUENS SINUUM) – 
поєднання синусів твердої мозкової оболонки ( попе-
речних, верхнього саґітального, потиличного і прямого); 
розміщений на внутрішній поверхні луски потиличної 
кістки поблизу внут рішнього потиличного виступу.

СИНУСНОГО ВУЗЛА ДИСФУНКЦІЇ СИНД-
РОМ – прояви ураження синусно-передсердного вузла 
і прилягаючих до нього ділянок міокарда; характери-
зується поєднанням електрокардіоґрафічних ознак сину-
сової брадикардії або синоаурикулярної блокади з напа-
дами різних аритмій, що розвиваються на їх фоні.

СИНУСНОГО ВУЗЛА СЛАБКОСТІ СИНДРОМ – 
див.: Синусного вузла дисфункції синдром.

СИНУСНО-ПЕРЕДСЕРДНИЙ ВУЗОЛ (NODUS 
SINUATRIALIS) – електричний ґенератор (водій ритму, 
або пейс мейкер) нормального серця, який роз міщений у 
місці сполучення верхньої порожнистої вени з верхньою 
частиною правого передсердя; являє собою скупчення 
провідних серцевих міоцитів, які ґенерують ритмічні 
розряди, що модулюються веґетативною нервовою сис-
темою та циркулюючими в крові катехоламінами; С.-п. 
в. є початковою частиною провідної системи серця.

СИНУСОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
синусів твердої мозкової оболонки і вен головного моз-
ку після їхнього контрастування.

СИНУСОЇД – 1) схожий на порожнистий простір; 
2) у морфолоґії – тонкостінна судина з відносно вели-
ким просвітом, по якому тече кров або лімфа.

СИНУСОПНЕВМОПАТІЯ – див.: Аденосину-
сопневмопатія.

СИНУСОСКОПІЯ – див.: Антроскопія.
СИНУСОТОМІЯ – розтин шлемового каналу шля-

хом розрізання його зовнішньої стінки з метою знижен-
ня внутрішньоочного тиску.

СИНУСОТРАБЕКУЛОТОМІЯ – хірурґічна опера-
ція, яка являє собою по єднання синусотомії і трабекуло-
томії; застосовується при лікуванні ґлаукоми.

СИНУСТРОМБОЗ – тромбоз одного із синусів 
твердої мозкової оболонки.

СИНУСФЛЕБІТ – запалення одного із венозних си-
нусів твердої мозкової оболонки.

СИНФАЛАНҐІЯ – вроджене зрощення фаланґ паль-
ців рук або ніг.

СИНХЕЙЛІЯ – зрощення верхньої і нижньої губ; 
спостерігається як аномалія розвитку або розвивається 
внаслідок рубцювання уражених патолоґічним проце-
сом чи пошкоджених тканин.

СИНХОНДРОЗ (SYNCHONDROSIS) – нерухоме 
або малорухоме з’єднання кісток за допомогою хряща.

СИНХРОНІЗАЦІЇ РЕАКЦІЯ – збіль шення реґу-
лярності ритму коливань біопотенціалів мозку з одно-
часним збіль шенням їх амплітуди та зменшенням час-
тоти.

СИНХРОНІЗАЦІЯ – 1) поява на електроенцефа-
лоґрамі, яку записують з різ них ділянок кори головно-
го мозку або різних нервових утворів, біоелектричних 
потенціалів з однаковою частотою або фазою; 2) приве-
дення двох чи кількох періодично змінюваних явищ до 
точної взаємної відповідності періодів їхнього перебігу, 
до збігу початку і кінця цих періодів.

СИНХРОНІЗМ – точний збіг і зв’язок у часі двох 
або кількох явищ, одночасність і паралельність дії чо-
го-небудь.

СИНХРОННИЙ – періодично змінне явище (про-
цес), яке точно збігається з іншими періодично змінни-
ми явищами (процесами).

СИНЦИТІАЛЬНИЙ ШАР ТРОФО БЛАСТА – 
див.: Синцитіотрофобласт.

СИНЦИТІЙ – просторове розміщення відростчас-
тих клітин деяких тканин у вигляді петлистої сітки, ут-
вореної в результаті дотикання відростків суміжних клі-
тин.

СИНЦИТІЙ ТРОФОБЛАСТИЧНИЙ – див.: 
Синцитіотрофобласт.

СИНЦИТІЙ ХОРІАЛЬНИЙ – див.: Синцитіотро-
фобласт.

СИНЦИТІОТРОФОБЛАСТ – поверхневий шар 
трофобласта зародка людини; являє собою симпласт з 
ґіґантськими та фраґментованими ядрами;забезпечує 
функ цію всмоктування живильних речовин із крові ма-
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тері та вироблення гістолітичних ферментів, що сприя-
ють проникненню ворсин хоріону в тканини матки.

СИНЬОГНІЙНА ПАЛИЧКА (PSEU DOMONAS 
AERUGINOSA) – вид бактерій роду Pseudomonas, ро-
дини Pseudo monadaceae; С. п. – ґрамнеґативна пряма ру-
хома паличка, розміром 0,5–0,8 Ч 1,5–3,0 мкм, має один 
полярний джгутик; С. п. являє собою облігатний аероб; 
С. п. виробляє біолоґічно активні продукти, які вважа-
ються факторами її патоґенності: екзотоксини А, В і С, 
що мають високу токсичність; гемолізини, включаючи 
фосфоліпазу С; колаґеназу, еластазу та інші протеази; 
ентеротоксин, лейкоцидин та ін.; С. п. – умовно-пато-
ґенний мікроорґанізм, збудник внутрішньо лікарняної 
інфекції.

СИНЬОГО ҐУМОПОДІБНОГО ПУХИРЧАСТО-
ГО НЕВУСУ СИНДРОМ – синдром, що характери-
зується наявністю геманґіом шлунково-кишкового трак-
ту, які часто кровоточать і спричинюють хронічну залі-
зодефіцитну анемію; більшість випадків мають місце в 
грудному віці і є поодинокими.

СИНЬОГО ЗАБАРВЛЕННЯ СИНДРОМ – синд-
ром , який розвивається внаслідок дії кишкових бактерій 
на триптофан, що зумовлює порушення його всмокту-
вання; внаслідок наявності патолоґічних індолів в сечі 
вона набуває синього кольору; С. з. с. подібний до хво-
роби Хартнупа.

СИНЬОГО ПАЛЬЦЯ СИНДРОМ – синдром, що 
розвивається внаслідок артеріальної закупорки тром-
бами, емболами чи внаслідок травматичного ушкоджен-
ня; спостерігається синій колір пальців нижньої кінців-
ки, інколи двобічний з некрозом шкіри та ішемічною 
ґанґреною.

СИНЬОРЕЛЛІ (A. SIGNORELLI) СИМПТОМ – 
при пальпації в ретромандибулярній точці виникає бо-
лючість; можлива ознака менінґіту.

СИНЮХА  БЛАКИТНА  (POLE MONIUM 
COERULEUM L.) – багаторічна трав’яниста рослина 
з родини синюхових. Кореневище товсте, до 3 см у по-
перечнику, коротке (не більше 5 см), повзуче, з тонкими 
мичкуватими коренями. Стебла здебільшого одиничні, 
прості, прямостоячі, рівномірно покриті листям, заввиш-
ки до 120 см. Листки чергові, непарнопірчасті, з числен-
ними довгасто яйце подібними листочками з загострени-
ми кінчиками. Квітки сині або синьо-лілові чи блакит-
ні, зібрані у верхівкову видовжену або китицеподібну 
волоть. Плоди – кулясті коробочки, що легко розтріску-
ються. Дія: знеболююча, заспокійлива, відхаркувальна.

СИНЮШНА ХВОРОБА – див.: «Синя» хвороба.
«СИНЯ» ХВОРОБА – різко виражений ціаноз всьо-

го тіла при вроджених серцевих вадах, при пульмональ-
ному склерозі, тяжких легеневих захворюваннях, при 
деяких отруєннях, що супроводжуються утворенням 
метгемоґлобіну.

СИРЕНА – див.: Сиреномелія.
СИРЕНОМЕЛІЯ – вроджене зрощення нижніх кін-

цівок.
СИРИНҐ- (сиринґо-; грец. syring, syringos – труб-

ка, трубчаста порожнина) – частина складних слів, яка 

означає належність до будь-якого порожнинного утво-
рення.

СИРИНҐО- – див.: Сиринґ-. 
СИРИНҐОАДЕНОМА – доброякісна пухлина шкі-

ри, яка розвивається із проток потових залоз; виникає 
дещо частіше в жінок у віці 17–74 років; переважна ло-
калізація – шкіра обличчя та волосистої частини голови; 
ріст повільний, розмір, звичайно, не перевищує 1 см; ек-
зофітне утворення на широкій основі, округлої, оваль-
ної або конічної форми, рожевувато-червоного кольо-
ру, еластичної консистенції; при травматизації ви тікає 
прозора рідина; мікроскопічно розрізняють папілярну 
і тубулярну С.

С. ПАПІЛЯРНА – морфолоґічний варіант С., який 
характеризується наявністю сосочкових розростань, 
кіст, трубочок у пухкій стромі; вистилка всіх струк-
тур – двошаровий епітелій з еозинофільною цитоплаз-
мою і невеликою кількістю слизу та ґлікоґену в апікаль-
них відділах клітин.

С. СОСОЧКОВА – див.: Сиринґоаденома.
С. ТУБУЛЯРНА – морфолоґічний варіант С., який 

характеризується наявністю трубочок різного діаметру, 
які безладно переплітаються, багато з них зв’язані з епі-
дермісом, будучи продовженням проток потових залоз; 
трубочки вистеле ні двошаровим епітелієм з ділянками 
епі дермізації.

СИРИНҐОБУЛЬБІЯ – сиринґомієлія, яка локалі-
зується в межах довгастого мозку або поширюється в 
краніальному напрямі від довгастого мозку; клінічно 
проявляється дисоційованим розладом чутливості на об-
личчі у зонах Зельдера і поступово наростаючими сим-
птомами бульбарного паралічу.

СИРИНҐОМА – доброякісна пухлина потових за-
лоз; джерелом розвитку С. є незрілі клітини екринних 
потових залоз, які диференціюються в бік їх вивідних 
проток; С. частіше виникає в жінок, які підлягають впли-
ву високих температур; локалізація С. – шкіра повік, 
шиї, грудей, черева, пахових складок; мікроскопічно у 
верхніх частинах дерми спостерігаються дрібні кісти та 
тяжі, які складаються із дрібних інтенсивно забарвле них 
клітин (так званих, «хвостиків»); кісти вистелені двоша-
ровим епітелієм; перебіг тривалий, асимптомний, ство-
рює незручності косметичного плану.

СИРИНҐОМІЄЛІЯ – хронічне проґресуюче захво-
рювання нервової системи, яке проявляється розростан-
ням ґлії та утворенням патолоґічних порожнин у голо-
вному та спинному мозку; симптоматика С. формується 
на фоні дизрафічного статусу з вадами розвитку шкіри, 
під шкірної тканини, м’язів, кісток, внутріш ніх орґанів, 
нервової системи; клінічна картина характеризується 
поліморфізмом симптоматики; для типових випад ків 
(класична форма) характерно переважне ураження сірої 
речовини шийно-грудного відділу спинного мозку з по-
явою тріади симптомів: дисоційоване випадіння больо-
вої та температурної чутливості за сеґментарним типом 
на руках і верхній частині тулуба, атрофічні паре зи рук, 
трофічні і судиннорухові розлади; проґноз для життя 
відносно сприятливий, для одужання – несприятливий.
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СИРИНҐОЦИСТАДЕНОМА – див.: Сиринґоаде-
нома.

СИРИНҐОЦИСТАДЕНОМАТОЗНИЙ НЕВУС – 
див.: Сиринґоаденома.

СИРИНҐОЦИСТОМА – див.: Сиринґоаденома.
СИРОВАТКА(И) (ІМУННІ) – препарати крові тва-

рин або людини, які містять антитіла і використовують-
ся для діаґностики, лікування і профілактики різних за-
хворювань.

С. АДСОРБОВАНІ – С., з яких витягнуті деякі ан-
титіла, що містилися в них.

С. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА – С., яка містить анти-
тіла до антиґенів бактерії певного виду або окремих її 
компонентів; за ступенем специфічності їх поділяють на 
неадсорбовані (нативні) і адсорбовані (полівалентні, які 
містять антитіла до кількох антиґенів або кількох детер-
мінантних груп антиґена, і монорецепторні); неадсорбо-
вані С. містять перехресно реаґуючі антитіла.

С. АНТИҐЛОБУЛІНОВА – С., яка містить антитіла 
до ґлобулінів людини або тварин.

С. АНТИЛІМФОЦИТАРНА – гіпер імунна С., яка 
містить антитіла до лім фо їдних клітин, переважно лім-
фоцитів; харак теризується вираженою імунодепресив-
ною дією. 

С. АНТИМІКРОБНА – див.: С. антибактеріальна.
С. АНТИТИМОЦИТАРНА – С., яка містить анти-

тіла до антиґенів тимоцитів.
С. АНТИТОКСИЧНІ – С., які застосовуються для 

лікування та профілактики токсинемічних інфекцій, в 
основі яких лежить дія на орґанізм екзотоксинів бак-
терій; до С. а. належать і С., що містять антитіла про-
ти отрут змій, павуків, отрут рослинного походження; 
С. а. нейтралізують дію відповідних токсинів, забезпе-
чуючи лікувально-профілактичний ефект.

С. АНТИФАҐОВА – С., яка містить антитіла до ан-
тиґенів будь-якого фаґа і здатна нейтралізувати його ін-
фекційну активність.

С. ВИСНАЖЕНІ – див.: С. адсорбовані.
С. ГЕМОЛІТИЧНА – С., яка містить гемолізини до 

чужорідних еритроцитів.
С. ГІПЕРІМУННА – С., яка містить антитіла в 

більш високих титрах, ніж звичайна С., що досягається 
повторною імунізацією тим самим антиґеном.

С. ДІАҐНОСТИЧНІ – С., які застосовуються для 
серодіаґностики; С. д., як правило, містять антитіла в 
більш високому титрі, ніж лікувально-профілактичні; за-
стосовуються в різних імунолоґічних реакціях для вста-
новлення виду, підвиду або серовиду збудника інфек цій-
ного захворювання, визначення різ них антиґенів у біо-
лоґічних рідинах; залежно від характеру імунолоґічної 
реак ції розрізняють аґлютинуючі, преципітуючі, флюо-
ресцентні, гемолітичні, помі чені ізотопами, фермента-
ми, та інші С. д.

С. ІЗОІМУННА – С., яка містить антитіла до анти-
ґенів, специфічних для іншого індивідуума або особи 
того самого біолоґічного виду.

С. ЛЕЙКОЦИТОТОКСИЧНА – С., яка містить анти-
тіла до антиґенів лейкоцитів і має на них токсичну дію.

С. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ – С., що 
застосовуються для лікування і профілактики різних 
захворювань; до них належать антитоксичні, антибак-
теріальні, антивірусні С., а також імуноґлобуліни.

С. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ – див.: С. флюоресцентні.
С. МОНОРЕЦЕПТОРНА – див.: С. моноспецифіч-

на.
С. МОНОСПЕЦИФІЧНА – 1) С., яка містить анти-

тіла до однієї детермінантної групи антиґена; 2) С., яка 
містить антитіла до одного з антиґенів складного анти-
ґенного комплексу.

С. ПОЛІВАЛЕНТНА – 1) С., яка містить антитіла 
до кількох детермінант них груп антиґенів; 2) С., яка міс-
тить антитіла до кількох антиґенів.

С. ПРЕЦИПІТУЮЧІ – С., які використовують у ре-
акціях преципітації для визначення розчинних антиґенів 
мікробного, рослинного або тваринного походження, 
визначення аутоантитіл, С-реактивного білка, для діаґ-
ностики інфек ційних захворювань, виявлення видової 
належності білка крові, певних речовин у продуктах при 
підозрінні на фальси фікацію.

С. ФЛЮОРЕСЦЕНТНІ – С., які являють собою 
ґлобулінову фракцію імунної сироватки крові тварин, 
помічену флюоре сціюючими барвниками – флюоро хро-
мами; їх застосовують для виявлення мікробів методом 
прямої імунофлюо ресценції в патолоґічному матеріалі 
та при експериментальних дослідженнях; з такою ж ме-
тою застосовуються помічені флюорохромами антиґло-
булінові й антикомплементарні сироватки при непрямій 
імунофлюоресценції.

С. ЦИТОТОКСИЧНІ – С., які містять антитіла до 
антиґенів, розміщених на клітинній мембрані; у присут-
ності комплемента здатні викликати загибель відповід-
них клітин.

СИРОВАТКА АУТОЛОҐІЧНА – сироватка крові 
тієї ж особи, якій її вводять.

СИРОВАТКА ГЕТЕРОЛОҐІЧНА – сироватка крові, 
яка отримана від особин іншого біолоґічного виду.

СИРОВАТКА КРОВІ – складова частина крові, що 
являє собою плазму, з якої видалений фібриноґен.

СИРОВАТКОВА ХВОРОБА – алерґічне захво-
рювання, яке викликається введенням гетеролоґічних 
або гомолоґічних сироваток або сироваткових препа-
ратів; виникнення С. х. залежить від виду і дози білко-
вого препарату, що застосовувався, а також ступеня йо-
го очищення і чистоти введення; С. х. включає кілька 
імунних механізмів, з яких провідним є пошкоджуюча 
дія циркулюючих імунних комплексів; проявляється пе-
реважно запальним пошкодженням судин та сполучної 
тканини. 

СИРОПИ – концентровані розчини цукрів (сахаро-
зи, мальтози, ґлюкози, фруктози) або їхньої суміші, пе-
реважно у фруктовому або ягідному соку; застосову-
ються для нейтралізації неприємного смаку ліків (сма-
кові сиропи) або для до сягнення лікувального ефекту 
(лі карсь кі сиропи).

СИРОТИНІНА – КУКОВЄРОВА (В. И. СИРОТИ-
НИН – Н. Г. КУКОВЕРОВ) СИМПТОМ – поява або 
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підсилення систолічного шуму на аорті при піднятті рук 
над головою; ознака ураження аорти.

СИСТЕМА – 1) сукупність принципів, покладених 
в основу певного вчення; 2) порядок, зумовлений пра-
вильним розташуванням частин, стрункий ряд, зв’язане 
ціле.

СИСТЕМАТИЗУВАТИ – розподіляти у визначено-
му порядку і зв’язку частин чого-небудь; діяти в певній 
послідовності.

СИСТЕМАТИКА – 1) класифікація і групування 
предметів і явищ; 2) біолоґіч на наука, що вивчає при-
родну систему сучасних та вимерлих орґанізмів.

СИСТЕМАТИЧНИЙ – 1) постійний, реґулярний; 
2) такий, що утворює певну систему; побудований за 
певним планом; спирається на певну систему; суворо 
послідовний, планомірний.

СИСТЕМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ – див.: Таксони.
СИСТЕМНІ ВІСЦЕРАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – група 

вісцеральних рефлексів, що охоплюють орґани певної 
системи, напр., реакція всього травного тракту при под-
разненні слизової болонки шлунка.

СИСТЕМОҐЕНЕЗ – процес морфо функціонального 
формування в пре- і  постнатальному періодах онтоґене-
зу функціональних систем, які забезпечують можливість 
пристосування орґанізму до умов оточуючого середо-
вища.

СИСТОЛА – скорочення м’язів серця після розслаб-
лення; одна з фаз серцевого циклу; внаслідок С. кров 
нагнітається в артеріальну систему.

СИСТОЛІЧНИЙ – такий, що стосується систоли, 
або спостерігається під час систоли.

СИСТОЛІЧНИЙ ОБ’ЄМ КРОВІ – див.: Ударний 
об’єм серця.

СИСТОЛІЧНИЙ ОБ’ЄМ СЕРЦЯ – див.: Ударний 
об’єм серця.

СИТІОМАНІЯ – див.: Ситоманія.
СИТІОФОБІЯ – див.: Ситофобія.
СИТОМАНІЯ – періодично виникаюче хворобли-

ве підвищення відчуття голоду при постійному бажан-
ні їсти, внаслідок відсутності відчуття насичення; нена-
ситність; спостерігається при істерії, неврастенії, сла-
боумстві.

СИТОФОБІЯ – боязнь прийому їжі, що може спос-
терігатися при неврозах, психопатіях; повна або частко-
ва відмова від їжі при наявності збереженого апетиту.

β-СИТОСТЕРОЛЕМІЯ І КСАНТОМАТОЗ – рід-
кісне родинне захворювання, яке успадковується як ре-
цесивна ознака і характеризується накопиченням у крові 
та тканинах рослинних стеролів, а також горбоподібними 
ксантомами і ксантомами сухожилків, передчасним атеро-
склерозом та аномальними еритроцитами; спостерігаєть-
ся підсилене всмок  тування β-ситостеролу в кишечнику.

СИТУАЦІЯ – збіг обставин і умов, що створюють 
певне становище.

СИФІЛІД(И) –зовнішні прояви сифілісу на шкірі та 
на слизових оболонках.

СИФІЛІД ВІСПОПОДІБНИЙ – різновид пустуль-
озного С., який є частіше проявом свіжого вторинного 

сифілісу; віспопо діб ні елементи не зв’язані з волосяни-
ми фолікулами, їх еволюція майже така, як при вугре-
подібному С.

С. ВУГРЕПОДІБНИЙ – різновид пустульозного 
С., який характеризується пустулами розміром з коноп-
ляне зерно, конусоподібної форми, що мають в основі 
невеликий папульозний інфільтрат, локалізований біля 
фолікулів волосся або сальної залози; гнійний ексудат 
підсихає в бурувату кірку, після відпадіння якої і завер-
шення інфільтрату залишається ледь помітний піґмен-
тований рубчик; С. в. частіше появляються на шкірі спи-
ни, грудей, кінцівок і є симптомом свіжого вторинного 
сифілісу.

С. ГЕРПЕТИФОРМНИЙ – С., що складається із 
маленьких папул, на верхівці яких утворюється пухи-
рець; вміст пухирця швидко засихає, утворюється кіроч-
ка, після відпадання якої оголяється поверхня папул, яка 
лущиться; інколи папули групуються, утворюючи бляш-
ки мідно-червоного кольору, розміром з ніготь і біль-
ше.

С. ГІПЕРКЕРАТОТИЧНИЙ – див.: Мозоля сифілі-
тична.

С. ҐУМОЗНИЙ – див.: Ґранульома сифілітична.
С. ДОЛОНЬ ТА ПІДОШОВ – різновид папульозно-

го лентикулярного С.; папули спочатку незначно підви-
щуються над рівнем шкіри і просвічують у вигляді різ-
ко обмежених червонувато-фіолетових або жовтуватих 
плям, в основі яких промацується щільна інфільтрація; 
у подальшому папули покриваються щільними лусочка-
ми, що відділяються з зусиллям.

С. ЕКТИМАТОЗНИЙ – тяжка злоякіс на форма пус-
тульозного С., яка проявляється появою на шкірі гомі-
лок, рідше обличчя та тулуба, асиметрично розміщених 
темно-червоних незначно інфільтрованих плям, на фоні 
яких у центрі виникає глибока пустула, яка поступово 
засихає з утворенням щільної сірувато-бурої, майже чор-
ної, кірки, облямованої валиком щільного специфічно-
го інфільтрату; під товстою кіркою виявляється виразка 
круглої або овальної форми; краї виразки інфільтровані, 
у формі вузького валика мідно-червоного кольору, дещо 
піднімаються над рівнем шкіри; після завершення ек-
тим на їхньому місці залишаються заглиблені, значно 
піґментовані рубці, які з часом на бувають перламутро-
во-білоґо кольору;  С. е. виникає в ослаблених людей не 
раніше 5–6 місяця після зараження.

С. ЕРОЗИВНИЙ – різновид папульоз ного лентику-
лярного С., який характе ризується появою мокнучих, 
або ерозивних папул, частіше всього у великих складках 
шкіри, на статевих орґанах; вони виникають внаслідок 
мацерації та злущування рогового шару і мають тенден-
цію до периферійного росту та злиття в бляшки; з їхнь-
ої поверхні постійно виді ляється серозний ексудат, що 
містить велику кількість блідих трепонем.

С. ІМПЕТИҐІНОЗНИЙ – різновид пустульозного 
С., який спостерігається частіше в поєднанні з папульоз-
ним висипом свіжого вторинного сифілісу; появляють-
ся папули темно-червоного кольору, розміром як дрібна 
монета, у центрі їх через кілька днів виникають пусту-
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ли, які швидко засихають, утворюючи масивну пухку 
імпетиґінозну кірку; поряд поверхнево спостерігаєть-
ся глибока форма імпетиґінозного С. (як правило, при 
пізньому рецидивному вторинному сифілісі); С. і. пе-
реважно локалізується на шкірі волосистої частини го-
лови і на обличчі. 

СИФІЛІД КІЛЬЦЕПОДІБНИЙ – різновид папу-
льозного лентикулярного С., який характеризується 
кільцеподібним роз міщенням рецидивних папул, часті-
ше всього на шкірі статевого члена, калитки.

С. КОКАРДОПОДІБНИЙ – різновид папульозного 
лентикулярного С., який характеризується своєрідним 
розміщенням папул: у центрі одна велика папула, а по 
колу або безладно розкидані дрібні папули.

С. МІЛІАРНИЙ – С., який характеризується виси-
пами на шкірі тулуба та кінцівок конічних папул вели-
чиною як макове або просяне зерно, бурувато-черво-
ного або мідно-червоного кольору, щільної консистен-
ції, схильних до групування з утворенням кіл, бляшок 
з зубчастими краями та дрібнозернистою поверхнею; 
С. м. частіше зустрічається у хворих вторинним реци-
дивним С., часто в ослаблених виснажених хворих, у 
хворих туберкульозом та хронічним алкоголізмом.

С. МОКНУЧИЙ – див.: С. ерозивний.
С. МОНЕТОПОДІБНИЙ – С., який характеризу-

ється появою великих папул і масивністю інфільтра-
ту; одиночні папули, звичайно, групуються, при їх роз-
смоктуванні залишаються виражені піґментні плями; 
часто вони комбінуються з іншими вторинними С.; 
С. м., як правило, спостерігаються у хворих вторинним 
рецидивним сифілісом.

С. ОРБІКУЛЯРНИЙ – див.: С. кільцеподібний.
С. ПАПУЛЬОЗНИЙ – С., який зустрі чається у вто-

ринному періоді сифілісу  та при вторинному рецидив-
ному си філісі; за величиною елементів розріз няють 
міліарний (дрібнопапульозний, ліхеноїдний), лентику-
лярний (великопапульозний) і монетоподібний (нуму-
лярний) С.

С. ПАПУЛЬОЗНИЙ ВЕҐЕТУЮЧИЙ – див.: Кон-
дилома широка.

С. ПАПУЛЬОЗНИЙ ЛЕНТИКУЛЯРНИЙ – С., 
який характеризується висипами щільних різко обме-
жених округлих папул діаметром 3–5 мм, темно-черво-
ного кольору з синюшним або жовтувато-буруватим від-
тінком, що нагадує тьмяний колір червоної міді; повер-
хня папул у перші дні гладенька, у подальшому папули 
починають лущитися;  лущення появляється в центрі і 
закін чується раніше, ніж на периферії, внас лідок чого 
спостерігається периферійне лущення у вигляді віночка; 
папульозні елементи появляються на шкірі поступово, 
тому можна спостерігати папули на різних стадіях роз-
витку; розрізняють такі різновиди С. п. л.: себорейний, 
псоріазиформний, кільцеподібний, кокардоподібний, па-
пульозний сифілід долонь та підошов, а також ерозив-
ний, або мокнучий, і веґетуючий С.

С. ПІҐМЕНТНИЙ – див.: Лейкодерма сифілітична.
С. ПСОРІАЗИФОРМНИЙ – різновид папульозного 

лентикулярного С., який характеризується появою знач-

ного сріблястого лущення на поверхні папул; відсутність 
термінальної плівки, точкової кровотечі та периферійно-
го росту папул відрізняє їх від лускатого лишая.

С. ПУСТУЛЬОЗНИЙ – С., який виникає, як пра-
вило, при тяжкому (злоякіс ному) перебігу сифілісу; 
розрізняють такі різновиди С. п.: вугреподібний, віспо-
подібний, імпетиґінозний, ектиматозний, рупіоїдний.

С. СЕБОРЕЙНИЙ – різновид папульозного ленти-
кулярного С., при якому папули покриті жирними ма-
сивними лусочками (кірки жовтуватого або сіро-жовто-
го кольору); папули локалізуються на ділянках шкіри, 
багатих сальними залозами.

С. РУПІОЇДНИЙ – С., який є різновидом сифілі-
тичних ектим, з різко вираженою тенденцією запаль-
ного процесу поширюватися як на периферію, так і в 
глибину; внаслідок ексцентричного росту інфільтрату і 
наступного його розпаду в ширину і в глибину утворю-
ються кірки, що мають вигляд багатошарової, конусо-
подібної раковини; у С. р. можна спостерігати три зони: 
у центрі розміщена рупіоїдна кірка, на периферії – валик 
папульозного інфільтрату фіолетово-червоного кольору, 
а між ними кільцеподібна зона виразкування.

С. ЦИРЦИНАРНИЙ – див.: С. кіль цеподібний.
СИФІЛІДОЛОҐІЯ – розділ венеролоґії, який вивчає 

патоґенез, клінічні прояви та перебіг сифілісу і розроб-
ляє методи його діаґностики, лікування та профілакти-
ки.

СИФІЛІС – контаґіозне системне захво рювання, яке 
спричинюється спірохетою Treponema pallidum і харак-
теризується послідовними клінічними стадіями та без-
симптомним латентним періодом тривалістю до кіль-
кох років; зараження, звичайно, відбувається статевим 
шляхом, включаючи орально-ґенітальний та ректальний 
контакти, а також інколи при поцілунках або тісному 
тілесному стиканні; при набутому С. вхідними ворота-
ми є слизова оболонка та шкіра; за кілька годин збудник 
досягає реґіонарних лімфатичних вузлів і швидко поши-
рюється по всьому орґанізму; інкубаційний період пер-
винного С. коливається від 1 до 13 тижнів (у середньо-
му 3–4 тижні); захворювання може проявитися на будь-
якому етапі, без ознак попередніх стадій, через біль-
ший проміжок часу після зараження. Первинний період 
С. твердий шанкр (див.: Шанкр твердий), або первинна 
сифілома, без лікування розвивається і заживає протя-
гом 4–8 тижнів. Вторинний період С. Через 6–12 тижнів 
після зараження появляються шкірні висипи, які дося-
гають найбільшого розвитку через 3–4 місяці; шкірні 
висипи можуть швидко проходити або тримаються мі-
сяцями; більш ніж у 80% хворих уражені шкіра та сли-
зові оболонки, у 50 % спостерігається ґенералізоване 
збільшення лімфатичних вузлів, приблизно у 10 % ура-
жуються очі (увеїт), кістки (періостит), суглоби, оболон-
ки мозку, нирки (ґломерулонефрит), печінка і селезінка. 
Прояви доброякісного третинного С., як правило, роз-
виваються через 3–10 років після зараження; типовим 
проявом третинного С. є ґума (хронічна ґранульоматоз-
на реакція з наступним некрозом та фіброзом); ґуми, 
звичайно, бувають солітарними, але можлива ґумозна 
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інфільтрація орґана або тканини; найчастіше ґуми роз-
виваються на ногах одразу ж нижче коліна, на верхній 
частині тулуба, волосистій частині голови, але бувають 
у будь-якій ділянці орґанізму, включаючи шлунок, ле-
гені, печінку, яєчка, судинну оболонку очей.

СИФІЛІС ВІСЦЕРАЛЬНИЙ – ураження внутріш-
ніх орґанів, яке може зустрічатися при первинному се-
ропозитивному, вторинному і третинному сифілісі.

СИФІЛІС ВРОДЖЕНИЙ – полісистемне інфек-
ційне захворювання, яке спричи нюється спірохетою 
(Treponema pallidum) і передається від матері плоду че-
рез плаценту; для раннього С. в. характерні шкірні про-
яви типу бульозних висипів або макулярного висипу 
мідного відтінку на долонях і підошвах, множинних па-
пул, розміщених навколо носа та рота, а також у ділянці 
контакту з підгузником; часто спостерігається ґенералі-
зована лімфаденопатія і гепатоспленомеґалія; інколи ди-
тина має характерний «старечий вигляд» з щілиноподіб-
ними тріщинами навколо рота та слизово-гнійними або 
кров’янистими виділеннями із носа, що зумовлюють так 
званий сифілітичний нежить; у деяких дітей розвиваєть-
ся менінґіт, хоріоїдит, гідроцефалія або судоми, розу-
мова відсталість; протягом перших трьох місяців жит-
тя розвивається остеохондрит (хондроепіфізит), який, 
уражаючи довгі трубчасті кістки і ребра, може призво-
дити до псевдопаралічів кінцівок; у багатьох хворих з 
С. в. захворювання протягом всього життя залишається 
в латентній фазі і активний сифілітичний процес ніко-
ли не розвивається; для деяких хворих характерні пізні 
прояви (ґумозні виразки в ділянці носа, носової перего-
родки і твердого піднебін ня, а також ураження окістя), 
що призводить до горбистості лобних та тім’яних кіс-
ток; у деяких хворих розвивається ювенільний парез і 
сухотка спинного мозку; може спостерігатися атрофія 
зорового нерва; найбільш типовим ураженням очей є 
інтерстиційний кератит; у будь-якому віці може прояви-
тися схильна до проґресування нейросенсорна глухота; 
типовим, але не дуже частим, проявом С. в. є «обличчя 
бульдога», для якого характерні недорозвиток верхньої 
щелепи, різці Гетчинсона і моляри Муна.

СИФІЛІС ЕНДЕМІЧНИЙ – див.: Сифіліс невене-
ричний.

СИФІЛІС КІСТОК І СУГЛОБІВ – ураження кіс-
ток та суглобів при сифілісі; у вторинному періоді си-
філісу можуть спостерігатися остеоперіостити і пері-
остити, які супроводжуються нічними болями; їхня пе-
реважна локалізація – великогомілкові кістки та кістки 
черепа; основними проявами С. к. с. у третинному пе-
ріоді є ґумозні інфільтрації, які можуть мати дифузний 
або, рідкісніше, обмежений характер.

СИФІЛІС НЕВЕНЕРИЧНИЙ – див.: Фрамбезія.
СИФІЛІС НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – ураження не-

рвової системи при сифілісі; розрізняють ранні форми, 
або ранній нейросифіліс (до 5 років з моменту заражен-
ня, в основному у перші 2–3 роки), і пізні, або пізній 
нейросифіліс (не раніше 6–8 років після зараження); при 
ранньому нейросифілісі уражаються мозкові оболонки і 
судини мозку, переважає мезенхімна реакція; при пізньо-

му нейросифілісі уражаються нервові клітини та волок-
на, а також ґлія; зміни мають запально-дистрофічний 
характер; мезен хімна реакція не виражена.

СИФІЛІС ТРОПІЧНИЙ – див.: Фрамбезія.
СИФІЛІТИЧНА ЛЕЙКОДЕРМА – див.: Лейко-

дерма сифілітична.
СИФІЛІТИЧНА ПАРОНІХІЯ – див.: Пароніхія си-

філітична. 
СИФІЛІТИЧНИЙ – такий, що стосується сифілісу, 

викликається сифілісом або страждає сифілісом.
СИФІЛІТИЧНІ РУПІЇ – див.: Сифілід рупіоїдний
СИФІЛОҐЕННИЙ – сифілітичного походження.
СИФІЛОЇД ПОСТЕРОЗИВНИЙ КОЛОПОДІБ-

НИЙ – форма стрептококового імпетиґо, яка спостері-
гається в грудних дітей; характеризується фліктенами 
та поверхневими ерозіями з наступним виникненням на 
їхньому місці піґментних плям.

СИФІЛОМА ПЕРВИННА – див.: Шанкр твер-
дий.

СИФІЛОМА ТРЕТИННА – див.: Ґранульома си-
філітична.

СИФІЛОФОБІЯ – нав’язлива боязнь захворіти си-
філісом; страх перед подальшими наслідками у хворо-
го сифілісом.

СІАЛ- (сіало-; грец. sialon – слина) – частина склад-
них слів, яка означає належність до слини, до слинної 
залози.

СІАЛАДЕНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 
слинної залози.

СІАЛАДЕНІТ – запалення слинної залози, слинних 
залоз.

СІАЛО- – див.: Сіал-.
СІАЛОВІ КИСЛОТИ – ацильовані похідні нейра-

мінової кислоти, які входять до складу ґлікопротеїдів, 
муцинів та інших ґлікокон’юґатів; біолоґічна роль 
С. к. визначається їх участю у формуванні специфічних 
властивостей фізіолоґічно активних вуглеводо вмісних 
сполук.

СІАЛОҐЛІКОЛІПІДИ – див.: Ґанґліозиди.
СІАЛОҐРАФІЯ – рентґеноконтрастне або радіоізо-

топне дослідження великих слинних залоз – привушної, 
підщелепної та під’язикової.

СІАЛОДОХІТ – запалення протоки слинної зало-
зи.

СІАЛОЛІТІАЗ – 1) утворення каменів у слинних 
залозах, головним чином, у підщелепних залозах або у 
вивідних протоках цих залоз; до складу слинних каменів 
входять в основному неорґанічні солі: фосфат кальцію, 
карбонат кальцію, виявляються також сліди калію, на-
трію, маґнію, заліза та ін.; при С. у стромі залози спос-
терігаються явища хронічного запалення; залежно від 
вираженості запального процесу виділяють три форми 
перебігу С.: без клінічних проявів запалення в залозі, 
загострення хронічного запалення в залозі і хронічний 
перебіг запалення; 2) слинні камені.

СІАЛОРЕЯ – див.: Гіперсалівація.
СІАЛОСТАЗ – затримка виділення секрету слинної 

залози з її вивідної протоки; причиною С. можуть бути 
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наявність у протоці залози слинного каменя, чужорідно-
го тіла, звуження вивідної протоки або його зарощення 
внаслідок травми або хронічного сіаладеніту; клінічні 
прояви С. визначаються ступенем порушення прохід-
ності протоки; при незначному звуженні протоки під час 
їжі появляються в ділянці слинної залози слинні коль-
ки; при повній закупорці вивідної протоки ущільнення 
та болючість слинної залози стають постійними, підси-
люючись під час їжі; звуження або зарощення вивідної 
протоки слинної залози призводять до поступового зга-
сання функції залози.

СІБСИ – брати і сестри пробанда.
СІВАТТА (A. CIVATTE) СІТЧАСТА ПІҐМЕНТ-

НА ПОЙКІЛОДЕРМІЯ – див.: Ріля меланоз.
СІҐАЛА – КАТТАНА – МАМУ (S. SIEGAL – 

R. CAT TAN – H. MA MOU) СИНДРОМ – див.: Періо-
дична хвороба.

СІҐАЛА – МАМУ (S. SIEGAL – H. MA MOU) ХВО-
РОБА – див.: Періодична хвороба.

СІҐВАТЕРА – захворювання, яке виникає внаслідок 
вживання в їжу деяких видів тропічних і субтропічних 
риб, у тканинах та внутрішньому середовищі яких міс-
титься токсин, склад якого не відомий.

СІҐРИСТА (A. SIEGRIST) СИНДРОМ – комплекс 
клінічних проявів пост травматичної ретинопатії, які ви-
никають протягом 8–10 днів після травми ока; спостері-
гається набряк сітківки; з часом – різко обмежені, не-
значно депіґментовані вогнища навколо соска зорового 
нерва; місцями в сітківці виникають накопичення піґ-
менту; протягом 2 тижнів процес стабілізується.

СІҐУАТЕРА – див.: Сіґватера.
СІДБЕРІ (J. B. SIDBURY) СИНДРОМ – спадкові 

порушення жирового обміну, які проявляються в перші 
дні життя; спостерігаються судоми, летарґіч ний стан, 
дегідратація, помірна гематомеґалія; своєрідний запах 
сечі, зумовлений наявністю в ній масляних і гексонових 
кислот; гіпоплазія кісткового мозку; смерть розвиваєть-
ся при явищах септицемії.

СІДЕНХЕМА (TH. SYDENHAM) ХВОРОБА – 
див.: Хорея мала.

СІДНЕЙСЬКА СИСТЕМА (1990 РІК) – класифі-
кація ґастритів, морфолоґічна частина якої складаєть-
ся з 3 роз ділів: етіолоґічного (префікс), топоґрафічного 
(корінь) та гістолоґічного (су фікс); виділені три основні 
види ґастриту: гострий, хронічний та «особливі форми»; 
частину морфолоґічних змін (запалення, активність, ат-
рофія, кишкова метаплазія, обсіменіння Helicobacter 
pylori) рекомендовано оцінювати за ступенем їх вира-
женості (слабкі, помірні, тяжкі); за етіолоґією виділені 
ґастрити, асоційовані з Helicobacter pylori, аутоімунні, 
ідіопатичні, медикаментозні і реактивні.

СІДНЕЙСЬКА СИСТЕМА МОДИ ФІКОВАНА 
(1996 РІК) – класифікація ґастритів, відповідно до 
якої виділяються три основні види ґастритів: гострий, 
хронічний та «особливі форми»; хронічні ґастрити поді-
ляються на три типи: неатрофічні, атрофічні та «особ-
ливі форми»; атрофічний ґастрит поділяється на ауто-
імунний та мультифокальний; частина морфолоґічних 

змін оцінюється напівкількісно (слабкі, помірні, вира-
жені); напівкількісно рекомендується оцінювати обсі-
меніння Helicobacter pylori, ін фільтрацію нейтрофілами, 
хронічне запалення, атрофію, кишкову метаплазію; у 
порівнянні з Сіднейською системою уточнені дефініції 
для характеристики основних змін слизової оболонки 
шлунка, уніфікована кількісна оцінка їх та запропоно-
вана візуально-аналоґова шкала.

СІДНИЦІ – опуклості в нижній частині задньої 
поверхні тулуба, які складаються, головним чином, із 
м’язів, що прикривають таз і кульшовий суглоб.

СІДНИЧИЙ ОТВІР ВЕЛИКИЙ (FORAMEN IS CHI-
ADICUM MA JUS) – парний отвір у задньо-нижньому 
відділі стінки малоґо таза, утворений великою сідничою 
вирізкою та крижово-остистою зв’язкою; у С. о. в. про-
ходять грушоподібний м’яз, верхні та нижні сідничні, 
внутрішні статеві артерії і вени, а також нерви крижо-
вого сплетення.

СІДНИЧИЙ ОТВІР МАЛИЙ (FORA MEN ISCHI-
A DICUM MI NUS) – парний отвір у задньо-нижньому 
відділі стінки малого таза, який утворений малою сід-
ничою вирізкою та крижово-горбистою зв’язкою; через 
С. о. м. статевий нерв, внутрішні статеві артерії і ве на 
входять у порожнину малоґо таза.

СІДНИЧИЙ ГОРБ (TUBER ISCHI ADICUM) – по-
товщення сідничої кістки в місці сполучення її тіла та 
галузок; місце прикріплення напівсухожилкового, на-
півперетинчастого, двоголового м’яза стегна та крижо-
во-горбистої зв’язки.

СІДНИЧИЙ СИМПТОМ – див.: Вартенберґа сід-
ничий симптом.

СІДНИЧНА БОРОЗНА (SULCUS GLUTEUS) – 
парне лінійне заглиблення на шкірі, яке розділяє сідни-
цю і задню ділянку стегна. 

СІДНИЧНА ГРИЖА – залежно від локалізації 
розрізняють три види гриж: що виходять через малий 
сідничий отвір, над грушоподібним м’язом і під ним.

СІДНИЧНА ДІЛЯНКА (REGIO GLUTEA) – межі 
С. д. проходять зверху по клубовому гребеню, знизу – 
по сідничній складці, медіально – по лінії, що сполу-
чає верхню задню ость з латеральним краєм куприка, і 
далі вниз  до сідничної складки, латерально – по прямій 
лінії, яка сполучає верхню перед ню ость з великим вер-
тлюгом стегнової кістки.

СІДНИЧНИЙ РЕФЛЕКС – на боці штрихового 
подразнення шкіри сідничної ділянки у позиції на жи-
воті спостері гається скорочення великого сідничного 
м’яза; фізіолоґічний рефлекс.

СІДНИЧНИЙ СИМПТОМ – див.: Бонне симптом.
СІДНИЧО-ПРЯМОКИШКОВА ЯМКА (FOSSA 

ISCHIORECTALIS) – парне заглиблення в ділянці 
промежини, обмежене медіально діафраґмою таза, ла-
терально сідничим горбом та фасцією внутрішнього за-
тульного м’яза; заповнене жировою тканиною; прохо-
дять внутрішні статеві артерії, вена та нерв.

СІДНИЧОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням сідничого нерва або його 
галузки; характеризується поєднанням перифе рійного 
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паралічу згиначів гомілки, згиначів і розгиначів ступні 
та пальців з сильними болями на задній поверхні стег-
на, задній і зовнішній поверхні гоміл ки, з порушеннями 
чутливості в тій же ділянці, зниженням або відсутністю 
ахіл лового рефлексу, проявами натягнення, вазомотор-
ними і трофічними розладами. 

СІКАРА (J. A. SICARD) СИМПТОМ (1) – форсо-
ване підошовне згинання ступні викликає больові від-
чуття в підколінній ямці внаслідок натягнення малого-
мілкового нерва; ознака ураження периферійних галузок 
сідничого нерва.

СІКАРА (J. A. SICARD) СИМПТОМ (2) – при по-
кашлюванні хворого спостерігається хвиля крові, що 
переміщується по підшкірних венах у напрямі щиколо-
ток; ознака варикозного розширення вен і недостатності 
клапанів вен ноги.

СІКАРА (R. SICARD) СИНДРОМ – невралґія язи-
коглоткового нерва; клінічно характеризується рапто-
вим, нападоподібним, різким, пекучим болем на одному 
боці м’якого піднебіння і глотки, який може іррадіювати 
в око, кут нижньої щелепи і відповідну половину шиї; 
напади виникають під час прийому твердої, гарячої або 
холодної їжі, а також під час розмови (особливо голо-
сної), кашлю, чхання; перед нападом часто виникає від-
чуття заніміння слизової оболонки піднебіння, можли-
ва короткочасна гіперсалівація, гіперґевзія до гіркого в 
задній третині язика; тривалість нападу 2–3 хвилини.

СІКАРА – КОЛЛЕ (J. A. SICARD – F. J. COLLET) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений ура-
женням язикоглоткового, блукаючого, додаткового та 
під’язикового нервів, що спостерігається при перело-
мах та пухлинах основи черепа; характеризується поєд-
нанням одно- або двобічних паралічів м’язів голосової 
складки, м’якого піднебіння і груднино-ключично-со-
скоподібного м’яза з анестезією гортані, глотки, м’якого 
піднебіння і кореня язика.

СІКАРА – РОБІНО (R. SICARD – J. ROBINEAU) 
СИНДРОМ – див.: Сікара синдром.

СІКАРА – ФУА (J. A. SICARD – C. FOIX) СИМ-
ПТОМ – білково-клітинна дисоціація спинно-мозкової 
рідини, яка проявляється збільшенням кількості білка 
без цитозу; ознака порушення циркуляції спинно-моз-
кової рідини.

СІЛЬВЕРА (H. K. SILVER) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій; спостерігається мала маса тіла при 
народженні, низький зріст, затримка загального розвит-
ку, асиметрія тіла, трикутне обличчя, опущені донизу 
кути рота; синдактилія, укорочені і зігнуті п’яті пальці 
рук; піґментування ділянок шкіри (кольо ру «кава з мо-
локом»); часто шийні лі тальні перетинки, лімфанґіекта-
тичний набряк тильних поверхонь долонь та ступнів.

СІЛЬВЕРМЕНА (F. N. SILVERMAN) СИНД-
РОМ – спадкова аномалія розвитку груднини; спостері-
гається передчасний синостоз груднини, «курячі груди»; 
часто поєднується з мікроґнатією, вродженими вадами 
серця, крипторхізмом.

СІЛЬВЕРШЕЛЬДА (N. O. SILF VERSKJOLD) 
СИНДРОМ – спадкова атипова хондродисплазія; спос-

терігається низький диспропорційний зріст з короткими 
кінцівками, ізодактилія, втягнута спинка носа, дефор-
мовані кінцівки; часто – викривлення хребта, вираже-
на платиспондилія; у сечі – патолоґічні мукополісаха-
риди.

СІЛЬВЕРШЕЛЬДА (N. O. SILF VERSKJOLD) 
ХВОРОБА – див.: Сільвершельда синдром.

СІЛЬВЕСТА (E. O. S. SYLVEST) СИНДРОМ – 
див.: Плевродинія епідемічна.

СІЛЬВЕСТРОНІ – Б’ЯНКО (E. SIL VESTRONI – 
I. BIANCO) СИНДРОМ – див.: Фанконі – Патрассі 
синдром.

СІМАКОВСЬКОГО – ПЛАУТА – ВЕНСАНА 
(Н. П. СИ МАКОВСКИЙ – H. K. PLAUT – J. H. VIN-
CENT) АНҐІНА – А., що спричинюється симбіозом ве-
ретеноподібної бактерії зі звичайною спірохетою по-
рожнини рота; важливою умовою розвитку є дистро-
фічні зміни і  порушення цілості тканин (некрози, еро-
зії, виразки) при загальному ослабленні орґанізму; на 
поверхні піднебінних миґдаликів появляється сірого або 
жовтого кольору нальоти, які легко знімаються чи са-
мостійно відриваються, утворюючи виразки; у типових 
випадках загальний стан хворих страждає мало, темпе-
ратура субфебрильна або нормальна; без лікування ут-
ворення виразок проґресує і протягом 2–3 тижнів мо-
же охопити більшу частину поверхні миґдалика і навіть 
вийти за його межі.

СІМЕНСА (H. W. SIEMENS) СИНДРОМ – див.: 
Христа – Сіменса – Турена синдром.

СІМЕНСА (H. W. SIEMENS) БАГА ТОФОРМНИЙ 
КЕРАТОЗ – див.: Ядас со на – Левандовського синд-
ром.

СІМЕНСА – БЛОХА (H. W. SIE MENS – B. BLOCH) 
ПІҐМЕНТНИЙ ДЕР МАТОЗ – див.: Incontinentia 
pigmenti. 

СІМОНАРА (SIMONART) ТЯЖІ – див.: Амніотич-
ні зрощення.

СІМОНДСА (M. SIMMONDS) СИНДРОМ (1) – 
доброякісна форма гострого менінґіту; звичайно, роз-
вивається після грипу або епідемічного паротиту; ха-
рактеризується менінґеальними симптомами з лімфо-
цитарним плеоци тозом.

СІМОНДСА (M. SIMMONDS) СИНДРОМ (2) – 
отоґенна гідроцефалія; переважно хворіють діти і мо-
лоді люди; спостерігається сильний головний біль, блю-
вання, виражений двобічний застійний сосок; в окремих 
випадках парез від відного нерва; тиск спинномозкової 
рідини підвищений, її склад нормальний.

СІМОНДСА (M. SIMMONDS) ХВОРОБА – див.: 
Кахексія гіпофізарна.

СІМОНДСА – ҐЛИНСЬКОГО (M. SIM  MONDS – 
L. K. GLINSKI) ХВОРОБА – див.: Кахексія гіпофі-
зарна.

СІМОНСА (A. SIMONS) СИНДРОМ – див.: Ліпо-
дистрофія проґресуюча сеґментарна.

СІМПСОНА (J. L. SIMPSON) СИНДРОМ (1) – 
різновид спадкових дисморфій; спостерігається вели-
ка, випнута вперед, нижня щелепа; розширена спинка 
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носа, короткі широкі кисті та пальці; збільшений язик; 
інтелект нормальний.

СІМПСОНА (J. L. SIMPSON) СИНДРОМ (2) – 
постінфекційні порушення гіпоталамічної реґуляції, які 
можуть появлятися в дітей, що перенесли кір та скарла-
тину; у хлопчиків спостерігається пришвидшення рос-
ту, ожиріння, жіночоподібний зовнішій вигляд, жіночі 
риси характеру; у дівчаток – пришвидшений ріст, ожи-
ріння, ґірсутизм.

СІМ’ЯВИНОСНА ПРОТОКА (DUC TUS DEFE-
RENS) – парна протока, що є безпосереднім продов-
женням протоки придатка яєчка, закінчується біля міс-
ця злиття з видільною протокою сім’яного міхурця; 
С. п. має вигляд шнура білоґо кольору, довжиною від 45 
до 50 см, поперечник біля 3 мм, діаметр просвіту 0,2–
0,5 мм; стінка С. п. складається з трьох оболонок: слизо-
вої, м’язової та адвентиційної; функціональне значення 
С. п. полягає в проведенні сперматозоїдів, чому сприя-
ють перистальтичні скорочення її стінки.

СІМ’ЯНИЙ ГОРБИК (COLLICULUS SEMINA-
LIS) – довгастої форми підвищення, розміщене в ді-
лянці гребеня на задній стінці передміхурової части-
ни сечовипускального каналу в чоловіків; на поверх-
ні С. г. відкриваються вивідні протоки передміхурової 
залози; строму С. г. складають сполучна тканина, пуч-
ки гладких м’язових клітин з нервовими волокнами та 
їхніми закінченнями; у товщі  С. г. розміщена значна 
кількість альвеолярно-трубчастих залоз; при статевому 
збудженні С. г. збільшується в розмірах і повністю пе-
рекриває просвіт сечовипускального каналу, що пере-
шкоджає процесу сечовипускання, а також можливості 
затікання еякуляту в сечовий міхур; С. г. бере участь у 
здійсненні еякуляції, тому що механічне подразення йо-
го викликає сім’явилиття; на поверхні С. г. та поблизу 
від нього відкриваються вивідні протоки статевих залоз 
і відбувається змішування їхніх секретів. 

СІМ’ЯНИЙ КАНАТИК (FUNICULUS SPERMATI-
CUS) – парне анатомічне утворення, що підвішує яєчко 
і належить до внутрішніх чоловічих статевих орґанів; 
С. к. являє собою круглий тяж довжиною 150–200 мм, 
діаметр у дорослих досягає 20–25 мм; до складу 
С. к. входять: сім’явиносна протока, яєчкова артерія, 
артерія сім’явиносної протоки, венозне лозоподібне 
сплетення, яєчкова вена, вени сім’явиносної протоки, 
нервові сплетення та лімфатичні судини.

СІМ’ЯНИК – статева залоза людини та тварин, в 
якій утворюються статеві клітини та статеві гормони.

СІМ’ЯНІ МІХУРЦІ (VESICULA SEMINALIS) – 
парні утворення, що належать до внутрішніх чоловічих 
статевих орґанів і є частиною сім’явиносних шляхів; 
С. м. розміщені латерально від сім’явиносних проток, 
зверху від передміхурової залози, позаду і збоку від 
дна сечового міхура; С. м. мають веретеноподібну фор-
му, горбисту поверхню і являють собою сильно зви-
висті трубки, довжина яких у розправленому стані скла-
дає 100–120 мм, а діаметр – 6–7 мм; залозисті клітини 
С. м. виділяють секрет сірувато-білоґо кольору, желати-
ноподібної консистенції, без запаху, з лужною реакцією 

(рН 7,3); основним компонентом секрету С. м. є фрук-
тоза, яка необхідна для забезпечення обмінних процесів 
у сперматозоїдах, а також для підтримки їх рухливості; 
секрет С. м. надає еякуляту більшу в’язкість, збільшує 
його об’єм, створює сприятливі умови для запліднення.

СІНКЛЕРА (W. SINKLER) СИМПТОМ – при 
швидкому згинанні пальця паралізованої ноги в деяких 
випадках удається викликати згинання ноги в кульшово-
му і колінному суглобах; ознака орґанічного паралічу.

СІППЛА (J. H. SIPPLE) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом) ендо кринних аномалій; спостерігаються фео-
хромоцитома; карцинома щитоподібної залози, що міс-
тить у клітинах амілоїд; часто – гіперплазія паращито-
подібних залоз; інколи – асиметрія обличчя, Х-подібні 
ноги.

СІРА РЕЧОВИНА (SUBSTANTIA GRISEA) – час-
тина ц. н. с., яка утворена, головним чином, тілами ней-
ронів; до С. р. належать кора великого мозку і мозочку, 
ядра головного мозку, сірі стовбури спинного мозку.

СІРА РЕЧОВИНА ЦЕНТРАЛЬНА (SUBSTANTIA 
GRISEA CENTRA LIS) – скупчення сірої речовини нав-
коло водопроводу мозку; до складу С. р. ц. належать яд-
ра окорухового і блокового нервів.

СІРИЙ ГОРБ (TUBER CINEREUM) – частина гі-
поталамусу, в якому розміщені ядра сірої речовини, що 
є вищими центрами веґетативних функцій (обміну, теп-
лореґуляції); являє собою порожнистий виступ нижньої 
стінки третього шлуночка, який розміщений попереду 
соскоподібних тіл і сполучається за допомогою лійки з 
гіпофізом.

СІРІ СТОВПИ СПИННОГО МОЗКУ (COLUM-
NAE GRISEAE) – поздовжні парні виступи сірої речо-
вини спинного мозку; розрізняють передні, задні та бо-
кові стовпи.

СІРКА – S; хімічний елемент VI групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 16, атомна 
вага 32,064;  існують кристалічні і аморфні модифіка-
ції С.; С. постійно входить до складу живих орґанізмів 
і відіграє важливу роль в обміні речовин; у медицині 
С. використовується як лікарський засіб, у сіль ському 
господарстві – для боротьби з шкідниками та хворобами 
рослин; радіо активні ізотопи С. використовують у меди-
ко-біолоґічних дослідженнях; пил елементарної С. може 
спричинювати професійне захворювання осіб, що пра-
цюють у сіркових рудниках.

СІРКОВОДЕНЬ – H2S; найпростіша сполука сір-
ки з воднем, отруйний, може спричинювати професій-
не захворювання; інгаляції невеликих доз С. застосову-
ють для профілактики отруєнь ртуттю при можливому 
контакті з її парами; С. досить ефективний при бальнео-
терапії.

СІРКОВУГЛЕЦЬ – CS2; сполука вуглецю з сіркою; 
належить до промислових отрут, вогненебезпечний; 
С. має загальнотоксичну дію, уражає переважно ц. н. с., 
периферійну і веґетативну нервову систему, впливає на 
ґенеративну і статеву функції, має ґонадо- і ембріоток-
сичну дію, сприяє розвитку захворювань серцево-судин-
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ної системи, змінює ефект деяких лікарських засобів 
внаслідок порушення їх біотрансформації і зміни чут-
ливості відповідних рецепторів.

СІРОСТІ СИНДРОМ – зустрічається у новонарод-
жених, особливо в передчасно народжених дітей внаслі-
док реакції на хлорамфенікол; характеризується попе-
лясто-сірим ціанозом, апатичністю, слабкістю та гіпо-
тензією.

СІРЧАНА КИСЛОТА – H2SO4; сильна двоосновна 
кислота; в орґанізмі людини похідні С. к. беруть участь 
у знешкодженні токсичних сполук, яке відбувається в 
печінці; деякі солі С. к. використовують у медицині як 
лікарські засоби, інколи концентровану С. к. застосову-
ють як припікаючий засіб.

СІРЧАНА ПРОБКА – накопичення вушної сірки в 
зовнішньому слуховому проході при гіперсекреції сір-
чаних залоз.

СІТІОМАНІЯ – див.: Булімія.
СІТКІВКА (RETINA) – внутрішня світлочутлива 

оболонка очного яблука; С. є периферійною частиною 
зорового аналізатора, яка забезпечує зорове сприйнят-
тя за рахунок перетворення світлової енерґії в нервовий 
імпульс, що передається через ланцюг нейронів у кору 
потиличної частки головного мозку; у С. розрізняють 
три частини: райдужну, що прилягає позаду до строми 
райдужної оболонки, війчасту, що вистеляє внутрішню 
поверхню війчастого тіла, і зорову, яка розміщена між 
диском зорового нерва і зубчастою лінією; відповід-
но структури та функції в зоровій частині С. розріз-
няють два відділи: центральний і периферійний; цен-
тральний відділ представлений макулярною зоною або 
жовтою плямою; мікроскопічно в С. розрізняють 10 
шарів: 1) піґментний епітелій; 2) шар паличок і колбо-
чок (нейроепіте ліальний, або фотосенсорний); 3) зовніш-
ня межова мембрана (зовнішній межовий шар); 4) зов-
нішній ядерний шар; 5) зов нішній плексиформний шар 
(зов нішній сітчастий шар); 6) внутрішній ядерний шар; 
7) внутрішній плексиформний (внутрішній сітчас-
тий) шар; 8) шар ґанґліозних клітин (ґанґліозний шар); 
9) шар нервових волокон; 10) внутрішня межова мемб-
рана (внутрішній межовий шар); місце виходу зорового 
нерва  з С. називається диском зорового нерва; у ньо-
му немає світлочутливих елементів; найчутливішим до 
світла місцем С.  є жовта пляма ока.

СІТКОВСЬКОГО (П. П. СИТКОВ СКИЙ) СИМП-
ТОМ – у позиції хворого на лівому боці в ілеоцекальній 
ділянці появляється біль; ознака апендициту.

СІТОМАНІЯ – див.: Булімія.
СІТОФОБІЯ – 1) нав’язлива боязнь приймання їжі; 

2) повна або часткова від мова від їжі за маревними мо-
тивами при наявності збереженого апетиту; 3) боязнь 
приймання їжі.

СІТЧАСТА ОБОЛОНКА – див.: Сітківка.
СІТЧАСТО-СПИННОМОЗКОВИЙ ШЛЯХ – див.: 

Ретикуло-спинномозковий шлях.
СКАБІОЗНИЙ – такий, що стосується корости або 

страждає коростою; коростяний.
СКАБІОФОБІЯ – див.: Акарофобія.

СКАЗ – гостре інфекційне захворювання з групи 
зоонозів; спричинюється вірусами з родини рабдовірусів 
і характеризується ураженням нервової системи; дже-
рело інфекції – інфіковані тварини; передача інфекції 
здійснюється при укусах і наступним заслиненням ра-
ни; найбільш небезпечні укуси в обличчя і кисті рук; 
вірус сказу поширюється по нервових стовбурах (пери-
невральних просторах), досягає головного і спинного 
мозку, де відбувається в основному його розмноження 
і накопичення; у подальшому вірус проникає в слинні 
залози і виділяється зі слиною в зовнішнє середовище; 
при розмноженні віруса в нервовій тканині виникають 
характерні зміни (набряк, крововиливи, деґенеративні 
зміни нервових клітин); у цито плазмі клітин ураженого 
мозку (частіше в нейронах амонового рогу) утворюють-
ся оксифільні включення (тільця Бабеша – Неґрі), які 
містять специфічний антиґен; навколо ділянок уражених 
клітин появляються лімфоцитарні інфільтрати (рабічні 
вузлики); інкубаційний період триває 1–3 місяці (крайні 
строки від 10 днів до 1 року); виділяють три стадії пе-
ребігу хвороби: а) провісників (депресії), б) збудження, 
в) паралічів; смерть наступає від паралічу дихання і сер-
цево-судинної недостатності через 12 – 20 годин після 
появи паралічів; тривалість хвороби 3 – 7 днів.

СКАЛЕНУС-СИНДРОМ – див.: Драбинчастого 
м’яза синдром.

СКАЛЬПЕЛЬ – невеликий суцільнометалевий ніж, 
що його застосовують у хірурґічній практиці для розрі-
зування тканин.

СКАЛЬПУВАННЯ – механічне пошкодження, яке 
супроводжується від ривом великих ділянок шкірного 
по криву.

СКАЛЯР – величина, яка повністю ви значається 
своїм числовим значенням.

СКАЛЯРНИЙ – такий, що визначається лише чис-
ловим значенням.

СКАМ’ЯНІЛІСТЬ КІСТОК – див.: Альберта – 
Шенберґа синдром.

СКАНДИНАВСЬКА НЕФРОПАТІЯ ЕПІДЕМІЧ-
НА – див.: Гемораґічний нефрозонефрит.

СКАПУЛОПЕРІОСТАЛЬНИЙ  РЕФЛЕКС 
ШТЕЙН ХАУЗЕНА – див.: Лопатковий рефлекс.

СКАПУЛЯРНИЙ – такий, що стосується лопатки; 
лопатковий.

СКАПУЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Лопатковий 
рефлекс.

СКАРИФІКАЦІЯ – нанесення на шкіру значної 
кількості маленьких надрізів з лікувальною метою.

СКАРЛАТИНА – гостре інфекційне за хворювання, 
яке спричинюється токсикоґенними і вірулентними ге-
молітичними стрептококами групи А.; джерелом зара-
ження при С. є хворий або бактеріоносій; передача збуд-
ників інфекції відбувається, головним чином, повітряно-
крапельним шляхом; інкубаційний період триває від 1 
до 12 днів, частіше – 2–7 днів; у розвитку С. розрізня-
ють три основних компоненти патоґенезу – токсичний, 
інфекційний (септичний) і алерґічний; залежно від мор-
фолоґічних змін в орґанах виділяють три основні фор-
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ми С. – токсичну, септичну і змішану; залежно від тяж-
кості клінічної картини виділяють легку, середньотяжку 
і тяжку форми; клінічно характеризується гарячкою, ін-
токсикацією, гострим тонзилітом з реґіонарним лімфа-
денітом, дрібноточковим висипом.

СКАРЛАТИНОЗНА КРАСНУХА – див.: Краснуха 
скарлатинозна.

СКАРЛАТИНОФОРМНИЙ – такий, що схожий на 
скарлатину; скарлатиноподібний.

СКАРПІВСЬКИЙ (A. SCARPA) ТРИКУТНИК – 
див.: Стегновий трикутник.

СКАТОЛ – C9H9N; орґанічна гетероциклічна сполу-
ка, яка є продуктом гниття білків; отруйний.

СКАТОФАҐІЯ – див.: Копрофаґія.
СКАТОФІЛІЯ – патолоґічний потяг до маніпуляції 

каловими масами.
СКАФАЛОЦЕФАЛІЯ – див.: Скафоцефалія.
СКАФАНДР – індивідуальне герметичне споряд-

ження, яке забезпечує життє діяльність орґанізму і мож-
ливість працювати людині в екстремальних умовах ото-
чуючого середовища.

СКАФОЦЕФАЛІЯ – вроджене подов ження черепа 
з виступаючим гребенем на місці передчасно зарослого 
саґітального шва.

СКВАЙРА (T. H. SQUIRE) СИМПТОМ – ритміч-
не розширення (у фазі тахіпное) і звуження (у фазі бра-
дипное і апное) зіниць в поєднанні з чейн-стоксів сь ким 
диханням; ознака базилярного менінґіту та інтоксикації 
барбітуратами.

СКВАМОЗНИЙ – такий, що покритий лусочками, 
схожий на лусочку; лускатий, лускоподібний.

СКВИРСЬКОГО (П. В. СКВИР СКИЙ) СИМП-
ТОМ – при перкусії ребром кисті справа від хребта, на 
рівні ТhІХ – ХІ хребців, у правому підребер’ї появляєть-
ся біль; ознака холециститу.

СКЕЛЕТ (SKELETON) – система твердих (кіст-
кових і хрящових) утворень, які складають кістяк тіла 
і виконують функ ції опори та захисту частин тіла від 
меха нічних пошкоджень, є системою важелів для робо-
ти м’язів, вмістилищем для кіст кового мозку.

СКЕЛЕТ М’ЯКИЙ – сполучнотканинний опорний 
апарат, який зв’язує, оточує і підтримує всі орґани; до 
С. м. належать клітковина, представлена пухкою волок-
нистою сполучною тканиною, сухожилки, зв’язки, апо-
неврози, фасції, суглобові капсули, фіброзні піхви, обо-
лонки внутрішніх орґанів, утворені щіль ною волокнис-
тою сполучною тканиною.

СКЕЛЕТОТОПІЯ – розміщення орґанів у тілі лю-
дини стосовно елементів скелета.

СКЕЛЕТУВАННЯ – хірурґічне від ділення окістя 
від компактної речовини кістки.

СКЕЛЕТУВАННЯ ТРУПА – оголення скелета тру-
па внаслідок руйнування його м’яких тканин.

СКЕПТОФІЛАКСІЯ – метод послаблення токсич-
ної дії отрути, який ґрунтується на попередньому вве-
денні в орґанізм невеликої її дози.

СКИДАННЯ СИНДРОМ – див.: Дем пінґ-синд-
ром.

СКІА- (грец. skia – тінь) – частина складних слів, 
яка означає належність до тіні або тіньового зображен-
ня.

СКІАЛОҐІЯ – розділ рентґенолоґії, що вивчає за-
кономірності утворення рентґенівського зображення і 
розробляє правила визначення будови і функції дослід-
жуваної частини тіла або орґана в нормі і при патолоґіч-
них змінах за тінями і просвітленнями.

СКІАСКОПІЯ – визначення клінічної рефракції 
шляхом спостереження за переміщенням світлової пля-
ми в освітленій зіниці при обертанні офтальмоскопіч-
ного дзеркала.

СКІНЕЇТ – запалення парауретральних проток.
СКЛАДАНОГО НОЖА СИМПТОМ – при спро-

бі зігнути кінцівку хворого в колінному або ліктьовому 
суглобі відчувається опір, причому після подолання по-
чаткового опору кінцівка згинається вільно; ознака цен-
трального паралічу.

СКЛЕПІННЯ ГЛОТКИ (FORNIX PHARYNGIS) – 
верхня стінка глотки, яка прикріплена до основи чере-
па.

СКЛЕПІННЯ КОН’ЮНКТИВИ (FORNIX CON-
JUNCTIVAE) – частина кон’юнктиви в місцях перехо-
ду з повік на очне яблуко.

СКЛЕПІННЯ МОЗКУ (FORNIX) – морфофунк-
ціональне утворення головного мозку, що являє собою 
провідниковий колектор лімбічної системи, сполучаю-
чи структури кінцевого, проміжного та середнього від-
ділів мозку; С. м. утворено двома дугоподібними біли-
ми тяжами, які в середній частині поєднані між собою, 
утворюючи тіло склепіння, а попереду і позаду розхо-
дяться, утворюючи попереду стовбури склепіння, а по-
заду – ніжки склепіння.

СКЛЕПІННЯ ПІХВИ (FORNIX VAGINAE) – про-
стір між стінкою піхви та піхвовою частиною шийки 
матки.

СКЛЕПІННЯ СТУПНІ – форма скелета ступні у 
вигляді склепіння, яке спирається на п’ятковий горб та 
головки І і V плюсневих кісток.

СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА (CALVARIA) – верхня час-
тина мозкового черепа, яка утворена лобною лускою, 
тім’яними кістками, верхнім відділом потиличної луски, 
лускою скроневих кісток та верхнім відділом великого 
крила клиноподібної кістки.

СКЛЕР- (склеро-; грец. sklēros – щільний, твердий; 
анат. sclera – склера) – частина складних слів, яка озна-
чає «твердий», «ущільнений», «такий, що належить до 
склери».

СКЛЕРА (SCLERA) – непрозора частина фіброз-
ної оболонки очного яблука, яка спереду переходить у 
прозору її частину – рогівку; мікроскопічно в С. розріз-
няють три шари: епісклеру (епісклеральну пластин-
ку), склеральну строму (власна речовина склери) і буру 
пластинку (темна речовина склери); С. виконує захисну, 
опорну і дренажну функції; С. захищає внутрішні обо-
лонки очного яблука від пошкоджуючої дії оточуючого 
середовища, бере участь у відтоку внутрішньоочної рі-
дини (водянистої вологи); від стану С. та внутрішньо-
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очного тиску залежить форма очного яблука; внаслідок 
еластичності С. здатна скорочуватися при зменшенні 
об’єму очного яблука і розтягуватися при його збіль-
шенні.

СКЛЕРАДЕНІТ – запальне затвердіння лімфатич-
них вузлів; звичайно, спостерігається при сифілісі.

СКЛЕРЕДЕМА ДОРОСЛИХ – дерматоз, пов’я за-
ний з інфекційно-токсичним ураженням колаґенових во-
локон; захворювання починається з появи набряклих, 
тістоподібної консистенції потовщень шкіри з чітки-
ми межами; колір уражених ділянок шкіри перламут-
роподібно-жовтий; шкіра не збирається в складки, стає 
твердою; частіше процес починається з шкіри голови і 
шиї, поступово поширюється на обличчя (маскоподібне 
обличчя), груди, спину; можуть також утягуватися сли-
зові оболонки очей, порожнини рота, а також язик (мак-
роґлосія); захворювання проґресує протягом 2–4 тижнів, 
триває до 1 року і більше.

СКЛЕРЕКТАЗІЯ – обмежене випинання білкової 
оболонки ока внаслідок рубцевого її стоншення. 

СКЛЕРЕКТОМІЯ – вирізання смужки з білкової 
оболонки ока.

СКЛЕРЕМА АПОНЕВРОТИЧНА ДОБРОЯКІС-
НА – див.: Склередема дорослих.

СКЛЕРЕМА ВУЗЛУВАТА НОВОНАРОДЖЕ-
НИХ – див.: Адипонекроз підшкірний новонародже-
них.

СКЛЕРЕМА НОВОНАРОДЖЕНИХ – стан ново-
народженого, який характеризується появою дифузно-
го ущільнення шкіри та підшкірної тканини, частіше в 
ділянці м’язів гомілки і на обличчі; у тяжких випадках 
ущільнення поширюється на стегна, сідниці, верхні кін-
цівки, тулуб; шкіра спочатку з явищами набряку, бліда, 
потім набуває синюшного відтінку; ямки при натиску-
ванні на шкіру не утворюються; обличчя маскоподіб-
не, суглоби нижньої щелепи нерухомі, рухи в кін цівках 
обмежені; спостерігається порушення загального ста-
ну дитини.

СКЛЕРИТ – запалення білкової оболонки ока (скле-
ри); особливості будови склери (незначна васкуляриза-
ція) визначають своєрідний перебіг запальних процесів; 
ексудативні і проліферативні реакції виражені слабко, як 
правило, мають хроніч ний перебіг; гострий перебіг за-
пального процесу спостерігається при гнійних С.

С. ГЛИБОКИЙ – С., який характеризується запаль-
ним ураженням глибоких структур склери; розрізня-
ють ґранульоматозні і гнійні глибокі С.; при ґранульо-
матозних С. г. у глибоких шарах склери виникає один 
або кілька інфільтратів, з’являється глибока склеральна 
ін’єкція, що має фіолетовий відтінок.

С. ГНІЙНИЙ – морфолоґічний варі ант С., при яко-
му клітинний інфільтрат складається переважно із полі-
нуклеарних лейкоцитів; зумовлений гематоґенним ме-
тастазуванням у склеру збудників гнійної інфекції; ха-
рактеризується гост рим перебігом; у склері в ділянці 
виходу передніх або задніх війчастих артерій появляєть-
ся різко болюче обмежене темно-червоне з жовтувтим 
відтінком запальне вогнище; у подальшому вогнище 

розм’якшується і розкривається; на місці абсцесу утво-
рюється рубець, ектазія склери. 

С. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – морфолоґічний 
варіант С., при якому клітинний інфільтрат складається 
переважно із лімфоцитів з домішкою епітеліоїдних та 
ґіґантських клітин, часто поширюється за ходом війчас-
тих артерій на розміщені глибше оболонки ока.

С. «ДРАГЛИСТИЙ» – С., який характеризується 
тяжким дифузним запаленням склери навколо рогівки; 
склера має червоно-коричневий колір, своєрідний же-
латиноподібний вигляд; кон’юнктива над інфільтратом 
з різким набряком; процес супроводжується сильними 
болями; перебіг захворювання тяжкий.

С. ЗАДНІЙ – С., який характеризується ураженням 
задньої частини склери і супроводжується запаленням 
піхви очного яблука (тенонової капсули).

С. «М’ЯСИСТИЙ» – див.: С. «драглистий».
С. ПОВЕРХНЕВИЙ – С., який характеризуєть-

ся дифузним або вузликовим потовщенням епісклери; 
частіше розвивається поблизу від лімба, при цьому по-
являється поверхнева епісклеральна і кон’юнктивальна 
ін’єкція, незначна під пухлість; перебіг хронічний, реци-
диви і ремісії чергуються упродовж ряду років; запальне 
вогнище при вузликовому С. після розсмоктування мо-
же виникати в новому місці, поступово зміщуюючись 
навколо лімба.

С. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – С., який ускладнює пере-
біг туберкульозу; інфільт рат у склері має будову, типову 
для тубер кульозу.

СКЛЕРИТ-РОЗАЦЕА – ураження склери при ро-
жевих вугрях, яке характеризується утворенням вузли-
ків в епісклері.

СКЛЕРОДАКТИЛІЯ – ураження паль ців рук при 
системній склеродермії;  паль ці при цьому напівзігнуті, 
тонкі, з атрофічною шкірою, рухи в міжфланґових суг-
лобах обмежені.

СКЛЕРОДЕРМА – див.: Склеродермія.
СКЛЕРОДЕРМІЯ – ураження шкіри, яке харак-

теризується обмеженим або дифузним ущільненням з 
наступним розвитком фіброзу і атрофії уражених діля-
нок; патоґенез С. включає характерні зміни метаболізму 
сполучної тканини зі збільшенням біосинтезу колаґену 
і неофібрилоґенезу як основи ґенералізованого фіброзу, 
імунні порушення й ураження судинного, мікроцирку-
ляторного русла з розвитком своєрідної склеродерміч-
ної анґіопатії (облітеруючий ендартеріо літ, редукція 
капілярів, поширені вазо спастичні реакції); найбільш 
характерні зміни спостерігаються в шкірі; виділяють 
три стадії шкірних змін: 1) стадію щільного набряку; 
2) стадію індурації; 3) стадію атрофії; розрізняють та-
кож системну і обмежену С.

С. БЛЯШКОВА – варіант обмеженої С.; характери-
зується утворенням на боковій поверхні тулуба, спині, 
попереку або проксимальних відділах кінцівок однієї 
або кількох плям; плями поступово збільшуються в роз-
мірах, і через кілька тижнів в їхній центральній частині 
розвиваються склеротичні зміни, внас лідок чого утво-
рюється гладенька, щіль на, блискуча, кольору слоно-
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вої кістки бляшка, яка дещо виступає над поверхнею 
шкіри; через кілька років вогнище ураження непомітно 
розсмоктується,  залишаючи на шкірі незначно піґмен-
товане западіння.

СКЛЕРОДЕРМІЯ БЛЯШКОВА БУЛЬОЗНО-ГЕ-
МОРАҐІЧНА – форма бляшкової С., яка характери-
зується виникненням у ділянці бляшок пухирів з гемо-
раґічним вмістом.

С. ВОГНИЩЕВА – див.: С. обмежена.
С. ВУЗЛУВАТА – різновид бляшкової С., яка харак-

теризується утворенням вузлів, які виступають над по-
верхнею шкіри.

С. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – див.: С. системна.
С. ДИФУЗНА – див.: С. системна.
С. КЕЛОЇДОПОДІБНА – див.: С. вузлувата.
С. КІЛЬЦЕПОДІБНА – різновид обмеженої С., при 

якій ділянки ураження мають вигляд кілець, що локалі-
зуються на нижній частині гомілок; супроводжується 
слоновістю. 

С. КРАПЛЕПОДІБНА – різновид обмеженої С., яка 
характеризується появою невеликих, кілька сантимет-
рів у діаметрі, білоґо кольору плям, круглої або поліго-
нальної форми; плями часто розміщені групами, можуть 
зливатися; через кілька років на місці плям розвиваєть-
ся атрофія шкіри; висипи локалізуються на шиї, верхній 
частині грудей або спини, інколи на кінцівках.

С. ЛОКАЛІЗОВАНА – див.: С. обмежена.
С. ОБМЕЖЕНА – С., яка характеризується вогни-

щевим ураженням шкіри без ознак системності; за ха-
рактером шкірних уражень виділяють кілька варіантів 
обмеженої С.

С. ПОВЕРХНЕВА ОБМЕЖЕНА – різновид бляш-
кової С., яка характеризується розвитком на шкірі не-
великих темнозабарвлених плям з фіалковим відтінком 
без ознак ущільнення та інфільтрації.

С. ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: С. обмежена.
С. СИСТЕМНА – С., яка являє собою полісинд-

ромне захворювання, що проявляється проґресуючим 
фіброзом шкіри, внутрішніх орґанів (серця, легень, 
шлунково-кишкового тракту, нирок), своєрідною па-
толоґією типу облітеруючого енд артеріїту з пошире-
ними вазоспастичними порушеннями; виділяють такі 
форми С. с.: класичну форму з дифузним ураженням 
шкіри; CREST-синдром – поєднання кальцинозу, синд-
рому Рейно, ураження стравоходу, склеродактилії і те-
леанґіектазії; С., яка поєднується з іншими ревматич-
ними захворюваннями; Американською ревматичною 
асоціацією (АРА) та Н. Г. Гусєвою запропоновані кри-
терії для діаґностики С. с.; критерії АРА складаються 
з однієї великої та трьох малих ознак: велика ознака – 
проксимальна склеродерма; малі ознаки – склеродак-
тилія; дигітальні рубчики, або зменшення маси поду-
шечок пальців рук; двобічний базальний пневмофіб-
роз; критерії Н. Г. Гусєвої складаються з 10 основних 
ознак та 15 додаткових; основні ознаки: синдром Рейно, 
склеродермічне ураження шкіри, суглобово-м’язовий 
синдром з контрактурами, остеоліз, кальциноз, базаль-
ний пневмофіброз, великовогнищевий кардіосклероз, 

склеродермічне ураження шлунково-кишкового трак-
ту, гостра склеродермічна нефропатія, антицентромер-
ні антитіла; додаткові ознаки: гіперпіґментація шкіри, 
телеанґіектазії, трофічні порушення, по ліартралґії та 
поліміалґії, лімфаденопатія, полісерозит, хронічна не-
фропатія, по ліневрит та ураження ц. н. с., втрата маси 
тіла (> 10), швидкість осідання еритроцитів > 20 мм/
год, гіперґаммаґлобулінемія, антитіла до ДНК, ревма-
тоїдний фактор; діаґноз С. с. вважається вірогідним при 
наявності будь-яких трьох основних ознак або склеро-
дермічного ураження шкіри в поєднанні з трьома до-
датковими ознаками.

С. СМУГОПОДІБНА – див.: С. стрічкоподібна.
С. СТРІЧКОПОДІБНА – різновид обмеженої С., 

яка характеризується лі нійною формою вогнищ уражен-
ня і  часто з утягуванням у патолоґічний процес підш-
кірної тканини та м’язів; вогнища С. розміщені вздовж 
однієї з кінцівок, інколи за ходом нервів або циркуляр-
но, оперізуючи тулуб, всю кінцівку або палець; можли-
ва локалізація С. с. на обличчі (у ділянці перенісся та 
лоба) і волосистій частині голови (нагадує рубець від 
удару шаблею).

С. ТУБЕРОЗНА – див.: С. вузлувата.
С. УНІВЕРСАЛЬНА – див.: С. системна.
СКЛЕРОДЕРМІЯ НАБРЯКОВА – див.: Склере-

дема дорослих.
СКЛЕРОЗ – процес в орґанізмі, що полягає в 

розростанні сполучної тканини в тканинах і орґанах.
С. БОКОВИЙ АМІОТРО ФІЧНИЙ – див.: Шарко 

синдром (1). 
С. ЕНДОКАРДУ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Фіброелас-

тоз субендокар діальний.
С. ДИФУЗНИЙ ІНФАНТИЛЬНИЙ КРАББЕ – 

див.: Краббе хвороба (1).
С. ІНТЕРҐЛОБУЛЯРНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ – 

див.: Шильдера хвороба.
С. КІРКОВИЙ ЛАМІНАРНИЙ – див.: Мореля хво-

роба.
С. КІСТКИ – див.: Остеосклероз.
С. КОМБІНОВАНИЙ – див.: Мієлоз фунікуляр-

ний.
С. ЛЕГЕНЬ – див.: Пневмосклероз.
С. МНОЖИННИЙ – див.: Склероз розсіяний.
С. НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ДИФУЗНИЙ – див.: 

Шильдера хвороба.
С. РОЗСІЯНИЙ – повільно проґресуюче захворю-

вання ц. н. с., яке характеризується дисемінованими 
бляшками демієлінізації в тканині головного і спинно-
го мозку; захворювання проявляється різноманітними 
суб’єктивними та об’єктивними ознаками дисфункції 
ц. н. с. і протікає з ремісіями, за якими незмінно розви-
ваються все нові загострення; початок, звичайно, посту-
повий; частіше початковими симптомами є парестезії в 
одній або кількох кінцівках, у ділянці тулуба, в одній із 
половин обличчя; слаб кість або незграбність ноги або 
руки; зорові розлади (часткова втрата зору та болі в од-
ному з очей, диплопія, затуманення зору, скотоми); крім 
того, ранніми проявами можуть бути короткочасні око-
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рухові розлади, перехідна слабкість в одній або кількох 
кінцівках, незначне підвищення тонусу або незвична 
утомлюваність в одній із кінцівок, незначні по рушення 
ходьби, затруднення з контролем сечовипускання, за-
паморочення, незначні відхилення в афективній сфері; 
в умовах підвищеної температури симптоматика може 
наростати; перебіг захворювання незвичайно варіабель-
ний і непередбачуваний; у більшості хворих має ремі-
туючий характер; спочатку епізоди загострень зміню-
ються ремісіями, що тривають місяцями і роками, особ-
ливо коли захворювання почалось з ретробульбарного 
невриту; з кожним роком «світлі» проміжки стають все 
коротшими, і з часом наступає період неухильного на-
ростання невролоґічного дефекту; у середньому хворо-
ба триває більше 25 років, але можливі широкі варіації; 
інколи, особливо коли хвороба почалась у середньому 
віці, перебіг зразу набуває неухильно проґресуючого ха-
рактеру і закінчується смертю протягом року.

СКЛЕРОЗ СЕРЦЯ – див.: Кардіосклероз.
С. СИСТЕМНИЙ ПРОҐРЕСУЮЧИЙ – хронічне 

захворювання невідомої етіолоґії, яке характеризується 
дифузним фіброзом, деґенеративними змінами та ано-
маліями судин у шкірі (склеродермія), суглобах та внут-
рішніх орґанах, особливо стравоході, кишечнику, леге-
нях і нирках.

С. ТУБЕРОЗНИЙ – спадкове (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) проґресуюче захворюван-
ня із групи факоматозів, яке характеризується поєдна-
ним ураженням нервової системи, шкіри, очей, кісткової 
і ендокринної систем, внутрішніх орґанів.

СКЛЕРОКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ СИНДРОМ – 
див.: Штейна – Левенталя синдром.

СКЛЕРОМА – хронічне специфічне запальне захво-
рювання дихальних шляхів; вважається, що збудником 
С. є клебсієла (паличка Волковича – Фріша); патолоґіч-
ний процес при С. поширюється за ходом дихальних 
шляхів; склеромні ураження являють собою дифузні або 
вузлові потовщення шкіри і слизової оболонки; при гіс-
толоґічному дослідженні в склеромних інфільтратах та 
вузлах виявляється специфічна ґрануляційна тканина, 
яка являє собою молоду сполучну тканину з судинами 
капілярного типу, навколо яких спостерігаються лім-
фоїдні клітини, гістіоцити, велика кількість плазматич-
них клітин та своєрідних великих клітин зі світлою ци-
топлазмою – клітин Мікуліча, які дифузно інфільтрують 
ґрануляційну тканину або розміщені групами; у кліти-
нах Мікуліча, а інколи і поза ними, виявляється паличка 
Волковича – Фріша; характерна наявність у специфічній 
ґрануляційній тканині, так званих, руселівських тілець, 
відомих також як гіалінові тільця Пелліццарі і Корніля; 
С. протікає роками та десятиліттями; у перебігу С. виді-
ляють три періоди: доклінічний, в якому виявляються 
позитивні результати серолоґічних досліджень, але від-
сутні клінічні прояви; клінічний, який характеризується 
вираженими клінічними проявами та позитивними серо-
лоґічними реакціями; резидульний, в якому спостеріга-
ються лише залишкові явища (рубці, атрофія слизових 
оболонок); клінічно С. протікає у двох формах – про-

дуктивній і дистрофічній; для продуктивної форми  ха-
рактерна поява ґранульоматозних розростань, які збіль-
шуються або екзофітно, у вигляді пухлиноподібних ут-
ворень, або ендофітно, під слизовою оболонкою, у виг-
ляді щільних інфільтратів; ґранульоматозні розростання 
не мають схильності до розпаду і з часом заміщуються 
щільним рубцем; дистрофічна форма протікає з атро-
фією слизової  оболонки дихальних шляхів, її сухістю, 
зниженням чутливості, утворенням  в’язкого вмісту та 
кірок з неприємним запахом.

СКЛЕРОМАЛЯЦІЯ ПРОРИВНА – некроз склери 
з наступним її прориванням; виникає при тяжких фор-
мах склериту.

СКЛЕРОМІКСЕДЕМА – див.: Мікседема шкіри 
папульозна.

СКЛЕРОНІХІЯ – зміни нігтьових пластинок, які 
характеризуються їхнім потовщенням, ущільненням, 
зміною ко льору, незначним відділенням від нігтьово-
го ложа.

СКЛЕРООТИТ – див.: Тимпаносклероз. 
СКЛЕРОПЛАСТИКА – хірурґічні операції на 

склері, метою яких є заміщення її дефектів або зміна 
форми очного яблука.

СКЛЕРОПРОТЕЇДИ – тканинні і клітинні білки, 
характерною особливістю яких є наявність у їхніх мо-
лекулах, крім пептидних зв’язків, розвинутої системи 
внутрішньо- і міжмолекулярних зв’язків; ці зв’язки за-
безпечують не тільки хімічну резистентність, але і ви-
соку структурну стабільність макромолекул С. та їх над-
молекулярних утворень, що визначає їхню високу ме-
ханічну міцність; головною функцією С. в орґанізмі є 
структурно-механічна функція.

СКЛЕРОПРОТЕЇНИ – див.: Склеро протеїди.
СКЛЕРОСТЕОЗ – спадкове (успадкування за ауто-

сомно-рецесивним типом) захворювання, яке найбільш 
поширене серед білоґо населення Південної Африки; 
у ранньому дитинстві спостерігається надмірний ріст 
і склероз кісткової тканини, особливо в ділянці черепа; 
основним клінічним проявом захворювання може бути 
параліч лицьового нерва і глухота, які виникають внаслі-
док защемлення черепно-мозкових нервів; зріст і маса 
тіла часто перевищують норму; до 10 років проявляєть-
ся деформація обличчя, з часом вона стає вираженою; 
спостерігається наявність шкірних або кісткових син-
дактилій 2- і 3-го пальців; у дорослих підвищення внут-
рішньочерепного тиску може викликати головний біль; у 
деяких випадках розвивалась раптова смерть внаслідок 
вклинення стовбура мозку у великий потиличй отвір; 
при  рентґенолоґічному дослідженні – виражене розши-
рення і склероз склепіння черепа і нижньої щелепи. 

СКЛЕРОТОМ – вентромедіальна ділянка соміту, 
яка утворює скелетоґенну мезенхіму.

СКЛЕРОТЕНОНІТ – див.: Склерит задній.
СКЛЕРОТИЧНИЙ – такий, що стосується склерозу 

або уражений склерозом.
СКЛЕРОТОМІЯ – хірурґічний розріз склери.
СКЛЕРОУВЕЇТ – поєднане запалення склери та су-

динної оболонки очного яблука.
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СКЛОВСЬКОГО (E. L. SKLOWSKY) СИМП-
ТОМ – якщо вказівним пальцем злегка натиснути на 
здорову шкіру поряд з міхурцем, то його вміст витікає; 
ознака вітряної віспи.

СКЛОПОДІБНЕ ТІЛО (CORPUS VITREUM) – 
прозора желеподібна маса, яка заповнює простір між 
задньою поверхнею кришталика, плоскою частиною 
війчастого тіла і сітківкою; С. т. умовно поділяють на 3 
частини: закришталикову, яка відділена від криштали-
ка щілиноподібним закришталиковим простором; вій-
часту, яка прилягає до плоскої частини війчастого тіла, 
і задню, яка прилягає до сітківки; С. т., заповнюючи по-
рожнину очного яблука, за виключенням передньої та 
задньої камер ока, сприяє збереженню форми очного яб-
лука і, тиснучи на оточуючі його оболонки, підтримує їх 
форму; С. т. також є частиною заломної системи ока.

СКОЛІОЗ – викривлення хребта убік; за патоґене-
тичною ознакою виділяють дис коґенний, гравітаційний 
і міотичний С.

С. АНТАЛҐІЧНИЙ – див.: С. рефлекторно-больо-
вий. 

С. ВЕРХНЬОГРУДНИЙ – С., при якому вершина 
викривлення розміщена на рівні ІІІ–VІ грудних хребців.

С. ГРУДНИЙ – С., при якому вершина викривлення 
розміщена на рівні VІІІ–ІХ грудних хребців.

С. ГРУДОПОПЕРЕКОВИЙ – С., при якому верши-
на викривлення розміщена на рівні ХІ грудного і І по-
перекового хребців.

С. ҐРАВІТАЦІЙНИЙ – С., який розвивається 
внаслідок контрактур м’язів, великих та грубих рубців 
на тулубі, перекошення таза та ін.; безпосередньою при-
чиною С. г. є зміщення центра ваги та дія ваги тіла з бо-
ку від поздовжньої осі хребта.

С. ДИСКОҐЕННИЙ – С., який розвивається при 
диспластичному синдромі; при цьому порушення обмі-
ну в сполучній тканині призводять до зміни структури 
хребта, внаслідок чого слабшає зв’язок міжхребцевого 
диска з тілами хребців на вершині майбутньо го викрив-
лення та зміщення диска; зміщується також пульпозне 
ядро, яке розміщується не в центрі, як звичайно, а бли-
жче до опуклоґо боку викривлення; це, в свою чергу, 
викликає первинний нахил хреб ців, що зумовлює роз-
виток механізмів, які урівноважують хребет: напружен-
ня м’язів тулуба та зв’язок, що призводить до розвитку 
вторинних викривлень та форму вання С.

С. КОМБІНОВАНИЙ – С. з двома первинними 
викривленнями: грудним (вершина викривлення роз-
міщена на рівні VІІІ–ІХ грудних хребців) і попереко-
вим (вершина викривлення на рівні ІІ по перекового 
хребця).

С. МІОТИЧНИЙ – С., який виникає при поліо-
мієліті, міопатії та інших за хворюваннях, що призво-
дять до функціо нальних змін м’язів тулуба.

С. НЕВРОҐЕННИЙ – С., зумовлений порушенням 
функції нервової системи.

С. ПАРАЛІТИЧНИЙ – див.: С. міотичний.
С. ПОПЕРЕКОВИЙ – С., при якому вершина ви-

кривлення розміщена на рівні ІІ поперекового хребця.

С. РАХІТИЧНИЙ – С. у дитини, хворої рахітом; зу-
мовлений ураженням тіл хребців.

С. РЕФЛЕКТОРНО-БОЛЬОВИЙ – С., зумовлений 
рефлекторним скороченням м’язів спини і черева на бо-
ці, протилежному локалізації патолоґічного процесу, що 
супроводжується болями.

С. РУБЦЕВИЙ – С., зумовлений однобічною конт-
рактурою м’яких тканин спини після їхнього запалення, 
травми або внаслідок хірурґічного втручання.

С. СПАСТИЧНИЙ – С., зумовлений однобічним 
центральним паралічем м’я зів спини та черева.

С. СТАТИЧНИЙ – С., зумовлений систематичним 
однобічним навантаженням на м’язи спини або черева.

С. СТРУКТУРНИЙ – С., при якому спостерігають-
ся зміни структури хреб ців, що входять у дугу викрив-
лення.

С. ТРАВМАТИЧНИЙ – С., зумовлений травмою 
хребта.

С. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ – С., який виникає як ком-
пенсаторне пристосування при укороченні ниж ньої кін-
цівки.

СКОЛІОЗОМЕТРІЯ – вимірювання ступеня дефор-
мації хребта (сколіозу).

-СКОПІЯ – див.: Скопо-.
СКОПО- – (-скопія; грец. skopeō – спостерігати, ди-

витися, досліджувати) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до спостереження, розглядання, до-
слідження.

СКОПОФІЛІЯ – див.: Вуайєризм.
СКОПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь вигляда-

ти смішним.
СКОПТОФОБІЯ – див.: Скопофобія.
СКОПУЛЯРІОПСІОЗ – хронічний мі коз, який 

спричинюється грибком Sco pulariopsis brevicaulis; ха-
рактеризується ураженням нігтьових пластинок великих 
пальців ступнів, інколи – шкіри, під шкір ної тканини та 
внутрішніх орґанів.

СКОРБУТ – див.: Цинга.
СКОРБУТ АЛЬПІЙСЬКИЙ – див.: Пелаґра.
СКРОЧЕННЯ М’ЯЗОВЕ – див.: М’язове скорочен-

ня.
СКОРПІОНИ (SCORPIONES) – отруй ні тварини 

загону членистоногих, класу павукоподібних (Arach-
noidea), які мають на кінці черевця гачкоподібне жало, 
за допомогою якого вводять отруту.

СКОТ- (ското-; грец. skotos – темрява; skotoō – за-
темнювати, темніти) – частина складних слів, яка озна-
чає «такий, що належить до темряви, до затемнення», 
«такий, що належить до скотоми».

СКОТОЛОЗТВО – див.: Зоофілія (1).
СКОТОМА – обмежений дефект поля зору, що не 

досягає його меж.
С. АБСОЛЮТНА – дефект поля зору, у ділянці яко-

го зорове сприймання цілком відсутнє.
СКОТОМА Б’ЄРРУМА – різновид перицент-

ральної С., яка дугоподібно оточує точку фіксації, роз-
міщується на відстані 10–20° від точки фіксації і зли-
вається з сліпою плямою; рання ознака ґлаукоми; при 
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підвищенні очного тиску С. Б. збільшується і змен-
шується або навіть зникає при його зниженні.

СКОТОМА БІНАЗАЛЬНА – двобічна С., яка роз-
міщена в медіальних (носових) половинах поля зору.

С. БІТЕМПОРАЛЬНА – двобічна С., яка розміщена 
в латеральних (скроневих) половинах поля зору.

С. ВІДНОСНА – дефекти поля зору, в яких зорове 
сприйняття послаблено в порівнянні з суміжними ді-
лянками поля зору.

С. ГЕМІАНОПТИЧНІ – двобічні С., які розміщені 
в однойменних половинах поля зору. 

С. ҐЛАУКОМАТОЗНА – С., яка спостерігається 
при ґлаукомі; являє собою збільшену сліпу пляму змі-
неної форми.

С. ДВОБІЧНІ – С., які мають схожі характеристики 
в полі зору як правого, так і лівого ока.

С. ДУГОПОДІБНА – С., яка включає сліпу пляму і 
дугоподібно обгинає точку фіксації.

С. КЛИНОПОДІБНА – С., яка має форму клина, що 
звужується від периферії до сліпої плями і не зв’язана з 
нею; частіше спостерігається при навколососочковому 
ретинохоріоїдиті.

С. КІЛЬЦЕПОДІБНА – С., яка у вигляді кільця ото-
чує точку фіксації і не захоплює периферію поля зору.

С. КРУГЛА – С., яка має круглу форму.
С. ЛЕТКА – С., розміри, форма і локалізація якої 

швидко змінюються.
С. МЕРЕХТЛИВА – геміаноптична С., яка періо-

дично виникає і характеризується відчуттям мерехтіння 
та супроводжується міґренеподібними головними боля-
ми; ознака розладу кровообігу в судинах зорових про-
відникових трактів вище хіазми.

С. НЕҐАТИВНІ – С., які сам хворий не помічає, во-
ни виявляються тільки при дослідженні поля зору; зви-
чайно, такі С. виникають при ураженні зорового нерва.

С. ОДНОБІЧНА – С., яка спостерігається в полі зо-
ру лише одного ока.

С. ПАРАЦЕКАЛЬНА – С., яка прилягає до сліпої 
плями з будь-якого боку.

С. ПАРАЦЕНТРАЛЬНІ – С., які розміщені в пара-
центральних відділах поля зору, прилягають з будь-яко-
го боку до точки фіксації.

С. ПАТОЛОҐІЧНІ – С., які виникають, головним чи-
ном, при ураженні сіт ківки, власне судинної оболонки 
ока, зорових провідних шляхів та центрів; до них нале-
жать також збільшені і змінені за формою внаслідок різ-
них патолоґічних процесів фізіолоґічні С.

С. ПЕРИФЕРІЙНІ – С., які розміщені поза зоною 
центрального зору.

С. ПЕРИЦЕКАЛЬНІ – С., які оточують сліпу пляму.
С. ПЕРИЦЕНТРАЛЬНІ – С., які оточують точку 

фіксації, не змикаючись з нею.
С. ПІВМІСЯЦЕВА – див.: Зейделя симптом.
С. ПОЗИТИВНІ – дефекти поля зору, які бачить сам 

хворий у вигляді темної плями, що закриває частину 
предмета, який розглядається; ознака ураження внут-
рішніх шарів сітківки або скло подібного тіла безпосе-
редньо перед сітківкою.

С. СУБ’ЄКТИВНІ – див.: С. позитивні.
С. ФІЗІОЛОҐІЧНІ – дефекти поля зору, які спос-

терігаються в нормі: сліпа пляма (пляма Маріотта) і 
анґіоскотоми; сліпа пляма являє собою невелику ділян-
ку поля зору, де повністю відсутнє сприйняття світла; 
ця ділянка відповідає проекції диска зорового нерва, в 
якому немає зорових рецепторів; анґіоскотоми, які нага-
дують за формою гілки дерева, завжди пов’язані зі слі-
пою плямою; вони зумовлені розміщенням судин сітків-
ки попереду її світлочутливих елементів.

С. ЦЕНТРАЛЬНІ – С., які розміщені в центральній 
частині поля зору і включають у себе точку фіксації; во-
ни зустрі чаються при ураженнях сітківки в ділян ці жов-
тої плями (макулодистрофія) або при локалізації пато-
лоґічного процесу в ділянці папіломакулярного пучка 
зорово го нерва.

С. ЦЕНТРОЦЕКАЛЬНІ – С., які розміщені між 
точкою фіксації та сліпою плямою, зливаючись з нею.

СКОТОМА ПСИХІЧНА – невизнання або запере-
чення хворим будь-яких дійс них переживань або фак-
тів.

СКОТОМЕТРІЯ – виявлення та вимірювання вог-
нищевих дефектів полів зору (скотом).

СКОТОМІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ – випадін ня будь-яких 
споминів, що зумовлено особливим емоційним ставлен-
ням до них хворого; спостерігається при психоґеніях і 
не супроводжується загальними порушеннями пам’яті.

СКРЕБЛЯНКА-ВЕЛЕТЕНЬ – див.: Macracanthor-
hynchus hirudinaceus.

СКРЕБЛЯНКИ (ACANTHO CEPHA LA) – клас па-
разитичних червів; тіло С. довжиною від кількох мм до 
65 см, видовжене, здебільшого циліндричне; на перед-
ньому кінці тіла є втяжний хоботок з гачечками. С. роз-
дільностатеві; розвиток з перетворенням і зі зміною жи-
вителів; у стадії статевої зрілості паразитують у хребет-
них тварин всіх класів та інколи в людини; клас С. поді-
ляють на  3 підкласи: ехіноринхінеї, ґіґанторинхінеї і не-
оехіноринхінеї; відомо близько 500 видів С., поширених 
по всій земній кулі, з них в Україні – 26 видів.

СКРИНІНҐ – 1) (у медицині) масове об с теження 
населення (його окремих континґентів) з метою вияв-
лення певного захворювання (групи захворювань) або 
факторів, що сприяють розвитку цього захворювання 
(факторів ризику); 2) (у ґенетиці) раннє виявлення ґене-
тично зумовлених захворювань та окремих синдромів; 
3) (у фармаколоґії) експериментальне виявлення фар-
маколоґічної активності продуктів хімічного синтезу та 
природних сполук.

СКРІВЕРА – ҐОЛДБЛУМА – РОЯ (CH. R. SCRI-
VER – P. B. GOLD BLOOM – C. CH. ROY) СИНД-
РОМ – спадкові порушення обміну амінокислот, які 
проявляються гіпофосфатемією, ознаками рахіту, нир-
ковою гіперґліцинурією, нирковою ґлюкозурією і ґліцил-
пролінурією.

СКРІВЕРА – ШЕФЕРА – ЕФРОНА (CH. R. SCRI-
VER – I. A. SCHAFER – M. L. EFRON) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій; спостерігається гіпоплазія ни-
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рок, інтермітуюча гематурія і протеїнурія; підвищення 
виділення з сечею ґліцину, L-проліну і L-гідроксипролі-
ну; гіперпролінемія; епілепсія, яка провокується яскра-
вим світлом; глухота.

СКРОНЕВА ДІЛЯНКА (REGIO TEM PORALIS) – 
ділянка, яка займає бокові відділи склепіння черепа; 
обмежена знизу виличною дугою, спереду зовнішнім 
краєм очної ямки, зверху верхньою скроневою лінією 
і ззаду контуром луски скроневої кістки і вушної рако-
вини.

СКРОНЕВА ЯМКА (FOSSA TEMPO RALIS) – пар-
не заглиблення на черепі, утворене лускою скроневої 
кістки, частиною тім’яної кістки, великим крилом кли-
ноподібної і виличним відростком лобної кістки.

СКРОНЕВОЇ КІСТКИ ВЕРХІВКИ ПІРАМІДИ 
СИНДРОМ – див.: Ґраде ніґо синдром.

СКРОНЕВОЇ ЧАСТКИ СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що виникає внаслідок ураження скроневої 
частки великого мозку; характеризується поєднанням 
нюхових, смакових і слухових галюцинацій зі знижен-
ням слуху, переважно на протилежному вогнищу ура-
ження боці, квадрантною геміанопсією, нападами deja 
vu або jamais vu, порушеннями мовлення (при ураженні 
домінантної пів кулі), розладами пам’яті, інколи – напа-
дами психомоторної епілепсії.

СКРОНЕВО-МОСТОВИЙ ТРАКТ (TRACTUS 
TEMPOROPONTINUS) – сукупність еферентних во-
локон, які починаються від середньої і нижньої скро-
невих звивин і закінчуються в задньолатеральних яд-
рах мосту.

СКРОНЯ (TEMPUS) – бічна частина голови, що 
відповідає скроневій ділянці.

СКРОТАЛЬНИЙ – такий, що стосується калитки; 
калитковий.

СКРОТУМ – калитка; шкірна сумка, в якій роз-
міщені чоловічі статеві залози (яєчка).

СКРОФУЛОДЕРМА – туберкульоз шкіри та під-
шкір ної тканини з утворенням неболючих вузлів, вели-
чиною як горіх, які розпадаються і перетворюються в 
виразки.

СКРОФУЛОДЕРМА МІЛІАРНА – див.: Туберку-
льоз шкіри ліхеноїдний.

СКРОФУЛОТУБЕРКУЛЬОЗ – див.: Скрофульоз.
СКРОФУЛЬОЗ – прояви переважно зовнішніх форм 

туберкульозу в дітей, що страждають ексудативним діа-
тезом;  характеризується золотушним виразом облич-
чя: потовщення носа та верхньої гу би, хронічний не-
жить, екзема на шкірі обличчя, хронічний блефарит, 
кон’юнктивіт, кератит, хронічний отит, опухання лім-
фатичних вузлів, головним чином, на шиї та ін.

СКРОФУЛЬОЗНІ ҐУМИ – див.: Скрофулодерма.
СКРУПУЛЬОЗНИЙ – 1) точний до дріб ниць, над-

звичайно ретельний; 2) дріб’яз ковий.
СКУТОСТІ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

який спостерігається при паркінсонізмі; характери-
зується поєднанням уповільненості рухів з порушен-
ням синерґізму, що зумовлено екстрапірамідною риґід-
ністю.

СЛАБОУМСТВО – стійке зниження та спрощення 
психічної діяльності, яке характеризується послаблен-
ням пізнавальних процесів, збідненням емоцій та пору-
шенням поведінки; при С. порушується інтелектуальна 
діяльність, особливо її абстрагуючі та інтеґруючі форми, 
най більш складні творчі і критичні здатності, втрачаєть-
ся розуміння суттєвого, знижується доступний рівень 
суджень, призупиняється або зупиняється набуття но-
вих знань, використання досвіду минулоґо вкрай утруд-
нене і зводиться до одноманітного повторення звичних 
суджень та дій, знижується рівень психічної активності, 
нівелюються індивідуальні особливості особи, притуп-
ляються і грубіють емоційні реакції, порушуються адап-
таційні можливості, змінюється поведінка.

С. АЛКОГОЛЬНЕ – форма парціального С., яке 
розвивається при хронічному алкоголізмі; характери-
зується переважанням розладів інтелекту, пам’яті і волі; 
поєднується з орґанічними ураженнями головного моз-
ку або металкогольними психозами.

С. АМНЕСТИЧНЕ – С., яке характеризується пе-
реважанням розладів пам’я ті і дезорієнтуванням, що ін-
коли супроводжується конфабуляціями; спостерігається 
при орґанічних ураженнях головного мозку. 

С. АПАТИЧНЕ – С., яке характеризується перева-
жанням повної бездіяльності хворого та збідненням йо-
го емоцій.

С. АПОПЛЕКТИЧНЕ – вогнищеве або парціаль-
не С., яке виникає після перенесеного інфаркту голов-
ного мозку.

С. АРТЕРІОСКЛЕРОТИЧНЕ – вогнищеве, пар-
ціальне або псевдопаралітичне С., яке розвивається при 
атеросклеротичному ураженні судин головного мозку.

С. АФЕКТИВНЕ – С., яке характеризується перева-
жанням афективної тупості.

С. ВОГНИЩЕВЕ – С., яке супроводжується вогни-
щевими порушеннями функцій кори великого мозку.

С. ВРОДЖЕНЕ – загальна, різного ступеня вираже-
ності розумова відста лість (недорозвиток психіки), зу-
мовлена порушенням раннього онтоґенезу; сформоване 
С. в. являє собою відносно стаці онарний стан, йому не 
властиве подальше поглиблення недостатності психіч-
ної діяльності; С. в. характеризується нездатністю до 
абстрактного мислення та осмислення конкретних си-
туацій, обмеженістю запасів знань та труднощами їх на-
бування, недорозвитком мовлення, слабкістю пам’яті та 
бідністю емоцій.

С. ГЛОБАЛЬНЕ – див.: С. тотальне.
С. ГОСТРЕ – С., яке розвивається після масивного 

пошкодження тканини головного мозку.
С. ДИСМНЕСТИЧНЕ – див.: С. парціальне.
С. ДИФУЗНЕ – див.: С. тотальне.
С. ЕПІЛЕПТИЧНЕ – концентричне С., яке харак-

теризується в’язкістю, малорухомістю мислення, оліґо-
фазією та вираженими змінами особистості (еґоцент-
ризм, педантизм, дріб’язкова причепливість та ін.).

С. ЕРЕТИЧНЕ – С., яке супроводжується підвище-
ною подразливістю, збудливістю, надокучливістю, пос-
тійним руховим неспокоєм, інколи гіпекінезами.
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СЛАБОУМСТВО ЗВОРОТНЕ – див.: С. реґредієн-
тне.

С. КОНЦЕНТРИЧНЕ – С., яке характеризується 
поступовим звуженням та збідненням всіх видів психіч-
ної діяльності, що поширюється, в основному, на ото-
чуюче і меншою мірою на явища, пов’язані з хворим 
безпосередньо.

С. ЛАКУНАРНЕ – див.: С. парціальне.
С. НАБУТЕ – С., яке виникає, як правило, внаслідок 

проґресуючих психічних захворювань.
С. ОРҐАНІЧНЕ – С., яке виникає при орґанічних 

ураженнях головного мозку.
С. НАРОСТАЮЧЕ – див.: С. проґредієнтне.
С. ПАРАЛІТИЧНЕ – тотальне С., яке спостерігаєть-

ся при проґресивному паралічі; характеризується пере-
важанням підсилення потягів, ейфорією, повною втра-
тою індивідуальних властивостей особистості.

С. ПАРЕТИЧНЕ – див.: С. паралі тичне.
С. ПАРЦІАЛЬНЕ – С., яке характеризується не-

рівномірним або частковим порушенням психічної 
діяльності; основними ознаками С. п. є різні види пос-
лаблення пам’яті, розлад хронолоґічного орієнтуван-
ня при збереженості орієнтування в оточуючому і у 
власній особі, уповільнення психічних процесів, зни-
ження психічної активності, що поєднується з под-
разнювальною слабкістю та емоційним нетриманням, 
зниженням рівня суджень і критики при збереженості 
усвідомлення своєї нездатності, відчуття хвороби та 
безсилля.

С. ПІДКІРКОВЕ – С., яке розвивається при уражен-
нях підкірки головного мозку; характеризується пере-
важанням розладів потягів, надокучливістю, загальним 
зниженням рівня особистості.

С. ПОЛІСКЛЕРОТИЧНЕ – С., яке виникає на піз-
ніх стадіях розсіяного скле розу і за проявами нагадує 
паралі тичне С.

С. ПОСТІНСУЛЬТНЕ – див.: С. апоплектичне.
С. ПРОҐРЕДІЄНТНЕ – С., яке характеризується 

неухильно наростаючими явищами розпаду психічної 
діяльності.

С. ПРОСТЕ – С., яким вичерпується клінічна кар-
тина захворювання.

С. ПСЕВДОПАРАЛІТИЧНЕ – С., яке за своїми 
проявами нагадує паралітичне С., але його розвиток не 
пов’язаний з проґресивним паралічем.

С. ПСИХОМОТОРНЕ – С., яке розвивається при 
орґанічних ураженнях го ловного мозку, що проявляють-
ся руховими розладами.

С. РЕҐРЕДІЄНТНЕ – С., яке характеризується 
зворотним розвитком його проявів або компенсацією 
психічного дефекту, що утворився.

С. СЕНІЛЬНОПОДІБНЕ – С., яке характеризуєть-
ся змінами психічної діяльності, що нагадують старече 
С., але не досягають тотального С.

С. СТАРЕЧЕ – С., яке починається переважно в 
старечому віці, зумовлене атрофією кори головного 
мозку і проявляється тотальним слабоумством з роз-
ладом пам’яті, що розвивається за типом проґресую-

чої амнезії; виділяють кілька форм С. с.: проста, кон-
фабуляторна [(див.: Верніке синдром (2)], деліріозна 
(див.: Делірій старечий) і психотична (див.: Сенільне 
божевілля).

С. СТАЦІОНАРНЕ – С., при якому поступальний 
розвиток психічного за хворювання зупиняється і сфор-
моване С. у подальшому не поглиблюється.

С. ТАБЕТИЧНЕ – парціальне С. при різних ура-
женнях ц. н. с. при сифілісі.

С. ТАЛАМІЧНЕ – С., яке спостерігається при ура-
женні дорсального медіального ядра таламуса; характе-
ризується переважанням збіднення емоцій.

С. ТОТАЛЬНЕ – С., яке проявляється порушенням 
складних і диферен ційованих форм розумової діяль-
ності, різким зниженням критики та рівня суджень (при 
відносно меншій вираженості мнестичних порушень), 
стиранням індивідуальних особливостей особи, збід-
ненням емоційних реакцій з переважанням ейфорії та 
розгальмування потягів.

С. ТРАВМАТИЧНЕ – С., яке розвивається піс-
ля тяжкої травми головного мозку; характеризується 
переважанням апатії, ейфорією, розладами емоцій та 
пам’яті.

С. ЧАСТКОВЕ – див.: С. парціальне.
С. ШИЗОФРЕНІЧНЕ – С., яке розвивається в 

кінцевій стадії шизофренії; характеризується віднос-
ним збереженням пам’яті, знань та навичок, а також 
наявністю залишкових маревних і кататонічних роз-
ладів.

С. ВИЩЕ – вроджена обмеженість психіки інфан-
тильним, шаблонним, банальним мисленням; часто 
поєднується з гарною пам’ятю, значним запасом розріз-
нених знань, правильною поведінкою у звичних ситуа-
ціях.

С. ВІДНОСНЕ – див.: Слабоумство вище.
С. ГОСПІТАЛЬНЕ – різновид госпіталізму, який 

проявляється зниженням інтелекту, наростаючою втра-
тою інтересів, апатією, підсиленням аутизму.

С. ПАРАНОЇДНЕ – див.: Шизофренія параноїдна.
С. ПОСТІНФЕКЦІЙНЕ – перехідне зниження 

психічної активності, зумовлене тяжкою астенією, що 
спостерігається як ускладнення деяких інфекційних за-
хворювань.

С. РАННЄ – див.: Шизофренія.
С. САЛОННЕ – див.: Слабоумство вище.
С. ТРАНЗИТОРНЕ – психопатолоґічні стани, які го-

стро розвиваються і значною мірою зворотні; характери-
зуються загальним послабленням та збідненням психіч-
ної діяльності; спостерігаються при інтоксикаціях та де-
яких орґанічних ураженнях головного мозку. 

СЛАДЕРА (G. SLUDER) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, зумовлений ураженням крилопіднебінного 
вузла; характеризується частим чханням, постійним (ін-
коли нападопоподібним), пекучим, свердлячим, тягну-
чим болем у внутрішньому куті ока, в очному яблуці, 
носі, верхній щелепі, піднебінні, який часто іррадіює в 
плече і потилицю; гіпестезією верхніх ясен, піднебіння 
і стінки глотки; однобічною сльозотечею.
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СЛАДЕРА (G. SLUDER) ХВОРОБА – див.: Сла-
дера синдром. 

СЛАЯ (W. S. SLY) СИНДРОМ – мукополісахари-
доз, який спричинюється дефіцитом β-ґлюкуронідази; 
характеризується наявністю дерматансульфату, гепа-
рансульфату і хондроїтинсульфатів А та С в сечі, ґра-
нулярними включеннями в ґранулоцитах; клінічно про-
являється між першим і другим роками життя множин-
ним дизостозом, курячою грудною кліткою, вісцеро-
меґалією, серцевими шумами, низьким зростом та по-
мірною оліґофренією.

СЛИЗИ – в’язкі, тягучі рідини, що є продуктами 
виділення слизових залоз, які містяться на поверхні та 
у внутрішніх порожнинах тіла; С. захищає слизові обо-
лонки від механічних, термічних, хі мічних пошкоджень, 
сприяє просуванню вмісту шлунково-кишкового тракту, 
має бактерицидні властивості; С. відіграє важливу роль 
у підтримці водного та іонного балансу клітин. 

СЛИЗОВА ОБОЛОНКА (TUNICA MUCOSA) – 
тканинний утвір, що вистеляє внутрішню поверхню 
травного тракту, дихальних і сечостатевих шляхів, а та-
кож повік; здебільшого складається з епітелію, сполуч-
ної тканини і гладеньких м’язів. С. о. бере участь у про-
цесах всмоктування та виділення.

СЛИЗОУТВОРЕННЯ – продукування слизу зало-
зами мерокринового типу.

СЛИЗО-ШКІРНОГО ЛІМФАТИЧНОГО ВУЗЛА 
СИНДРОМ – див.: Кавасакі хвороба.

СЛИНА – секрет слинних залоз, що виділяється в 
порожнину рота; містить близько 99 % води, 0,5 – 1 % 
орґанічних (амілаза, мальтаза, муцин, сечовина, сечова і 
молочна кислоти тощо) та 0,5 % неорґанічних (фосфати, 
хлориди, бікарбонати натрію, калію, кальцію) речовин; 
С. містить лізоцим – речовину, що вбиває бактерії; під 
час жування С. змочує їжу, зволожує стінки порожнини 
рота, розщеплює деякі вуглеводи (крохмаль), перетво-
рюючи їх на ґлюкозу.

СЛИННІ ЗАЛОЗИ (GLANDULAE ORIS) – залози, 
що виробляють слину; розрізняють великі – привушну, 
під щелепну, під’язикову та малі слинні зало зи – щічні, 
молярні, губні, язикові твердого і м’якого піднебіння.

СЛИННІ КОЛЬКИ – біль та підпухання слинної 
залози під час їжі.

СЛИННІ НОРИЦІ – вузькі патолоґічні ходи, які 
сполучають протоки великих слинних залоз з поверхнею 
шкіри обличчя або порожниною рота; С. н. можуть утво-
ритися внаслідок поранення слинних залоз та їх проток, 
як результат хроніч них запальних процесів у слинних 
залозах, або гнійно-некротичних процесів в оточуючих 
слинні залози тканинах, а  також як ускладнення при 
оперативних втручаннях у ділянці слинної залози.

СЛИНОВИДІЛЕННЯ – процес виділення слини 
в ротову порожнину; у нормальних природних умовах 
С. є рефлекторним актом і виникає внаслідок подразнен-
ня слизової оболонки порожнини рота їжею або нехар-
човими подразниками, у патолоґічних – внаслідок без-
посереднього впливу на центри С.

СЛИНОКАМ’ЯНА ХВОРОБА – див.: Сіалолітіаз.

СЛИНОТЕЧА – див.: Гіперсалівація.
СЛИНОТЕЧА ВАГІТНИХ – слинотеча, яка є про-

явом раннього токсикозу вагітних; часто супроводжує 
блювання вагітних, інколи виникає як самостійна форма 
токсикозу; при виражній слинотечі втрата слини за добу 
може перевищувати 1 л; значне слиновиділення пригні-
чуюче діє на психіку вагітної, призводить до зневодню-
вання, гіпопротеїнемії.

СЛИНОУТВОРЕННЯ – процес утворення слини в 
слинних залозах.

СЛІЗНА ЗАЛОЗА (GLANDULA LAC RIMALIS) – 
залоза, яка виробляє сльозову рідину; складається з двох 
частин: верхньої, або очноямкової, і нижньої, або пові-
кової; очноямкова частина С. з.  розміщена в ямці сліз-
ної залози лобної кістки на латерально-верхній стін-
ці орбіти; повікова частина С. з. значно менша очно-
ямкової, розміщена нижче неї під верхнім склепінням 
кон’юнктиви; ряд вивідних канальців повікової частини  
С. з. впадає у вивідні канальці очноямкової частини, а 3–
9 канальців відкриваються самостійно; С. з. належить до 
складно-трубчастих серозних залоз; крім основної С. з., 
є дрібні трубчасті додаткові С. з., розміщені в склепінні 
кон’юнктиви, – залози Краузе (кон’юнктивальні зало-
зи) і біля верхнього краю хряща повік, у очноямковій 
частині кон’юнктиви – залози Вальтера; у верхньому 
склепінні кон’юнктиви налічується 8–30 додаткових за-
лозок, у нижньому – 2–4.

СЛІЗНЕ ОЗЕРО (LACUS LACRI MALIS) – роз-
ширення очної щілини біля медіального кута ока, ку-
ди поступає слізна рідина із кон’юнктивального мішка; 
у С. о. заглиблені нижня і верхня слізні точки, які роз-
міщені на вершинах слізних сосочків; від слізних точок 
беруть початок нижній і верхній канальці.

СЛІЗНИЙ АПАРАТ – сукупність орґанів, що вироб-
ляють і відводять слізну рідину.

СЛІЗНИЙ МІШОК (SACCUS LACRI MALIS) – 
структурна частина сльозовід відних шляхів; розшире-
ний верхній кі нець носослізної протоки; С. м. розміще-
ний позаду медіальної зв’язки повік у ямці слізного 
мішка, утвореній лобним відростком верхньої щелепи 
та слізною кісткою; довжина С. м. 10–12 мм, ширина 
2–3 мм; у С. м. впадають слізні канальці.

СЛІЗНІ ОРҐАНИ (APPARATUS LACRIMALIS) – 
парні орґани, що продукують слізну рідину і відводять 
її у порожину носа; С. о. складаються із слізної залози 
та сльозовивідних шляхів.

СЛІЗНІ ШЛЯХИ – сукупність анатоміч них утво-
рень, до яких належать слізне джерело, слізне озеро, 
слізні канальці, слізний мішок та носослізна протока; 
по С. ш. слізна рідина рухається у кон’юнктивальному 
мішку і відводиться у порожнину носа.

СЛІПА КИШКА (CAECUM) – початковий відділ 
товстої кишки. Міс титься  в правій клубовій ділянці. 
Стінка С. к. складається з слизової, м’язової та серозної 
оболонок. Від тонкої кишки С. к. відділяє складка сли-
зової оболонки –  бауґінійова заслінка.

СЛІПА ПЛЯМА (MACULA CAECA) – місце вихо-
ду зорового нерва з сітківки ока; С. п. не містить світ-
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лочутливих клітин і тому не сприймає світлових под-
разнень.

СЛІПОГЛУХОНІМОТА – поєднання повної слі-
поти з глухотою та німотою; С. може бути вродженою 
і набутою.

СЛІПОГЛУХОТА – поєднання сліпоти та глухоти.
СЛІПОЇ ПЛЯМИ СИНДРОМ – див.: Суона син-

дром.
СЛІПОТА – значне зниження зору до повної його 

відсутності.
С. АБСОЛЮТНА – стан, при якому гострота зору 

дорівнює нулю, втрачено навіть сприйняття світла.
С. ВИРОБНИЧА – див.: С. профе сійна.
С. ВРОДЖЕНА – С., яка виникає внаслідок пору-

шення внутрішньоутробного розвитку орґана зору.
С. КОЛЬОРОВА – високий ступінь розладу відчут-

тя кольорів з випадінням одного або двох компонентів 
сприйняття світла.

С. НАБУТА – С., яка виникає внаслідок різних за-
хворювань очей, як локальних, так і зумовлених за-
гальними хворобами та інтоксикаціями, а також при 
пошкодженнях орґана зору, захворюваннях та пошкод-
женнях ц. н. с.

С. ПРОФЕСІЙНА – стан, при якому втрачається 
можливість виконувати звичну роботу, що вимагає гар-
ного зору.

С. ЧАСТКОВА – зниження зору в межах від світ-
ловідчуття до 0,05.

С. ВЕРБАЛЬНА – див.: Алексія.
С. КІРКОВА – сліпота, яка  виникає внаслідок ура-

ження зорових центрів у корі великого мозку.
С. КУРЯЧА – див.: Гемералопія.
С. МЕДИЧНА – див.: Сліпота.
С. МУЗИЧНА – втрата здатності розуміння нотно-

го письма.
С. НІЧНА – див.: Гемералопія.
С. ПОВНА – див.: Сліпота.
С. ПРАКТИЧНА – зниження функціональної здат-

ності зорового аналізатора до рівня, який не дозволяє 
здійснювати більшість видів професійної діяльності та 
обмежує можливість переміщуватися та самообслуго-
вування.

С. РЕФЛЕКТОРНА – сліпота, яка виникає внаслі-
док рефлекторного спазму колових м’язів ока, що при-
зводить до закриття очної щілини.

«СЛІПОТА РІЧКОВА» – див.: Онхоцеркоз.
С. СЛОВЕСНА – див.: Алексія.
«СЛІПОТА СНІГОВА» – див.: Офтальмія снігова.
СЛОНОВІСТЬ – значне збільшення об’єму нижніх 

кінцівок внаслідок стійкого лімфостазу; супроводжуєть-
ся склерозом і трофічними змінами шкіри та підшкірної 
тканини; розрізняють С. первинну і вторинну; первинна 
С. може бути пов’язана з вадами розвитку лімфатичної 
системи у вигляді аплазії, гіпоплазії або гіперплазії ко-
лекторних лімфатичних судин з недостатністю клапан-
ного апарату; вторинна С., як правило, є ускладненням 
багатьох запальних та незапальних захворювань нижніх 
кінцівок; роз різняють, так звану, м’яку стадію, або лім-

федему, яка відповідає наявності вираженого, спочат-
ку перехідного, а потім стійкого набряку, змішану, або 
проміжну, стадію, коли фібредема локалізується лише 
на периферії кінцівки, а в проксимальній її частині ще 
спостерігається лімфедема, і тверду стадію, або фібре-
дему, яка відповідає розвитку тотального фіброзу тка-
нин.

С. НЕЙРОФІБРОМАТОЗНА – збільшення об’єму 
нижніх кінцівок внаслідок розвитку в них множинних 
нейрофібром.

С. НЕСПРАВЖНЯ – див.: Слоновість нейрофібро-
матозна.

СЛОУКЕМА (CH. H. SLOCUMB) СИНДРОМ – 
синдром, який розвивається після зупинки тривало-
го прийому  ґлюкокортикостероїдів; спостерігається 
своєрідний псевдоревматичний м’язовий біль, а також 
біль при рухах у суглобах; вранішня скутість відсутня; 
лабільність температури; підвищена втомлюваність, 
емоційна лабільність; безсоння, головний біль, відсут-
ність апетиту; фотофобія; часто – тяжкі та виражені ар-
тралґії, тривалий субфебрильний стан, шкірні висипи, 
гіпертонія; у випадках розвитку клі нічної картини чер-
воного вовчака або нодозного періартеріїту, проґноз не-
сприятливий.

СЛУХ – сприймання звукових коливань.
СЛУХ АБСОЛЮТНИЙ – вид музичного слуху, що 

являє собою вроджену здатність пізнавати висоту зву-
кових сигналів без співставлення їх зі звуком ра ніше ві-
домої висоти.

СЛУХ БОЛЮЧИЙ – див.: Акузалґія.
СЛУХ ВЕРБАЛЬНИЙ – здатність розпізнавати на 

слух слова.
СЛУХ ВІДНОСНИЙ – вид музичного слуху, що 

являє собою здатність визначати висоту звуку шляхом 
порівняння його з іншим звуком, висота якого відома, а 
також пізнавати музичні інтервали.

СЛУХ ГАРМОНІЧНИЙ – вид музичного слуху, що 
являє собою здатність сприймання багатоголосої музики 
та якості співзвуччя.

СЛУХ КОЛЬОРОВИЙ – див.: Фоно псія.
СЛУХ МУЗИЧНИЙ – здатність сприймати ви-

соту, гучність та тембр музичних звуків, а також їх 
взаємозв’язок.

СЛУХ ТОНАЛЬНИЙ – здатність роз пізнавати зву-
ки за висотою.

СЛУХ ФОНЕМАТИЧНИЙ – здатність розпізнава-
ти на слух мінімальні розрізнюючі елементи мовлення 
(фонеми).

СЛУХОВА ТРУБА (TUBA AUDITI VA) – канал, якай 
сполучає носоглотку з барабанною порожниною; С. т. – 
парний канал довжиною 30–40 мм, діаметр просвіту 
дорівнює 1–2 мм; стінки С. т. частково утворені кісткою, 
частково хрящем та сполучною тканиною; С. т. вистеле-
на багаторядним мерехтливим епітелієм, що містить бо-
калоподібні слизові клітини; виконує вентиляційну, дре-
нажну і захисну функції; вентиляційна функція полягає 
в підтримці рівності тиску з обох боків барабанної пе-
ретинки; дренажна функція спрямована на видалення з 
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барабанної порожнини транссудату або ексудату; захис-
на функція С. т. забезпечується бактерицидними власти-
востями її слизу, що виділяється слизовими залозами.

СЛУХОВИЙ АНАЛІЗАТОР – сукупність звуко-
провідних і рецепторних елементів, а також структур 
ц. н. с., діяльність яких забезпечує сприйняття та аналіз 
людиною і тваринами звукових коливань; С. а. скла-
дається із перифе рійної ланки, яка включає зовнішнє 
вухо, середнє вухо та внутрішнє вухо, і центральної – 
слухових центрів ц. н. с. і провідних нервових шляхів.

СЛУХОВИЙ АПАРАТ – електронний чи слуховий 
пристрій, який підсилює звук; застосовується з метою 
компенсації слухової функції в приглухуватих.

СЛУХОВОГО ПРОХОДУ ВНУТРІШНЬОГО 
СИНДРОМ – симтомокомплекс, що виникає при од-
нобічному ураженні лицьового і переддверно-завитко-
вого нервів на рівні внутрішнього слухового проходу, 
що частіше всього зумовлено невриномою завиткового 
корінця; характеризується симптомами перифе рійного 
ураження лицьового нерва, зниженням слуху і шумом у 
вухах на боці ураження; з часом спостерігаються також 
зміни вестибулярної збудливості.

СЛУХОНІМОТА – затримка формування мовлення 
в дитини при непорушеному слуху.

СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ – використання слухо-
вих апаратів з метою покращення слуху.

СЛУХУ ОРҐАНИ – орґани чуттів, що сприймають 
звукові коливання; складаються з звуковловлюючого 
апарату – зовнішнє вухо, звукопровідного пристосуван-
ня – середнє вухо та внутрішнього вуха.

СЛЬОЗА – рідина, що її виділяють слізні залози; 
містить до 99 % води, близько 0,9 % неорґанічних ре-
човин та близько 0,1 % білкових речовин; С. зволожує 
очне яблуко і змиває з нього сторонні часточки.

СЛЬОЗОВИДІЛЕННЯ – процес виділення сліз, що 
утворюються в слізних залозах.

СМАК – відчуття, що виникає при дії хімічних ре-
човин на рецепторні апарати язика і порожнини рота; 
розрізняють гіркий, кислий, солодкий і солоний С.

СМАКОВА БРУНЬКА – структурно-функціональ-
на одиниця орґана смаку, яка складається з епітеліаль-
них смакових клітин, зв’язаних з кінцевими розгалужен-
нями смакових нервових волокон.

СМАКОВА ПОРА – отвір на поверхні сосочка язи-
ка, яким смакова брунька сполучається з порожниною 
рота. 

СМАКОВИЙ АНАЛІЗАТОР – морфо-фізіолоґіч-
на система, яка забезпечує сприйняття і аналіз хімічних 
речовин, що перебувають у порожнині рота; С. а. скла-
дається з периферійного, провідникового і центрально-
го відділів.

СМАКОВИЙ ОТВІР – див.: Смакова пора.
СМАКОВІ СОСОЧКИ – сосочки язика, які міс-

тять смакові рецептори.
СМАКОСЛІЗНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що спос-

терігається на боці ураження лицьового нерва; при под-
разненні смакових рефлексів спостерігається профузна 
сльозотеча.

СМАКУ ОРҐАНИ – орґани, за допомогою яких 
сприймаються смакові подразнення.

СМЕҐМА – секрет залоз крайньої плоті, що накопи-
чується під її внутрішнім листком і у вінцевій борозні 
статевого члена.

СМЕҐМОЛІТ – див.: Постоліт.
СМЕРТІ ПРИЧИНА – патолоґічний стан, що без-

посередньо призвів до смерті.
«СМЕРТІ, ЩО СМІЄТЬСЯ» СИНДРОМ – див.: 

Куру.
СМЕРТНІСТЬ – 1) процес зменшення населення 

внаслідок смерті; 2) частота випадків смерті в певній су-
купності людей, які об’єднані за певною ознакою.

СМЕРТНІСТЬ ДИТЯЧА – статистичний (демоґра-
фічний) показник, що до рівнює кількості смертельних 
випадків на 10000 дитячого населення.

СМЕРТНІСТЬ МАТЕРИНСЬКА – див.: Материн-
ська смертність.

СМЕРТЬ – 1) неминуче припинення індивідуально-
го існування орґанізму, що проявляється в незворотній 
втраті його життєдіяльності і зв’язку з зовнішнім сере-
довищем; 2) загибель цілоґо орґанізму, яка пов’язана, 
перш за все, з зупинкою діяльності серця і характери-
зується незворотними змінами ц. н. с., а потім і інших 
тканин орґанізму.

С. КЛІНІЧНА – див.: Клінічна смерть.
С. КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – патолоґічний 

стан, при якому внаслідок обширного пошкодження 
або дисфункції великих півкуль головного мозку втра-
чається здатність до свідомої психічної діяльності; пер-
систуючий або хронічний стан смерті кори головного 
мозку найчастіше виникає після тяжких черепно-моз-
кових травм або глобальної аноксії і може тривати ба-
гато років; при цьому проміжний мозок та стовбур фун-
кціонують, що забезпечує збереженість веґетативних і 
рефлекторних рухальних реакцій, а також відновлення 
нормального циклу сон–неспання; подібний стан може 
тимчасово спостерігатися у фазі відновлення після різ-
них видів дифузного пошкодження головного мозку.

С. МОЗКУ – патолоґічний стан, пов’язаний з то-
тальним некрозом головного мозку, а також перших 
шийних сеґментів спинного мозку, при збереженій сер-
цевій діяльності і ґазообміні, які забезпечуються за до-
помогою неперервної штучної вентиляції легень; повна 
і незворотня втрата інтеґративних функцій мозку рів-
нозначна смерті людини як особистості; для того, щоб 
константувати С.М., необхідно точно визначити причи-
ну його метаболічного чи структурного ураження, а та-
кож виключити можливість того, що на хворого діють 
наркотичні або паралітичні препарати, особливо це сто-
сується введення їх з суїцидальною метою; крім того, 
необхідно підвищити температуру тіла, якщо вона ниж-
че 30оС; для встановлення С.М. неохідно, щоб не менше 
12 годин були відсутні такі ознаки: будь-які мимовільні 
або рефлекторні рухи вище рівня шиї, у тому числі реф-
лекси з зіниці, окорухальні реакції при калоричній про-
бі, глотковий рефлекс, нижньощелерний рефлекс, будь-
які спонтанні дихальні рухи упродовж 10 хв. на фоні ін-
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галяції О2 при відключеному респіраторі (апнейстична 
оксиґенація), реакції на больові подразнення; при цьому 
спінальні рефлекси можуть бути збереженими; при не-
обхідності пересадки орґанів час спостереження мож-
на скоротити до 6 годин, але при цьому необхідно вико-
нати анґіоґрафічне дослідження (відсутність кровотоку 
в мозкових судинах) і упродовж 30 хвилин електроен-
цефалоґрафічне дослідження (наявність ізоелектичної 
електроенцефалоґрами – відсутність біоелектичної ак-
тивності мозку).

СМЕРТЬ НАСИЛЬНА – див.: Насильна смерть.
С. РАПТОВА – смерть, що наступає несподівано 

протягом кількох секунд або хвилин після перших про-
явів захворювання.

С. РАПТОВА КАРДІОҐЕННА – 1) раптова смерть, 
зумовлена первинним ураженням серця або порушен-
ням його функції; 2) смерть, яка наступила протягом 
кількох секунд з моменту прояву гострого патолоґічно-
го стану; 3) смерть упродовж кількох годин або (не час-
то) 24 годин після появи перших симптомів; 4) рапто-
ва смерть людей, в яких при житті були відсутні прояви 
захворювань серця.

С. РАПТОВА НЕМОВЛЯТ – раптова смерть не-
мовляти з відсутністю адекватних для пояснення при-
чин смерті даних анаменезу та патолоґоанатомічного 
дослідження; С. р. н. включає також випадки раптової і 
непоясненої смерті в колисці дітей, що вважалися здо-
ровими або легкохворими; зустрічається тільки в дітей 
першого року життя.

С. УЯВНА – див.: Летарґія.
СМІТА (R. W. SMITH) ПЕРЕЛОМ – перелом, який 

виникає при падінні на тильну поверхню кисті; харак-
теризується згинальним переломом дистального епіфіза 
променевої кістки зі зміщенням периферійного уламка 
в бік долоні та його пронацією.

СМІТА (E. SMITH) СИМПТОМ – венозний шум, 
що вислуховується над рукояткою груднини при відхи-
леній назад голові хворого; можлива ознака туберкульоз-
ного бронхоаденіту.

СМІТА (D. W. SMITH) СИНДРОМ – див.: Сміта – 
Лемлі – Опіца синдром.

СМІТА (C. H. SMITH) ХВОРОБА – див.: Лімфо-
цитоз гострий інфекційний.

СМІТА – ЛЕМЛІ – ОПІЦА (D.W. SMITH – L. LEM-
LI – J.M. OPITZ) СИНДРОМ – комп лекс спадкових 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) ано-
малій; при народженні спостерігається невелика маса ті-
ла, інколи вроджений карликовий зріст; вроджена спас-
тична гіпертрофія воротаря; щелепно-лицьова дисмор-
фія, що проявляється старечим виглядом, опущенням 
повік, косоокістю, широкою спинкою носа з спрямова-
ними вгору ніздрями; мікроґенія, розширення проміжків 
між зубами, розщеплення піднебіння та язика; відсто-
бурчені вуха; аномалії п’ясткових кісток; клинодактилія, 
інколи – полідактилія; у хлопчиків спостерігається гі-
поспадія, крипторхізм, гіпоплазія калитки; в окремих 
випадках різні вроджені вади серця; у більшості випад-
ків виражена розумова відсталість.

СМІТА – СТРЕНҐА (A. J. SMITH – L. B. STRANG) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) аномалій; спостерігається 
гіпераміноацидурія (переважно збільшене виділення з 
сечею фенілала ніну, метіоніну і тирозину) підвищене 
виділення з сечею α-гідроксимасляної, фенілпіровино-
градної і фенілоцтової кислот; світле волосся, незначне 
оволосіння голови; пасивність, монотонний плач; ре-
цидивуючі набряки, рецидивуюча висока температура; 
своєрідний запах сечі, що нагадує запах паленого цук-
ру, висушеного хмелю; значна затримка психомоторно-
го розвитку.

СМ І ТА  –  Т ЕЙЛ Е РА  –  ШАХЕНМАНА 
(D. W. SMITH – K. THEILER – G. SCHACHENMANN) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) аномалій; спостерігається 
гіпоплазія нижньої щелепи, ґлосоптоз, гостре піднебін-
ня, розщеплення м’якого піднебіння, гіпоплазія і (або) 
розщеплення язичка, гіпоплазія хрящів трахеї; множин-
ні дефекти ребер з вторинною дисплазією грудної кліт-
ки; невиражена гіпоплазія верхньої щелепи, «антимон-
голоїдне» розміщення очних щілин, дисплазія вушних 
раковин та відстобурчені вуха, помірна мікроцефалія; 
затримка загального розвитку; в окремих випадках – 
дисплазія ліктьового суглоба, дисплазія хребців; пере-
розтягненість шкіри, особливо в потиличній ділянці, 
двобічні літальні перетинки, гіпотонія, збільшена рух-
ливість сліпої кишки.

СМІТА – ФІШЕРА (E. SMITH – L. FISCHER) 
СИМПТОМ – при відкинутій голові хворого назад 
вислуховуються судинні шуми над ділянкою рукоятки 
груднини; зумовлено стискуванням плечоголовних вен 
збільшеними лімфатичними вузлами при туберкульоз-
ному бронхаденіті.

СМОГ – густий туман, змішаний з димом, кіптя-
вою.

СМОКТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при подразненні 
рецепторів слизової оболонки губ або оточуючої шкіри 
в новонароджених спостерігаються ритмічні рухи губ, 
язика та м’язів стінок ротової порожнини; фізіолоґічний 
рефлекс, що забезпечує акт смоктання.

СМОРЖІ – сумчасті отруйні гриби із зморщеною 
шапкою бурого кольору та невеликою ніжкою; С. за виг-
лядом нагадують неотруйні гриби зморшки; і ті, й ін-
ші, з’являються в квітні–травні; С. містять гельвеллову 
кислоту (С12Н20О7), яка має гемолітичну та гепатотроп-
ну дію; отруєння С. відбувається при вживанні в їжу 
неправильно приготованих грибів – недостатньо прова-
рених або недосушених; ознаки отруєння появляються 
після 6–10-годинного інкубаційного періоду; виника-
ють відчуття слабкості, біль в епіґастральній ділянці, 
нудота, блювання з домішкою жовчі, інколи проноси; 
при тяжкому перебігу на другий день з’являється жов-
тяниця, спостерігаються збільшення печінки та селезін-
ки, гемоліз, сильний головний біль, втрата свідомості, 
заклякнення, судоми; видужування в легких випадках 
через 1–2 дні, при отруєннях середньої тяжкості – че-
рез 4–7 діб, в тяжких випадках – через кілька тижнів; 
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летальність при отруєнні С. досягає 30%; смерть на-
стає, як правило, на 3–4 день при явищах серцевої не-
достатності.

СМОРОДИНА ЧОРНА (RIBES NIGRUM L.) – 
гіллястий кущ з родини ломикаменевих, заввишки 1–
1,5 м, без шипів. Бруньки біло-зелені з карміновим від-
тінком, що розвиваються під осінь і зимують на гілках. 
Листки черешкові, пахучі, знизу вкриті золотавими крап-
ковими залозками, що містять ефірну олію. Квітки дріб-
ні, зеленкуваті, зібрані 6–10 квітковими пониклими ки-
тицями. Плід – куляста, чорна, запашна, кисло-солодка 
ягода, яка містить велику кількість червоно-бурого на-
сіння. Дія: потогінна, загальнозміцнююча, сечогінна.

СМУГАСТЕ ТІЛО – див.: Стріатум.
СМУГАСТОГО ТІЛА СИНДРОМ – див.: Гіперкі-

нетико-гіпотонічний синдром.
СМУГИ АТРОФІЧНІ (STRIAE ATROPHI-

CAE) – смуги синюшно-багряного, а потім білоґо ко-
льору, які є проявом лінійної атрофії шкіри; переважно 
локалізуються на шкірі черева, стегон, молочних залоз.

СМУГИ ВАГІТНИХ (STRIAE GRA VIDARUM) – 
атрофічні смуги (striae atrophicae) шкіри, які виникають 
у другій половині вагітності.

СМУГИ НАДКОЛІННІ (STRIAE PATELLARES) – 
поперечні атрофічні смуги (striae atrophicae) на ногах, 
які можуть ускладнювати перебіг інфекційних захво-
рювань.

СНЕДДОНА – УЇЛКІНСОНА (I. B. SNED DON – 
D. S. WILKINSON) СИНДРОМ – див.: Дерматоз суб-
корнеальний пустульозний.

СНЕЛЛЕНА (H. SNELLEN) СИМПТОМ – дзиж-
чання, що вислуховується в деяких випадках за допо-
могою фонендоскопа над заплющеними очима; ознака 
тиреотоксичної витрішкуватості.

СНЄГІРЬОВА (В. Ф. СНЕГИРЕВ) ОЗНАКА – оз-
нака вагітності; при піхвовому дослідженні вагітна мат-
ка внаслідок механічного подразнення починає під паль-
цями скорочуватись і стає більш щільною.

СНІД (СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДЕФІЦИ-
ТУ) – вториний імуноде фіцитний синдром, який розви-
вається внаслідок ВІЛ-інфекції і характеризується опор-
туністичними інфекціями, зло якісними новоутворення-
ми, невролоґічними порушеннями та різними іншими 
проявами; необхідною умовою зараження є контакт з 
рідинами орґанізму, що міс тять інфіковані клітини або 
плазму.

СНІДАНОК ПРОБНИЙ – харчова або хімічна ре-
човина, що збуджує виділення шлункового соку; засто-
совується для вивчення секреторної функції шлунка.

СНОВИДІННЯ – образні уявлення,  часто яскраві, 
фантастичні, емоційно  забарвлені, які виникають під 
час сну  і суб’єктивно сприймаються як реаль ність.

СНОВИДІННЯ НЕСТЕРПНІ – див.: Оніродинія.
СНОДІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лікарські за-

соби, які застосовують з метою полегшення засинання 
і забезпечення достатньої тривалості сну.

СНОПОДІБНА ЗМІНА СВІДОМОСТІ – див.: 
Онейроїдний синдром.

СНОПОДІБНЕ ФАНТАСТИЧНЕ МАЯЧНЕ 
ПОТЬМАРЕННЯ СВІДОМОСТІ – див.: Онейроїд-
ний синдром.

СНОПОДІБНОЇ ОГЛУШЕНОСТІ СИНДРОМ – 
див.: Онейроїдний синдром. 

СНОУ (SNOW) СИМПТОМ – випинання в ділян-
ці груднини; можлива ознака метастазуючого раку мо-
лочної залози.

СОБАЧА КРОПИВА СЕРЦЕВА (LEONURUS 
CARDIAEA L.) – багаторічна трав’яниста рослина з 
родини губоцвітих. Стебло заввишки 60–130 см, чо-
тиригранне, прямостояче, опушене довгими волос-
ками. Листки супротивні, черешкові, темно-зелені, 
м’яковолосисті, три-, п’ятилопатеві. Цвіте з червня до 
вересня. Квітки дрібні, двогубі, рожеві, зібрані кільцями 
в пазухах верхніх лист ків, на кільцях стебел і гілок ут-
ворюють довге суцвіття. Дія: гіпотензивна, заспокійли-
ва, протисудомна, сечогінна, загальнозміцнююча.

СОБАЧА ЯМКА (FOSSA CANINA) – заглиблення 
на передній поверхні тіла верхньої щелепи; місце, де 
починається м’яз, піднімаючий кут рота.

СОБАЧИЙ КОРІНЬ – див.: Чорноко рінь лі-
карський.

СОДОКУ – хвороба, яка спричинюється укусами 
щурів (або тваринами, що живляться щурами), які за-
ражені Spirillum minus); поширена в Японії та Китаї; ха-
рактеризується запальною реакцією в місці укусу, пере-
міжними нападами гарячки, сильними болями в м’язах, 
висипами на шкірі.

СОДОМІЯ – див.: Зоофілія (1).
СОКИ ПЛОДОВІ – харчові напої, отримані шляхом 

відділення та наступної обробки соку свіжих фруктів, 
ягід та деяких овочів.

СОКОЛЬСЬКОГО – БУЙО (Г. И. СОКОЛЬ-
СКИЙ – J. B. BOUILLAUD) ХВОРОБА – див.: Рев-
матизм.

СОЛАНІЗМ – отруєння соланінами.
СОЛАНІНИ – група орґанічних речовин, які нале-

жать до ґлікозидів; С. знайдено в рослинах родини пас-
льонових; С. у великій кількості – отруйні, спричиню-
ють гемоліз еритроцитів.

СОЛЕЙРЕ (F. L. J. SOLAYRÉS) АСИНКЛІТИЗМ – 
неправильне вставлення головки плода при пологах, 
яке спостерігається при косозвуженому тазі; характе-
ризується тим, що саґітальний шов розміщується в од-
ному із косих розмірів таза.

СОЛІ – клас хімічних сполук, які утворюються 
внаслідок реакції між кислотами та основами.

СОЛІТАРИЗМ СТАРЕЧИЙ – схиль ність до саміт-
ності в осіб похилоґо віку.

СОЛІТАРНИЙ – одинокий, окремий, одиничний.
СОЛІТАРНИЙ ПУЧОК – див.: Одиночний тракт.
СОЛОВЙОВА (А. И. СОЛОВЬЕВ) СИМПТОМ – 

скорочення лівої половини діафраґми одночасно з сер-
цевими скороченнями; ознака тетанії.

СОЛОДЕЦЬ ГОЛИЙ (GLUCYRR HIZA GLABRA 
L.) – багаторічна тра в’яниста рослина з родини бобо-
вих, що має товсте дерев’янисте кореневище, від якого 
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під землею в усі боки відходять пагони. Листки чергові, 
складні непарнопірчасті, з яйцеподібно-ланцетними лис-
точками. Квітки метеликові, блідо-фіолетові, зібрані в 
густу пазушну волоть. Плід – довгий біб завдовжки 2–
3 см. Дія: відхаркувальна, послаблююча, антигістамін-
на, спазмолітична, протизапаль на, холінолітична.

СОЛСБЕРІ – МЕЛВІНА (SALISBE RY – MELVIN) 
СИМПТОМ – кровоток у судинах сітківки розпадаєть-
ся на фраґменти і уповільнюється; ознака аґонії.

СОЛЬВАТАЦІЯ – взаємодія розчиненої речови-
ни з розчинником, при якій активність останнього біля 
часток розчиненої речовини зменшується. С. зумовле-
на орієнтацією дипольних молекул розчинника навколо 
відповідно поляризованих часток розчиненої речовини. 
Оскільки ультраструктура клітини являє собою макро-
молекули, що взаємодіють у водному розчині між со-
бою та низькомолекулярними речовинами, властивості 
їх значною мірою зумовлені С.

СОЛЬОВОГО ВИСНАЖЕННЯ СИНДРОМ – 
див.: Втрати солей синдром.

СОЛЮБІЛІЗАЦІЯ – перехід нерозчинних або ма-
лорозчинних сполук у розчинений стан під дією повер-
хнево-активних речовин, які додаються в розчинник у 
низьких концентраціях.

СОЛЮКС – електролампа в рефлекторі на штативі; 
використовують для прогрівання ділянки шкіри з ліку-
вальною метою.

СОЛЯНА КИСЛОТА – HCl; розчин хлористого 
водню у воді; сильна одноосновна кислота; С. к. є од-
ним із найважливіших компонентів шлункового соку.

СОЛЯРИТ – ураження сонячного сплетення деґене-
ративного або запального характеру; клінічна картина 
складається з постійних і пароксизмальних симптомів; 
до постійних симптомів належать болі в епіґастральній 
ділянці, не пов’язані з прийомом їжі, які підсилюються 
в пози ції стоячи або лежачи на спині; парок сиз мальним 
проявом є солярні кризи.

СОЛЯРІЙ – спеціально обладнаний майданчик для 
приймання сонячних ванн.

СОЛЯРНИЙ КРИЗ – клінічний пароксизмальний 
прояв соляриту, який може бути пов’язаний з пору-
шенням циркадних ритмів веґетативного забезпечен-
ня, впливом екзоґенних факторів, гіпоталамічною не-
достатністю, невротичними порушеннями, явищами ре-
перкусії; С. к. проявляється різкими пекучими, свердля-
чими болями в епіґастральній ділянці, які іррадіюють у 
поперек, нижні грудні хребці, за ходом міжреберних не-
рвів, по всьому череву; хворий приймає вимушену позу 
лежачи на спині з зігнутими в колінях і приведеними до 
черева ногами; спостерігається метеоризм, підсилення 
перистальтики, підвищення артеріального тиску, інко-
ли – нудота і блювання; тривалість нападу – від кількох  
годин до 1 доби.

СОЛЯРНИЙ ПЛЕКСИТ – див.: Солярит.
СОЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Тома симптом (6).
«СОЛЯРНОГО ЦВЯХА» СИМПТОМ – різкий 

біль під грудьми, який іррадіює в спину або низ черева 
і викликає за тримку дихання і активні рухи, внас лідок 

чого хворий приймає вимушену позу – тулуб нахилений 
вперед, а коліна приведені до черева; ознака запалення 
черевного сплетення.

СОМА – тіло (тулуб з головою та шиєю, але без кін-
цівок). 

СОМАГИ (SOMAGYI) СИМПТОМ – при глибоко-
му вдиху зіниці розширюються, а при видиху – звужують-
ся; ознака лабільності веґетативної нервової системи.

СОМАТ- (сомато-; грец. sōma, sōmatos – тіло) – час-
тина складних слів, яка означає належність до тіла.

СОМАТИЗАЦІЯ В ПСИХІАТРІЇ – патоморфоз де-
яких психічних захворювань, при якому веґетативні роз-
лади переважають над психопатолоґічними.

СОМАТИЗАЦІЯ В ПСИХОСОМАТИЦІ – виник-
нення хвороб внутрішніх орґанів внаслідок психічних 
конфліктів.

СОМАТИЗОВАНИЙ РОЗЛАД – розлад, що харак-
теризується наявністю численних різноманітних сома-
тичних симптомів, у тому числі симптомів, які спостері-
гаються при класичній конверсійній істерії.

СОМАТИЧНИЙ – такий, що стосується тіла; тілес-
ний. 

СОМАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – при будь-якій дії 
на орґанізм спостерігається зміна тонусу скелетних 
м’язів.

СОМАТО- – див.: Сомат-.
СОМАТОВЕҐЕТАТИВНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, 

що виникає при подразненні рецепторів шкіри, слизо-
вих оболонок та опорно-рухового апарату і здійснюєть-
ся за участю веґетативної нервової системи.

СОМАТОВІСЦЕРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при под-
разненні рецепторів шкіри або опорно-рухового апарату 
спостерігається зміна функції внутрішніх орґанів.

СОМАТОЛІБЕРИН – див.: Рилізинґ-гормон росту.
СОМАТОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає закономірності 

індивідуальної мінливості людського орґанізму в ціло-
му, статевий диморфізм у будові тіла, вікові зміни роз-
мірів та пропорцій від зародкового періоду до старості, 
вплив різних біолоґічних і соціальних умов на будову 
тіла, конституцію людини.

СОМАТОМАМОТРОПІН – див.: Хо ріонічний лак-
тосоматотропний гормон.

СОМАТОМЕТРІЯ – визначення зов нішніх розмірів 
та маси тіла людини.

СОМАТОПСИХОЗ ВЕРНІКЕ – див.: Верніке со-
матопсихоз.

СОМАТОСКОПІЯ – точне описання зовнішніх 
особливостей будови тіла людини.

СОМАТОСТАТИН – нейрогормон, який секре-
тується гіпоталамусом; являє собою пептид із 14 амі-
нокислот; має гальмівну реґулюючу дію на синтез і сек-
рецію гормону росту та тиреотропного гормону.

СОМАТОТРОПІН – див.: Соматотропний гормон.
СОМАТОТРОПНИЙ ГОРМОН – гормон передньої 

частки гіпофізу, який бере участь у реґуляції всіх видів 
обміну речовин в орґанізмі людини і тварин; основною 
дією С. г. є анаболічний вплив на білковий обмін, стиму-
ляція росту скелета та збільшення розмірів тіла.
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СОМАТОФОРМНИЙ АТИПОВИЙ РОЗЛАД – 
див.: Іпохондричний синдром.

СОМАТОФРЕНІЯ – психопатолоґічний стан, який 
розглядається як напад шизофренії або атипова форма 
депресивної фази маніакально-депресивного психозу; 
характеризується вираженими сенестопатіями, іпохон-
дричним синдромом, зниженням настрою та веґетатив-
ними порушеннями.

СОМІТИ – дорсальна частина мезодерми зародка, 
розміщена по обидва боки хорди та нервової трубки і 
розчленована або сеґментована в краніо-каудальному 
напрямі.

СОМН- (-сомнія; лат. somnus – сон) – частина склад-
них слів, яка означає належність до стану сну.

СОМНАБУЛА – людина, що слабує на сом-
набулізм.

СОМНАБУЛІЗМ – амбулаторний авто матизм під 
час сну; розлад свідомості, при якому людина в стані 
своєрідного сну автоматично робить звичні за своїм 
змістом дії; С. зустрічається при пробудженні від глибо-
кого сну (3 або 4 стадія без швидких рухів очима), зви-
чайно, в перші три години після засинання; тривалість 
розладів від кількох секунд до багатьох хвилин; спос-
терігається раптове пробудження, «пустий» погляд, не-
повна ясність свідомості зі зниженням реакції на оточу-
ючих та наступною амнезією пережитого; хворі можуть 
невиразно повторяти будь-які фрази та інколи отриму-
ють пошкодження, наштовхуючись на перешкоди або 
падаючи зі сходів; С. не супроводжується сновидіннями, 
і електроенцефалоґрамма більш нагадує стан неспання; 
С. частіше виникає в дітей старшого віку або підлітків.

СОМНАБУЛІЗМ ГІПНОТИЧНИЙ – виконання в 
глибокій стадії гіпнозу складних дій, які навіює гіпно-
тизуючий.

СОМНІЛОКВІЯ – розмова в сні.
СОМНОЛЕНТНІСТЬ – див.: Сомноленція.
СОМНОЛЕНЦІЯ – патолоґічна сонливість, хво-

робливий потяг до сну; хворий може бути розбуджений 
тимчасово лише за допомогою словесного звертання або 
торкання.

СОН – стан спокою орґанізму, що настає періодич-
но через певні проміжки часу; супроводжується тимча-
совою втратою свідомості, відсутністю реакції на біль-
шість подразників, зниженням рухової активності, 
м’язового тонусу, частоти серцевих скорочень, дихаль-
них рухів, кров’яного тиску та загальним зменшенням 
інтенсивності обміну речовин; добова потреба в сні у 
здорових людей коливається від 4 (мінімальна потре-
ба) до 9 год; нормальний С. складається із парадоксаль-
ної фази, що супроводжується швидкими рухами очей і 
фази глибокого сну, що не супроводжується швидкими 
рухами очей; відповідно до особливостей електроен-
цефалоґрами С. без швидких рухів очей у свою чергу 
поділяється на 4 стадії, при цьому найбільш глибокий 
С. характерний для 3 і 4 фаз; С. без швидких рухів очей 
займає 75–80% загальної тривалості сну, який в нормі 
починається з нього; на електроенцефалоґрамі для ньо-
го характерні повільні хвилі; глибина сну без швидких 

рухів очей і відповідно трудність пробудження нароста-
ють від стадії I до стадії IV; іншу частину часу займає 
сон з швидкими рухами очей; при цьому реєструється 
електроенцефалоґрама з швидкою низьковольтною ак-
тивністю, частота і глибина дихання збільшуються, але 
м’язовий тонус знижується ще більше у порівнянні з 
сном без швидких рухів очей; фаза з швидкими рухами 
очей наступає за сном без швидких рухів очей у кожно-
му із 5–6 циклів, які складають нормальний нічний сон; 
більшість сновидінь виникає під час сну з швидкими ру-
хами очей; нічні боязні, жахи, сноходження спостеріга-
ються переважно під час стадій III і IVсну без швидких 
рухів очей.

С. ЛЕТАРҐІЧНИЙ – див.: Летарґія.
С. МЕСМЕРИЧНИЙ – див.: Гіпноз.
СОНЛИВІСТЬ – потреба заснути, яка поєднуєть-

ся з загальним зниженням активності, послабленням 
м’язового тонусу, уповільненням психічних процесів.

СОНЛИВОСТІ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
який розвивається в дітей після опромінення голови при 
лікуванні пухлин головного мозку, гострої лейкемії або 
неходжкінських лімфом; клінічно проявляється перехід-
ним станом сонливості, летарґії, анорексії та роздрату-
вання з електроенцефалоґрафічними змінами.

СОННА ХВОРОБА – див.: Трипаносомоз афри-
канський.

СОННА ЯМКА – див.: Сонний трикутник.
СОННИЙ СИНУС (SINUS CARO TICUS) – розши-

рення в ділянці біфурка ції загальної сонної та початку 
внутрішньої сонної артерії.

СОННИЙ ТРИКУТНИК (TRIGO NUM CAROTI-
CUM) – ділянка перед ньої поверхні шиї, обмежена по-
заду груднинно-ключично-соскоподібним м’язом, зни-
зу – лопатково-під’язиковим м’язом, зверху – заднім че-
ревцем двочеревцевого м’яза; місце розміщення судин-
но-нервового пучка шиї.

СОНОРНИЙ – дзвінкий, голосний, гучний; такий, 
що дає сильний, щільний звук при перкусії.

СОНОФОРЕЗ – див.: Фонофорез.
СОН-ТРАВА ЛУЧНА (PULSATILLA PRATENSIS 

L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини жовте-
цевих. Квітконосне стебло пряме, густом’яковолосисте. 
Листки волохаті, двічі-тричі пірчасторозсічені. Цвіте в 
квітні – травні. Квітки дзвоникоподібні, звичайно поник-
лі, блідо-лілові. Корінь веретеноподібний, дерев’янистий. 
Свіжозібрана трава пекуча на смак; має сильний запах, 
що викликає сльозотечу. Дія: бактерицидна, фунґіцидна, 
протизапальна, снодіюча, антиспастична.

СОНЦЕЛІКУВАННЯ – див.: Геліоте рапія.
СОНЯЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Ультрафіо-

летова недостатність.
СОНЯЧНЕ ГОЛОДУВАННЯ – див.: Світлове го-

лодування.
СОНЯЧНИЙ УДАР – тепловий удар, який викли-

каний інтенсивною або тривалою дією прямого соняч-
ного випро мінювання на голову; спостерігаються незду-
жання, головний біль, запаморочення, нудота, блювання, 
можлива артеріальна гіпотензія.
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СОНЯЧНОГО СПЛЕТЕННЯ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений ураженням черевного 
сплетіння; характеризується нападами сильних болей 
під грудьми, які іррадіюють у спину, порушеннями фун-
кції травного тракту та  нирок, коливаннями рівня ар-
теріального тиску, адинамією, почуттям туги і страху.

СОНЯШНИК ЗВИЧАЙНИЙ (HE LI ANTHUS AN-
NU US L.) – однорічна рослина з родини складноцвітих. 
Росте заввишки до 2 м. Стебло пряме, покрите жорстки-
ми волосками, з губчастою серцевиною. Листки чергові, 
великі, серцеподібні, довгочерешкові, покриті жорстки-
ми волосками. Цвіте в липні – серпні. Суцвіття – вели-
кий кошик. Крайові квітки несправжньоязичкові, без-
плідні, яскраво-жовті; внутрішні – дрібніші, трубчасті, 
гермафродитні, жовто-коричневі. Плід – сім’янка. Дія: 
спазмолітична, протималярійна.

СОПОР – одна із форм глибокого розладу свідо-
мості, глибокий патолоґічний сон; стан байдужості до 
оточуючого і оточуючих.

СОПОРОЗНИЙ – такий, що стосується сопору або 
викликає сопор.

СОРБЕНТИ – тверді тіла або рідини, здатні вбирати 
ґази, пару та розчинені речовини.

СОРБЕНТНА КРОВ – гемотрансфузійний засіб; 
заготовляється фільтрацією крові через сорбент, у ре-
зультаті чого вибирається кальцій плазми; при цьому в 
крові понижується кількість тромбоцитів і лейкоцитів 
(відповідно на 15 і 10 %).

СОРБЦІЯ – поглинання речовин з розчинів або ґазів 
твердими тілами або рідинами.

СОРЕЗИ (A. Z. SORESI) СИМПТОМ – якщо хво-
рий, що лежить на спині з зігнутими ногами, покаш-
лює, то при одночасній пальпації правого підребер’я в 
нього появляється біль у точці Мак-Берні; ознака апен-
дициту.

СОРІАНО (M. SORIANO) СИНДРОМ – різновид 
хронічного гіперпластичного періоститу; спостерігаєть-
ся остеоґенний рецидивуючий множинний остеоперіос-
тит з утворенням псевдопухлин; через 2–12 місяців на-
ступає реґресія, часто з повним зворотним розвитком 
псевдопухлин; інколи розвиваються загострення; кож-
ний наступний рецидив, як правило, виражений слабкі-
ше попереднього.

СОРСБІ (A. SORSBY) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномлій; спостерігається двобічна макуляр-
на колобома, брахідактилія, полідактилія, синдактилія; 
інколи – аґенезія однієї нирки.

СОСКОВА ЛІНІЯ (LINEA MAMIL LARIS) – див.: 
Середньо-ключична лінія.

СОСНА ЛІСОВА (PINUS SILVESTRIS L.) – вічно-
зелене хвойне дерево, до 40 м заввишки, з прямим стов-
буром та круглою пірамідальною кроною. Голки хвої 
сизо-зелені, жорсткі, розміщені попарно, гладкі, гострі, 
завдовжки 5–7 см. Майбутні пагони зібрані в числен-
ні невеликі бруньки конічної форми, смолисті, густо 
вкриті бурими, спірально розміщеними, щільно при-
тиснутими одна до одної, ланцетоподібними, загостре-
ними, бахромчастими лусочками, склеєними між собою 

у вигляді колоса. Дозрілі шишки суцільні, матові щитки 
лусок майже ромбічні, з 4–6 ґранями. Насіння чорне, з 
крилом, що в три рази довше за насінину. Цвіте сосна 
в червні. Дія: сечогінна, потоґінна, дезінфікуюча, від-
харкувальна.

СОСКОПОДІБНА ДІЛЯНКА (REGIO MASTO-
IDEA) – ділянка голови, яка розміщена позаду вушної 
раковини і приблизно відповідає обрисам соскоподібно-
го відростка скроневої кістки.

СОСКОПОДІБНЕ ТІЛО (CORPUS MAMILLA-
RE) – парне підвищення на основі головного мозку (у 
ділянці гіпоталамусу), в якому під поверхневим шаром 
білої речовини містяться ядра,  що належать до підкір-
кових нюхових центрів. 

СОСКОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК (PROCESSUS 
MASTOIDEUS) – задньо зовнішня частина скороне-
вої кістки, яка є місцем прикріплення груднинно-клю-
чично-соскоподібного м’яза; С. в. входить до складу 
кам’янистої частини скроневої кістки і розміщений по-
заду від барабанної і лускатої її частин; має укорочену 
або подовжену форму, верхівкою обернений вниз, допе-
реду і дещо до середини; довжина в дорослих у серед-
ньому дорівнює 32 мм, ширина 27 мм. 

СОСОК ГРУДНИЙ (PAPILLA MA MMAE) – піґ-
ментоване підвищеня ко ні чної або циліндричної форми 
на  поверхні молочної залози; на вершині  С. г. відкри-
ваються молочні протоки.

СОТО-ХАЛЛА (R. SOTO-HALL) СИМПТОМ – 
якщо хворий лежить, витягнувшись на спині, то при 
поступовому вставанні (згинання спини, починаючи з 
шиї) в місці ураження хребта з’являється біль; ознака 
патолоґії хребта.

СОТОСА (J. F. SOTOS) СИНДРОМ – різновид 
спадкового (можливе успадкування, як за аутосомно-
рецесивним, так і рецесивним типом) ґіґантизму; маса 
тіла новонародженого близько 4–5 кг, довжина – 60 см; у 
перші тижні життя спостерігається пришвидшений ріст 
дитини; риси обличчя нагадують акромеґалію, з глибоко 
посадженими очними яблуками і «антимонголоїдним» 
розміщенням очних щілин; збільшення мозкового чере-
па, виражена внутрішня гідроцефалія, гіпертелоризм, 
макроґенія, проґенія, високе піднебіння; затримка ро-
зумового розвитку.

СОУВЕЛА – СОФФЕРА (A. R. SOH VAL – L. J. SOF-
FER) СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій; спос-
терігаються різні аномалії скелета, гіпоґонадизм, ґінеко-
мастія, розумова відсталість.

СОУСУОРСА (H. SOUTHWORTH) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, який гостро розвивається після при-
йому сульфаніламідних препаратів; спостерігається ге-
матурія, біль у череві, гіперазотемія.

СОФОРА ЯПОНСЬКА (SOPHORA JAPONICA 
L.) – дерево близько 20 м заввишки, з куполоподібною 
кроною, по ді бне до білої акації (тільки без колючок), з 
родини метеликових. Кора стовбурів старих дерев тем-
но-сіра, гладка. Листки непарнопірчасті, складаються 
з 7–17 продовгуватих, гострих, зверху темно-зелених, 
блискучих, знизу сизих листочків. Цвіте в липні – серп-
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ні. Квітки – великі рихлі метелики на короткоопушених 
квітконіжках. Плоди – м’ясисті боби до 6 см завдовжки 
з перехватами між окремими насінинами, що плавають 
у жовтувато-зеленому соку. Боби дозрівають у вересні 
й зимують на дереві. Дія: протизапальна, бактерицид-
на, кровоспинна.

СОХАРА (E. SOHAR) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових аномалій; спостері гається астенічний, так званий, 
марфа ноїд ний зовнішній вигляд з надмірно довгими кін-
цівками і пальцями, високе піднебіння; внаслідок ано-
малій внутрішнього вуха у віці приблизно 10 років роз-
вивається приглухуватість; помірна короткозорість з 
сферофакією, гіпостен урія.

СОЦІАЛЬНИЙ – суспільний, громад ський.
СОЦІОТЕРАПІЯ – заходи, які проводяться з метою 

підвищення ефективності лікування психічно хворих 
шляхом створення оптимальних умов їх спілкування.

СПАДКОВА ІНФОРМАЦІЯ – див.: Ґенетична ін-
формація.

СПАДКОВІ ХВОРОБИ – захворювання люди-
ни, зумовлені хромосомними і ґенними мутаціями; 
С. х. поділяються на три основні групи: моноґенні, по-
ліґенні (мультифакторіальні) та хромосомні хвороби; 
типи успадкування: 1) аутосомно-домінантний тип – дія 
мутантного ґена проявляється практично завжди; харак-
терний для С. х., в основі яких лежить порушення син-
тезу структурних білків або білків, що виконують спе-
цифічну функцію; 2) аутосомно-рецесивний тип – му-
тантний ґен проявляється тільки в гомозиґотному стані; 
більш характерний для захворювань, при яких поруше-
на функція будь-якого ферменту; 3) рецесивне успадку-
вання, зчеплене з Х-хромосомою – дія мутантного ґе-
на проявляється тільки при XY-наборі статевих хромо-
сом; 4) домінантне успадкування, зчеплене з Х-хромо-
сомою – дія домінант ного мутантного ґена проявляєть-
ся в будь-якому наборі статевих хромосом (XX, XY, X0 
та ін.).

СПАДКОВІСТЬ – властивість орґанізмів передава-
ти наступному поколінню притаманні даному орґанізму 
особливості становлення в ході онтоґенезу визначених 
рис будови і типу обміну речовин; передача особливос-
тей орґанізму наступним поколінням можлива тільки в 
процесі розмноження або самовідтворення.

СПАДКОВІСТЬ НЕМЕНДЕЛІВСЬКА – див.: 
Спадковість цитоплазматична.

СПАДКОВІСТЬ ПЛАЗМАТИЧНА – див.: Спад-
ковість цитоплазматична.

СПАДКОВІСТЬ ПОЗАХРОМОСОМНА – див.: 
Спадковість цитоплазматична.

СПАДКОВІСТЬ ПОЗАЯДЕРНА – див.: Спад-
ковість цитоплазматична.

СПАДКОВІСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА – пере-
дача нащадкам окремих ознак та властивостей, зумов-
лених нехромосомними (цитоплазматичними) структур-
ними елементами клітини.

СПАЗМ – раптове, сильне, тривале і мимовільне 
скорочення певного м’яза або групи м’язів, що пов’яза-
но з підвищенням їхнього тонусу.

СПАЗМ ПИСАЛЬНИЙ – розлад синерґізму м’язів 
руки, що призводить до порушення акту письма при збе-
реженні здатності виконувати тонкі рухи кистю і паль-
цями; може спостерігатися при неврозах в осіб, які про-
фесійно зайняті письмом.

СПАЗМ ПОГЛЯДУ – див.: Судома погляду.
СПАЗМ САЛЬТАТОРНИЙ – клонічні судоми 

м’язів нижніх кінцівок, що проявляються у вигляді 
своєрідних підстрибуючих рухів.

СПАЗМ ТОРСІЙНИЙ – див.: Дистонія торсійна.
СПАЗМАТИЧНИЙ – такий, що має характер спаз-

му; судомний.
СПАЗМОҐЕННИЙ – такий, що викликає спазми.
СПАЗМОЛІЗ – заспокоєння або усунення спазмів.
СПАЗМОЛІТИЧНИЙ – такий, що зупиняє спас-

тичне (судомне) скорочення, заспокоює або усуває спаз-
ми.

СПАЗМОЛІТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ  ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, які знижують тонус і рухову активність 
гладких м’язів.

СПАЗМОФІЛІЧНИЙ ДІАТЕЗ – див.: Спазмо-
філія.

СПАЗМОФІЛІЯ – стан, що характеризується підви-
щенням нервово-м’язової збудливості і схильністю до 
клонічно-тонічних судом; виникає в дітей у віці до  3 
років внаслідок порушення кальцієво-фосфорного обмі-
ну; спостерігається переважно весною, частіше в хлоп-
чиків, головним чином, у вигодовуваних коро в’ячим мо-
локом; тонічні судоми та інші прояви С. можуть бути 
проявами гіпомаґніємії, нерахітоґенної гіпокальціємії, 
яка зустрічається при гіпопаратиреозі, нирковій і пе-
чінковій недостатності, стійких блюваннях, надмірно-
му введенні в орґанізм гідрокарбонату натрію, а також 
при ідіопатичній, або конститу ційній тетанії і тетанії 
новонароджених, зумовленою гіпокальціємією і гіпо-
маґніємією; розрізняють приховану (ла тентну) і явну 
(маніфестну) С.; прихована С. проявляється симптома-
ми  Хвостека, Труссо, Люста, Ерба; явна  С. характери-
зується симптомами ларинґоспазму, бронхоспазму, на-
падами тоніч них судом.

СПАЙКА(И) – фіброзні зрощення, які утворюються 
між суміжними поверхнями орґанів внаслідок запально-
го процесу, механічного пошкодження; макроскопічно 
С. являють собою тяжі, стрічки, мембрани або плівки 
різної товщини і довжини; можуть бути одиночними, 
множинними, поширеними й інколи обкутувати весь 
орґан або орґани; С. поділяють на вроджені і набуті.

С. ВРОДЖЕНІ – С., які спостерігаються при вадах 
розвитку; їхнє виникнення також пов’язане зі збережен-
ням у постембріональному періоді нередукованих ут-
ворень.

С. НАБУТІ – С., які розвиваються внаслідок обме-
женого або дифузного запального процесу в серозній 
або синовіальній оболонці з наступною орґанізацією 
ексудату.

СПАЙКОВА ХВОРОБА – стан, який спостерігаєть-
ся при утворенні спайок черевної порожнини при де-
яких патолоґічних процесах; вираженість спайкового 
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процесу може бути різною: від тотального поширен-
ня по всій поверхні очеревини до утворення окремих 
сполучно тканинних тяжів, фіксованих у 2 точках; за 
клінічним перебігом розрізняють гостру, інтермітуючу 
і хронічну С. х.; гостра форма С. х. проявляється рап-
товим або поступовим розвитком больового синдрому, 
підсиленою перистальтикою, блюванням, підвищенням 
температури; при наростанні кишкової непрохідності 
виникає блювання вмістом тонкої кишки, появляють-
ся симптоми подразнення очеревини, тахікардія; при 
інтермі туючій формі С. х. больові напади появляються 
періодично, інтенсив ність болю різна, виникають дис-
пептичні розлади, явища дискомфорту, запори; хронічна 
форма проявляється ниючими болями в череві, відчут-
тям дискомфорту, запорами, зниженням ваги тіла і пе-
ріодичними нападами гострої кишкової непро хідності.

СПАЙРЕ (L. SPIRA) СИНДРОМ – див.: Флюороз 
ендемічний.

СПАЛДІНҐА (A. B. SPALDING) СИМПТОМ – 
при рентґенолоґічному дослід женні плода до початку 
пологової діяльності і при цілому плідному міхурі на 
місці швів спостерігається заходження тім’яних кісток 
одна за одну; ознака загибелі плода.

СПАНІОМЕНОРЕЯ – порушення менструального 
циклу, яке характеризується його подовженням.

СПАНСУЛА – тверда лікарська форма, що являє со-
бою капсулу, вмістом якої є певна кількість ґранул або 
мікрокапсул.

СПАРҐАНОЗ – гельмінтоз із групи цестодозів, по-
ширений переважно в країнах Південно-Східної Азії; 
спричиню ється плероцеркоїдами, яких вважають ли-
чинковою стадією стьожаків із числа дифілоботріїд 
(Spirometra erinacei europaei); людина заражається 
внаслідок проковтування з незнезараженою водою рач-
ків-циклопів, інвазованих процеркоїдами, а також при 
вживанні з їжею не провареного м’яса птахів, гадюк і 
жаб, що містять плероцеркоїди; провідними фактора-
ми патоґенезу С. є сенсибілізація орґанізму та механіч-
на дія на тканини личинок стьожаків; характеризується 
ураженням внутрішніх орґанів, очей, підшкірної тка-
нини, м’язів;

СПАРЖА ЛІКАРСЬКА (ASPARAGUS OFFICINA-
LIS L.) – багаторічна трав’яниста рослина з родини 
лінійних заввишки 30–150 см. Стебла численні, дуже 
розгалужені, голі. Листки редуковані в ледве помітні лу-
сочки. Цвіте в травні – червні. Квітки – зеленувато-жов-
ті дрібні дзвіночки. Плоди – червоні кулясті ягоди. Дія: 
заспокійлива, сечогінна, послаблююча, протизапальна, 
знеболююча.

СПАСОКУКОЦЬКОГО (С. И. СПАСОКУКОЦ-
КИЙ) СИМПТОМ – при аускультації черевної порож-
нини чується звук краплі, що падає; можлива ознака 
кишкової непрохідності.

СПАСТИЧНИЙ – такий, що стосується спазмів або 
характеризується ними.

СПАСТИЧНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спостерігається при деяких формах ентероколітів і 
колітів; характеризується поєднанням нападопо дібних 

болей в животі з чергуванням  запорів та проносів.
СПЕКА (SPECK) СИМПТОМ – після інстиляції 10 

мл 0,006% розчину фенолсульфофталеїну в матку про-
тягом 30 хвилин сеча зафарбовується в червоний колір; 
ознака прохідності маткових труб (фарбуюча речовина 
через очеревину всмоктується в кров).

СПЕКТР – 1) кольорова смуга, що утворюється від 
розкладу білого світла; 2) сукупність (набір) чогось од-
норідного.

СПЕКТРАЛЬНИЙ – такий, що стосується спект-
ра.

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ – фізичний метод якіс-
ного і кількісного визначення атомного і молекулярного 
складу речовини, вивчення його структури та характеру 
внутрішньомолекулярних зв’язків.

СПЕКТРОМЕТР АКУСТИЧНИЙ – див.: Аналі-
зотор спектра шуму.

СПЕКТРОСКОПІЯ – розділ фізики,  що вивчає 
якісний і кількісний склади спектрів електромаґнітно-
го випромінювання.

СПЕКТРОФОБІЯ – див.: Ейзоптрофобія.
СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ – метод дослідження оп-

тичних властивостей речовин за допомогою спеціальних 
оптичних приладів (спектрофотометрів), які реєструють 
поглинання світла в ультрафіолетовій, видимій та інф-
рачервоній ділянках спектра.

СПЕЛЕОТЕРАПІЯ – використання впливу спе-
цифічних умов печер, соляних шахт з лікувальною ме-
тою; лікувальні властивості гірських печер, соляних 
шахт зумовлені стабільним мікрокліматом, наявністю 
в повітрі високодисперних аерозолів хлоридів натрію, 
маґнію, кальцію та ін., а також іонів Na+, Ca2+, Mg2+, 
HCO– та – інколи – радіоактивних речовин, відсутністю 
в повітрі патоґенних мікроорґанізмів, алерґенів, сприят-
ливим поєднанням вологості і температури.

СПЕЛЕОТОМІЯ – див.: Кавернотомія.
СПЕНСА (TH. SPENS) СИНДРОМ – див.: Морґа-

ньї – Адамса – Стокса синдром.
СПЕНСЕРА (R. R. SPENCER) ХВОРОБА – див.: 

Діарея вірусна.
СПЕРМА – секрет статевих залоз; ви діляється в чо-

ловіків при статевому акті. С. складається з спермато-
зоїдів, рідини придатка сім’яника та секретів придатко-
вих статевих залоз.

СПЕРМАТ- (спермато-, спермо-; грец. sperma, 
spermatos – сім’я, сперма) – частина складних слів, яка 
означає належність до сперми, до сперматозоїдів.

СПЕРМАТИЧНА КОЛЬКА – болючий орґазм. 
СПЕРМАТИЧНИЙ – такий, що стосується спер-

ми.
СПЕРМАТО- – див.: Спермат-.
СПЕРМАТОБЛАСТОМА – див.: Се мінома.
СПЕРМАТОҐЕНЕЗ – неперервний процес, при яко-

му приблизно за 72–74 дні відбувається дозрівання ста-
тевої клітини від сперматоґонія до сперматозоїда.

СПЕРМАТОҐОНІЇ (SPERMATOGO NIUM) – клі-
тини сперматоґенного епітелію, з яких утворюються чо-
ловічі статеві клітини.

 СПАЙРЕ  СИНДРОМ – СПЕРМАТОҐОНІЇ



971

СПЕРМАТОҐОНІОМА – див.: Семінома.
СПЕРМАТОЗОАЛЬНА ҐРАНУЛЬОМА – продук-

тивний запальний процес у придатку яєчка, інколи – у 
тканині яєчка або в стінці сім’явивідної протоки; роз-
виток С. ґ. зумовлений проникненням сперматозоїдів 
із просвіту проток в оточуючу тканину; морфолоґічно 
розрізняють три стадії розвитку С. ґ.; у першій стадії 
сперматозоїди і сім’яна рідина проникають із протоків 
придатка яєчка в його тканину; у другій стадії в тка-
нині придатка навколо сперматозоїдів і сім’яної ріди-
ни виникає ґранульоматозна реакція, яка проявляється 
скупченням лейкоцитів, епітеліоїдних, плазматичних і 
ґіґантських клітин, а також макрофаґів, які фаґоциту-
ють сперматозоїди; у третій стадії відбувається рубцю-
вання ґрану льоми.

СПЕРМАТОЗОЇД (SPERMA TOZOI DUM) – ви-
сокодиференційована чоло віча статева клітина; ут-
ворюється в сім’яниках; входить до складу сперми. 
С. дуже витягнута в довжину клітина, яка має голо-
вку, шийку і хвіст; довжина С. – 70 мкм; більшу час-
тину об’єму головки займає гомоґенне, безструктурне 
ядро, оточене тонким шаром цитоплазми; в ядрі міс-
титься ДНК, в якій закодована ґенетична інформація, 
що передається потомству; найважливішими біолоґіч-
ними властивостями С. є його рухливість і здат ність 
до запліднення.

СПЕРМАТОПОЕЗ – див.: Сперматоґенез.
СПЕРМАТОРЕЯ – витікання сперми або елементів 

сперми поза сексуальним контактом, під час акту дефе-
кації або сечовиділення.

СПЕРМАТОЦЕЛЕ – кіста, що зв’язана з яєчком або 
його придатком і розміщена паратестикулярно або па-
раепідидимально.

СПЕРМАТОЦИСТИТ – див.: Везикуліт.
СПЕРМАТОЦИТ – незріла чоловіча статева кліти-

на, яка утворюється із сперматоґонію і перетворюється 
при другому діленні дозрівання в сперматиду.

СПЕРМАТОЦИТОМА – див.: Семі нома.
СПЕРМАТУРІЯ – наявність елементів сперми в 

сечі; може спостерігатися при атонії внутрішніх стате-
вих орґанів і ретроґрадній еякуляції.

СПЕРМАЦЕТ – суміш складного ефіру пальмітино-
вої кислоти і етилового спирту; міститься в особливій 
порожнині голови кашалотів. С. використовується в 
косметиці, дерматолоґії і парфюмерії для виготовлення 
кремів та мазей.

СПЕРМІЙ – див.: Сперматозоїд.
СПЕРМІОҐЕНЕЗ – період сперматоґенезу, під час 

якого сперматиди перетворюються в сперматозоїди.
СПЕРМО- – див.: Спермат-.
СПЕРМОҐЕНЕЗ – див.: Сперматоґенез.
СПЕЦИФІКА – істотні ознаки, що відрізняють один 

об’єкт від іншого; особ ливість, властива даному пред-
мету, явищу.

СПЕЦИФІЧНИЙ – особливий, своєрід ний, харак-
терний.

СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТКАНИН – див.: Детерміна-
ція тканинна.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – 1) зосередження діяльності на 
певному занятті, спеціальності; 2) оволодіння спеціаль-
ними знаннями в певній галузі.

СПЕЦІАЛІСТ – особа, що володіє професійно пев-
ним фахом; представник якоїсь спеціальності.

СПЕЦІАЛЬНИЙ – такий, що виключно для чогось 
призначений.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 1) окрема відособлена галузь 
науки, техніки тощо; 2) комплекс набутих людиною 
знань і практичних навичок, що дає їй можливість зай-
матися певним родом занять в якійсь галузі діяльності.

СПЕЦІЇ – приправи до різних страв.
СПЕЧІНКУВАННЯ – ущільнення паренхіматозного 

орґана, внаслідок чого він набуває схожості з печінкою.
С. БІЛЕ – див.: С. сіре.
С. ЧЕРВОНЕ – С. легені, при якому її тканина набу-

ває червоного кольору внаслідок просочування кров’ю; 
стадія розвитку крупозної пневмонії.

С. СІРЕ – С. легені, при якому його тканина набуває 
сірого кольору внаслідок просочування лейкоцитами; 
стадія розвитку крупозної пневмонії.

СПИН- (спино-; лат. spina – шип, ость, хребет) – час-
тина складних слів, яка означає належність до хребців, 
до хребта, до спинного мозку.

СПИНА (DORSUM) – задня частина тулуба, роз-
міщена між шиєю та сідницями; поділяється на хреб-
тову, крижову, лопаткову, підлопаткову та поперекову 
ділянки.

СПИНА ПЛОСКА – згладженість фізіолоґічних кі-
фозу та лордозу.

СПИНА ШТАНГІСТА – розрив м’язів та сухожил-
ків попереку при надмірному навантаженні.

СПИНИ ПРЯМОЇ СИНДРОМ – втрата передньої 
увігнутості хребта у верхніх відділах хребтової ділян-
ки, що зумовлює зменшення передньо-заднього діамет-
ра грудної клітки і стискання серця між грудною части-
ною хребта та грудниною.

СПИННА СУХОТКА – форма проґресуючого ней-
росифілісу; період часу від зараження сифілісом до пер-
ших клі нічних проявів С. с. становить від 6 до 30 років 
(частіше 10–15 років); на початковій стадії С. с. спос-
терігається лептоменінґіт навколо інтрадуральної час-
тини задніх корінців спинного мозку та в ділянці задніх 
канатиків з інфільтрацією лімфоцитами та плазматич-
ними клітинами, а також проліферативні зміни в стін-
ках судин, сполучній тканині, у пери- і ендоневрії задніх 
корінців; у стадії вираженої С. с. ураження характери-
зується деґенерацією центральних відростків клітин 
спинномозкових вузлів, при цьому самі вузли мало змі-
нені; клінічно проявляється порушенням глибокої чут-
ливості, сенситивною атаксією, арефлексією, синдро-
мом Арґайла Робертсона, стріляючими болями в ногах 
і веґетативними кризами.

СПИННИЙ МОЗОК (MEDULLA SPINALIS) – 
відділ ц. н. с., розміщений у хребтовому каналі; верх-
ня межа С. м. людини відповідає перехрестю пірамід 
або виходу І пари корінців спинномозкових нервів; на 
рівні І–ІІ поперекових хребців С. м. закінчується моз-
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ковим конусом, який переходить у термінальну нитку; 
умовно в С. м. виділяють п’ять частин: шийну, грудну, 
поперекову, крижову і куприкову; для С. м. характерна 
метамерія, яка проявляється сеґментарним розміщенням 
з білатеральною симетрією 31–33 пар корінців спинно-
мозкових нервів; сеґментом С. м. вважається його час-
тина, що відповідає парі перед ніх і задніх корінців; у 
шийній частині розрізняють 8 сеґментів, у грудній – 12, 
у поперековій – 5, у крижовій – 5 і у куприковій – 1–3; 
С. м. на всій довжині по ділений передньою серединною 
щілиною і задньою серединною борозною на дві симет-
ричні половини; на поперечному розрізі розрізняють сі-
ру речовину, що має форму метелика, і оточуючу її білу 
речовину; сіра речовина поділяється на передні і задні 
роги; на проміжку VІІІ шийного – ІІІ поперекового сеґ-
ментів сіра речовина утворює випинання – бокові ро-
ги; серед нервових клітин С. м. виділяють такі групи: 
1) корінцеві клітини, представлені руховими або ефе-
рентними нейронами передніх і бокових ро гів; їхні від-
ростки формують передні ко рінці; 2) спайкові клітини, 
які локалізуються, головним чином, біля основи перед-
ніх рогів; вони забезпечують комі суральні зв’язки обох 
половин С. м.;  3) пучкові клітини; які розміщені у всіх 
частинах сірої речовини, але є найбільш численними 
в бокових і задніх рогах; їх аксони утворюють міжсеґ-
ментні зв’язки С. м., а також висхідні шляхи бокових і 
передніх канатиків; 4) асоціативні клітини, розміщені 
переважно в задніх рогах і проміжній речовині; аксо-
ни зв’язують задньокорінцеві волокна з руховими ней-
ронами або пучковими клітинами і низ хід ні шляхи – з 
руховими нейронами С. м.; С. м. здійснює дві основні 
фізіолоґічні функції: власну (сеґментарну) рефлектор-
ну діяльність і провідникову функцію, яка забезпечує 
зв’язки головного мозку з периферією.

СПИННОГОРБОВИЙ ШЛЯХ БОКОВИЙ – див.: 
Спинноталамічний шлях  латеральний.

СПИННОГОРБОВИЙ ШЛЯХ ПЕРЕДНІЙ – див.: 
Спинноталамічний шлях передній.

СПИННОЗОПЛАСТИКА – оперативне втручання 
на остистих відростках хребців, яке виконується з ме-
тою їх зрощення.

СПИННОМОЗКОВА ПУНКЦІЯ – введення гол-
ки у спинномозковий канал з діаґностичною або ліку-
вальною метою.

СПИННОМОЗКОВА РІДИНА – див.: Цереброспі-
нальна рідина.

СПИННОМОЗОЧКОВИЙ ШЛЯХ ВЕНТРАЛЬ-
НИЙ – див.: Спинномозочковий шлях передній.

СПИННОМОЗОЧКОВИЙ ШЛЯХ ДОРСАЛЬ-
НИЙ (TRACTUS SPINO CERE BEL LARIS DORSA-
LIS) – див.: Спинномозочковий шлях задній.

СПИННОМОЗОЧКОВИЙ  ШЛЯХ ЗАДНІЙ 
(TRAC TUS SPINOCERE BELLARIS POSTERIOR) – 
проекційний аферентний шлях мозочка, який прохо-
дить у латеральному канатику спинного мозку та ниж-
ній мозочковій ніжці, закінчується в корі черв’яка мо-
зочка з того ж боку; є провідником пропріоцептивної 
чутливості.

СПИННОМОЗОЧКОВИЙ ШЛЯХ ПЕРЕДНІЙ 
(TRACTUS SPINOCERE BELLARIS ANTERIOR) – 
проекційний аферентний шлях мозочка, який проходить 
у латеральному канатику спинного мозку; заходить у 
верхню мозочкову ніжку протилежного боку (перехре-
щуючись) і закінчується в корі черв’яка мозочка; є про-
відником пропріоцептивної чутливості.

СПИННООЛИВНИЙ ШЛЯХ (TRAC TUS SPINO-
OLIVARIS) – пучок висхідних волокон переднього ка-
натика спинного мозку, який закінчується в додаткових 
оливарних ядрах.

СПИННОПЛЕВРОСТОМІЯ – хірурґічна операція, 
метою якої є відведення цереброспінальної рідини із су-
барахноїдального простору грудного відділу спинного 
мозку в плевральну порожнину. 

СПИННОПОКРИВНИЙ ШЛЯХ (TRAC TUS SPI-
NO TECTALIS) – проекційний висхідний шлях загаль-
ної чутливості, який проходить у передньому канатику 
спинного мозку, стовбурі головного мозку і закінчується 
в нижніх та верхніх горбиках покриття середнього моз-
ку протилежного боку.

СПИННОРЕТИКУЛЯРНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS 
SPI NORETICULARIS) – пучок висхідних волокон бо-
кового канатика спинного мозку, який закінчується у ре-
тикулярній формації довгастого мозку, мосту та серед-
нього мозку.

СПИННОТАЛАМІЧНА ТРАКТОТОМІЯ – див.: 
Хордотомія.

СПИННОТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ ЛАТЕРАЛЬ-
НИЙ (TRACTUS SPINOTHA LA MICUS LATERA-
LIS) – проекційний аферентний шлях больової і тем-
пературної чутливості, який проходить у латеральному 
канатику спинного мозку; піднімається через стовбур 
мозку і закін чується у вентролатеральних ядрах тала-
муса протилежного боку.

СПИННОТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ ПЕРЕДНІЙ 
(TRAC TUS SPINOTHALA MICUS ANTERIOR) – про-
екційний аферентний шлях тактильної чутливості, який 
проходить у передньому канатику спинного мозку, під-
німається через стовбур мозку і закінчується у вентро-
латеральних ядрах таламуса протилежного боку.

СПИННОТЕКТАЛЬНИЙ ШЛЯХ – див.: Спинно-
покривний шлях.

СПИННОЦЕРЕБЕЛЯРНІ ДЕҐЕНЕРАЦІЇ – гру-
па деґенеративних захворювань, які проявляються про-
ґресуючою атаксією і зумовлені деґенерацією мозочка, 
стовбура, спинного мозку, перифе рійних нервів та, ін-
коли, базальних ґанґ ліїв; С. д. поділяють на три групи: 
переважно спінальні атаксії, мозочкові атаксії і множин-
ні системні деґенерації.

СПИНУЛОЗИЗМ – наявність рогових конусоподіб-
них пробок в устях волосяних фолікулів.

СПИРТ ДЕРЕВНИЙ – див.: Метиловий спирт.
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ – див.: Етиловий спирт.
СПИРТ МЕТИЛОВИЙ – див.: Метиловий спирт.
СПИРТИ – клас орґанічних сполук, які є похідни-

ми вуглеводнів, що містять біля насичених атомів вуг-
лецю одну або кіль ка гідроксильних груп; загальна фор-

 СПИННОГОРБОВИЙ ШЛЯХ БОКОВИЙ – СПИРТИ
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ма С. ROH, де R – вуглеводневий радикал; С. залежно 
від радикалу R поділяють на ациклічні, або аліфатичні 
(алканоли), аліциклічні (циклоалканоли), жирно-аро-
матичні (аралканоли) і гетероциклічні; кількість ОН-
груп у молекулі С. характеризує так звану атомність С.: 
сполуки з однією ОН-групою називають одноатомни-
ми С. (алкоголи), з двома ОН-групами – двоатомними, 
або ґліколями, з трьома ОН-групами – триатомними, з 
кількома ОН-групами – багатоатомними.

СПИРТОВИЙ – такий, що містить спирт у великій 
кількості; алкогольний.

СПІВДРУЖНЬОГО ВІДВЕДЕННЯ ЛІКТЯ СИМ-
ПТОМ – при підніманні надпліччя спостерігається ми-
мовільне відведення ліктя від тулуба; синкінезія, яка 
спостерігається на боці геміпарезу.

СПІЖАРНОГО (И.К.СПИЖАРНЫЙ) СИМП-
ТОМ – зникнення печінкової тупості і поява високого 
тимпаніту над печінкою; ознака прориву ґастродуоде-
нальних виразок.

СПІЛЛЕРА (W. G. SPILLER) СИНДРОМ – прояви 
підгострого або хронічного пахіменінґіту, який виник 
внаслідок тромбофлебіту м’яких мозкових оболонок; 
симптоми значною мірою залежать від ступеня стиску-
вання тромбованими судинами спинного мозку; спос-
терігається біль, розлади чутливсті, висхідний параліч з 
атрофією різних м’язових груп з поперечним мієлітом.

SPINA BIFIDA – вада розвитку хребта, яка характе-
ризується незарощенням дуг хребців і неповним закрит-
тям хребтового каналу; часто супроводжується вадами 
розвитку спинного мозку.

СПІНАЛҐІЯ – виражена чутливість при натиску-
ванні або постукуванні по верх ніх грудних хребцях, го-
ловним чином, по II – VII хребцях; спостерігається при 
туберкульозі бронхіальних лімфатичних вузлів у дітей.

СПІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується хребта або 
спинного мозку; хребтовий, спинномозковий.

СПІНАЛЬНИЙ СИМПТОМ – будь-які прояви по-
рушення діяльності спинного мозку.

СПІНАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, рефлектор-
на дуга яких замикається в спинному мозку без участі 
розміщених вище відділів ц. н. с.

СПІНАЛЬНОГО АВТОМАТИЗМУ РЕФЛЕКС – 
див.: Захисний рефлекс.

СПІНУЛОЗИЗМ – симптом, який характеризуєть-
ся утворенням на шкірі дрібних фолікулярних вузликів, 
у центрі яких розміщені невеликі, конічної або нитко-
подібної форми, сухі щільні шипики; при гістолоґічному 
дослідженні виявляється гіперкератоз устя волосяного 
фолікула, у рогових масах якого розміще на атрофована 
або відломлена волосина.

СПІРАДЕНОМА ЕКРИННА – доброякісна пухли-
на екринних потових залоз; зустрічається у віці, стар-
шому 50 років; локалізується переважно на шкірі воло-
систої частини голови, обличчі, інколи – на тулубі, кис-
тях, нижніх кінцівках; мікроскопічно характеризується 
наявністю двох видів клітин: невеликих, зі світлим яд-
ром та вузькою цитоплазмою і більш дрібних, з різко гі-
перхромним ядром та невидимою цитоплазмою; залеж-

но від групування клітин виділяють солідний, тубуляр-
ний, залозистий, цилін дроматозний і змішаний варіанти; 
солідний варіант нагадує базально-клітинний рак, але 
містить 2 типи характерних клітин; тубулярний варіант 
нагадує ци ліндрому, але трубочки не мають гіалінових 
мембран; залозистий варіант нагадує гідраденому, але 
без ознак секреції; анґіоматозний нагадує ґломусну пух-
лину, відрізняючись від неї наявністю двох видів клітин 
і залозистих структур; проґноз сприятливий; рецидиви 
зустрічаються рідкісно, переважно при не повному ви-
даленні пухлини.

СПІРАЛІЗАЦІЯ ХРОМОСОМ – закручування в 
спіраль хромонем, з яких складається хромосома, під 
час підготовки їх до поділу клітини.

СПІРАЛЬНИЙ КАНАЛ (CANALIS HUMEROMUS-
CULARIS) – див.: Плечо-м’язовий канал.

СПІРИЛИ – бактерії роду Spirillum, родини Spirilla-
ceae, які мають спіральну форму з одним або багатьма 
витками; С. належать до сапрофітів, за виключенням 
Spirillum minor – збудника хвороби содоку. 

СПІРО- (лат. spiro – дихати) – частина складних 
слів, яка означає належність до дихання.

СПІРОҐРАМА – ґрафічне зображення рухів працю-
ючих легень.

СПІРОҐРАФІЯ – реєстрація дихальних об’ємів 
повітря, яке потрапляє в легені у фазі вдиху і виходить 
з них у фазі видиху.

СПІРОЕРҐОМЕТРІЯ – одночасне дослідження ос-
новного обміну і зовнішньо го дихання з застосуванням 
методів спі рометрії та спіроґрафії.

СПІРОМЕТРІЯ – вимірювання за допомогою спе-
ціального приладу (спірометра) об’єму повітря, що йо-
го видихає людина.

СПІРОРАДІОҐРАФІЯ – див.: Радіопульмоноґрафія.
СПІРОХЕТИ (SPIROCHAETA) – тонкі, звивисті, 

спіралеподібні одноклітинні бактерії з одним або більше 
витками; С. об’єднані в порядок Spiro cha etales, родини 
Spirochaetaceae, до складу якої входять роди Spirochaeta, 
Cristispira, Treponema, Borrelia, Lepto spira; С. є сапрофі-
тами, представниками нормальної мікрофлори людини 
і тварин; деякі з них патоґенні, викликають у людини 
інфек ційні захворювання.

СПІРОХЕТОЗ КЛІЩОВИЙ – див.: Поворотний 
тиф ендемічний.

СПІРОХЕТОЗ ПОВОРОТНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ – 
див.: Поворотний тиф епідемічний.

СПІРОХЕТОЗИ – інфекційні захворювання люди-
ни і тварин, які спричинюються спірохетами; С. поді-
ляють на інфек ції, які спричинюються трепонемами – 
трепонематози, бореліями – бореліози і лептоспірами – 
лептоспіроз; до групи трепонематозів людини належать 
сифіліс, фрамбезія і пінту; до групи бореліозів – пово-
ротний тиф – вошиний і кліщовий; до С. також нале-
жать такі інфекції, як бронхіальний С., кишкові С., фу-
зоспірохетоз, південноамерикан ський С.

СПЛАНХН- (спланхно-; грец. splanchna – нутрощі, 
внутрішні орґани) – частина складних слів, яка означає 
належність до внутрішніх орґанів.

 СПИРТОВИЙ – СПЛАНХН-
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СПЛАНХНЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання че-
ревних нервів.

СПЛАНХНО- – див.: Спланхн-.
СПЛАНХНОКРАН – див.: Череп лицьо вий.
СПЛАНХНОЛОҐІЯ – розділ анатомії, що вивчає 

внутрішні орґани людини і тварин; С. описує розвиток, 
будову та топо ґрафію нутрощів, які здійснюють обмін ні 
процеси орґанізму з оточуючим середо вищем, а також 
функцію розмноження.

СПЛАНХНОМЕҐАЛІЯ – збільшення розмірів 
внутрішніх орґанів, яке не супроводжується зміною їх-
ньої мікроскопіч ної будови.

СПЛАНХНОМЕТРІЯ – вимірювання та оцінка роз-
мі рів, маси, пружності та інших параметрів внутрішніх 
орґанів.

СПЛАНХНОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація внут-
рішніх орґанів при їхній патолоґічній рухливсті. 

СПЛАНХНОПТОЗ – див.: Ґленара синдром.
СПЛАНХНОСКОПІЯ – див.: Перитонеоскопія.
СПЛАНХНОТОМ – черевний, несеґментований 

відділ мезодермального листка на ранній стадії розвитку 
зародка. Поділяється на два листки – зовнішній  і внут-
рішнй; порожнина між ними є  вторинною порожниною 
тіла. Із С. в  процесі розвитку зародка утворюються се-
розні оболонки, гладенькі м’язи,  мезенхіма, кровоносні 
судини, серце, брижа.

СПЛЕН- (сплено-, -спленізм, -спленія; грец. splēn – 
селезінка) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до селезінки.

СПЛЕНАДЕНОМА – див.: Спленома.
СПЛЕНАЛҐІЯ – біль у ділянці селе зінки.
СПЛЕНЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення селезінки.
СПЛЕНІЗАЦІЯ – ущільнення легеневої тканини, 

яка за щільністю нагадує селезінку.
-СПЛЕНІЗМ – див.: Сплен-.
СПЛЕНІТ – запалення селезінки.
-СПЛЕНІЯ – див.: Сплен-.
СПЛЕНО- – див.: Сплен-.
СПЛЕНОГЕПАТОМЕҐАЛІЯ ЛІ ПО ЇД  НО-КЛІ-

ТИННА – див.: Німана – Піка хвороба.
СПЛЕНОМЕҐАЛІЯ – збільшення селезінки; С. мо-

же розвиватися внаслідок гіперплазії селезінки (первин-
на і вторинна); застою в селезінці, затримки еритроцитів 
внаслідок дефектів самих еритроцитів або селезінки, 
мієлодної метаплазії, злоякісної клітинної проліферації, 
накопичення деяких продуктів обміну речовин, ґранульо-
матозних і запальних процесів, доброякісних пухлин та 
ін.; виділені такі форми С.: С. при гострих і хронічних 
інфекціях; С. при запальних і ґранульоматозних проце-
сах; застійна С.; С. при гематолоґічних захворюваннях; 
С. при пухлинах; С. при хворобах накопичення; С. при 
інших захворюваннях. 

СПЛЕНОМЕҐАЛІЯ МІЄЛОЇДНА – див.: Остео-
мієлофіброз.

СПЛЕНОМЕҐАЛІЯ ТРОМБОФЛЕ БІТИЧНА – 
див.: Кошуа – Еппінґера – Фруґоні синдром.

СПЛЕНОМЕҐАЛІЯ ТРОПІЧНА – див.: Лейш-
маніоз вісцеральний.

СПЛЕНОМА – гіперплазія тканини селезінки з ут-
воренням в ній щільного вузла.

СПЛЕНОПЕКСІЯ – хірурґічне підшивання селезін-
ки до діафраґми з метою усунення її патолоґічної рух-
ливості.

СПЛЕНОПНЕВМОНІЯ – див.: Дено пневмонія.
СПЛЕНОПОРТОҐРАФІЯ – контрастне рентґено-

лоґічне дослідження судин портальної системи з одно-
часним контрастуванням селезінкової артерії.

СПЛЕНОПОРТОХОЛАНҐІОҐРАФІЯ – спленопор-
тоґрафія, яка виконується в поєднанні з внутрішньовен-
ною холеґрафією.

СПЛЕНОПТОЗ – опущення селезінки, патолоґічна 
рухливість селезінки, блукаюча селезінка.

СПЛЕНОРАФІЯ – хірурґічне зашивання селезінки 
при її надриві або розриві.

СПЛЕНОРЕНАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується селезінки і нирок.

СПЛЕНОРЕНАЛЬНИЙ АНАСТОМОЗ – хірурґіч-
не формування сполучення між селезінковою і лівою 
нирковою венами.

СПЛЕНОТОМІЯ – інцизія, надріз селезінки для 
розтину кісти, абсцесу або ехінококового міхура.

СПЛЕТЕННЯ КУПРИКОВЕ – нервове сплетення, 
утворене вентральними галузками останніх попереко-
вих і куприкових спинномозкових нервів; розміщене в 
ма лому тазі латеральніше тазових куприко вих отворів; 
іннервує нижню кінцівку.

СПЛУТАННІСТЬ ЗАГАЛЬНА – див.: Корсакова 
дизнойя.

СПЛУТАНІСТЬ СВІДОМОСТІ – поть марення сві-
домості, яке характеризується позитивними психічними 
симптомами (галюцинаціями, маренням та ін.).

СПОГАДИ –знайомі з попереднього досвіду, уяв-
лення, думки, почуття, які повторно виникли.

СПОГАДИ ІЛЮЗОРНІ – спогади про реальні фак-
ти, які перекручені внаслідок різних психопатолоґічних 
змін.

СПОГАДИ НАСИЛЬНИЦЬКІ – симптом ідеатор-
ного автоматизму; спогади, що супроводжуються від-
чуттям їх скоєн ня і насильництва.

СПОГАДИ НЕВІДЧЕПНІ – непереборні спога-
ди, часто про ганебний, негідний вчинок, що супровод-
жується тяжким відчуттям сорому і каяття.

СПОГАДИ ПСЕВДОГАЛЮЦИНАТОРНІ – рап-
тово виникаючі у свідомості хворого яскраві зорові не-
справжні спогади, які стають зоровими псевдогалюци-
націями; різновид психічного автоматизму. 

СПОДОҐРАФІЯ – див.: Мікроспалювання.
СПОКІЙ – (у медицині) лікувальний захід, який ха-

рактеризується доведенням до мінімуму рухів хворого 
або будь-якої частини тіла.

СПОЛУЧЕННЯ АРТЕРІО-СИНУСНЕ – вродже-
ний або набутий анастомоз, за допомогою якого сполу-
чаються між собою артерії черепа або головного мозку 
та синуси твердої мозкової оболонки.

СПОЛУЧЕННЯ КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНЕ – 
артеріо-синусне сполучення, за допомогою якого внут-
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рішня сонна артерія сполучається з печеристим сину-
сом.

СПОЛУЧЕННЯ МЕНІНҐО-КАВЕРНОЗНЕ – ар-
теріо-синусне сполучення, за допомогою якого оболон-
кові артерії сполучаються з печеристим синусом.

СПОЛУЧЕННЯ МЕНІНҐО-СИНУСНЕ – артеріо-
синусне сполучення, за допомогою якого оболонкові ар-
терії сполучаються з будь-яким синусом твердої мозко-
вої оболонки.

СПОЛУЧЕННЯ ОКЦИПІТО-СИНУСНЕ – ар-
теріо-синусне сполучення, за допомогою якого поти-
лична артерія сполучається з поперечним або сиґмо-
подібним синусом.

СПОЛУЧНА ТКАНИНА – тип тканин орґанізму, що 
складається з клітин та міжклітинної речовини. Залеж-
но від будови і функції розрізняють 3 види С. т.: власне 
С. т., хрящову та кісткову; власне С. т. у свою чергу поді-
ляють на волокнисту та С. т. з особливими властивостя-
ми (ретикулярну, жирову, слизову, піґментну); волокнис-
ту С. т. поділяють на пухку та компактну, а останню – 
на неоформлену та оформлену С. т. У кожному з видів 
С. т. клітинний склад  і міжклітинна речовина мають свої  
структурні і функціональні особливості; до складу влас-
не С. т. входять фібро бласти, макрофаґи, плазматичні клі-
тини, перицити та ін.; хрящ і кістка містять відповідно 
хондроцити і остеоцити; міжклі тинна речовина С. т. по-
будована з волокнистого каркаса і основної речовини.

-СПОНҐІЙ – див.: Спонґіо-.
СПОНҐІО- (-спонґій; грец. spongia – губка) – час-

тина складних слів, яка означає «пористий», «такий, що 
нагадує губку».

СПОНҐІОБЛАСТОМА МУЛЬТИФОРМНА – 
див.: Ґліобластома.

СПОНҐІОЗ – міжклітинний набряк шипуватого ша-
ру епідермісу. 

СПОНҐІОЗНИЙ – такий, що має губчасту будову; 
пористий, губчастий.

СПОНДИЛ- (спондило-, -спондилія; грец . 
spondylos – хребець; spondyloi – хребці, хребет) – час-
тина складних слів, яка означає належність до хребців, 
до хребта.

СПОНДИЛІТ – запальні захворювання хребта, пе-
реважно інфекційного походження, характерною озна-
кою яких є первинне руйнування тіл хребців з наступ-
ною деформацією хребта.

СПОНДИЛІТ АКТИНОМІКОТИЧНИЙ – спон-
диліт, який є вторинною локалізацією актиномікозу; 
уражаються хребці всіх відділів, але частіше – грудні, 
внаслідок переходу процесу з середостін ня; процес має 
поверхневий характер, у першу чергу уражається окіс-
тя, а потім процес може поширитися в глибину кісткової 
тканини; майже завжди виникають абсцеси; при дослід-
женні гною в ньому виявляються друзи актиноміцетів.

СПОНДИЛІТ АНКІЛОЗУЮЧИЙ – див.: Бехтерє-
ва – Штрумпеля – Марі хвороба.

СПОНДИЛІТ БРУЦЕЛЬОЗНИЙ – спондиліт, який 
ускладнює перебіг бруцельозу; патолоґічний процес пе-
реважно локалізується в ІІІ і ІV поперекових хребцях.

СПОНДИЛІТ ҐОНОРЕЙНИЙ – спондиліт, який 
ускладнює перебіг ґонореї; характерне швидке анкіло-
зування тіл уражених хребців; супроводжується силь-
ним болем.

СПОНДИЛІТ РЕВМАТОЇДНИЙ – див.: Бехтерє-
ва – Штрумпеля – Марі хвороба.

СПОНДИЛІТ СИФІЛІТИЧНИЙ – спондиліт, який 
ускладнює перебіг си фі лісу; характеризується помірни-
ми болями в хребті в нічний час, відсутністю кіфотич-
ної деформації хребта, швидким анкілозуванням ура-
жених хребців.

СПОНДИЛІТ ТРАВМАТИЧНИЙ – див.: Кюммел-
ля хвороба.

СПОНДИЛІТ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – спондиліт, 
який виникає частіше внаслідок гематоґенного зане-
сення мікобактерій туберкульозу в губчасту речовину 
хребців; інколи С. виникає лімфоґенно або контактно – 
внаслідок туберкульозного лімфаденіту або плевриту; 
розрізняють два основних варіанти патолоґічних вог-
нищ у тілі хребця: центральний і периферійний; най-
частіше при С. т. уражаються грудні хребці, при цьому 
характерне ураження кількох поряд розміщених хребців 
(одночасно може бути уражено 5–6 і більше хребців); 
інколи патолоґічний процес поширюється на суміжні 
відділи ребер.

-СПОНДИЛІЯ – див.: Спондил-.
СПОНДИЛО- – див.: Спондил-.
СПОНДИЛОАРТРИТ – запалення міжхребцевих 

суглобів.
СПОНДИЛОАРТРИТ АНКІЛОЗУЮЧИЙ – див.: 

Бехтерєва – Штрумпеля – Марі хвороба.
СПОНДИЛОАРТРОЗ – дистрофічне ураження 

міжхребцевих та реберно-поперечних суглобів.
С. ВТОРИННИЙ – С., який розвивається внаслідок 

перенесених запальних, травматичних або вроджених 
змін хребців.

С. ПЕРВИННИЙ – С., який являє собою прояв по-
ширеного дистрофічного захворювання кістково-суг-
лобового апарату – первинного деформуючого остео-
артрозу.

СПОНДИЛОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня хребта без попереднього його контрастування.

СПОНДИЛОДЕЗ – оперативне втручання, метою 
якого є знерухомлювання будь-якого сеґмента або від-
ділу хребта шляхом утворення єдиного кісткового бло-
ку, конґломерату групи хребців, частіше за допомогою 
кістково-пластичних методів.

СПОНДИЛОДИНІЯ – біль у ділянці хребта.
СПОНДИЛОЛІЗ – дефект у міжсуглобовій частині 

дужки хребта у вигляді одно- або двобічної щілини; роз-
вивається як аномалія або внаслідок перебудови кістко-
вої структури дужки при її функ ціональному переван-
тажуванні.

СПОНДИЛОЛІСТЕЗ – зміщення хребця допере-
ду; зміщення вперед V поперекового хребця (інколи ІV 
або ІІІ) стосовно хребця, що розміщений під ним, або 
крижів.

СПОНДИЛОСХИЗ – див.: Спондилоліз. 
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СПОНДИЛОТОМІЯ – акушерська  плодоруйнівна 
операція, яка полягає в розтинанні його хребта; застосо-
вується при запущеному поперечному заляганні плода.

СПОНДИЛЬОЗ – 1) захворювання хребців не-
запальної природи, хронічний дистрофічний процес 
у хребті, нерухомість суглобів хребта; 2) хронічне за-
хворювання хребта, яке виникає внаслідок дистрофіч-
них змін зовнішніх волокон фіброзного кільця міжхреб-
тового диска; серед факторів, що викликають дистро-
фічні зміни найбільше значення мають хронічна травма-
тизація, механічні навантаження, і, особливо, переван-
таження, а також токсико-інфекційні впливи; най більш 
характерні для С. дзьобоподібні кісткові розростання, 
які оточують між хребцевий диск. 

СПОНДИЛЬОЗ ДЕФОРМУЮЧИЙ – див.: Спон-
дильоз.

СПОНДИЛЬОЗ ШИЙНИЙ – захворювання, при 
якому деґенеративні зміни міжхребцевих дисків та утво-
рення остео фітів призводять до звуження шийного від-
ділу хребтового каналу і міжхребцевих отворів.

СПОНТАННИЙ – такий, що виник без видимої 
причини.

СПОРАДИЧНИЙ – такий, що виникає поодиноко; 
негрупований, неепідемічний, неендемічний, поодино-
кий, випадковий.

СПОРЕНДОМІКОЗ – див.: Геміспороз.
СПОРИ-(споро-, -спорія; грец. spora – посів, насін-

ня) – частина складних слів, яка означає належність до 
спор.

СПОРИ – мікроскопічні одноклітинні, рідкісніше 
двоклітинні або багатоклітинні зародки, які утворюють-
ся деякими рослинами або бактеріями при безстатево-
му розмноженні.

СПОРИЦИДИ – речовини, які викликають загибель 
спор мікроорґанізмів.

СПОРИШ  ЗВИЧАЙНИЙ  (POLV GONUM 
AVICULARE L.) – однорічна трав’яниста рослина з 
родини гречкових. Стебло гіллясте, переважно лежа-
че. Лист ки дрібні, еліптичні. Цвіте С. з. з травня до кін-
ця осені. Квітки дрібні, по краях рожеві або білуваті, 
зібрані пучками  в кутках листків. Дія: кровоспинна, 
протизапальна, сечогінна, в’яжуча.

-СПОРІЯ – див.: Спори-.
СПОРО- – див.: Спори-.
СПОРОТРИХІЄЛОТОКСИКОЗ – тяжке захворю-

вання, яке виникає внаслі док вживання в їжу харчових 
продуктів із зерна, що перезимувало під снігом або піс-
ля пізнього збирання і містить токсини грибків Fusarium 
sporotrichiella var. Sporotrichioides i var. Poae; перебіг 
тяжкий, часто спостерігається летальний результат.

СПОРОТРИХОЗ – інфекційне захворювання, яке 
спричинюється сапрофітом рослин Sporothrix schenckii, 
що, звичайно, зустрічається на кущах троянд, барбарису, 
прілому листі; найчастіше зустріча ється шкірно-лімфа-
тична форма, при якій уражаються кисті та передпліч-
чя; перифе рійне ураження, що виникає, як правило, на 
пальці, починається з маленького, рухомого, неболючо-
го підшкірного вузлика, який повільно збільшується в 

розмірах, і в подальшому некротизується та виразкуєть-
ся; через кілька днів або тижнів такі ж підшкірні вузли-
ки появляються за ходом лімфатичних шляхів відтоку; 
спостерігається місцева болючість та підвищення тем-
ператури, загальні симптоми, звичайно, відсутні; вди-
хання грибків може стати причиною пневмонії, локаль-
них інфільтратів або каверн; перебіг хронічний.

СПОРОТРИХОЗ ЛЕГЕНЬ – форма вісцерального 
споротрихозу, яка характеризується локалізацією пато-
лоґічного вогнища в легенях і протікає з переважним 
ураженням трахеобронхіальних лім фатичних вузлів або 
легеневої тканини.

СПОРТ – заняття різними фізичними вправами з 
метою досягнення перемоги або високих результатів у 
змаганнях.

СПОТВОРЮВАННЯ – зміна природного вигляду 
обличчя людини, зумовлена зовнішньою дією або па-
толоґічним процесом, яка з часом не зникає самостійно 
або при дії консервативного лікування.

СПРАГА – сукупність відчуттів, що виражаються 
в непереборному бажанні пити воду. У людини С. від-
чувається в ротовій порожнині, стравоході і навіть у 
шлунку. Виникнення С. зумовлене рів нем водно-соль-
ового запасу в орґанізмі, а також його нервово-психіч-
ним станом.

«СПРАГА ПОВІТРЯ» – постійне відчуття нестачі 
повітря, що спостерігається при тяжких захворюваннях 
легенів та серця і зумовлене гіперкапнією та виклика-
ним нею перезбудженням дихального центру.

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ (до інфекції) – здатність 
орґанізму реаґувати на проникнення інфекційних аґен-
тів розвитком захворювання, безсимптомної інфекції 
або мікробоносійства.

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНА (до ін-
фекції) – схильність окремих індивідів до виникнення 
в них інфекції або мікробоносійства під впливом інфек-
ційного аґента.

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ВИДОВА (до інфекції) – 
сприйнятливість, що характерна для всіх представни-
ків того чи іншого виду.

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ВІКОВА (до інфекції) – 
сприйнятливість, яка зу мовлена належністю до певної 
вікової групи.

СПРИЙНЯТТЯ – психічний процес відбиття дійс-
ності, що формує суб’єктивний образ об’єктивного сві-
ту.

СПРИЙНЯТТЯ МАРЕВНЕ – сприйняття у психіч-
но хворого, при якому особи, предмети і події набува-
ють для нього нового неясного змісту.

СПРУ – див.: Спру тропічне.
СПРУ ТРОПІЧНЕ – захворювання невідомої етіо-

лоґії, яке характеризується мальабсорбцією, недостат-
ністю бага тьох живильних речовин та патолоґічними 
змінами слизової оболонки тонкої кишки; С. т. є набу-
тою хворобою і зустрічається, го лов ним чином, у районі 
Карибського моря, на півдні Індії та в Південно-Схід ній 
Азії, уражаючи як корінних мешканців, так і приїжд-
жих; звичайним проявом захворювання є тріада симп-

 СПОНДИЛОТОМІЯ – СПРУ ТРОПІЧНЕ



977

томів: ґлосит, пронос, схуднення; часто спостері гається 
стеаторея, порушення всмоктування D-ксилози; зустрі-
чається недостатність альбуміну, кальцію, протромбіну, 
фолієвої кислоти, вітаміну В12 і заліза.

СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОС ТІ – мотива-
ційна зумовленість дій, вчинків, всієї поведінки люди-
ни конкретними життєвими цілями, джерелами яких є 
потреба, суспільні вимоги та ін.

СП’ЯНІННЯ – сукупність психічних, веґетативних 
та невролоґічних розладів, що виникають внаслідок го-
строго отру єння нейротропними речовинами.

С. АЛКОГОЛЬНЕ – див.: Алкогольне сп’яніння.
С. НАРКОМАНІЧНЕ – С., яке виникає при вжи-

ванні наркотиків; характеризується байдужістю до ото-
чуючого світу, часто з розвитком ілюзій та наступлен-
ням чутливого сну.

С. НАРКОТИЧНЕ – тяжкий ступінь С., яке харак-
теризується вираженим  оглушенням свідомості з пов-
ною амнезією.

С. ПАТОЛОҐІЧНЕ – алкогольне С., яке характери-
зується паморочним потьмаренням свідомості, що вини-
кає після вживання незначної дози алкоголю, частіше в 
особи, яка не страждає алкоголізмом. 

СП’ЯНІННЯ ПАТОЛОҐІЧНЕ – короткочасний 
психоз, який проявляється паморочним станом. 

СРБА (J. SRB) СИНДРОМ – різновид вродже-
них скелетних аномалій; спостерігається гіпоплазія і 
синостоз двох ребер, рогоподібний виріст на рукоятці 
груднини, який може стискувати нерви або кровоносні 
судини середостіння.

СРІБЛО – Ag; хімічний елемент І групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 47, атомна 
ваґа 107,87;  природне С. складається із двох стабіль-
них ізотопів з масовими числами 107  і 109; відомо та-
кож 14 радіоактивних  ізотопи С. з масовими числами 
від 102 до 117.

«СРІБНОГО ДРОТУ» СИМПТОМ – срібно-білий 
відблиск артерій сітківки, що спостерігається при оф-
тальмоскопії; ознака гіпертонічної анґіопатії сітківки.

ССАВЦІ – клас хребетних тварин, до яких належить 
і людина. Особливістю С. є наявність у них молочних 
залоз і сосків. Відомо близько 3500 видів, поширених 
по всіх материках земної кулі, крім Антарктиди. В Ук-
раїні 113 видів С. Сучасних і вимерлих С. поділяють на 
3 класи: однопрохідні, сумчасті і плацентні.

СТАБІЛІЗАТОР – апарат, прилад, пристрій або ре-
човина, що використовується для стабілізації чого-не-
будь.

СТАБІЛІЗАЦІЯ – стан стійкості, сталості; зміцнен-
ня, набування стійкості, незмінності.

СТАБІЛОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація коливань 
центру ваги тіла людини в позі сидячи.

СТАБІЛЬНИЙ – постійний, сталий, міцний, стій-
кий.

СТАБІЛЬНІСТЬ – тривале збереження певного 
постійного стану або рівня; сталість, незмінність.

СТАДІЯ – 1) певний період (ступінь, етап, фаза) у 
розвитку чогось, що має свої якісні особливості; 2) ха-

рактерний етап у розвитку хвороби, період перебігу хво-
роби.

СТАЗ (грец. stasis – стояння, нерухомість) – місце-
ва зупинка в просвіті того або іншого орґана його фізіо-
лоґічного вмісту. 

-СТАЗ (-стазія; грец. stasis – стояння, нерухомість) – 
частина складних слів, яка означає «стояння», «нерухо-
мість», «застій», «затримка», «рівновага».

СТАЗ КРОВ’ЯНИЙ – різке уповільнення або при-
пинення руху крові в кровоносних судинах; розрізняють 
застійний, постішемічний і дійсний С.; при С. притік і 
відтік крові у статичній ділянці мікроциркуляторного 
русла дорівнюють нулю, капіляри або розширені (при 
застійному та дійсному С.) чи звужені (на початку пості-
шемічного С.); артеріоло-венулярна різниця тиску втра-
чається при застійному та постішемічному С., але збері-
гається при дійсному стазі; застійний та постішемічний 
С., принципово, оборотні; дійсний С. оборотний тільки 
спочатку, з часом швидко розвиваються такі зміни фор-
мених елементів та плазми, які закріплюють непрохід-
ність мікросудин.

С. ДІЙСНИЙ – С., який виникає внаслідок пе-
решкоди кровотоку в капілярах і спостерігається, як 
правило, при порушенні текучості та в’язкості крові; 
С. д. розвивається при дегідратації, а також при ви-
соких показниках лейкоцитозу, внаслідок концентра-
ції крові, поліцитемії та підвищення гематокриту, при 
кріоґлобулінемії і макроґлобулінемії, анеміях з аґрега-
цією еритроцитів (серповидноклітинна та аутоімунна 
холодова); при запаленні і, особливо, при шоку роз-
витку С. д. сприяє експресія клейких молекул клітин-
ної адгезії на ендотелії та формених елементах, а також 
зміни білкового складу плазми (зниження альбумін-
ґлобулінового коефіцієнта і підвищення концентрації 
фібриноґену), які прискорюють аґрегацію еритроцитів 
та утворення, так званих, «монетних стовпчиків», аж 
до гомоґенізації кров’яного стовпця (сладж-феномен). 
С. д. характеризується значним підвищенням капіляр-
ного опору току крові.

С. ЗАСТІЙНИЙ – С., який розвивається внаслідок 
підвищення тиску у венозних судинах, до вирівнювання 
з артеріальним тиском.

С. ПОСТІШЕМІЧНИЙ – С., який розвивається піс-
ля періоду ішемії, коли артеріальний тиск знижується до 
рівня венозного.

СТАЗ ЖОВЧНИЙ – див.: Холестаз.
СТАЗОБАЗОФОБІЯ – нав’язлива боязнь стояння 

і ходьби.
СТАЗУ СИНДРОМ – див.: Мальабсорбції синд-

ром.
СТАНДАРТ – норма, мірило, зразок.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ – встановлення єдиних 

обов’язкових норм і вимог на готову продукцію, напів-
фабрикати, сировину і матеріали.

СТАНДАРТНИЙ – такий, що відповідає вимогам 
стандарту; типовий.

СТАНЕСКУ (V. STANESCU) СИНДРОМ – ком-
плекс спадкових аномалій; спостерігається дизостоз 
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черепа, який проявляється невеликою верхньою щеле-
пою, тонкими кістками черепа, западінням над лобно-
тім’яними та потилично-тім’яними швами, недорозви-
нутою нижньою щелепою; масивне потовщення кір кової 
речовини довгих трубчастих кісток, укорочення кінці-
вок; витрішкуватість.

СТАПЕДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення стре-
мена або його частини; застосовується при лікуванні 
отосклерозу.

СТАПЕДОПЛАСТИКА – хірурґічне значне розкри-
вання перилімфатичного простору і заміна основи стре-
мена трансплантатом; варіанти С. розрізняють залежно 
від методики закриття вікна переддвер’я і форми про-
тезу стремена.

СТАРІННЯ – комплекс вікових морфолоґічних, 
біохімічних і фізіолоґічних змін в орґанізмі, що приз-
водить до поступового зниження його життєдіяльності; 
вважають, що С. орґанізмів настає після періоду рос-
ту та репродуктивної зрілості і залежить від стану всіх 
фізіолоґічних систем; важливим механізмом і проявом 
процесу С. є ослаблення морфолоґічної і біохімічної 
реґенерації молекул, клітинних елементів орґанізму і 
утворюваних ними орґанів і систем.

СТАРІННЯ ПЕРЕДЧАСНЕ – див.: Проґерія.
СТАРЛІНҐА (E. H. STARLING) ЗАКОН – фізіо-

лоґічний закон, відповідно до якого сила скорочення во-
локон міокарда пропорційна початковій величині їхньо-
го розтягнення.

СТАСИНСЬКОГО (T. STASINSKI) СИМПТОМ – 
ін’єкування склер з хрестоподібним розміщенням роз-
ширених судин; ознака дифузного токсичного зоба.

СТАТАРНИЙ – нерухомий.
СТАТЕВА АБЕРАЦІЯ – див.: Статеве збочення.
СТАТЕВА АКТИВНІСТЬ – частота статевих актів, 

яка властива певній людині.
СТАТЕВА АНЕСТЕЗІЯ – див.: Статева холод-

ність.
СТАТЕВА ГІПЕСТЕЗІЯ – див.: Статева холод-

ність.
СТАТЕВА ДІЛЯНКА (REGIO PU DENDALIS) – ді-

лянка тіла, до якої належать зовнішні статеві орґани.
СТАТЕВА ЗРІЛІСТЬ – заключний етап статевого 

дозрівання орґанізму, який характеризується загальним 
фізичним розвитком і таким морфофункціональним ста-
ном статевих орґанів, який дозволяє людині без шкоди 
для здоров’я здійснювати статеві функції.

СТАТЕВА РОЛЬ – соціальне вираження статевої 
самоідентифікації.

СТАТЕВА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ – усвідом-
лення належності до певної статі; особисте переживан-
ня статевої ролі; С. с. є найстійкішим стрижневим еле-
ментом самосвідомості; визначається особистістю у віці 
1,5–2 роки; у віці 3–4 роки дитина уже розрізняє стать 
людей, що його оточують; це ґрунтується на зовнішніх 
характеристиках (характер, особливості одягу); у 6–7 
років остаточно усвідомлюється своя статева приналеж-
ність, і це усвідомлення, як правило, має незворотній 
характер.

СТАТЕВА ХОЛОДНІСТЬ – слабкість статевого по-
тягу або статевої збудливості в жінок; у деяких випадках 
може супроводжуватися відразою до статевого акту.

СТАТЕВА ЩІЛИНА (RIMA PU DEN DI) – щілино-
подібний отвір між великими соромітними губами, що 
веде до переддвер’я піхви.

СТАТЕВЕ БЕЗСИЛЛЯ – див.: Імпотенція.
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ – система заходів, спря-

мованих на виховання в дітей, підлітків та молоді пра-
вильного ставлення до питань статі.

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ – формування репродук-
тивної функції, яке характеризується розвитком вторин-
них статевих ознак і закінчується наступленням стате-
вої зрілості.

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ ПЕРЕДЧАСНЕ – стате-
ве дозрівання, яке починається до 8 років у дівчаток і до 
10 років у хлопчиків.

С. Д. П. НЕСПРАВЖНЄ – С. д. п., при якому вто-
ринні статеві ознаки розвиваються внаслідок високого 
рівня андроґенів та естроґенів, що секретуються пухли-
нами статевих залоз або надниркових залоз; при цьому 
ґонади залишаються незрілими, сперматоґенез або ооґе-
нез від сутній; причиною С. д. п. у хлопчиків можуть бу-
ти пухлини, що продукують хоріонічний ґонадотропін 
(гепатобластоми, пухлини епіфіза); у дівчаток причиною 
С. д. п. можуть бути фолі кулярні кісти яєчників, ґрану-
льозо і/або текаклітинні пухлини та інколи фемінізуючі 
пухлини надниркових залоз.

С. Д. П. СПРАВЖНЄ – С. д. п., що пов’язане з ак-
тивацією гіпоталамо-гіпофізарної системи з наступним 
збільшенням і дозріванням ґонад, розвитком вторинних 
статевих ознак, досягненням сироваткових рівнів стате-
вих стероїдів, що властиве дорослим, сперматоґенезом 
і ооґенезом.

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ ПІЗНЄ – стан, коли 
в хлопчиків до 13,5 років не збільшились яєчка або 
якщо інтервал між початком і закінченням росту ста-
тевих орґанів складає більше 5 років; у дівчаток про 
С. д. п. свідчить відсутність розвитку грудних залоз до 
13 років, а також більше ніж 5-річний інтервал між по-
чатком росту грудних залоз і менархе; низький зріст 
у хлопчиків і дівчаток також свідчить про С. д. п.; ос-
новними причинами затримки статевого дозрівання є: 
1) конституційна схильність, 2) ґенетичні аномалії, 3) за-
хворювання ц. н. с., 4) хронічні захворювання.

СТАТЕВЕ ЖИТТЯ – сукупність соматичних, 
психічних та соціальних процесів і стосунків, в основі 
яких лежить і за допомою яких задовольняється стате-
вий потяг.

СТАТЕВЕ ЗБОЧЕННЯ – порушення спрямованості 
статевого потягу або  неприродність способів його за-
доволення.

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ – спосіб розмножен-
ня в живих орґанізмів, при якому особини розвивають-
ся, як правило, з зиґоти, що утворюється в результа ті за-
пліднення – злиття статевих клітин – ґамет. До С. р. на-
лежить і розвиток нових особин внаслідок кон’юґації, 
або тимчасового з’єднання двох клітин, під час якого 
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вони обмінюються частинами ядерного апарату і цитоп-
лазми, а також внаслідок злиття двох особин одноклі-
тинних орґанізмів.

СТАТЕВЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS PUDENDUS) – 
нервове сплетення, яке є частиною попереково-крижо-
вого спле тення; являє собою нижню частину крижового 
сплетення, утворену поєднанням частини передньої га-
лузки 3-го з перед ньою галузкою 4-го крижових нервів;  
С. с. поділяється на: 1) м’язові галузки, що іннервують 
м’яз, який підіймає задній прохід, і куприковий м’яз; 
2) тазові вну трішні нерви; 3) статевий нерв.

СТАТЕВЕ СТРИМАННЯ – зниження рівня стате-
вої активності нижче природної потреби.

С. С. ВИМУШЕНЕ – С. с., яке в більшості випад-
ків зумовлене відсутністю статевого контакту внаслідок 
різноманітних обставин.

С. С. РЕФРАКТЕРНЕ – стан природної статевої не-
збудливості після завершення статевого акту.

СТАТЕВИЙ АКТ – див.: Койтус.
СТАТЕВИЙ РОЗВИТОК – формування первинних 

і вторинних статевих ознак у процесі індивідуального 
розвитку.

СТАТЕВИЙ ХРОМАТИН – ділянка ядра соматич-
ної клітини (яка перебуває в інтерфазі), що являє собою 
конденсовану статеву хромосому.

СТАТЕВИЙ ЦИКЛ – комплекс морфофізіолоґічних 
процесів у зрілому орґанізмі жінки, що періодично пов-
торюється і спрямований на забезпечення функції роз-
множення.

СТАТЕВИЙ ЧЛЕН (PENIS) – непарний зовнішній 
чоловічий статевий орґан; роз різняють тіло, корінь і го-
ловку С. ч.; тіло складається із двох печеристих тіл та 
губчастого тіла, в якому проходить сечовипускальний 
канал.

СТАТЕВИЙ ЧЛЕН СХОВАНИЙ – вада розвитку, 
яка характеризується розміщенням недорозвинутого ста-
тевого члена в підшкірній тканині в ділянці лобка і від-
сутністю на ньому власного шкірного покриву. 

СТАТЕВІ ГОРМОНИ – гормони стероїд ної приро-
ди, які визначають у людини та тварини статеве дифе-
ренціювання зачатків статевих залоз у ранньому ембріо-
нальному періоді, характер вторинних статевих ознак, 
функціональну актив ність репродуктивної системи та 
формування специфічних поведінкових реакцій; С. г. та-
кож мають вплив на процеси проміжного метаболізму, 
на водно-сольовий обмін, а також на стан систем адап-
тації орґанізму; за біолоґічною дією С. г. поділяють на 
проґестини, андроґени і естроґени; основними С. г. є 
проґестерон, тестостерон, дигідропохідне тестостеро-
ну, естрадіол і естроґен; синтез С. г. відбувається пере-
важно в статевих залозах, невеликі кількості С. г. утво-
рюються в надниркових залозах, а також у печінці, жи-
ровій тканині та інших тканинах внаслідок перетворен-
ня в активні С. г. із попередників, синтезованих у над-
ниркових залозах та гонадах.

СТАТЕВІ ЗАЛОЗИ – див.: Гонади.
СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ – злочини, що являють собою 

замах на статеву недоторканість і статеву волю особи; 

до С. з. належать згвалтування, примушування жінки до 
вступання в статевий зв’язок, статеві зносини з особою, 
що не досягла статевої зрілості, розпусні дії щодо непов-
нолітніх, навмисне зараження венеричною хворобою.

СТАТЕВІ ЗНОСИНИ – див.: Койтус.
СТАТЕВІ КЛІТИНИ – клітини, які спеціалізовані 

для відтворення орґанізму і є носіями спадкової інфор-
мації.

СТАТЕВІ ОЗНАКИ – морфолоґічні і функціональні 
ознаки, що визначають статеву належність особи.

С. О. ВТОРИННІ – С. о., які стосуються структури 
і (або) функції різних орґанів, крім статевих.

С. О. ПЕРВИННІ – С. о., які стосуються будови ста-
тевих орґанів.

СТАТЕВІ ОРҐАНИ – орґани статевого розмножен-
ня.

СТАТЕВІ СТАНИ СПІРНІ – питання, які вирішу-
ються в процесі судово-медичної експертизи і пов’язані 
з статевою функцією (здатність до статевих зносин, за-
чаття, запліднення, незайманість, наявність вагітності 
або її зупинка, статева належність та ін.).

СТАТЕВІ ФУНКЦІЇ – процеси, що включають 
дозрівання статевих клітин, формування статевих мо-
тивацій, статеву поведінку, статевий акт, процеси за-
пліднення, вагітність, пологи, лактацію та наступне ви-
ховання нащадків.

СТАТЕВОГО ЗБУДЖЕННЯ РОЗЛАД – постійна 
або така, що епізодично повторюється, нездатність до-
сягнути або зберегти до завершення статевого акту такі 
прояви сексуального збудження, як зволоження і набу-
хання піхви.

СТАТИНИ – нейрогормони, які секретуються гіпо-
таламусом у портальні судини аденогіпофізу і зупиня-
ють вивільнення гіпофізарних гормонів.

СТАТИСТИКА МАТЕМАТИЧНА – див.: Матема-
тична статистика.

СТАТИСТИКА МЕДИЧНА – див.: Статистика 
санітарна. 

СТАТИСТИКА САНІТАРНА – галузь статистики, 
яка вивчає кількісні закономірності стану та динаміки 
здоров’я населення і системи охорони здоров’я, а також 
розробляє методи статистичного аналізу клінічних і ла-
бораторних даних.

СТАТИЧНИЙ – такий, що розглядається в стані 
спокою і рівноваги; нерухомий; пов’язаний зі статикою; 
перебуває в стані спокою, нерухомий; стосується стану 
спокою або рівноваги.

СТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Пост уральний 
рефлекс.

СТАТО- (грец. statos – нерухомий; такий, що 
стоїть) – частина складних слів, яка означає належність 
до певного положення.

СТАТОКІНЕТИЧНІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, які 
забезпечують збереження рівноваги тіла при активному 
та пасивному зміщенні його в просторі.

СТАТОКІНЕТИЧНІ РОЗЛАДИ – порушення рів-
новаги тіла та координації рухів внаслідок ураження мо-
зочка або його провідних шляхів.
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СТАТОКОНІЯ – див.: Отоконія.
СТАТОЛІТИ – див.: Отоліти.
СТАТУС – 1) стан здоров’я хворого в момент обсте-

ження; 2) затяжний перебіг або стійкість деяких клініч-
них синдромів; 3) характеристика орґана, реакцій, речо-
вини; 4) тип аномалії конституції.

СТАТУС АБСАНСА – різновид епілептичного ста-
тусу, який характеризується виникненням серії абсансів, 
у проміжках між якими свідомість цілком не віднов-
люється, або одного абсанса, що затягнувся на кілька 
годин або днів.

STATUS THYMICOLYMPHATICUS – див.: Тимі-
ко-лімфатичний стан. 

СТАТЬ – сукупність ґенетично детермінованих мор-
фолоґічних, фізіолоґічних та біохімічних ознак і власти-
востей орґанізму, що забезпечують відтворення потомс-
тва та передачу йому спадкової інформації.

С. ГЕТЕРОҐАМЕТНА – С., яка характеризується 
наявністю двох різних статевих хромосом та формуван-
ням ґамет двох типів (у людини – чоловічої).

С. ГОМОҐАМЕТНА – С., яка характеризується на-
явністю двох ідентичних статевих хромосом та форму-
ванням однотипних ґамет (у людини – жіночої). 

СТАУФФЕРА (M. H. STAUFFER) СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що характеризується біохімічними 
печінковими порушеннями, які спостерігаються у хво-
рих на рак нирки без метастазів пухлини в печінку.

СТАФІЛ- (стафіло-, -стафілія; грец. staphylē – ви-
ноградне гроно, виноград, піднебінний язичок) – час-
тина складних слів, яка означає «такий, що схожий на 
виноградне гроно, на виноград», «такий, що належить 
до м’якого піднебіння», «такий, що належить до стафі-
лококів».

СТАФІЛІТ – запалення язичка.
-СТАФІЛІЯ – див.: Стафіл-.
СТАФІЛО- – див.: Стафіл-.
СТАФІЛОДЕРМІЯ ФОЛІКУЛЯРНА ПОВЕРХНЕ-

ВА – див.: Імпетиґо стафілококове.
СТАФІЛОКІНАЗА – протеолітичний фермент, який 

є продуктом життєдіяльності стафілококів.
СТАФІЛОКОКИ – нерухомі ґрампозитивні бак-

терії родини Micrococcaceae, роду Staphylococcus; рід 
Staphylococcus включає 3 види: S. aureus, S. epidermidis 
i S. saprophyticus; найбільше значення для медицини 
має перший вид; С. – умовно-патоґенні бактерії, які 
викликають захворювання в осіб зі зниженим імуніте-
том; клітини С. мають правильну кулеподібну форму 
діаметром 0,5–1,5 мкм, поділяються в кількох площи-
нах, утворюючи скупчення, які нагадують грона; С. – 
факультативні анаероби, але швидко ростуть і при на-
явності кисню.

СТАФІЛОКОКОВА ДЕСТРУКЦІЯ ЛЕГЕНЬ – го-
стре захворювання легень, яке спричинюється стафіло-
коками; характеризується швидким розвитком у легенях 
гнійно-некротичних вогнищ, часто з ураженням плеври 
у вигляді піотораксу або піопневмотораксу.

СТАФІЛОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ – інфекційні за-
хворювання, які спричинюються стафілококами. 

СТАФІЛОКОКОВИЙ СИНДРОМ ОБПЕЧЕНОЇ 
ШКІРИ – див.: Лайєла синдром. 

СТАФІЛОМА – випинання рогівки чи білкової обо-
лонки ока або всієї його передньої частини, що розви-
вається частіше всього внаслідок запальних захворю-
вань; розрізняють повну С. рогівки з випинанням всієї 
рогівки та часткову, яка характеризується випинанням 
її обмеженої ділянки.

СТАФІЛОМА ЛІМБАЛЬНА – випинання склери, 
яке розвивається на межі між війчастим тілом та коре-
нем райдужної оболонки.

СТАФІЛОМА РОГІВКИ – випинання рогівки.
СТАФІЛОМА СКЛЕРИ – випинання склери.
СТАФІЛОПЛАСТИКА – пластичні операції, метою 

яких є усунення дефектів м’якого піднебіння.
СТАФІЛОРАФІЯ – хірурґічне зашивання розщіли-

ни м’якого піднебіння.
СТАФІЛОТОМІЯ – хірурґічне розтинання стафіло-

ми склери з метою її усунення.
СТАХІБОТРІОТОКСИКОЗ – грибкова інтоксика-

ція, збудником якої є Stachybotrys alternans; зараження 
відбувається при контакті з соломою, зараженої гриб-
ком; розвиток патолоґічного процесу зумовлений ток-
сичною речовиною грибка – стахіботріотоксином, що 
має місцеву і загальну дію; клінічно проявляється доб-
роякісним перебігом з явищами риніту, катаральної анґі-
ни і поверх невої токсидермії.

СТАЦІОНАР – лікувальний заклад, лікарня, що має 
постійні ліжка для хворих. 

СТЕАРИНОВА КИСЛОТА – СН3(СН2)16СООН; 
насичена орґанічна монокарбонова кислота; є складо-
вою частиною рослинних і тваринних жирів; С. к. вхо-
дить до складу фосфатидів і складних ефірів холестери-
ну; в орґанізмі людини і тварин бере участь у здійсненні 
енерґетичної та пластичної функції.

«СТЕАРИНОВОЇ ПЛЯМИ» ФЕНОМЕН – утворен-
ня на поверхні папули пухких білуватих лусочок, які лег-
ко відділяються при пошкрібуванні; симптом псоріазу. 

СТЕАТ- (стерто-; грец. stear, steatos – жир, сало) – 
частина складних слів, яка означає належність до жирів.

СТЕАТО- – див.: Стеат-.
СТЕАТОҐРАНУЛЬОМА – див.: Ліпо ґранульома. 
СТЕАТОДЕРМІЯ – себорея волосистої частини го-

лови, яка характеризується значним нашаруванням жир-
них лусочок сірувато-жовтуватого кольору.

СТЕАТОЗ – 1) жирова деґенерація; жирова інфіль-
трація; 2) див.: Себорея.

СТЕАТОМА – доброякісне шкірне утворення, що 
повільно розвивається, містить фолікулярний, керати-
нозний та жировий матеріал і, звичайно, локалізується на 
волосистій частині голови, вухах, спині або на калитці.

СТЕАТОМЕРІЯ – значний розвиток жирової тка-
нини на стегнах. 

СТЕАТОПІҐІЯ – ненормальне накопичення підш-
кірної жирової тканини в сідничній ділянці.

СТЕАТОРЕЯ – підвищене виділення з калом жиро-
вих речовин; С. виникає внаслідок порушення процесів 
перетравлювання і всмоктування жирів, рідкісніше – у 
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результаті пришвидшеної евакуації кишкового вмісту; 
спостерігається при нестачі панкреатичних ферментів 
у кишечнику та при спру.

СТЕАТОРЕЯ ПАНКРЕАТИЧНА ВРОДЖЕНА – 
див.: Муковісцидоз.

СТЕАТОФАҐИ – клітини макрофаґальної системи, 
які фаґоцитують частинки жирів.

СТЕАТОЦИСТОМА МНОЖИННА – див.: Піло-
себоцистоматоз.

СТЕАТОЦИСТОМАТОЗ – див.: Пілосебоцисто-
матоз.

СТЕГНО (FEMUR) – ділянка нижньої кінцівки, об-
межена зверху і спереду паховою складкою, яка відпові-
дає паховій зв’язці; ззаду – сідничною складкою; вни-
зу – горизонтальною лінією, що проведена на 4 – 6 см 
вище верхнього краю надколінка.

СТЕГНОВИЙ – такий, що стосується стегна або 
стегнової кістки.

СТЕГНОВИЙ КАНАЛ (CANALIS FEMORALIS) – 
у нормі у вигляді вільного простору не існує, тому що ця 
ділянка заповнена сполучною тканиною, лімфатичними 
вузлами, судинами. Виникає у випадку виходу стегнової 
грижі, яка розсовує тканини і утворює канал. С. к. має 
форму тригранної приз ми, ззовні його обмежує стегнова 
вена, спереду – поверхневий листок широкої фасції, зза-
ду – глибокий листок; усередині ці листки, з’єднуючись, 
переходять у фасцію гребінчастого м’яза.

СТЕГНОВИЙ НЕРВ – див.: Нерв стегновий.
СТЕГНОВИЙ ТРИКУТНИК (TRIGONUM FEMO-

RIS) – трикутна ділянка, яка розміщена у верхньому від-
ділі передньої поверхні стегна. С. т. обмежений зверху 
паховою зв’язкою, ззовні – внутрішнім краєм кравець-
кого м’яза, усередині – зовнішнім краєм довгого при-
відного м’яза.

СТЕГНОВО-ВЕЛИКОГОМІЛКОВИЙ – такий, що 
стосується стегнової та великогомілкової кісток.

СТЕГНОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симтомоком-
плекс, що спостерігається при пошкодженні стегнового 
нерва; клі нічно проявляється поєднанням обмеження 
згинання стегна і розгинання гомілки з атрофією м’язів 
передньої поверхні стегна, відсутністю колінного реф-
лексу, зниженням поверхневої чутливості на середній і 
нижній третині перед ньої поверхні стегна та внутріш-
ньої поверхні гомілки.

СТЕГНОВО-КЛУБОВИЙ – такий, що стосується 
стегнової та клубової кісток.

СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННИЙ – такий, що сто-
сується стегна та підколінної ямки або стегнової та під-
колліної артерій.

СТЕГНОВО-ПІДКОЛІННИЙ КАНАЛ – див.: 
Привідний канал.

СТЕГНОВО-СТАТЕВОГО НЕРВА СИНДРОМ – 
спостерігається при пошкодженні стегново-статевого 
нерва; клі нічно проявляється порушенням чутливості на 
передній і внутрішній поверхні верхньої третини стегна, 
а в чоловіків і відсутністю кремастерного рефлексу.

СТЕЙНБРОКЕРА (O. STEINBRO CKER) СИНД-
РОМ – див.: Плечо кистьо вий синдром.

СТЕЙНТОНА (CH. W. STAINTON) СИНДРОМ – 
див.: Капдепона синдром.

СТЕЙНТОНА – КАПДЕПОНА (CH. W. STAIN-
TON – B. CAPDEPONT) СИНДРОМ – див.: Капдепо-
на синдром.

СТЕН- (стено-, стенот-; грец. stenos – вузький, тіс-
ний; stenotēs – вузькість, обмеженість) – частина склад-
них слів, яка означає належність до звуження.

СТЕНО- – див.: Стен-.
СТЕНОБІОНТНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, що 

можуть жити лише в певних умовах середовища, при 
дуже незначному коливанні його факторів.

СТЕНОБІОНТНИЙ – такий, що пристосований до 
певних умов існування.

СТЕНОЗ – орґанічне звуження просвіту трубчастих 
орґанів судин, проток або каналів, що супроводжується 
частковим або повним порушенням їх прохідності.

С. АОРТАЛЬНИЙ – звуження аортального винос-
ного тракту на клапанному, надклапанному або під-
клапанному рівнях, що утруднює витікання крові з лі-
вого шлуночка у висхідний відділ аорти і створює тут 
ґрадієнт тиску не менше 10 мм рт. ст.; найімовірнішою 
є вроджена природа С. а., якщо немає супутньої ревма-
тичної вади мітрального клапана або якщо хворий не 
старший 70 ро ків (до цього віку нормальний аорталь-
ний клапан може склерозуватися);  класичною тріадою 
симптомів С. а. є непритомності, стенокардія та задишка 
при фі зичному навантаженні; середня трива лість жит-
тя хворих після появи стенокар дії – приблизно 5 років, 
після першої  непритомності (незалежно від зв’язку з фі-
зичним навантаженням) – 4 роки, після розвитку серце-
вої недостатності – біля 3 років.

С. АОРТАЛЬНИЙ ВІДНОСНИЙ – поєднання нор-
мального діаметру отвору аорти з патолоґічним розши-
ренням висхідного відділу.

С. АОРТИ НАДКЛАПАННИЙ – вроджене звужен-
ня висхідної частини аорти дистальніше її цибулини; 
утворю ється безпосередньо над синусами Вальсаль-
ва (три кишенеподібних випинання біля кореня аор-
ти) у вигляді дис кретного мембранозного або дифуз-
ного гіпопластичного звуження; спорадична форма  С. 
а. н. асоціюється з характерною будовою обличчя (ви-
сокий і широкий лоб, велика відстань між очима, ко-
соокість, піднятий ніс, широкий рот, аномалії розвитку 
зубів, мікроґнатія, одутлість обличчя, низько розміщені 
вуха).

С. АОРТИ ПІДКЛАПАННИЙ – стеноз аорти має 
вигляд мембрани або фіброзного кільця безпосередньо 
під аортальним клапаном; гіпертрофічний субаорталь-
ний стеноз є однією із форм гіпертрофічної кардіоміо-
патії. 

С. ЗАГАЛЬНОЇ ПЕЧІНКОВОЇ ПРОТОКИ – див.: 
Міріцці синдром.

С. ЛІВОГО АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТВО-
РУ – перешкода кровотоку з лівого передсердя в лівий 
шлуночок, що зумовлено звуженням лівого атріовент-
рикулярного отвору; причиною стенозу в дорослих май-
же завжди є перенесена раніше ревматична атака; міт-
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ральний стеноз вважається критичним, тобто таким, що 
потребує вальвулотомії або заміни клапана, якщо розмі-
ри овального отвору не перевищують 1,75×0,85; недо-
статній кровотік через звужений лівий атріо-вентрику-
лярний отвір у фазі діастоли сприяє підвищенню тиску 
в лівому передсерді та зменшенню серцевого викиду; 
високий тиск у лівому передсерді може викликати різ-
ке рефлекторне звуження легеневих артері ол, що ство-
рює перешкоду легеневому кровотоку проксимальніше 
легеневих капілярів; при помірному кліматі латент ний 
безсимптомний період інколи триває 10–20 років; симп-
томи, звичайно, з’являються у хворих у віці 30–40 років; 
у тропічних і субтропічних країнах патолоґічний процес 
протікає швидше; виражений мітральний стеноз часто 
виявляють у хворих з мінімальними скаргами або вза-
галі без скарг; темно-фіолетовий колір вилиць на фоні 
блідої шкіри («мітральне обличчя») характерний тільки 
для хворих з низьким серцевим викидом та високою ле-
геневою гіпертензією; часто в лівій парастернальній ді-
лянці спостерігається виражена патолоґічна пульсація, 
яка пов’язана або з гіпертрофією та дилатацією право-
го шлуночка, або зі скороченнями незміненого правого 
шлуночка, зміщеного до груднини збільшеним лівим пе-
редсердям; інколи у хворих у позі на лівому боці паль-
паторно виявляється «котяче муркотіння» в ділянці вер-
хівки серця, а при легеневій гіпертензії – ІІ тон серця; у 
ряді випадків пальпується також І тон на верхівці серця 
та клацання відкриття мітрального клапана біля лівого 
краю нижньої частини груднини; аускультативно над ле-
геневою артерією визначається дещо підсилений ІІ тон 
з нормальним розщепленням; на верхівці серця вислу-
ховується голосний високочастотний  І тон, або «тон за-
криття» мітрального клапана; при електрокардіолоґіч-
ному дослідженні виявляються ознаки перевантаження 
лівого передсердя.

СТЕНОЗ ЛЕГЕНЕВОГО СТОВБУРА – вада серця, 
яка характеризується звуженням шляхів відтоку крові з 
правого шлуночка; клінічно проявляється ознаками гі-
пертрофії правих відділів серця, різкою задишкою, сис-
толічним шумом, «котячим муркотінням» та послаблен-
ням ІІ тону серця, які вислуховуються в ділянці проекції 
легеневого стовбура.

С. МІТРАЛЬНИЙ – див.: Стеноз лівого атріо-вент-
рикулярного отвору.

С. ПРАВОГО АТРІО-ВЕНТРИКУЛЯРНОГО ОТ-
ВОРУ – вада серця, яка характеризується звуженням 
правого передсердно-шлуночкового отвору; трикуспі-
тальний стеноз майже завжди має ревматичну природу 
і тоді, як правило, поєднується з переважаючим мітраль-
ним стенозом, але інколи домінує стеноз тристулкового 
клапана; до рід кісних причин стенозування належать 
системний червоний вовчак, карциноїд та міксома пра-
вого передсердя; при цьому розвивається різке збіль-
шення правого передсердя; єдиною скаргою хворих з 
тяжким трикуспітальним стенозом, крім неприємного 
відчуття вібрації в ділянці шиї, пов’язаного з ґіґантськи-
ми «а»-хвилями пульсу яремних вен, може бути підви-
щена втомлюваність (результат низького серцевого ви-

киду) або відчуття тяжкості в правому верхньому квад-
раті черева внаслідок збільшення печінки; клінічно ха-
рактеризується підсиленням І тону і протодіастолічним 
шумом у точці аускультації тристулкового клапана.

С. СУБАОРТАЛЬНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ 
ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Кардіоміопатія обструктив-
на.

С. СУБАОРТАЛЬНИЙ М’ЯЗОВИЙ – див.: Кардіо-
міопатія обструктивна.

С. ТРИКУСПІТАЛЬНИЙ – див.: Стеноз правого 
атріо-вентрикулярного отвору.

С. ЮКСТААОРТАЛЬНИЙ – стеноз проксималь-
ної частини ниркової артерії, зумовлений наявністю в 
ній атеросклеротичної бляшки.

СТЕНОКАРДІЯ – клінічний синдром, зумовлений 
ішемією міокарда; характеризується епізодичною по-
явою відчуття дискомфорту або тиску і болю в прекар-
діальній ділянці, які в типових випадках виникають при 
фізичному навантаженні та зникають після його зупин-
ки або прийому лікарських засобів, що розширюють він-
цеві артерії; С. виникає у випадках, якщо робота серця 
та потреби міокарда в О2 перевищують здатність коро-
нарних артерій постачати відповідні ділянки міокарда 
достатньою кількістю насиченої киснем крові.

С. ВАРІАНТНА – див.: С. спонтанна.
С. НАПРУЖЕННЯ – С., яка характеризується по-

явою болів за грудниною при фізичному навантаженні; 
симптоми С. посилюються при фізичному навантаженні 
після їжі; перебіг С. загострюється також у холодну по-
ру року, і тому фізичне навантаження, яке не викликає 
напади літом, може індукувати їх зимою; виникненню 
нападів сприяє ходьба у вітряну погоду, а також пер-
ші вдихи холодного повітря при виході із теплого при-
міщення.

С. НЕСТАБІЛЬНА – див.: Перед інфарктний стан.
С. ПОСТУРАЛЬНА – див.: С. спокою.
С. ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: Перед інфарктний 

стан.
С. СПОКОЮ – С., яка характеризується виникнен-

ням нападів без видимого зв’язку з фізичним або емо-
ційним навантаженням; типовий розвиток нападу вночі 
під час сновидінь, які супроводжуються змінами дихан-
ня, частоти серцевих скорочень і артеріального тиску;  у 
більшості випадків С. с. розвивається у хворих з різко ви-
раженим, часто стенозуючим, атеросклерозом коронар-
них артерій; певну роль у виникненні С. с. можуть грати 
патолоґічні рефлекси з інтерорецепторів різних орґанів.

С. СПОНТАННА – С., яка зумовлена спазмом ве-
ликої коронарної артерії; характеризується виникнен-
ням болей у спокої і підйомом сеґмента ST під час напа-
ду; напади, звичайно, супроводжуються шлуночковими 
аритміями і мають тенденцію виникати в один і той же 
час доби; напад при цій формі С., звичайно, швидко зу-
пиняється після прийому нітроґліцерину під язик.

С. ПРИНЦМЕТАЛА – див.: С. спонтанна.
СТЕНОКАРДІЯ АНҐІОМОТОРНА – напади анґі-

нозних болів, які виникають при психоемоційному на-
пруженні і проходять після прийому валідолу; С. а. зу-
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мовлена спазмом патолоґічно не змінених вінцевих ар-
терій серця.

СТЕНОКАРДІЯ НЕСПРАВЖНЯ – див.: Стенокар-
дія анґіомоторна.

СТЕНОКАРДІЯ СУБДІАФРАҐМАЛЬНА – див.: 
Черевна жаба.

СТЕНОСФІЗІЯ – форма таза, яка характеризується 
непропорційно великими вертикальними і малими по-
перечними розмірами.

СТЕНОТОПНІ ОРҐАНІЗМИ – орґанізми, які про-
живають у дуже специфічних умовах, тобто мають низь-
ку еколоґічну валентність.

СТЕНОФАҐІЯ – вузькоспеціалізоване живлення.
СТЕНТОНА (A. STANTON) ХВОРОБА – див.: 

Меліоїдоз.
СТЕРДЖА – ВЕБЕРА (W. A. STUR GE – F. P. WE-

BER) ХВОРОБА – див.: Енцефалотриґемінальний 
анґіоматоз.

СТЕРДЖА – ВЕБЕРА – КРАББЕ – ДІМІТРІ 
(W. A. STUR GE – F. P. WE BER – K. H. KRABBE – 
V. DI MITRI) АНҐІОМАТОЗ – див.: Енцефалотриґемі-
нальний анґіоматоз.

СТЕРЕО-(грец. stereos твердий, міцний; просто-
ровий, об’ємний) – частина складних слів, яка означає 
«просторовий», «постійний», «стійкий», «незмінний».

СТЕРЕОАҐНОЗІЯ – нездатність роз пізнавати пред-
мет тільки за допомогою дотику, без допомоги зору.

СТЕРЕОАКУЗІЯ – здатність цілісного сприйняття 
поєднання звуків, що діють з різних боків.

СТЕРЕОҐНОЗ – здатність пізнавати предмети шля-
хом їх обмацування.

СТЕРЕОЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОҐРАФІЯ – дослід-
ження відношень електричних процесів у головному 
мозку, яке ґрунтується на одночасній ґрафічній реєст-
рації біопотенціалів у кількох десятках точок мозку.

СТЕРЕОЕНЦЕФАЛОМЕТРІЯ – визначення фор-
ми і розмірів структур мозку в тривимірній системі ко-
ординат (у фронтальній, саґітальній і горизонтальній 
площинах).

СТЕРЕООПТИКА – консервативні методи від-
новлення стереоскопічного зору при синхронній косо-
окості.

СТЕРЕОРЕНТҐЕНОАНҐІОҐРАФІЯ – стереорен-
тґеноґрафія кровоносних або лімфатичних судин.

СТЕРЕОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – спосіб рентґеноґра-
фічного дослідження нерухомого об’єкта з двох певних 
позицій, що забезпечує наступне зорове реконструюван-
ня за двома рентґеноґрамами об’єм ного (стереоскопіч-
ного) зображення об’єкта.

СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ – такий, що пов’язаний з 
утворенням зображень у перспективі в трьох вимірах 
(у довжину, ширину і глибину).

СТЕРЕОСКОПІЧНІ ПРИЛАДИ – бінокулярні оп-
тичні прилади для отримання і дослідження об’ємного 
зображення.

СТЕРЕОСКОПІЯ – метод одержання зображень, 
що створюють враження об’єм ності предметів та їхньо-
го просторового розміщення.

СТЕРЕОТАКСИЧНИЙ МЕТОД – метод хірурґіч-
ного впливу на глибоко розміщені структури мозку з 
застосуванням внутрішньомозкових і черепних (екстра-
краніальних) орієнтирів; основним завданням С. м. є 
визначення точної локалізації мозкових структур-міше-
ней, які підлягають вивченню або дії на них (відведення 
електропотенціалів, електростимуляція, деструкція).

СТЕРЕОТИП ДИНАМІЧНИЙ – стійка послідов-
ність умовних рефлексів, яка виробляється внаслідок ба-
гаторазового впливу набору умовних сигналів, що йдуть 
у певному порядку.

СТЕРЕОТИП ДОБОВИЙ – сукупність змін рівня 
активності орґанізму людини і стану його фізіолоґіч-
них функцій, які повторюються кожної доби і утворені 
під впливом циклічної зміни умов оточуючого середо-
вища, чергування періодів праці та відпочинку, неспан-
ня і сну.

СТЕРЕОТИП ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ – (у пси-
хіатрії) послідовність зміни психопатолоґічних розладів, 
які відбивають перебіг патоґенетичних процесів, що ле-
жать в її основі.

СТЕРЕОТИП УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ – див.: 
Стереотип динамічний.

СТЕРЕОТИПІЯ – схильність до повторення одного 
і того самого акту психічної діяльності.

СТЕРЕОТИПІЯ МОВНА – мимовільне повторен-
ня в спонтанному мовленні хворого і в його відповідях 
на запитання малозмінних або незмінних коротких, час-
то аґраматично побудованих фраз, словосполучень або 
слів, які позбавлені комунікаційного значення; спостері-
гається при психічних захворюваннях, зумовлених ат-
рофією головного мозку.

СТЕРЕОТИПІЯ МОТОРНА – мимо вільне повто-
рення одноманітних, безцільних рухів; спостерігається 
при по тьмаренні свідомості, кататонії, а також в осіб, 
що перебувають в умовах сенсорної депривації.

СТЕРЕОТИПІЯ РУХОВА – див.: Стереотипія мо-
торна.

СТЕРЕОФОТОКОЛЬПОСКОПІЯ – різновид 
кольпоскопії; дозволяє отримати об’ємне зображення 
піхвової частини шийки матки, фіксувати кольпоскопіч-
ну картину на кольпофотоґрамах.

СТЕРИЛІЗАТОР – пристрій для знищення або зне-
шкодження мікроорґанізмів на хірурґічних інструмен-
тах, шприцах, перев’язувальному матеріалі, операцій-
ній білизні, виробах із термолабільних матеріалів, в 
ін’єкційних розчинах лікарських засобів і на інших ме-
дичних та мікробіолоґічних об’єктах за допомогою ви-
сокої температури або хімічних речовин.

СТЕРИЛІЗАЦІЙНА – спеціально обладнане при-
міщення, в якому проводять стерилізацію.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ – 1) цілковите знищення або зне-
шкодження мікроорґаніз мів  у певному середовищі або 
на предме ті  за допомогою високої температури,  хі міч-
ним шляхом тощо; 2) штучне  позбавлення людини здат-
ності мати  потомство.

СТЕРИЛІЗУВАТИ – 1) звільняти від мікробів, зне-
заражувати; 2) робити безплідним, знепліднювати.
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СТЕРИЛЬНИЙ – 1) звільнений від мікроорґанізмів, 
здатних заражати; 2) позбавлений здатності до заплід-
нення, знепліднений.

СТЕРИЛЬНІ ТВАРИНИ – тварини, які не мають 
ендо- і екзопаразитів, а також мікроорґанізмів, які вхо-
дять до складу нормальної мікрофлори. 

СТЕРИЛЬНІСТЬ – 1) відсутність у певному сере-
довищі або матеріалі життє здатних клітин або спор мік-
роорґанізмів; 2) нездатність особин утворювати життє-
здатні або функціональні клітини.

СТЕРИНИ – орґанічні речовини з групи стероїдів, 
високомолекулярні циклічні спирти. С. мають велике 
значення для життєдіяльності орґанізму. Вільні С. та їх-
ні похідні входять до складу клітинних мембран усіх 
орґанізмів (за винятком бактерій) та використовуються 
для утворення фізіолоґічно активних речовин. С. утво-
рюються з активованої оцтової кислоти (ацил-КоА).

СТЕРКО- (лат. stercus – кал) – частина складних 
слів, яка означає належність до калу.

СТЕРКОБІЛІН – основний піґмент калу, який на-
лежить до групи жовчних піґментів; С. – один із кінце-
вих продуктів катаболізму гема, утворюється в товстій 
кишці при відновленні білірубіну, який потрапляє в ки-
шечник з жовчю.

СТЕРКОБІЛІНОҐЕН – продукт хімічного перетво-
рення білірубіну в товстій кишці; окислюється з утво-
ренням піґменту стеркобіліну.

СТЕРКОТОРАКС – гострий плеврит, який розви-
нувся внаслідок потрапляння в плевральну порожни-
ну калу.

СТЕРЛІНҐА – РУСЕЦЬКОГО (W. STERLING – 
RUSSETZKY) СИМП ТОМ – при короткому ударі по  
долонній поверхні кінцевих фаланґ  ІІ–V пальців проно-
ваної кисті спостерігається відведення І пальця кисті та 
швидке згинання інших пальців; ознака ураження піра-
мідних шляхів.

СТЕРН- (стерно-; грец. sternon – груди, грудна кліт-
ка, груднина) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до груднини.

СТЕРНАЛЬНА ЛІНІЯ – лінія, що проходить біля 
краю груднини.

СТЕРНАЛЬНА ПУНКЦІЯ – кістковомозкова пунк-
ція, яка виконується через передню стінку груднини.

СТЕРНАЛЬНИЙ – такий, що стосується грудни-
ни; груднинний.

СТЕРНО- – див.: Стерн-.
СТЕРНОМЕДІАСТИНОЛАПАРОТОМІЯ – вер-

хня серединна лапаротомія, яка поєднана з розрізанням 
груднини на проміжку 6–7 см і тупим розділенням во-
локон діафраґми.

СТЕРНОПАГИ – близнюки, зрощені в ділянці груд-
нини.

СТЕРНОТОМІЯ (1) – хірурґічне розтинання груд-
нини.

СТЕРНОТОМІЯ (2) – акушерська плодоруйнівна 
операція, яка полягає в розтинанні рукоятки груднини 
плода в ділянці груднинно-ключичних суглобів після 
народження голівки.

СТЕРОЇДИ – орґанічні речовини рослинного і тва-
ринного походження; до С. належать: стерини (холес-
терин, ерґостерин), жовчні кислоти, стероїдні гормони 
(статеві, кортикостероїди); стероїдні сапоніни, серцеві 
ґлікозиди, стероїдні алкалоїди та деякі інші сполуки 
рослинного походження.

СТЕРОЇДНІ ГОРМОНИ – група по ліциклічних 
сполук, які мають високу біолоґічну активність і утво-
рюються в орґанізмі людини і тварин із загального по-
передника – холестерину; єдність по ліморфного класу 
С. г. зумовлена присут ністю в їхніх молекулах стерино-
вого ядра, що лежить в основі спільності властивостей 
цих гормонів і їхньої динаміки в орґанізмі; до С. г. на-
лежать похідні: 1) прегнану – проґестини, кортикосте-
роїди – ґлюкокортикоїдні гормони і мінералокортикоїд-
ні гормони; 2) андростану – андроґени; 3) естрану – 
естроґени; 4) холестану – гормональні форми вітаміну 
D3 та гормони комах і ракоподібних – екдизони.

СТЕРОЛИ – див.: Стерини.
СТЕРТОРОЗНИЙ – такий, що хрипить, хропить.
СТЕТО- (грец. stēthos – груди) – частина складних 

слів, яка означає належність до грудей, до грудної кліт-
ки.

СТЕТОҐРАФІЯ – див.: Пневмоґрафія.
СТЕТОСКОП – монауральний, акустичний, з твер-

дим звукопроводом прилад для аускультації.
СТЕТОФОНЕНДОСКОП – бінауральний, з гнуч-

ким звукопроводом, акустичний прилад для аускульта-
ції.

СТЕТОФОНОҐРАФІЯ – ґрафічний запис шумів 
серця і легень людини  за допомогою приладу стетофоно-
ґрафа.

СТЕФАНСЬКОГО (В. К. СТЕФАНСЬКИЙ) СИМП-
ТОМ – при ударі перкусійним молотком у місці набряку 
спостерігається драглистоподібне тремтіння; спостері-
гається при шкірній формі антраксу.

СТЕХІОМЕТРІЯ – розділ хімії, який вивчає кіль-
кісні співвідношення, в яких речовини вступають у 
хімічну взаємодію одна з одною, а також правила ви-
ведення хімічних формул і написання рівнянь хімічних 
реакцій.

СТИҐМИ ДЕҐЕНЕРАТИВНІ ПСИ ХІЧНІ – врод-
жені відхилення від нормальної психічної діяльності; 
характеризуються недорозвитком або викривленням ро-
зумових, афективних, вольових процесів або їхнім дис-
гармонійним поєднанням; розглядаються як ознаки пси-
хопатії; є компонентами психічного складу особи упро-
довж всього життя.

СТИҐМИ ДЕҐЕНЕРАТИВНІ ФІ ЗИЧ НІ – вроджені 
відхилення від нормальної анатомічної будови або від 
нормального перебігу фізіолоґічних функцій.

СТИҐМИ ПРОФЕСІЙНІ – місцеві зміни шкіри, 
які виникають внаслідок систематичного впливу на неї 
будь-яких професійних факторів, що не призводять до 
втрати працездатності. 

СТИЛОЇДИТ – дистрофічні та запальні процеси в 
сухожилках у місці їхнього прикріплення до шилоподіб-
ного відростка променевої або ліктьової кістки.

 СТЕРИЛЬНИЙ – СТИЛОЇДИТ



985

СТИЛОРАДІАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Проме-
невий рефлекс.

СТИМУЛ – 1) подразник, який викликає реакцію; 
2) зацікавленість у здійс ненні чого-небудь; 3) причина, 
що спонукає до дії.

СТИМУЛЮВАТИ – давати поштовх, заохочувати, 
спонукати до дії.

СТИМУЛЯТОРИ БІОЛОҐІЧНІ – речовини тва-
ринного та рослинного походження або штучно синте-
зовані, що при введенні в орґанізм здатні прискорюва-
ти ріст, підвищувати збудливість, акти візувати функціо-
нальну спроможність та відновлювати функцію різних 
орґанів і систем, знижену внаслідок перенесених захво-
рювань або вікових змін.

СТИМУЛЯТОРИ ЛЕЙКОЦИТОПОЕЗУ – лі-
карські засоби, які застосовуються для лікування лей-
копеній, пов’язаних з порушеннями власне системи кро-
вотворення або зумовлених різними соматичними та ін-
фекційними захворюваннями.

СТИМУЛЯТОРИ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – лі-
карські засоби, які підсилюють діяльність ц. н. с.; за-
лежно від особливостей фармаколоґічної дії та спрямо-
ваності ефекту серед С. н. д. розрізняють аналептичні 
засоби, які підсилюють функцію життєво важливих цен-
трів мозку, психостимулюючі засоби, які підвищують 
розумову і фізичну працездат ність і антидепресанти.

СТИМУЛЯЦІЯ – спонукання, заохочення хворо-
го орґанізму або його частини чи орґана до підсилення 
функціональної діяльності.

СТИСНЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – симп-
томокомплекс, що розвивається внаслідок різноманіт-
них внутрішньочерепних патолоґічних процесів; розріз-
няють гостре і хронічне С. г. м.

С. Г. М. ГОСТРЕ – С. г. м., частіше за все зумов-
лене пошкодженням судин мозкових оболонок або са-
мого мозку з утворенням епідуральних, субдуральних 
або внутрішньомозкових гематом, гострим порушен-
ням циркуляції церебро спінальної рідини з утворенням 
гідром, забиттям-розміжченням тканини мозку з наступ-
ним локальним або дифузним його набряком; характери-
зується бурхливим початком з тимчасовою втратою сві-
домості; з часом у деяких хворих спостері гається світ-
лий проміжок, коли свідо мість хворого відновлюється і 
потерпілий може здійснювати цілеспрямовані дії; через 
деякий час (індивідуально для кожного хворого) хворий 
знову втрачає свідомість.

С. Г. М. ХРОНІЧНЕ – С. г. м., яке розвивається на 
фоні об’ємних патолоґічних процесів порожнини че-
репа, що повільно збільшуються (пухлини, абсцеси і 
т. ін.); клінічно характеризується стійкими наростаю-
чими головними болями, які супроводжуються нудотою, 
блюванням, застійними явищами на очному дні з зни-
женням гостроти зору, повільно наростаючими вогни-
щевими симптомами; на певній стадії розвитку хроніч-
не С. г. м. може набути гострого характеру. 

СТИСНЕННЯ ДНА РОМБОПОДІБНОЇ ЯМКИ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений уражен-
ням ядер черепних нервів (відвідного, лицьового, перед-

дверно-завиткового, під’язикового), які розміщені під 
дном четвертого шлуночка; характеризується поєднан-
ням диплопії, однобічного парезу мімічних м’язів, зни-
ження слуху і шуму у вухах, запаморочення, спонтан-
ного ністаґму, порушення ковтання і дизартрії, інколи 
спостерігаються прояви гіпотензивного синдрому.

«СТИСНЕННЯ ПАЛЬЦІВ У КУЛАК» СИМП-
ТОМ – утруднене розгинання і розведення в боки паль-
ців, які стиснені в кулак; ознака міотонії.

«СТИСНЕННЯ ПОВ’ЯЗКОЮ» СИМПТОМ – від-
чуття стиснення пов’язкою, яка в дійсності лежить віль-
но; рання ознака анаеробної інфекції.

СТІВЕНСА – ДЖОНСОНА (A. M. STE VENS – 
F. C. JOHNSON) СИНДРОМ – тяжка форма ексуда-
тивної багатоформної еритеми, при якій різко виражені 
загальні явища (гектична гарячка); на шкірі і слизових 
оболонках спостерігаються висипи переважно  бульоз-
ного характеру, розвивається  кон’юнктивіт, кератит, сто-
матит, уретрит, вульвоваґініт, пневмонія, ендокардит.

СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ – властивість системи 
повертатися до вихідного стану після зупинки впливу, 
який вивів її з цього стану. 

СТИЛА – РІЧАРДСОНА – ОЛЬШЕВСЬКОГО 
(J. C. STEELE – J. C. RICHARDSON – J. OLSZEW-
SKI) СИНДРОМ – див.: Проґресуючого супранукле-
арного паралічу синдром.

СТІЛЛА (G. STEELL) СИМПТОМ – у випадках 
стоншення ребра при пухлинах грудної клітки, що при-
лягають до серця, а також при аневризмі аорти, спос-
терігається виражена пульсація в ділянці серця.

СТІЛЛА (G. F. STILL) СИНДРОМ – системний 
варіант початкової стадії ювенільного ревматоїдного ар-
триту; характеризується поєднанням збільшених лім-
фатичних вузлів, ревматичного висипу, гепатосплено-
меґалії, серозиту і вираженого лейкоцитозу.

СТІЛЛА (G. F. STILL) ТРІАДА – симптомокомп-
лекс, що спостерігається при синдромі Стилла; харак-
теризується поєданням збільшення лімфатичних вузлів, 
спленомеґалії та підпухлості симетрично розміщених 
суглобів.

СТІЛЛА (G. F. STILL) ХВОРОБА – див.: Стілла 
синдром.

СТІЛЛА – ШОФФАРА (G. F. STILL – A. M. E. CHA-
UF FARD) ХВОРОБА – див.: Стілла синдром.

СТІЧНІ ВОДИ – рідкі відходи побутової та вироб-
ничої діяльності людини.

СТОВБУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ (TRUNCUA EN-
CEPHALI) – філоґенетично найбільш стара частина го-
ловного мозку; є безпосереднім продовженням спин-
ного мозку; до С. г.м. належать довгастий мозок, міст і 
середній мозок. 

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ – клітини, які є джерелом 
фізіолоґічного самооновлення спеціалізованих клітинних 
популяцій; за походженням розрізняються ембріональні 
стовбурові клітини, що виділяються із ембріона та тка-
нин плода (ембріональна ґермінальна клітина та ембріо-
нальна стовбурова клітина, та соматичні стовбурові клі-
тини, які виділяються із крові, кісткового мозку, тканин 
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дорослоґо орґанізму (стовбурова кістковомозкова крово-
творна клітина, стовбурова кістковомозкова стромальна 
клітина, стовбурова мезенхімальна клітина, стовбуровий 
попередник ендотеліальних клітин, стовбурова м’язова 
клітина, стовбурова нейтральна клітина, стовбурова епі-
дермальна клітина; С.к. характеризуються: здатністю до 
тривалої самопідтримки в недиференційованому стані 
(самовідновлення симетричним поділом, при якому оби-
дві дочірні клітини залишаються стовбуровими); здатніс-
тю до диференціювання однієї з дочірних клітин після 
асиметричного поділу материнської С.к. (одна дочірня 
клітина залишається стовбуровою, а інша дочірня кліти-
на стає комітованою (здатною до подальшого розвитку) 
клітиною, що диференціюється в спеціалізовані типи; 
здатністю до міґрації поліпотентних і комітованих стов-
бурових клітин в орґани, які дають потомство клітин-по-
передників, нові покоління яких, у відповідності зі своїм 
фенотипом, диференціюються в спеціалізовані клітини; 
здатністю до перепроґрамування (транс диференціюван-
ню) на мультипотентний шлях розвитку при зміні їх при-
родного мікроотчення in vitro і in vivo.

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ЕМБРІОНАЛЬНІ – 
С. к. внутрішньої клітинної маси ембріона, які характе-
ризуються високим та тривалим проліферативним по-
тенціалом, який реалізується їх симетричним поділом, а 
також вираженою клоноґенністю та плюрипотентністю; 
плюрипотентні С.к. утворюють три зародкових листки: 
ектодерму, ендодерму та мезодерму, із яких розвивають-
ся всі фенотипи спеціалізованих клітин орґанізму.

С. К. СОМАТИЧНІ – популяція недиференційова-
них клітин, які розміщені в спеціалізованих тканинах 
дорослого орґанізму для підтримки диференціювання 
клітин цих тканин упродовж всього життя орґанізму; 
характеризуються обмеженим проліферативним потен-
ціалом та асиметричним поділом, мульти- або уніпотен-
тністю (але не плюрипотентністю), а також здатністю 
формувати всі клітинні типи, що характерні для спе-
ціалізованої тканини, в якій вони перебувають.

СТОВБУРОВІ РЕФЛЕКСИ – рефлекси, рефлек-
торна дуга яких замикається в ядрах стовбура головно-
го мозку.

СТОКЕРА (STOCKER) СИМПТОМ – диференцій-
но-діаґностична ознака тифу і туберкульозного менінґі-
ту в стадії поть марення свідомості: якщо відкинути ков-
дру з хворого тифом, він залишається нерухомим, хво-
рий же туберкульозним менінґітом намагається знову 
укритися.

СТОКРОТКИ  БАГАТОРІЧНІ  (BEL LIS 
PERENNIS L.) – багаторічна трав’я ниста рослина з ро-
дини складноцвітих, 10–15 см заввишки. Стебла слан-
кі, які під час цвітіння дугоподібно піднімаються вгору. 
Кореневище повзуче. Листки прикореневі, зібрані розет-
кою. Цвіте в квіт ні – червні, а іноді аж до осені. Квіт-
ки білі або рожеві. Дія: протизапальна, протигарячкова, 
кровоспинна, жовчогінна, знеболююча, відхаркувальна, 
регулює загальний обмін речовин.

СТОКСА (W. STOKES) КОМІР – ознака стиснення 
верхньої порожнистої вени, яка проявляється набряком 

шиї, а інколи і обличчя, рук, верхньої частини грудей 
та ділянки лопаток, що супроводжується набуханням 
шкірних вен.

СТОКСА (W. STOKES) СИМПТОМ – виражена 
пульсація в животі справа від пупка; можлива ознака 
гострого ентериту.

СТОКСА (W. STOKES) СИНДРОМ – див.: Морґа-
ньї – Адамса – Стокса синдром.

СТОЛКАПА (A. STALCUP) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових аномалій; після народження спостері-
гається ґанґрена кінцівок, міокардит, ентероколіт, ар-
теріальна гіпертенія, судоми, набряк, стан несвідомості, 
дисемінована внутрішньосудинна коаґуляція; у крові – 
гіперкінінемія, тромбоцитопенія, підвищення загальних 
катехоламінів крові; смерть упродовж перших днів або 
тижнів життя.

СТОМА (грец. stoma – отвір, рот) – зовнішня нори-
ця порожнистого орґана, сформована хірурґічним шля-
хом. 

СТОМАТ- (стомато-, стомо-; грец. stoma – рот, от-
вір) – частина складних слів, яка означає належність до 
рота, до порожнини рота.

СТОМАТИТ – запалення слизової оболонки порож-
нини рота.

С. АЛЕРҐІЧНИЙ – С., який ускладнює перебіг 
алерґічних захворювань; може проявлятися у вигляді 
катарального, гемораґічного, пухирно-ерозивного, не-
кротичного, а також комбінованого ураження з локалі-
зацією на обмеженій ділянці або на всій слизовій обо-
лонці рота.

С. ВЕЗИКУЛЯРНИЙ – С., який спричинюється 
вірусом із родини Rhabdo viridae, що передається людині 
від домашніх тварин, хворих цією інфекційною хворо-
бою; проявляється у вигляді грипоподібної інфекції і 
супроводжується появою везикул на слизовій оболонці 
рота; інкубацйний період від 1 до 5 діб; на фоні рапто-
вого підйому температури розвиваються симптоми за-
гальної інтоксикації; через 2–3 доби на слизовій оболон-
ці рота та шкірі обличчя (щоках, крилах носа, верхній 
губі) з’являються везикулярні висипи, які зберігаються 
10–12 діб.

С. ВИРАЗКОВИЙ – див.: С. виразково-некротич-
ний Венсана.

С. ВИРАЗКОВО-ҐАНҐРЕНОЗНИЙ – див.: С. ви-
разково-некротичний Венсана.

С. ВИРАЗКОВО-МЕМБРАНОЗНИЙ – див.: С. ви-
разково-некротичний Венсана.

С. ВИРАЗКОВО-НЕКРОТИЧНИЙ ВЕНСАНА 
(H. VINCENT) – С., який спричинюється симбіозом 
веретенопо дібної бактерії та звичайної спірохети по-
рожнини рота; виникненню захворювання сприяє зни-
ження загальної опірності орґанізму, гіпоавітаміноз та 
ін.; хворіють, звичайно, особи молодого віку; на почат-
ку хвороби підвищується температура тіла до 37,5–38°, 
спостерігається болючість та кровоточивість ясен, по-
являється підвищене слиновиділення, гнильний запах 
із рота; катаральні явища на слизовій оболонці перехо-
дять у виразковий процес (ґанґренозний стоматит), який 

 СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ЕМБРІОНАЛЬНІ – СТОМАТИТ ВИРАЗКОВО-НЕКРОТИЧНИЙ ВЕНСАНА



987

частіше починається з ясневого краю і поширюється на 
інші ділянки слизової оболонки рота.

СТОМАТИТ ГЕРПЕТИЧНИЙ – гострі болючі пу-
хиркові висипи на слизовій оболон ці рота або червоній 
облямівці губ, збуд ником яких є вірус простого герпе-
су.

С. ТРАВМАТИЧНИЙ – С., який розвивається вна-
слідок механічної травми, дії хімічних або фізичних 
пошкоджуючих факторів; прояви С. т. залежать від ви-
ду подразнення, інтенсивності та тривалості дії, а також 
від опірності орґанізму.

С. ФУЗОСПІРОХЕТОЗНИЙ – див.: С. виразково-
некротичний Венсана.

С. ХРОНІЧНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ АФТОЗ-
НИЙ – болючі одиничні виразкування (афти), які го-
стро розвиваються на рухливій слизовій оболонці ро-
та; невеликі афти, менші 1 см у діаметрі – поширеніша 
форма висипів; за хворювання починається появою не-
великих овальних ерозій з незначно піднятими краями, 
оточених вузькою гіперемованою облямівкою; період 
болючих афт триває 3–4 дні, потім симптоми слабша-
ють і через 7–10 днів заживають без утворення рубця; 
при тяжкому загостренні спостерігається загальне не-
здужання, гарячка і лімфаденопатія.

СТОМАТО- – див.: Стомат-.
СТОМАТОЛОҐ – лікар-фахівець зі стоматолоґії.
СТОМАТОЛОҐ-ОРТОПЕД – лікар-стоматолоґ, 

який має підготовку з діаґностики порушень цілості і 
функції зубів та щелеп, їх лікування шляхом протезу-
вання і застосування замінюючих або реґулюючих апа-
ратів.

СТОМАТОЛОҐ-ХІРУРҐ – лікар-сто матолоґ, який 
має підготовку з діаґностики і лікування хвороб та 
пошкоджень орґанів порожнини рота і щелепно-лицьо-
вої ділянки з застосуванням хірурґіч них методів.

СТОМАТОЛОҐІЧНА ТЕХНІКА – сукупність тех-
нічних пристроїв, апаратів, приладів, пристосувань для 
обладнання стоматолоґічних кабінетів та зуботехніч них 
лабораторій.

СТОМАТОЛОҐІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – 
спеціальні інструменти, призначені для клінічного об-
стеження та лікування захворювань порожнини рота і 
зубів; використовуються в терапевтич ній, хірурґічній і 
ортопедичній стома то лоґії, а також для зуботехнічних 
робіт.

СТОМАТОЛОҐІЯ – галузь медицини, що вивчає 
хвороби порожнини рота, методи їх профілактики і лі-
кування; розрізняють кілька основних розділів С.: тера-
певтичну, хірурґічну, ортопедичну з ортодонтією і ма-
теріалознавством, С. дитячого віку, військову С.

С. ДИТЯЧОГО ВІКУ – розділ С., який вивчає фор-
мування та розвиток орґанів і тканин щелепно-лицьо-
вої ді лянки в дитини, а також розробляє і за стосовує 
методи профілактики, діаґностики та лікування захво-
рювань, аномалій зубів, щелеп, слизової оболонки ро-
та в дітей.

С. ОРТОПЕДИЧНА – розділ С., який вивчає пору-
шення цілості та функцій зу бів та щелеп, їх діаґности-

ку і розробляє методи профілактики та лікування шля-
хом протезування, а також застосування замінюючих і 
ре ґулюючих апаратів.

С. ТЕРАПЕВТИЧНА – розділ С., що вивчає захво-
рювання зубів, навколозубних тканин та слизової обо-
лонки рота, розробляє методи їх діаґностики та лікуван-
ня, спрямовані на збереження структури і функції.

С. ХІРУРҐІЧНА – розділ С., який вивчає захворю-
вання та пошкодження орґанів порожнини рота та ще-
лепно-лицьової ділянки, розробляє методи їх діаґнос-
тики, лікування, у тому числі і оперативні методи лі-
кування; С. х. включає хірурґію зубів, гнійну хірурґію 
порожнини рота, щелепно-лицьової і шийної ділянок, 
лікування пухлин порожнини рота і щелепно-лицьо-
вої ділянки, травм щелепно-лицьової ділянки, усунен-
ня вроджених і набутих дефектів, відновну (пластич-
ну) хірурґію.

СТОМАТОНЕВРОЛОҐІЯ – розділ невропатолоґії 
і стоматолоґії, що вивчає захворювання нервової систе-
ми, пов’язані з патолоґічними процесами зубів, щелеп 
та порожнини рота.

СТОМАТОСКОПІЯ – огляд слизової оболонки по-
рожнини рота за допомогою спеціальних оптичних при-
строїв.

СТОМАТОРАҐІЯ – кровотеча із ясен.
СТОМАТОЦИТ – форма еритроцита. С. розви-

вається із дискоцита внаслідок метаболічних порушень 
у клітині. Транс фор мація починається зі згладжування 
контура дискоцита з одного боку; еритроцит стає купо-
лоподібним, потім угнута частина клітини зменшується, 
і еритроцит набуває сферичної форми. У нормі С. ста-
новлять 2–5 % еритроцитів.

СТОМЛЕННЯ – тимчасове зменшення функціо-
нальних можливостей орґанізму (фізіолоґічної систе-
ми, орґана), яке викликане інтенсивною або тривалою 
працею і проявляється зниженням праце здатності.

СТОМЛИВІСТЬ – властивість фізічного та розумо-
вого навантаження викликати стомлення.

СТОМЛЮВАНІСТЬ – властивість орґанізму (фізіо-
лоґічної системи, орґану) бути схильним до стомлення.

СТОМЛЮВАНІСТЬ М’ЯЗОВА ПАТОЛОҐІЧ-
НА – пришвидшений розвиток стомлення м’язів; спос-
терігається при міастенії.

СТОМЛЮВАНІСТЬ ПСИХІЧНА – пришвидшене 
зниження розумової працездатності при навантаженні; 
психічний компонент астенічного синдрому.

СТОРОННІ ПРЕДМЕТИ – предмети або їхні час-
тини, які потрапили в орґанізм внаслідок пошкодження 
покри вів або через природні отвори і залишилися в тка-
нинах, порожнинах тіла або в просвіті порожнинного 
орґана, а також різні ендопаразити, комахи та конкре-
менти, що утворилися в орґанізмі; С. п. є чу жорідними 
орґанізму.

СТОХАТИЧНИЙ – імовірний, випадковий.
СТОЯЧИЙ СИМПТОМ – загальне  позначення 

проявів психічних захворювань у вигляді безглуздих 
висловлювань,  дій або рухів хворого, які стереотипно  
повторюються і не зумовлені ситуацією.
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СТРАБІЗМ – косоокість; розлад координованого ру-
ху очей; відхилення одного ока від осі іншого ока.

СТРАБОМЕТРІЯ – вимірювання кута косоокості.
СТРАВОХІД (ESOPHAGUS) – частина травного 

каналу між глоткою і шлунком; являє собою м’язовий 
канал, який у дорослої людини має довжину в середньо-
му 25 см; у С. розрізняють три частини: шийну, грудну 
і черевну; стінку С. утворюють слизова оболонка, під-
слизова основа, м’язова оболонка і адвентиційна обо-
лонка (у черевній частині – підсерозна і серозна об-
лонки).

СТРАВОХІД ГВИНТОПОДІБНИЙ – див.: Баршо-
ня – Тешендорфа синдром.

СТРАВОХІД ЗВИВИСТИЙ – див.: Баршоня – Те-
шендорфа синдром.

СТРАВОХІД КОРОТКИЙ ВРОДЖЕНИЙ – вада 
розвитку, при якій дистальний відділ стравоходу висте-
лений слизовою оболонкою шлунка.

СТРАВОХІД ЧОТКОПОДІБНИЙ – див.: Баршо-
ня – Тешендорфа синдром.

СТРАВОХІД ШТОПОРОПОДІБНИЙ – див.: Бар-
шоня – Тешендорфа синдром.

СТРАВОХІД ШТУЧНИЙ – орґан або частина його, 
яка використовується для створення шляхом пластичної 
операції нового шляху проходження їжі з глотки в ниж-
черозташовані відділи травного тракту.

СТРАВОХІДНИЙ ЗАТЯГАЧ НИЖ НІЙ – структу-
ра слизової оболонки розміром 2–4 мм, частіше врод-
жена, що викликає кільцеподібне звуження дистальної 
частини стравоходу на межі плоского і циліндричного 
епітелію.

СТРАВОХ І ДНИЙ  ОТВ І Р  ( H I AT U S 
ESOPHAGEUS) – отвір у поперековій частині діафраґ-
ми, через який проходять стравохід та блукаючі нерви; 
розміщений між ніжками діафраґми, допереду, вище і 
дещо лівіше аортального отвору.

СТРАВОХІДНІ МЕМБРАНИ – тонкі перемички із 
слизової оболонки, що ростуть поперек просвіту стра-
воходу; мембрани інколи розвиваються при нелікованій 
залізодефіцитній анемії або рідкіс ніше без явної анемії; 
розміщуючись, як правило, у верхній частині стравохо-
ду, во ни викликають дисфаґію для твердої їжі. 

СТРАВОХОДУ РОЗРИВ – розрив стінки стравоху 
може бути ятроґенним, як ускладнення ендоскопії або 
інших інструментальних методів дослідження; спонтан-
ний розрив стравоходу (синдром Бурхаве) являє собою 
катастрофічний стан з високою летальністю; перфорація 
або розрив стравоходу ускладнюються медіастинітом і 
ексудативним плевритом.

СТРАЖЕСКО (М. Д. СТРАЖЕСКО) «ГАРМАТ-
НИЙ ТОН» – різко підсилений перший тон серця, який 
виникає внаслідок збігу в часі систоли передсердь та 
шлуночків; спостерігається при повній атріо-вентрику-
лярній дисоціації. 

СТРАЖЕСКО (М. Д. СТРАЖЕСКО) СИМПТОМ 
(1) – при перкусії визначається горизонтальніше, ніж у 
нормі, розташування тимпанічної зони шлунка при од-
ночасному значному її розширенні вправо, інколи – до 

передньої пахвової лінії; при цьому нижня межа печін-
кової тупості набуває вигляду півмісяцевої  угнутої лінії; 
ознака виражених форм периґастриту.

СТРАЖЕСКО (М. Д. СТРАЖЕСКО) СИМПТОМ 
(2) – при аускультації чується додатковий тон на верхів-
ці серця в прото- або мезодіастолі («ритм галопу»); оз-
нака послаблення лівого шлуночка серця при аорталь-
ній недостатності.

СТРАЖЕСКО (М. Д. СТРАЖЕСКО) СИМПТОМ 
(3) – при натискуванні на VІІІ–ХІ, а також справа від Х–
ХІ грудних хребців спостерігається болючість; ознака 
пухлини головки підшлункової залози.

СТРАЙКЕРА – ХЕЛБЕЙЗЕНА (G. V. STRY KER – 
W. A. HALBEISEN) СИНДРОМ – еритематозний де-
рматит і макроцитарна анемія, які розвиваються у ви-
падках дефіциту вітамінів групи В; хворіють переваж-
но люди середнього віку, які тривалий час не отриму-
вали повноцінного харчування; на ранніх стадіях за-
хворювання шкіра блідо-плямиста або з дифузною, 
поверхневою, сверблячою, сухою чи везикулярною 
еритемою на обличчі, бокових поверхнях шиї, верхній 
частині грудної клітки і під пахвами; на більш пізніх 
стадіях висипи зливаються, пухирці зникають, шкіра 
потовщується і стає набряклою; у крові – макроцитар-
на анемія.

СТРАНҐУЛЯЦІЙНА БОРОЗНА – смуга втискуван-
ня шкіри, яка утворюється внаслідок стискування від-
повідної частини тіла. 

СТРАНҐУЛЯЦІЯ – задушення, защемлення, задав-
лення петлею.

СТРАНҐУРІЯ – утруднене, таке, що відбувається з 
тенезмами, болюче сечовипускання краплями; витікан-
ня сечі краплями.

СТРАНСЬКОГО (E. STRANSKY) ІНТРАПСИХІЧ-
НА АТАКСІЯ – див.: Атаксія інтрапсихічна.

СТРАНСЬКОГО (E. STRANSKY) НООПСИХЕ – 
інтелектуальний, розумний бік психічної діяльності.

СТРАНСЬКОГО (E. STRANSKY) РЕФЛЕКС – при 
пасивному відведенні мізинця спостерігається розгинан-
ня великого пальця; у дітей у віці до 2 років – фізіолоґіч-
ний рефлекс; у більш пізньому віці є ознакою ураження 
пірамідних шляхів.

СТРАНСЬКОГО (E. STRANSKY) ТИМОПСИ-
ХЕ – емоційно-вольова сфера психічної діяльності лю-
дини.

СТРАНСЬКОГО – РЕҐАЛА (E. STRAN SKY – 
A. C. RE GALA) СИНДРОМ – див.: Странського – Ре-
ґала хвороба.

СТРАНСЬКОГО – РЕҐАЛА (E. STRAN SKY – 
A. C. REGALA) ХВОРОБА – різні форми родинної 
гемолітичної ане мії, яка спостерігається в мешканців 
Малайських островів.

СТРАСБЕРДЖЕРА – ХОКІНСА – ЕЛДРІДЖА 
(A. K. STRASBURGER – M. J. HAWKINS – R. ELD-
RIDGE) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадку-
вання за аутосомно-домінантним типом) аномалій; спос-
терігається симетрична симфаланґія проксимальних фа-
ланґ усіх пальців кистей і ступень; різні дисфаланґії та 
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скелетні аномалії; часто – синдактилія, косоокість, ко-
роткозорість; внаслідок аномалій внутрішнього вуха 
поступово проґресує порушення слуху.

СТРАССБЕРҐА (STRASSBERG) ФОЛІКУЛЯР-
НИЙ ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ КЕРАТОДЕРМІТ – див.: 
Кератоз фолікулярний атрофічний.

СТРАТИҐРАФІЯ – див.: Томоґрафія.
СТРАТИФІКАЦІЯ – розміщення чогось шарами, 

шаруватість.
СТРАХИ НІЧНІ – розлад сну в дітей, при якому ди-

тина, що спокійно заснула, раптово схоплюється, кри-
чить, плаче, шукає захисту, не впізнає оточуючих; мо-
же бути проявом продромального періоду інфекційного 
захворювання, хронічної хвороби шлунково-кишкового 
тракту або носоглотки; у деяких випадках С.н. зустрі-
чаються в дорослих; Н.с., як правило, переривають IV 
стадію сну без швидких рухів очима; нерідкісно вони 
супроводжуються ходінням під сну, і можуть бути особ-
ливим видом гіпнаґоґічних феноменів на фоні частко-
вого пробудження від глибокого сну; у дорослих Н.с., 
як правило, пов’язані з психічними переживаннями або 
алкоголізмом.

СТРЕМІНЦЕ – одна з чотирьох слухових кісточок, 
яка розміщена в середньому вусі; передає звукові ко-
ливання з бара банної перетинки переддвер’ю внутрі ш-
нього вуха.

СТРЕПТО- (грец. streptos – кручений; ланцюжок) – 
частина складних слів, яка означає «кручений; такий, 
що має вигляд ланцюжка», «такий, що належить до 
стрептококів».

СТРЕПТОБАЦИЛЬОЗ – див.: Хейверхільська га-
рячка.

СТРЕПТОДЕРМІЯ – піодермія, яка викликається 
стрептококами.

СТРЕПТОДЕРМІЯ ЕРИТЕМАТОЗНО-СКВА-
МОЗНА – див.: Лишай обличчя простий.

СТРЕПТОДЕРМІЯ СУХА – див.: Лишай облич-
чя простий.

СТРЕПТОКОКИ – бактерії роду Streptococcus, ро-
дини Streptococcaceae; С. – ґрампозитивні, факульта-
тивні анаероби, кулеподібні або овальні клітини роз-
міром 0,6–1,0 мкм, які утворюють ланцюги різної дов-
жини; розрізняють β-гемолітичні, α-гемолітичні і γ-не-
гемолітичні С.; різноманітність форм проявів стрепто-
кокової інфекції коливається залежно від особливос-
тей збудника і в першу чергу – від його вірулентності, 
умов формування вогнища інфекції та стану орґанізму 
інфікованої людини; С. серолоґічної групи А належать 
до числа найпоширеніших збудників великої кількості 
різних захворювань людини (гостра анґіна, хронічний 
тонзиліт, скарлатина, фаринґіт, бешиха, піодермія, вас-
куліти, гнійні ураження орґанів і тканин, різні форми 
ревматичних процесів у життєво важливих орґанах, 
постстрептококовий ґломерулонефрит, некротичний 
фасцит, некротичний міозит, синдром токсичного шо-
ку та ін.).

СТРЕПТОЛІЗИНИ – токсини, які виді ляються де-
якими групами стрептококів і викликають гемоліз.

СТРЕПТОМІЦИНИ – антибіотики групи амі-
ноґлікозидів, які продукуються актиноміцетами видів 
Streptomyces.

СТРЕПТОСТАФІЛОДЕРМІЯ – піодермії, збудни-
ками яких є одночасно стрептококи і стафілококи.

СТРЕПТОТРИХОЗ – див.: Нокардіоз.
СТРЕПТОЦЕРКОЗ – гельмінтоз, який належить 

до групи філяріатозів; спричинюється Dipetalonema 
streptocerca; личинки збудника паразитують у шкірі, а 
дорослі особини – у підшкірній тканині; клінічно про-
являється набряком та свербежем уражених тканин. 

СТРЕС – комплекс однотипних реакцій орґанізму, 
спрямованих на переборення шкідливої дії надзвичай-
них подразників і підвищення на деякий час його не-
специфічної стійкості; клінічний синдром, який спос-
терігається при С., – загальний адаптаційний синдром 
може мати три стадії розвитку: стадію тривоги, при якій 
відбувається мобілізація сил орґанізму; стадію резис-
тентності; стадію виснаження, яка спостерігається при 
дії інтенсивного подразника або при тривалій дії слаб-
кого подразника, а також при функціональній слабкості 
адаптивних механізмів орґанізму; при цьому синдром 
набуває патоґенного характеру.

СТРЕС ЕМОЦІЙНИЙ – стрес, який виник внаслі-
док емоційного збудження.

СТРЕСОР – несприятливий фактор зовнішнього або 
внутрішнього середовища, який спричиняє стан напру-
ження (стресу) в орґанізмі.

СТРИДОР – фізикальна ознака обструкції верхніх 
дихальних шляхів; має характер музичного звуку, який 
чути без стетоскопа; виникає або тільки при глибокому 
диханні і в основному на вдиху, або і на вдиху і на види-
ху; С. може бути одним з проявів розвитку загрозливої 
для життя обструкції верхніх дихальних шляхів; у ді-
тей причиною С. частіше буває патолоґія надгортанни-
ка; у дорослих його можуть викликати різні патолоґічні 
процеси, які зумовлюють обструкцію верхніх дихаль-
них шляхів, наприклад, набряк у ділянці голосової щі-
лини, пухлина, аспірація чужорідного тіла або заглот-
ковий абсцес.

СТРИДОЗ ВРОДЖЕНИЙ – захворювання, зумо-
влене недорозвитком або аномалією розвитку гортані 
чи трахеї; проявляється з перших днів життя свистячим 
шумом під час вдиху; без лікування проходить протягом 
першого–другого року життя.

СТРИДУЛЬОЗНИЙ – такий, що свистить, ши-
пить.

СТРИЖНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХВОРОБА – мор-
фолоґічна форма вродженої непроґресуючої міопатії; 
характеризується наявністю в м’язових волокнах цент-
ральних ділянок, які забарвлюються еозином більш ін-
тенсивно, позбавлені ґлікоґену і ферментативної актив-
ності; стрижень при електронно-мікроскопічному до-
слідженні являє собою аморфні, неправильно розміщені 
фраґменти міофіламентів і Z-ліній.

СТРИКТУРА – див.: Стеноз.
СТРИХНІЗМ – гостре отруєння стрихніном або 

насінням рослини Strychnos nux vomica; проявляється 

 СТРАССБЕРҐА ФОЛІКУЛЯРНИЙ ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ КЕРАТОДЕРМІТ – СТРИХНІЗМНИЙ



990

клонічними, а потім тетанічними судомами з опістото-
нусом, тризмом, судомним скороченням мускулатури 
рук з характерним стисненням кистей рук у кулак; при 
тяжких отруєннях – смерть внаслідок тонічної судоми 
дихальної мускулатури.

СТРІАРНИЙ – такий, що стосується смугастого ті-
ла. 

СТРІАРНИЙ СИНДРОМ – див.: Гіперкінетико-гі-
потонічний синдром.

СТРІАТУМ (CORPUS STRIATUM) – парне скуп-
чення сірої речовини в товщі півкуль головного мозку, 
яке складається із хвостатого і сочевицеподібного ядер, 
розділених прошарком білої речовини – внутрішньою 
капсулою.

СТРІОПАЛІДАРНА СИСТЕМА – див.: Екстра-
пірамідна система.

СТРІОПАЛІДУМ – див.: Екстрапіра мідна систе-
ма.

СТРОБОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ – виникнення зо-
рової ілюзії нерухомості або несправжнього руху пред-
мета при його переривчастому (з певною періодичніс-
тю) візуальному спостереженні.

СТРОБОСКОПІЯ – дослідження швидких рухів 
предметів, що ґрунтується на, так званому, стробоскопіч-
ному ефекті.

СТРОМА – сполучнотканинна основа орґанів та 
тканинних утворів.

СТРОМАТОЛІЗ – див.: Стромоліз.
СТРОМОЛІЗ – повний розпад еритроцита при ге-

молізі.
СТРОНА – СКОТТА (W.H.W. STRA CHAN – 

H. H. SCOTT) СИНДРОМ – форма поліневриту в 
мешканців Ліберії; спостерігається переважно в період 
тропічних дощів; захворювання, як правило, починаєть-
ся симптомами арибофлавінозу; з часом приєднується 
невролоґічна симптоматика, яка переважно має симет-
ричний характер: парестезії та болючі дизестезії кінці-
вок; відчуття тяжкості та слабкості в кінцівках, тяжка 
атаксія; у кінцевих стадіях – астазія; атаксія тіла і верх-
ніх кінцівок;симптоми, як правило, зникають після зби-
рання рису в період посухи.

СТРОНҐІЛОЇДОЗ – гельмінтоз, що належить до 
нематодозів; збудником С. є нематода Strongyloides 
stercoralis; джерелом інвазії є хвора людина, а також со-
бака; людина заражається С. при контакті з ґрунтом, в 
який потрапили личинки гельмінта і розвились у ній до 
інвазивної стадії, а також при вживанні води та харчових 
продуктів, забруднених личинками; у перебігу С. виді-
ляють гостру і хронічну фази; у гострій фазі спостері-
гається гарячка, шкірні висипи ексудативного або полі-
морфного характеру, явища бронхіту, інколи з астма-
тичним компонентом, рідше пневмонія, болі в череві, 
розлад випорожнення; характерна висока еозинофілія з 
помірним або високим лейкоцитозом; у хронічній стадії 
захворювання розвивається за одним із трьох варіантів: 
за типом хронічного рецидивуючого ґастродуоденіту; з 
явищами ґастродуоденіту і симптомами хронічного хо-
лециститу; переважно з алерґічними проявами – шкір-

ними висипами, астматичним бронхітом, артралґіями, 
високою еозинофілією крові, в окремих хворих – з роз-
витком ауто імунної тромбоцитопенії. 

СТРОНЦІЙ – Sr; хімічний елемент періодичної сис-
теми Менделєєва, підгрупи лужноземельних металів; 
один з найбільш довгоживучих радіоактивних продук-
тів розщеплення урану; природний С. складається із чо-
тирьох стабільних ізотопів з масовими числами 84, 86, 
87 і 88.

СТРОСА (I. STRAUS) СИМПТОМ – диференцій-
но-діаґностична ознака периферійного і центрального 
паралічу ли цьо вого нерва: якщо впорскувати пілокар-
пін хворому з периферійним паралічем, то на паралі-
зованому боці значно зменшиться виділення поту; при 
паралічі центрального типу відмінності не спостеріга-
ються.

СТРОФУЛЮС – алерґічний дерматоз, яким пе-
реважно хворіють діти у віці від 3 місяців до 3 років; 
при С. на шкірі, переважно розгинальних поверхонь 
кін цівок, тулуба, рідше – обличчя, волосистої частини 
голови появляються пухирі, у центрі яких виявляється 
папула з везикулою в центрі (серопапула), діаметром 
2–3 мм; через 6–12 годин пухир зникає, залишається се-
ропапула, після розсмоктування якої тимчасово збері-
гається гіперпіґментація; можливі еритемоуртикальні і 
бульозні форми; захворювання характеризується реци-
дивуючим перебігом, сильним нападоподібним свербе-
жем, помірною поліаденопатією.

СТРУКТУРА – внутрішня будова чогось, певний 
взаємозв’язок складових частин цілоґо.

СТРУМА – 1) позначення пухлинопо дібних та пух-
линних дифузних розростань ендокринних залоз та де-
яких паренхіматозних орґанів; 2) див.: Зоб.

СТРУМА ДЕРЕВ’ЯНИСТА – див.: Тиреоїдит фіб-
розно-інвазивний.

СТРУМА РІДЕЛЯ – див.: Тиреоїдит фіброзно-ін-
вазивний.

СТРУМА ТВЕРДОЗАЛІЗНА – див.: Тиреоїдит фіб-
розно-інвазивний.

СТРУМА ХАШІМОТО – див.: Хашімото тиреої-
дит.

СТРУМА ЯЄЧНИКА – різновид доброякісних те-
ратом яєчника, в яких тиреоїдна тканина переважає 
або складає значний компонент пухлини. Морфолоґіч-
но С. я. ідентична будові тканини щитоподібної залози, 
складається з численних порожнин, що містять колоїд і 
вистелені кубічним епітелієм. У деяких випадках спос-
терігаються ознаки гіпертиреозу. Маліґнізація зустрі-
чається рідкісно.

СТРУМЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення всього 
зоба або деякої його частини.

СТРУМІТ – запалення збільшеної внаслідок зоба 
щитоподібної залози.

СТРУМОЗНИЙ – такий, що стосується зоба, стру-
ми.

СТРУНИ СИМПТОМ – при уроґрафії чи рет-
роґрадній пієлоґрафії спостерігається відсутність фізіо-
лоґічних вигинів рентґенолоґічної тіні сечоводу, що зу-
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мовлено риґідністю його ураженої стінки; ознака тубер-
кульозу нирки і сечовивідних шляхів.

СТРУНСЬКОГО (M. STRUNSKY) СИМПТОМ – 
якщо хворому швидко зігнути пальці ступні, то вини-
кає біль; у здорової людини цей рух безболісний; ознака 
ураження передплесна.

СТРУП – шар крові, яка зсілася, або некротизованої 
тканини, яка затверділа; прикриває дефект шкіри.

СТРУС – закрите механічне пошкодження окремих 
орґанів і тканин або всього орґанізму, яке характеризуєть-
ся порушенням їхніх функцій без грубих морфолоґічних 
змін; в основі патоґенезу С. лежать розлади кровообігу 
у вигляді спазму і наступного паретичного розширення 
дрібних кровоносних судин з явищами стазу.

С. ГОЛОВНОГО МОЗКУ – форма закритої трав-
ми мозку, яка розвивається при одномоментній корот-
кочасній дії механічної енерґії на головний мозок, що 
перебуває в замкнутій порожнині черепа; при цьому 
безпосередня дія кінетичної енерґії на тканину мозку 
поєднується з гідродинамічною дією на неї, що зумов-
лено різкими змінами внутрішньочерепного тиску і пе-
реміщенням церебро спінальної рідини в порожнині че-
репа і шлуночках мозку, а також крові в його судинній 
системі; С. г. м. проявляється втратою свідомості, яка 
може бути миттєвою і продовжуватися кілька секунд 
або хвилин; ретроґрадною і антеґрадною амнезією, го-
ловним болем, нудотою, блюванням, запамороченням, 
менінґеальними явищами, які досить швидко реґре-
сують, негрубими, але виразними симптомами з боку 
стовбурових структур мозку, веґетативними порушен-
нями.

С. ГРУДНОЇ КЛІТКИ – симптомокомплекс, який 
розвивається при місцевому С. орґанів грудної порож-
нини; загальний стан хворого тяжкий, грудна клітка пе-
ребуває у стані судомної експірації; дихальні рухи нерів-
номірні, спостерігається різка задишка, часто кашель та 
кровохаркання, ціаноз, пульс аритміч ний, ниткоподіб-
ний; свідомість, як правило, збережена.

С. ЗАГАЛЬНИЙ ОРҐАНІЗМУ – симптомокомп-
лекс, який проявляється ознаками С. окремих орґанів 
і тканин і нагадує клінічну картину шоку; спостері-
гається зниження артеріального тиску, тахікардія або 
брадикардія, загальна слабкість, адинамія, запаморо-
чення, головний біль, парези кінцівок (швидко про-
ходять), тривалі неврити, зниження слуху і зору, аж 
до глухонімоти різної тривалості, порушення сну, змі-
ни електрокардіоґрами, розлади шлунково-кишкового 
тракту, мікро- і макрогематурія, затримка сечовипус-
кання; подразнення симпатичної і парасимпатичної не-
рвової системи може призвести до порушень крово-
обігу, дихання, функцій ендокринної системи, обміну 
речовин; тяжкий С. з. о. може призвести до рефлектор-
ного паралічу дихального і судиннорухового центрів 
і смерті.

С. НЕРВІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ – симптомокомп-
лекс, який розвивається при С. периферійних нервів; 
спостерігаються чутливі і рухові порушення в ді  лянці, 
що іннервується ураженими нер вами.

С. СПИННОГО МОЗКУ – симптомокомплекс, який 
розвивається при місцевому С. спинного мозку; клініч-
но проявляється параплеґіями або парапарезами та по-
рушенням чутливості. 

С. ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ – симптомокомп-
лекс, який розвивається при місцевому С. орґанів черев-
ної порожнини; часто клінічно проявляється симптома-
ми гострого живота.

СТУДЕНТІВ ХВОРОБА – див.: Мононуклеоз ін-
фекційний.

СТУКА (B. STOOKEY) СИМПТОМ – при натис-
куванні через черевну стінку на нижню порожнисту ве-
ну наростає тиск спинномозкової рідини.

СТУЛЮВАННЯ ПОВІК СИМПТОМ – однобіч-
не замружування, яке підсилюється при спробі підня-
ти повіку хворого; ознака ураження лобної частки ве-
ликого мозку.

СТУПНЯ (PES) – кінцевий відділ нижньої кінців-
ки, що служить опорою при стоянні та пересуванні; у 
С. виділяють тил С., підошву С., які віділені медіаль-
ним і латеральним краями С., і пальці; задню части-
ну С. складає п’яткова ділянка; складається з заплесна, 
плесна і пальців.

С. ВАЛЬҐУСНА – патолоґічні зміни С., які харак-
теризуються відведенням її переднього відділу, прона-
цією п’ятки, підняттям зовнішнього краю; С. в. може 
бути вродженою, паралітичною, розвиватися внаслі-
док травми або мати статичний характер; захворю-
вання схиль не до проґресування і різко порушує фун-
кцію ступень, викликаючи болі при ходьбі, втомлю-
ваність. 

С. ВАРУСНА – патолоґічні зміни С., які характери-
зуються поєднанням приведення та супінації С.; при цьо-
му опорою є її латеральний край; частіше зустрічаєть-
ся як наслідок травми або при паралічі малоґомілково-
го м’яза.

С. ДІАБЕТИЧНА – анатомо-функціональні зміни 
С., зумовлені діабетичною невропатією, анґіопатією та 
остеопатією, на фоні яких розвиваються гнійно-некро-
тичні процеси.

С. КІГТЕПОДІБНА – деформація С., яка харак-
теризується її різким розгинанням; при цьому пальці 
розігнуті в плеснофаланґових та зігнуті у міжфаланґо-
вих суглобах; ознака пошкодження великогомілкового 
нерва на стегні.

С. КІНСЬКА – контрактура гомілкового-ступневого 
суглоба, при якій спостерігається фіксація С. у позиції 
підошовного згинання; С. к. може розвиватися внаслі-
док ураження гомілково-ступневого суглоба, ураження, 
яке викликало укорочення литкового м’яза; при парезі 
або паралічі розгиначів ступні; у ослаблених хворих, у 
результаті тривалого (тижні і місяці) підошовного зги-
нання ступнів, що викликане зовнішнім впливом; при 
заміщенні рубцем великих дефектів шкіри, м’язів та су-
хожилків у ділянці гомілки; внаслідок спастичного ско-
рочення литкового м’яза.

С. МАДУРСЬКА – див.: Мадурська ступня.
С. МАРШОВА – див.: Маршова ступня.
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СТУПНЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНА – див.: Маршова 
ступня.

С. ПЛОСКА – див.: Плоскостопість.
С. ПЛОСКОВАЛЬҐУСНА – поєднання змін, які ха-

рактерні для вальґусної ступні, та плоскостопості.
С. ПОРОЖНИСТА – патолоґічні зміни С., які ха-

рактеризуються надмірно високим поздовжнім склепін-
ням, при якому опорними точками С.  є п’яткова кістка і 
голівки плеснових кісток; голівка І плеснової кістки різ-
ко опущена до підошви, підошовний апоневроз укоро-
чений і напружений; С. п. вродженого походження зус-
трічається рідко; частіше спостерігається її поєднання 
з кінською ступнею при паралітичних деформаціях на 
ґрунті поліомі єліту, мієлодисплазії, хворобах Фрідрейха, 
Шарко – Марі, спастичних паралічах та ін.; С. п. часто 
супроводжується розгинально-згинальною контракту-
рою пальців (молоткоподібні пальці).

С. ПРИВЕДЕНА – деформація С., частіше вродже-
ного характеру, яка характеризується приведенням пе-
реднього її відділу (плеснових кісток та пальців).

С. П’ЯТКОВА – контрактура гомілково-ступневого 
суглоба, при якій спостерігається різке фіксоване розги-
нання С.; опора відбувається на горб п’яткової кістки, 
активне згинання відсутнє; деформація частіше всього 
відбувається на ґрунті поліомієліту при паралічі заднь-
ої групи м’язів.

С. ТРАНШЕЙНА – особлива форма відмороження 
нижніх кінцівок, яка виникає при помірному (темпера-
тура повітря вище нуля), але неперервному тривалому 
або повторному охолодженні ніг; розрізняють 4 фази ди-
наміки ураження; І фаза виникає після 12–15 днів пере-
бування на холоді в мокрому взутті, але інколи і швид-
ше (через 3–4 дні); характеризується парестезіями та 
спонтанними болями в ступнях, порушенням всіх видів 
чутливості на ступнях; ІІ стадія – набряк, який супро-
воджується незначною гіперемією шкіри, особливо на 
пальцях; ІІІ стадія – утворення фліктен з жовтим дра-
глистим або гемораґічним випотом, які локалізуються, 
головним чином, на, пальцях і у підошовній складці; 
некроз може поширюватися; після відторгнення струпів 
утворюються виразки, які досить довго не загоюють-
ся; ІV стадія характеризується глибоким некрозом, який 
часто переходить у вологу ґанґрену або ускладнюється 
анаеробною інфекцією.

С. ФРІДРЕЙХА – див.: Фрідрейха ступня.
СТУПОР – стан рухової і психічної  загальмова-

ності; повна нерухомість і байдужість без втрати свідо-
мості; такі хворі часто упродовж цілих тижнів або мі-
сяців лежать у ліжку, не змінюючи своєї пози, не від-
повідаючи на питання, а інколи відмовляються від їжі; 
спостері гається при кататонії, депресивній фазі маніа-
кально-депресивного психозу та ін.; залежно від пси-
хопатолоґічних проявів або нозолоґічної належності 
психічної хвороби, при якій виникає С., виділяють такі 
його форми: кататонічний С., психоґенний С., депресив-
ний С. (меланхо лічний С., або меланхолічне заціпенін-
ня), галюцинаторний С., апатичний С., маніакальний С., 
алкогольний С., епілептичний С.

С. АЛКОГОЛЬНИЙ – С., який спо стерігається пе-
реважно при алкольному онейроїді, що супроводжуєть-
ся зоровим псевдогалюцинозом; хворі виглядають сон-
ливими або відстороненими, на питання відповідають 
односкладово, час тіше мовчать; вираз обличчя застиг-
лий і тупий або появляється вираз боязні, здивування, 
заклопотаності, зацікавленості; м’язовий тонус зниже-
ний, частіше спостерігається субступор, який виникає 
на висоті розвитку гострого вербального галюцинозу 
депресивного змісту; тривалість С. а. від кількох годин 
до кількох діб, субступору – від кількох хвилин до кіль-
кох годин. 

С. АПАТИЧНИЙ – С., який виникає при протра-
гованих симптоматичних психозах та інколи – на по-
чатку алкогольної енцефалопатії Ґайє – Верніке; при 
С. а. хворі лежать на спині в стані прострації та повно-
го м’язового розслаблення; вираз обличчя спустошений, 
очі широко розкриті; до оточуючого вони байдужі; на 
найпростіші питання здатні дати коротку і правильну 
відповідь, на більш складні – відповідають «не знаю» 
або мовчать; у більшості хворих збережена потьмарена 
свідомість, виникають правильні емоційні реакції; завж-
ди розвивається виражена кахексія, яка супроводжуєть-
ся профузними проносами; у ніч ний час спостерігається 
безсоння, у денний час сонливість відсутня; С. а. триває 
від 1 до 4 місяців.

С. ГАЛЮЦИНАТОРНИЙ – С., який частіше ви-
никає на висоті справжнього полівокального вербаль-
ного галюцинозу, значно рідше – при слуховому псев-
догалюцинозі, при галюцинозі Бонне та при напливі 
зорових галюцинацій на висоті делірію; С. г., звичай-
но, супроводжується різними мімічними реакціями, які 
виражають тугу, боязнь, здивування, цікавість, відсто-
роненість; мутизм може бути повним, неґативізм, зви-
чайно, відсутній; С. г. триває кілька хвилин або годин, 
інколи довше.

С. ДЕПРЕСИВНИЙ – С., який є кульмінацією іде-
аторного (розладу мислення) і моторного гальмування 
при меланхолічній депресії або розвивається на висоті 
тривожно-ажитованої депресії; зовнішній вигляд хво-
рого відбиває депресивний афект; хворі, звичайно, від-
повідають на звернення окремими вигуками, словами, 
які вимовляються пошепки, або ж реаґують найпрості-
шими рухами; С. д. супроводжується вираженим депре-
сивним маренням; інколи спостерігається онейроїдне 
потьмарення свідомості; С. д. триває кілька годин або 
тижнів, інколи довше; зустрічається при маніакально-
депресивному психозі, інволютивній меланхолії, хво-
робі Крепеліна, при шизофренії, при алкогольних га-
люцинозах.

С. ЕПІЛЕПТИЧНИЙ – С., який, як правило, появ-
ляється за різними епілептичними нападами, особливо 
серійними, пов’язаний з паморочним потьмаренням сві-
домості на висоті тяжких дисфорій; для С. е. характерна 
зміна рухової загальмованості несамовитим збудженням 
з руйнувальними діями; тривалість С. е. – кілька хви-
лин або днів; частіше закінчується раптово, після чого 
спостеріга ється повна амнезія.
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 СТУПОР КАТАТОНІЧНИЙ – С., який є проявом 
кататонічного синдрому; характеризується пасивним не-
ґативізмом або восковою гнучкістю або (при найбільш 
тяжких формах) різкою м’язовою гіпертонією з зацепе-
нілістю хворого в позі з зігнутими кінцівками.

С. МАНІАКАЛЬНИЙ – С., який поєднується з 
підвищеним настроєм хворого.

С. МЕЛАНХОЛІЧНИЙ – див.: С. депресивний. 
СТУПОРОЗНИЙ СТАН – див.: Ступор.
СТЬОЖАКИ – загальна назва цестод загону Pseudo-

phyllidae; паразитують у кишечнику ссавців та птахів; 
голівка С. має щілиноподібні присоски; проміжні стадії 
С. розвиваються в тілі ракоподібних та птахів. 

СТЮАРТА – БРАСА (K. L. STUART – G. BRAS) 
СИНДРОМ – закупорка дрібних печінкових вен, зу-
мовлена  субендотеліальним набряком або ж проліфе-
рацією сполучної тканини в стінці вени; викликаєть-
ся, як вважається, токсинами тропічних рослин Senecio 
i Crotalaria retusa, із яких у Західній Індії виготовля-
ють напій під назвою «чай кущів» (bush tea); харак-
теризується появою гострих болей у ділянці печінки 
та здуттям черева, збільшенням печінки, асцитом, ви-
раженими запорами; жовтяниця не спостерігається; у 
деяких випадках протягом 4–6 тижнів наступає пок-
ращання і нормалізація функцій печінки; в інших ви-
падках у гострій фазі виникають симптоми печінкової 
недостатності, що призводить до смерті або розвитку 
цирозу печінки.

СТЮАРТА – МОРЕЛЯ (STEWART – MOREL) 
СИНДРОМ – див.: Морґаньї синдром.

СТЮАРТА – ТРІВСА (F. W. STE WART – N. TRE-
VES) ПУХЛИНА – див.: Стюарта – Тривса синдром.

СТЮАРТА – ТРІВСА (F. W. STE WART – N. TRE-
VES) СИНДРОМ – особливий різновид лімфанґіоендо-
теліоми злоякісної, яка розвивається на фоні тривалого 
лімфостазу верхньої кін цівки.

СТЮАРТА – ХОЛМСА (J.P. STE WART – G. M. HOL-
MES) СИМПТОМ – нездатність хворого утримати зги-
нання власної руки в ліктьовому суглобі, коли дослідник 
зупинив перешкоджання цьому рухові; рука продовжує 
рух і ударяє в груди хворого; ознака ураження мозочка 
після радикальної мастектомії внаслідок раку молоч-
ної залози.

СУАЙРА (G. I. M. SWYER) СИНДРОМ – спадко-
ва ізольована дисґенезія ґонад; проявляється тільки під 
час настання статевої зрілості; яєчники від сутні і на їх-
ньому місці виявляється невелика кількість сполучної 
тканини; первинна аменорея, стерильність, ґеніталь-
ний інфантилізм; піхва зі звуженими входом, відсут-
ність жирового шару в малих соромітних губах, гіпоп-
лазія клітора; гіпотрихоз або повна відсутність волосся 
в пахвових ямках і в ділянці статевих орґанів; значне 
підвищення виділення фолікулостимулюючого гормону, 
зменшення рівня естроґенів у крові, зниження виділен-
ня 17-кетостероїдів; у деяких випадках спостерігається 
аномалія різних частин тіла, головним чином, у формі 
гіпоґонадального ґіґантського зросту з надмірно довги-

ми кінцівками або у вигляді карликового зросту; стате-
вий потяг знижений; хромосомна стать: головним чи-
ном, ХХ, але інколи зустрічається ХY, ХО та мозаїка 
типу ХО/ХХ.

СУАЙРА – ДЖЕЙМСА (P. R. SWYER – G. C. W. JA-
MES) СИНДРОМ – прояви однобічної емфіземи ле-
гень, яка виникла після повторних бронхітів або пнев-
моній.

СУБ- (лат. sub – під) – частина складних слів, яка оз-
начає «під», «біля», «майже», «помірно», «частковий», 
«залежний».

СУБАКВАЛЬНИЙ – підводний.
СУБАКУТНИЙ – такий, що протікає не гостро і не 

хронічно, займає середнє місце між цими двома проти-
лежними формами розвитку хвороби; підгострий.

СУБАЛЬТЕРНАЦІЯ – підпорядкованість.
СУБАРАХНОЇДАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 

під павутинною мозковою оболонкою.
СУБАРАХНОЇДАЛЬНИЙ КРОВОВИЛИВ – кро-

вовилив під павутинну мозкову оболонку; являє собою 
самостійну форму захворювання серед гострих пору-
шень мозкового кровообігу різної етіолоґії; виділяють 
8 етіолоґічних варінтів С. к.: аневризматичний, гіперто-
нічний, атеросклеротичний, інфекційно-токсичний, 
бластоматозний, патоге міч ний, травматичний та неві-
домої етіолоґії.

СУБАРАХНОЇДАЛЬНИЙ ПРОСТІР (CAVUM 
SUBARACHNOIDALE) – див.: Підпавутинний простір.

СУБАТМОСФЕРНА ХВОРОБА АВІАТОРІВ – 
див.: Декомпресійна хвороба.

СУБДЕПРЕСИВНИЙ СТАН – стан незначно вира-
женої депресії; характеризується зниженням настрою, 
песимістичною оцінкою подій та зниженням праце-
здатності.

СУБДЕПРЕСІЯ – див.: Субдепресивний стан.
СУБДІАФРАҐМАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 

під діафраґмою; піддіафраґмальний.
СУБДІАФРАҐМАЛЬНИЙ АБСЦЕС – див.: Під-

діафраґмальний абсцес.
СУБДУРАЛЬНА ЕМПІЄМА – накопичення гною 

в просторі між твердою і павутинною мозковими обо-
лонками.

СУБДУРАЛЬНИЙ – такий, що розміщений під 
твердою мозковою оболонкою.

СУБДУРАЛЬНИЙ ПРОСТІР (SPA TIUM SUBDU-
RALE) – щілиноподібний простір, який розміщений під 
твердою мозковою оболонкою.

СУБЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ ШАР (STRATUM SUB-
EN DOTHELIALE) – шар стінки кровоносних та лімфа-
тичних судин або ендокарду, утворений колаґеновими 
і еластичними волокнами та малодиференційованими 
клітинами зірчастої форми.

СУБЕНДОТЕЛІЙ – див.: Субендотеліальний шар.
СУБЕПЕНДІМОМА – гістолоґічний варіант епен-

дімоми; рідкісна доброякісна пухлина, що росте у виг-
ляді маленьких вузликів у стінках шлуночків мозку; гіс-
толоґічно являє собою гнізда мономорфних епендімаль-
них клітин, розміщених у волокнистій стромі.

 СТУПОР КАТАТОНІЧНИЙ – СУБЕПЕНДІМОМА



994

СУБЕРОЗ – алерґічний альвеоліт, який розвиваєть-
ся внаслідок потрапляння в дихальні шляхи грибів, що 
живуть у пилу кори пробкового дерева.

СУБ’ЄКТ – джерело активності, спрямованої на 
об’єкт; носій певного роду діяльності.

СУБ’ЄКТИВІЗМ – оцінка чого-небудь, ставлення 
до чогось залежно від особистих симпатій, настрою чи 
нахилу.

СУБ’ЄКТИВНИЙ – 1) особистий, індивідуальний; 
властивий лише даному суб’єк ту; 2) такий, що стосуєть-
ся суб’єк та, людини.

СУБ’ЄКТИВНИЙ СИМПТОМ – симптоми, що ви-
являються при опитуванні хворого: скарґи на будь-які 
неприємні або незвичні відчуття та переживання.

СУБ’ЄКТИВНІСТЬ – 1) індивідуальна особливість 
у поглядах на речі; 2) ориґінальність, властива якій-не-
будь людині; 3) відсутність об’єктивності.

СУБІКТЕРУС – найлегший ступінь жовтяниці, 
що проявляється тільки у вигляді жовтуватого відтінку 
кон’юнктиви очного яблука.

СУБІНВОЛЮЦІЯ МАТКИ – недостатній зворот-
ний розвиток матки після пологів.

СУБКЛАВІОВЕРТЕБРАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, зумовлений оклюзією підключич-
ної артерії в місці відходження від неї хребтової артерії; 
характеризується поєднанням зниження температури 
шкіри руки, ослаблення пульсу на променевій артерії та 
зниження артеріального тиску на тій же руці з явищами 
вертебро-базилярної недостатності.

СУБКЛАВІОКАРОТИДНИЙ СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, зумовлений розладами кровообігу в під-
ключичній і загальній сонній артеріях; характеризується 
поєднанням зниження температури шкіри руки, ослаб-
лення пульсу на променевій артерії, зниження артеріаль-
ного тиску, шуму у вусі, перехідних порушень зору в оці 
на тому ж боці з порушеннями чутливості і перехідними 
парезами протилежних кінцівок.

СУБКОМА – див.: Сопор.
СУБКОМПЕНСАЦІЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОС-

ТІ – форма серцевої недостатності, при якій внаслідок 
мобілізації компенсаторних механізмів основні показни-
ки гемодинаміки в спокої і при звичайному для даного 
хворого фізичному навантаженні не порушені. 

СУБКОРТИКАЛЬНИЙ – такий, що розташований 
під корою головного мозку; підкірковий.

СУБКРИПЦІЯ – частина рецепта, в якій визначаєть-
ся форма ліків та маніпуляції, які повинен виконати фар-
мацевт, щоб виготовити те, що прописано в рецепті.

СУБЛІМАЦІЙНЕ СУШІННЯ – див.: Ліофілізація.
СУБЛІМАЦІЯ – 1) процес переходу твердої речо-

вини при нагріванні в пароподібний стан; 2) трансфор-
мація психолоґічного конфлікту у спрямованість енерґії 
потягів на соціальну мету.

СУБЛІНҐВАЛЬНИЙ – такий, що розміщений під 
язиком або призначений для всмоктування в кров із-під 
язика; під’язиковий.

СУБЛЮКСАЦІЯ – вивих, при якому суглобові кін-
ці частково стикаються між собою; підвивих.

СУБМАКСИЛІТ – запалення підщелепної залози.
СУБМАНДИБУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 

під нижньою щелепою. 
СУБМІКРОСКОПІЧНИЙ – невидимий в оптич-

ний мікроскоп; об’єкт, розмі ри якого менші за довжи-
ну хвилі світла.

СУБМУКОЗНИЙ – такий, що розміщений під сли-
зовою оболонкою; підслизовий.

СУБОКЦИПІТАЛЬНА ПУНКЦІЯ – введення гол-
ки у велику потиличну цистерну з діаґностичною або 
лікувальною метою.

СУБОКЦИПІТАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
під потилицею або під потиличною кісткою; підпоти-
личний.

СУБПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – такий, що розміще-
ний під очеревиною; підочеревинний.

СУБПЕРІОСТАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 
під окістям.

СУБСЕНСОРНІ ПРОЦЕСИ – різновид психічної 
діяльності людини, яка здійснюється без участі свідо-
мості, на несвідомому рівні.

СУБСЕПСИС АЛЕРҐІЧНИЙ – захворювання ін-
фекційно-алерґічної природи, яке характеризується ви-
сокою гарячкою, поліморфним висипом, артралґією і 
нейтрофільним лейкоцитозом; в активній фазі хвороби 
спостерігаються значні змі ни гуморального імунітету 
у вигляді під вищеного вмісту IgM i IgG, а також зни-
ження комплементу; початок захворювання, як прави-
ло, гострий; перебіг С. а. буває моно- і поліциклічним; 
при моноциклічному перебігу гострі прояви хвороби 
стихають через 2–4 тижні; рецидиви не розвиваються; 
частіше спостерігається поліциклічний перебіг С. а. за-
гальною тривалістю до 4–5 років з частотою рецидивів 
1–3 рази за рік; при такому перебігу характерне приєд-
нання полісерозиту, міокардиту, пневмоніту.

СУБСЕРОЗНИЙ – такий, що розміщений під серо-
зною оболонкою; підсерозний.

СУБСКАПУЛЯРНИЙ – такий, що розміщений під 
лопаткою; підлопатковий.

СУБСТАНЦІЯ – речовина, матерія.
СУБСТИТУЦІЙНА ТЕРАПІЯ – лікування шля-

хом введення в орґанізм хворого гормонів, орґанопре-
паратів, електролітів і т. ін. при відсутності їх в орґаніз-
мі або при викликаючій захворювання нестачі цих ре-
човин.

СУБСТИТУЦІЯ – заміщення одного іншим, зви-
чайно, функціонально схожим.

СУБСТИТУЦІЯ ОРҐАНІВ – заміщення одних 
орґанів чи тканин іншими. С. о. буває нормальною і 
патолоґічною. Нормальна С. о. пов’язана з певними 
етапами розвитку орґанізму. У свою чергу вона поді-
ляється на структурну С. о. – заміщення одних тканин 
іншими та функ ціональну – перекладення функцій з 
одних орґанів на інші. Патолоґічна С. о. – наслідок уш-
коджень окремих орґанів або порушень обміну речо-
вин.

СУБСТРАТ – 1) загальна, єдина основа різноманіт-
них явищ, основа спільності або подібності однорідних 
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явищ; 2) живильна речовина, на якій розвиваються мік-
роорґанізми; 3) речовина, на яку діє фермент; 4) речо-
вина або предмет.

СУБТАЛАМОТОМІЯ – хірурґічне руйнування де-
яких підкіркових структур, розміщених під таламусом.

СУБТИЛЬНИЙ – тонкий, крихкий, ніжний, тендіт-
ний.

СУБУНҐВАЛЬНИЙ – такий, що роз міщений під 
нігтем; піднігтьовий.

СУБФЕБРИЛІТЕТ – постійне підвищення темпе-
ратури тіла в межах від 37,1° до 38,0°, яке може тривати 
від двох тиж нів до кількох місяців і років; розрізняють 
низький С. з підвищенням температури до 37,5° і висо-
кий С. – більше 37,5°.

СУБФЕБРИЛЬНИЙ – із незначно підвищеною 
температурою.

СУГЛОБ (И) (ARTICULATIONES) – рухоме 
з’єднання кісток, в якому їхні кін ці відмежовані сугло-
бовою порожниною, що містить синовіальну рідину; 
основними елементами С. є суглобові поверхні кісток, 
покриті суглобовим хрящем, суглобова капсула та суг-
лобова порожнина; С. також має допоміжні утворення 
різної анатомічної будови та функціонального значен-
ня; до них належать зв’язки, суглобові диски та меніс-
ки; залежно від числа суглобових поверхонь виділя-
ють: прості С., утворені двома суглобовими поверхня-
ми; складні С., які утворені кількома кістками і являють 
собою кілька простих С., що мають загальну суглобову 
капсулу; комбіновані С. – кілька ізольованих один від 
одного С., об’єднаних загальною функцією; залежно від 
форми суглобових поверхонь розрізняють кулеподібний 
(чашоподібний) С., еліпсоподібний С., блокоподібний 
С., виростковий С., циліндричний С., сідлоподібний С., 
плоский С.

С. АКРОМІАЛЬНО-КЛЮЧИЧНИЙ (A. ACRO-
MIO CLAVICU LA RIS) – С., утворений акроміальним 
кінцем ключиці і акроміоном лопатки; плоскі суглобові 
поверхні часто розділені суглобовим диском.

С. АТЛАНТООСЬОВИЙ СЕРЕДИННИЙ (A. AT-
LANTOAXIALIS MEDIANA) – циліндричний С., ут-
ворений суглобовими поверхнями зуба осьового хребця, 
ямкою зуба передньої дуги атланта і передньою поверх-
нею зв’язки атланта; у С. а. с. можливі повороти голови 
вправо і вліво.

С. АТЛАНТОПОТИЛИЧНИЙ (A. AT LANTO-
OCCIPITALIS) – С., утворений верхньою суглобовою 
ямкою атланта і потиличним виростком; у С. а. можливі 
нахили голови вперед, назад і в бік.

С. БЛОКОПОДІБНИЙ (А. GINGLY MUS) – цилін-
дричний С., в якому суглобова головка являє собою 
відрізок цилін дричної поверхні, на іншій кістці є від-
повідної форми суглобова западина; горизонтальна 
вісь проходить через суглобову головку, перетинаючи 
під прямим кутом довгий розмір кістки; навколо неї від-
бувається згинання і розгинання.

С. ВЕЛИКОГОМІЛКОВО-МАЛОГОМІЛКОВИЙ 
(A. TIBIOFIBU LARIS) – плоский С., утворений мало-
гомілковою суглобовою поверхнею великогомілкової 

кістки та суглобовою поверхнею головки малогомілко-
вої кістки.

С. ВИРОСТКОВИЙ (A. BICONDY LARIS) – двоос-
ний С., в якому одна кістка зчленовується з іншою за до-
помогою двох виростків.

С. ГВИНТОПОДІБНИЙ (A. COCH LE ARIS) – різ-
новид блокоподібного С., в якому блокоподібна виїмка (і 
відповідний їй гребінець) розміщені не в одній площині, 
а утворюють гвинтовий хід; приклад: ліктьовий С.

С. ГОМІЛКОВО-СТУПНЕВИЙ (A. TALOCRU-
RALIS) – рухливе зчленування великогомілкової і ма-
логомілкової кістки з таранною кісткою.

С. ГОРІХОПОДІБНИЙ (A. ENAR TH ROSIS) – різ-
новид кулеподібного С.; відрізняється тим, що сугло-
бова ямка порівняно глибока і, доповнена суглобовою 
губою, охоплює головку більше, ніж на половину, тому 
рухи значною мірою, в порівнянні з С. кулеподібним, 
обмежені.

С. ГРУДНИНО-КЛЮЧИЧНИЙ (A. STER NOCLA-
VICULARIS) – С., утворений груднинним кінцем клю-
чиці і ключичною вирізкою груднини; за формою нага-
дує сідло; має три осі обертання – саґітальну, вертикаль-
ну і фронтальну, що досягається за рахунок наявності в 
порожнині С. г.-к. суглобового диска.

С. ГРУДНИНО-РЕБЕРНІ (A. STER NO COS TA-
LES) – плоскі С., утворені ІІ–VІІ реберними хрящами і 
відповідними реберними вирізками груднини.

С. ЕЛІПСОПОДІБНИЙ (A. EL LIPSOIDEA) – С. з 
двома осями руху; суглобова головка за формою набли-
жається до відрізка еліпсоїда, суглобова западина їй від-
повідає; є дві перпендикулярні одна до одної осі, нав-
коло яких можливі згинання і розгинання, приведення і 
відведення; крім того, для С. е. характерний периферій-
ний рух.

С. ЗАП’ЯСТКОВО-П’ЯСТКОВИЙ (A. CARPOME-
TA CARPEAE) – С., утворений трапецієподібною, го-
ловчастою і гачкоподібною кістками та основами ІІ–V 
п’ясткових кісток; у С. з.-п. з ІІ–ІV п’ястковими кістка-
ми можливі коливальні рухи, у С. з.-п. з V п’ястковою 
кісткою – обертання.

С. ЗАП’ЯСТКОВО-П’ЯСТКОВИЙ ВЕЛИКОГО 
ПАЛЬЦЯ КИСТІ (A. CARPOMETACARPEA POL-
LICIS) – сідлоподібний С., утворений кісткою-трапе-
цією та основою І п’ясткової кістки; види рухів: можли-
ве відведення (у площині долоні), приведення, згинан-
ня, розгинання, протиставлення і зворотний йому рух, 
а також циркумдукція пальця.

С. КОЛІННИЙ (A. GENUS) – рухоме зчленуван-
ня стегнової кістки з великогомілковою, в якому бере 
участь надколінок; С. к. має два види рухів: згинально-
розгинальний і в значно меншому обсязі – оберталь-
ний.

С. КОМБІНОВАНИЙ (A. COMBI NATA) – сукуп-
ність двох або більше анатомічно роздільних, але функ-
ціонально пов’язаних С.; рухи в них відбуваються тіль-
ки одночасно.

С. КРИЖОВО-КЛУБОВИЙ (A. SACRO ILIA-
CA) – парне малорухоме зчленування крижової кістки 

 СУБТАЛАМОТОМІЯ – СУГЛОБ КРИЖОВО-КЛУБОВИЙ



996

з клубовою; являє собою плоский С., утворений вушко-
подібними поверхнями крижових кісток та клубовими 
кістками.

СУГЛОБ КУЛЕПОДІБНИЙ (A. SPHERO  IDEA) – 
С. з трьома (або багатьма) осями руху; суглобова повер-
хня являє собою відрізок кулі; їй відповідає суглобова 
западина, яка має значно менші розміри, так що голо-
вка охоплюється не більше ніж на третину свого обводу; 
рухи можливі навколо трьох взаємно перпендикулярних 
осей; можливі такі види рухів: згинання, розгинання, 
приведення, відведення, периферійні і обертальні.

С. КУЛЬШОВИЙ – див.: С. тазостегновий. 
С. ЛІКТЬОВИЙ (A. CUBITI) – рухоме зчленуван-

ня плечової кістки з кістками передпліччя (ліктьовою і 
променевою); в С. л. можливі рухи навколо двох осей: 
поперечної, яка проходить через центр головки вирост-
ка плечової кістки і далі через його блок, і поздовжньої, 
яка проходить через центр головки виростка і центр го-
ловки променевої кістки.

С. ЛІСФРАНКА – див.: С. передплесно-плеснові.
С. МІЖФАЛАНҐОВІ КИСТІ ТА СТУПНІ [A. IN-

TERPHALANGEAE MANUS (PEDIS)] – блокоподібні 
С., утворені головками та основами суміжних фаланґ 
пальців; у С. м. можливі згинання і розгинання.

С. МІЖХРЕБЦЕВІ (A. ZYGAPO PHYSEALES) – 
плоскі комбіновані С., утворені верхніми і нижніми суг-
лобовими відростками суміжних хребців; у С. м. мож-
ливі згинання, розгинання, відведення (бокове згинан-
ня), приведення і обертання (за виключенням С. м. по-
перекових хребців) хребта.

С. НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ – див.: С. скронево-
нижньощелепний.

С. ОБЕРТАЛЬНИЙ (A. TROCHO IDEA) – цилінд-
ричний С., в якому суглобові поверхні розміщені збоку, 
єдина вісь руху спрямована приблизно паралельно дов-
жині кістки; навколо цієї осі кістка обертається в той 
чи інший бік.

С. ПЕРЕДПЛЕСНА ПОПЕРЕЧНИЙ (A. TARSI 
TRANSVERSA) – комбінований С., утворений човно-
подібною суглобовою поверхнею таранної кістки і чов-
ноподібною кісткою (таранно-човноподібний С.), а та-
кож кубоподібною суглобовою поверхнею п’яткової кіс-
тки і кубоподібною кісткою (п’ятково-кубоподібний С.); 
у С. п. п. можливі обмежені рухи дистального відділу 
ступні вгору і вниз.

С. ПЕРЕДПЛЕСНО-ПЛЕСНОВІ (A. TARSOME-
TA TARSEAE) – плоскі С., утворені основами І–V плес-
нових кісток, клиноподібними і кубоподібними кістка-
ми.

С. ПІДТАРАННИЙ (A. SUBTA LARIS) – оберталь-
ний С., утворений п’ятковими суглобовими поверхня-
ми таранної кістки і таранними суглобовими поверхня-
ми п’яткової кістки; у С. п. можливі супінація ступні в 
поєднанні з її приведенням і пронація ступні в поєднан-
ні з її відведенням.

С. ПЛЕСНО-ФАЛАНҐОВІ (A. ME TATARSOPHA-
LANGEAE) – С., утворені головками плеснових кісток з 
основами проксимальних фаланґ; у С. п. великого паль-

ця можливі згинання і розгинання, у решти – згинання, 
розгинання, відведення, приведення пальців ступні.

С. ПЛЕЧОВИЙ (A. HUMERI) – С., утворений 
су глобовою впадиною лопатки і суглобовою поверх-
нею головки  плечової кістки; з’єднує плечовий пояс із 
вільною верхньою кінцівкою; рухи  в С. п. відбувають-
ся навколо трьох  основних осей: навколо фронталь-
ної – згинання (рух верхньої кінцівки вперед  і вгору) 
і розгинання (рух кінцівки назад і вгору); навколо саґі-
тальної – відведення (рух кінцівки в сторону і вгору) і 
приведення (рух кінцівки вниз до тулуба); навколо вер-
тикальної осі – обертання опущеної кінцівки долонею 
всередину (пронація) і обертання її долонею  назовні 
(супінація); можливий також  коловий рух – рух попе-
ремінно навколо багатьох осей, коли кінцівка описує 
форму конуса.

С. ПЛЕЧО-ЛІКТЬОВИЙ (A. HU MEROULNA-
RIS) – блокоподібний С., утворений блоком плечової 
кістки і блокоподібною вирізкою ліктьової кістки; у 
С. п.-л. можливі згинання і розгинання передпліччя.

С. ПЛЕЧО-ПРОМЕНЕВИЙ (A. HUMERORADIA-
LIS) – кулеподібний С., утворений головкою вирост-
ка плечової кістки і ямкою головки променевої кістки; 
у. С. п.-п. можливі згинання і розгинання передпліччя, 
а також (за участю дистального та проксимального про-
менево-ліктьових С.) його пронація і супінація.

С. ПЛОСКИЙ (A. PLANA) – С.,  в якому суглобові 
поверхні мають незначну кривизну; внаслідок незначної 
кривизни суглобових поверхонь, взаємної невідповід-
ності їхніх розмірів, а також туго натягнутої і міцної 
суглобної капсули, С. п. властиві досить малі рухи, які 
проявляються незначною ротацією та легким ковзанням 
однієї суглобової поверхні на іншій.

С. ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВИЙ (A. RADIO-
CARPALIS) – зчленування дистального кінця проме-
невої кістки передпліччя з проксимальним рядом кісток 
зап’ястка; у фізіолоґічному і клінічному аспекті є одним 
із компонентів складного кистьового суглоба; С. п.-з. 
належить до двоосних суглобів з еліпсоподібною фор-
мою суглобових поверхонь; у ньому можливі рухи: 1) у 
саґітальній площині – згинання і розгинання; 2) у фрон-
тальній площині – приведення і відведення (лік тьове і 
променеве відхилення); 3) коловий рух, коли кінці паль-
ців описують коло.

С. ПРОМЕНЕВО-ЛІКТЬОВИЙ ДИСТАЛЬНИЙ 
(A. RADIOULNARIS DISTALIS) – С., утворений лік-
тьовою вирізкою променевої кістки та суглобовим обво-
дом ліктьової кістки; разом з проксимальним промене-
во-ліктьовим С. являє собою комбінований С., в якому 
можливі пронація і супінація передпліччя.

С. ПРОМЕНЕВО-ЛІКТЬОВИЙ ПРОКСИМАЛЬ-
НИЙ (A. RADIO ULNARIS PROXIMALIS) – С., утво-
рений суглобним обводом променевої кіст ки та проме-
невою вирізкою ліктьової кіст ки; разом з дистальним 
променево-лік тьовим С. являє собою комбінований С., 
в якому можлива пронація і супінація передпліччя.

С. П’ЯСТКОВО-ФАЛАНҐОВІ (A. ME TACAR-
POPHALANGEAE) – С., утворені головками п’ясткових 
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кісток та основами проксимальних фаланґ; у С. п.-ф. 
великого пальця можливі згинання і розгинання, у ре-
шти – згинання, розгинання, відведення і приведення 
пальців кисті; С. п.-ф. великого пальця блокоподібний, 
решта – кулеподібні.

СУГЛОБИ РЕБЕРНО-ХРЕБТОВІ (A. COS TO-
VERTEBRA LES) – комбіновані С., утворені суглобо-
вими поверхнями головок ребер та реберними ямками 
грудних хребців (С. головки ребра), а також суглобови-
ми поверхнями горбиків ребер і реберними ямками по-
перечних відрост ків грудних хребців (реберно-попереч-
ний С.); у С. р.-х. можливі піднімання і опускання ребер 
з одночасним перемі щенням їхніх передніх кінців від-
повідно вперед і назад.

С. СЕРЕДНЬОЗАП’ЯСТКОВИЙ (A. MEDIOCAR-
PEA) – сукупність міжзап’ясткових С. між проксималь-
ним та дистальним рядом кісток зап’ястка; С. с. функ-
ціонально пов’язаний з променево-зап’ястковим С.

С. СІДЛОПОДІБНИЙ (A. SELLA RIS) – С. з дво-
ма осями руху; за характером рухів та властивостями 
капсули схожий з еліпсоподібним С., відріз няється від 
нього формою суглобових поверхонь: вони сідлоподіб-
ні, тобто кожна із двох кісток, що зчленовуються, мають 
поверхню в одному напрямі угнуту, в іншому – (перпен-
дикулярно першому) опуклу; при цьому опуклість однієї 
кістки відповідає угнутості ін шої.

С. СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ (A. TEM-
POROMANDI BULA RIS) – рухоме зчленування голо-
вок нижньої щелепи з суглобовими поверхнями нижнь-
ощелепних ямок скроневої кістки; обидва С. с.– н. фун-
кціонують одночасно, відбувається опускання, підніман-
ня нижньої щелепи, зміщення її допереду і донизу або 
в бік.

С. ТАЗОСТЕГНОВИЙ (A. CO XAE) – чашоподіб-
ний С., утворений головкою стегнової кістки та півміся-
цевою поверхнею кульшової западини; у С. т. можливі 
згинання, розгинання, відведення, приведення, обертан-
ня і циркумдукція стегна.

С. ТАРАННО-П’ЯТКОВИЙ (A. TA LOCALCA-
NEA) – див.: С. підтаранний.

С. ЦИЛІНДРИЧНИЙ (A. TROCHO I DEA) – С. з 
однією оссю руху, суглобові поверхні якого мають фор-
му, що нагадує бокову поверхню циліндра.

СУГЛОБ НЕСПРАВЖНІЙ – див.: Псевдоартроз.
СУГЛОБ ПАТОЛОҐІЧНИЙ – див.: Псевдоартроз.
СУГЛОБОВА ГОЛІВКА (CAPUT ARTI CULARE) – 

частина кістки, яка має опуклу суглобову по верхню.
СУГЛОБОВА ГУБА (LABRUM ARTI CULARE) – 

фіброзний хрящ, який розміщується у вигляді кільця 
по краю угнутих суглобових поверхонь, внаслідок чого 
останні стають ширшими і глибшими; своєю основою 
С. г. прикріплена до кістки, безпосередньо переходячи 
у суглобовий хрящ.

СУГЛОБОВА КАПСУЛА (CAPSULA ARTICULA-
RIS) – сполучнотканинна оболонка суглоба, яка охоп-
лює кінці кісток і прикріплюється по краю суглобових 
поверхонь; у капсулі будь-якого суглоба розрізняють два 
шари – фіброзний і синовіальний.

СУГЛОБОВА ПОВЕРХНЯ (FACIES ARTICULA-
RIS) – поверхня кістки, яка покрита суглобовим хрящем 
і бере участь в утворенні суглоба.

СУГЛОБОВА ПОРОЖНИНА (CA VUM ARTICU-
LA RE) – щілиноподібний простір між суглобовими по-
верхнями кісток, який вистелений синовіальною обо-
лонкою і містить синовіальну рі дину; залежно від ха-
рактеру суглобових поверхонь і розміщення капсули 
форма  і величина С. п. різні.

СУГЛОБОВА ЯМКА – угнута суглобова поверхня.
СУҐЕСТІЯ – вплив, навіювання. 
СУДАН – група індиферентних барвників, які засто-

совуються при гістолоґічних дослідженнях для вияв-
лення ліпі дів; за хімічною природою розрізняють кілька 
груп С.; до моноазобарвників належать судан ІІ, судан 
коричневий, судан коринфський 3В; до біс-азобарвни-
ків – судан ІІІ, судан ІV (шарлах червоний), судан черво-
ний 4ВА (жировий червоний 4В), судан червоний VІІВ 
(жировий червоний VІІВ), судан чорний В; до аміноант-
рахінонових барвників – судан фіолетовий, судан синій, 
судан зелений.

СУДАНОВІ БАРВНИКИ – див.: Судан.
СУДИНА(И) [VAS(-A)] – трубчасте утворення, різ-

ного діаметру зі стінками певної будови відповідно до 
функції, яку вони виконують; по С. рухається кров або 
лімфа.

СУДИННА ЛАКУНА (LACUNA VASORUM) – ме ді-
альна частина простору між паховою зв’язкою і тазовою 
кісткою, обмежена спереду паховою зв’язкою, позаду – 
гребінчастою зв’язкою, латерально – клубово-гребінчас-
тою дугою, медіально – лакунарною зв’язкою; заповнена 
клітковиною, містить стегнову артерію і вену.

СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ – патолоґічний 
стан, який характеризується зниженням тонусу гладень-
кої мускулатури судинних стінок, що призводить до роз-
витку артеріальної гіпотензії, порушення венозного по-
вернення та надходження крові з депо; С. н. може бути 
системною, коли в процес утягуються всі або більшість 
судинних ділянок, і реґіонарною; у розвитку С. н. про-
відну роль відіграє порушення реґуляції судинного то-
нусу нейроґенної, нейроґуморальної або ендокринної 
природи, а також зміни гладких м’язів судинної стінки; 
при цьому всі компоненти реґуляції судинного тонусу 
діють взаємопов’язано.

СУДИННА НЕДОСТАТНІСТЬ МОЗКОВА – пато-
лоґічний стан, який характеризується перехідним пору-
шенням кровообігу головного мозку в басейні уражених 
судин; може виникати при зниженні артеріального тис-
ку у великому колі кровообігу, при послабленні серце-
вої діяльності, перерозподіленні крові в орґанізмі, кро-
вовтраті.

СУДИННА ОБОЛОНКА ОКА (TUNICA VASCU-
LOSA BULBI) – середня оболонка очного яблука, ба-
гата судинами; розміщена між склерою і сітківкою; у 
С. о. о. розрізняють передній відділ, представлений рай-
дужною оболонкою та війчастим тілом, і задній – власне 
судинна оболонка ока, або хоріоїдея, яка займає більшу 
частину С. о. о.; у власне С. о. о. розрізняють 5 шарів: 
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1) супрахоріоїдальну пластинку – зов нішній шар, який 
прилягає до склери, складається із тонких сполучнотка-
нинних пластинок, розміщених у 5–7 рядів і покритих 
багатовідростковими піґментними клітинами; 2) шар 
великих судин (шар Галлера), який складається із до-
сить великих, переважно венозних  судин, проміжки між 
якими заповнені пухкою сполучною тканиною і піґмен-
тними клітинами; 3) шар середніх судин (шар Заттле-
ра), який складається переважно із артеріальних судин 
і містить менше піґментних клітин, ніж шар Галлера; 
4) хоріокапілярний шар (хоріоїдально-капілярна плас-
тинка), що складається із капілярів-лакун, які характе-
ризуються незвичайною шириною просвіту та вузькістю 
міжкапілярних проміжків і розміщені в одній площині; 
5) склоподібна пластинка (мембрана Бруха), базальний 
комплекс або базальна пластинка, яка відділяє судин-
ну оболонку від піґментного епітелію сітківки; власне 
С. о. о. забезпечує живлення та нормальне функціону-
вання сітківки. 

СУДИННЕ СПЛЕТЕННЯ (ШЛУНОЧКІВ МОЗ-
КУ) (PLEXUS CHO ROIDEUS) – ворсинчасте утво-
рення в шлуночках головного мозку, яке містить вели-
ку кількість кровоносних судин та чутливих нервових 
закінчень; є похідним м’якої мозкової оболонки; проду-
кує цереброспінальну рідину.

СУДИННИЙ – такий, що стосується судини.
СУДИННИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, який прояв-

ляється зміною тонусу кровоносних судин; веґетатив-
ний рефлекс.

СУДИННИЙ ТОНУС – постійне напруження сті-
нок кровоносних судин, яке протидіє розтягненню під 
тиском крові; С. т. зумовлюється різними чинниками, 
які взаємодіють між собою: 1) базальний (міоґенний або 
периферичний) компонент, який забезпечується автома-
тичною скоротливою активністю гладеньких міозитів, 
що виникає внаслідок внутрішньої нестабільності їх-
ніх мембран і розповсюджується від клітини до кліти-
ни; міоґенна активність підсилюється внаслідок тиску 
крові; скороченню гладеньких м’язів судинної стінки 
протидіють судинорозширювальні тканинні метаболіти, 
а також вміст кисню, іонів Na, Ca, гістамін, простаґлан-
дини; 2) центральний (нейроґенний) компонент, який за-
безпечується нейроґенною норадренерґічною вазоконс-
трикторною тонічною імпульсацією від симпатичного 
вазомоторного центру (ділянка С1 передньо-латераль-
них відділів верхньої частини довгастого мозку і ниж-
ньої частини моста) до скоротливих структур судин; у 
спокої базальний тонус (за винятком резистивних су-
дин шкіри) переважає нейроґенний компонент; при де-
яких патолоґічних станах та адаптивних реакціях пев-
ний вплив на судинний тонус мають системні гумораль-
ні впливи – гормони мозкового шару надниркових залоз, 
анґіотензини та вазопресин; значний вплив на мікроцир-
куляцію мають паракринні пептиди ендотеліни, які ви-
робляються ендотелієм судин як відповідь на механіч-
ну дію, а також тромбін і норадреналін; сильними вазо-
констрикторами паракринної дії є лейкотрієни та деякі 
пептиди дифузної ендокринної системи

СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЗКУ – основ-
ні типи судинних уражень головного мозку: 1) мозко-
ва недостатність, яка спричинюється перехідним пору-
шенням мозкового кровообігу або, рідкісніше, виникає 
внаслідок різкого підвищення АТ (гіпертензивна енце-
фалопатія); 2) інфаркти головного мозку внаслідок ем-
болії чи тромбозу інтра- або екстракраніальних артерій; 
3) крововиливи, у тому числі паренхіматозні, пов’язані з 
артеріальною гіпертензією, та субарахноїдальні, які ви-
никають внаслідок розриву вроджених аневризм; 4) ар-
теріо-венозні мальформації, які можуть спричинювати 
об’ємне ураження мозку, інфаркт або крововилив. 

СУДИНОЗВУЖУЮЧІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – лі-
карські засоби, які підвищують судинний тонус та за-
гальний артеріальний тиск.

СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК – анатомічне і 
функціональне утворення, яке складається із артерій, 
двох-трьох вен, лімфатичних судин та нерва (нервового 
сплетення), розміщене в пухкій неоформленій сполуч-
ній тканині і оточене фасціальною піхвою.

СУДИНОРОЗШИРЮЮЧІ ЛІ КАРСЬ КІ ЗАСО-
БИ – лікарські засоби, які викликають розширення кро-
воносних судин.

СУДИНОРУХОВИЙ ЦЕНТР – морфофункціональ-
не утворення довгастого мозку, яке відіграє провідну 
роль у підтримці тонусу судин і рефлекторної реґуляції 
кров’яного тиску; С. ц. має структурні  і різноманітні 
функціональні зв’язки з супрабульбарними, понтобуль-
барними і спінальними реґуляторними утвореннями го-
ловного мозку; у реакціях цілісного орґанізму С. ц. тіс-
но взаємодіє з гіпоталамусом, мозочком, базальними яд-
рами, корою головного мозку.

СУДОВА МЕДИЦИНА – див.: Медицина судова.
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА – див.: Екс-

пертиза судово-медична.
СУДОВО-МЕДИЧНА ТРАСОЛОҐІЯ – розділ судо-

вої медицини, який розробляє методи групової та індиві-
дуальної ідентифікації предмета, що ранить, за особли-
востями його сліду в пошкоджених тканинах.

СУДОВО-МЕДИЧНІ БЮРО – спе ціальні медич-
ні заклади, які проводять судово-медичну експертизу, 
подають консультативну допомогу орґанам діз нання, 
слідства та суду з питань судово-медичної експертизи, 
апробують і застосовують у експертній практиці наукові 
досягнення судової медицини, розробляють пропозиції 
щодо покращання якості лікувально-профілактичної до-
помоги населенню.

СУДОВО-МЕДИЧНІ ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІД-
ЖЕННЯ – способи отримання об’єктивних даних, не-
обхідних для вирі шення питань, що виникають в екс-
пертній практиці при дослідженні трупів, речових до-
казів та огляді живих осіб.

СУДОМА(И) – стан, який зумовлений аномальним, 
мимовільним посиланням імпульсації від ц. н. с. і, зви-
чайно, проявляється стереотипною м’язовою активніс-
тю або веґетативними змінами.

С. АФЕКТИВНІ – С., які виникають внаслідок силь-
ного емоційного збудження; спостерігаються в дітей.
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СУДОМИ КЛОНІЧНІ – С., які характеризуються 
короткочасними скороченнями та розслабленнями окре-
мих груп м’язів, що швидко йдуть одне за одним і приз-
водять до стереотипних швидких рухів, які мають різну 
амплітуду; С. к., звичайно, виникають при надмірному 
збудженні клітин кори головного мозку, особливо її кір-
кового відділу.

С. САЛЬТАТОРНА – див.: Спазм сальтаторний.
С. РОТАТОРНА – С., яка характеризується почер-

говим скороченням м’язів, що призводить до оберталь-
них рухів голови.

С. ТОНІЧНІ – С., які являють собою тривалі (до 3-х, 
інколи і більше хвилин) скорочення м’язів, внаслідок чо-
го утворюється «заклякання» тулуба та кінцівок у різно-
манітних вимушених позах; С. т. виникають, як правило, 
при надмірному збудженні підкіркових структур мозку.

СУДОМА ПИСАЛЬНА – див.: Спазм писальний.
СУДОМА ПОГЛЯДУ – мимовільний поворот очей 

вгору з тривалим (до кіль кох хвилин) утримуванням їх у 
цьому стані; може бути проявом гемораґічного інсульту, 
паркінсонізму, епілепсії.

СУДОМА РОДИННА КІРКОВА – див.: Рюльфа ін-
тенційна судома.

СУДОМА РОДИННА ФУНКЦІОНАЛЬНА КІР-
КОВА – див.: Рюльфа інтенційна судома.

СУДОРИФЕРОЦИТ – секреторна клі тина потової 
залози.

СУЇЦИД – див.: Самогубство.
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА – суїцидальна дія, 

яка не стала фатальною, можливо, внаслідок того, що 
аутодеструктивні наміри були не зовсім визначеними; 
більшість людей, що здійснюють суїциди амбівалентні 
стосовно бажання піти з життя; суїцидальна спроба мо-
же бути результатом сильного бажання жити, свого роду 
благанням допомоги.

СУЇЦИДАЛЬНА СПРОБА – дія, яка здійснюється 
для виконання самогубства.

СУЇЦИДАЛЬНІ ЖЕСТИ – нереальні суїцидальні 
плани і дії.

СУЇЦИДОМАНІЯ – нав’язливий потяг, вперте праг-
нення до здійснення самогубства.

СУКА (A. A. SOUQUES) СИМПТОМ (1) – у де-
яких випадках геміпарезу центрального типу при під-
нятті руки відбувається мимовільне розгинання і розве-
дення пальців; ознака геміпарезу центрального типу.

СУКА (A. A. SOUQUES) СИМПТОМ (2) – при рап-
тововму пасивному відхиленні тулуба сидячого хворого 
назад відсутнє компенсаторне випрямлення ніг; ознака 
ураження черв’яка мозочка.

СУКЕРА (SUKER) СИМПТОМ – неможливість 
бокової фіксації очей; ознака тиреотоксичного екзоф-
тальміту.

СУКРОВИЦЯ – секрет, що містить кров та гній; 
виділяється деякими виразками.

СУКУЛЕНТНИЙ – такий, що набряк; набряклий.
СУКЦИНАТДЕГІДРОҐЕНАЗА – фермент класу 

оксидоредуктаз і групи оксидоредуктаз, які діють на 
СН––СН-групу донорів.

СУКЦИНДЕГІДРОҐЕНАЗА – див.: Сукцинатде-
гідроґеназа.

СУЛЬФ- (сульфо-; лат. sulfur, sulphur – сірка) – час-
тина складних слів, яка означає наявність сірки, сірча-
ної кислоти. 

СУЛЬФАНІЛАМІДИ – синтетичні препарати ши-
рокого спектру бактеріостатичної дії, ефективні про-
ти більшості ґрампозитивних та ґрамнеґативних бак-
терій; С., будучи аналоґами n-амінобензойної кислоти, 
порушують метаболізм фолієвої кислоти і, таким чи-
ном, гальмують розмноження мікроорґанізмів; С. ши-
роко розповсюджуються по всіх тканинах, досягаючи 
високої концентрації в плевральній, перитонеальній, си-
новіальній і внутрішньоочній рідинах; метаболізують-
ся, головним чином, у печінці, перетворюючись в аце-
тильовані форми і ґлюкуроніди, які терапевтично не-
активні; вони екскретуються переважно нирками шля-
хом клубочкової фільтрації з мінімальними канальце-
вою секрецією і реабсорбцією; С. застосовують тільки 
в певних випадках: при інфекціях сечових шляхів, но-
кардіозі, при токсоплазмозі, для профілактики ревматич-
ної атаки, профілактики проти менінґококів, які чутливі 
до цих препаратів; С. застосовуються при виразковому 
коліті, при опіках, при малярії, при герпетичному дерма-
титі. При застосуванні С. можливі такі побічні ефекти: 
1) явища з боку шлунково-кишкового тракту – нудота, 
блювота, діарея; 2) алерґічні реакції – висипання, син-
дром Стівенса–Джонсона, васкуліт, сироваткова хворо-
ба, анафілаксія, анґіоневротичний набряк; 3) криста-
лурія, олігурія і анурія; 4) гематолоґічні реакції - метге-
моґлобінемія, аґранулоцитоз, тромбоцитопенія, ядерна 
жовтяниця новонароджених, гемолітична анемія при не-
достатності ґлюкозо-6-фосфат-дегідроґенази; 5) фото-
сенсибілізація; 6) невролоґічні порушення – периферич-
ний нефрит, безсоння, головний біль. До побічних ефек-
тів належать також гіпотиреоз, гепатит, потенціювання 
дії препаратів сульфанілсечовини з наступною гіпоґлі-
кемією, потенціювання кумаринових антикоаґулянтів, 
латентний системний червоний вовчак.

СУЛЬФАНІЛАМІДНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРА-
ТИ – див.: Сульфаніламіди. 

СУЛЬФАТАЗИ – ферменти з групи гідролаз, ка-
талізують гідроліз ефірів сірчаної кислоти; С. відігра-
ють значну роль у процесах обміну речовин; зокрема, 
під впливом С. відщеплюється сірчана кислота від хон-
дроїтинсірчаної кислоти.

СУЛЬФАТИ – середні (нормальні) солі сірчаної кис-
лоти (неорґанічні С.) і ефіри сірчаної кислоти з різними 
ароматичними і аліфатичними спиртами (орґанічні С.)

СУЛЬФГЕМОҐЛОБІН – метгемо ґлобін, який утво-
рюється внаслідок взаємодії гемоґлобіну з сульфідами 
або сірководнем. 

СУЛЬФГІДРИЛЬНІ ГРУПИ – функ ціональні гру-
пи орґанічних сполук; легко окислюються, утворюю-
чи дисуль фітні (–S–S–) зв’язки, які, у свою чергу, лег-
ко відновлюються до С. г.; внаслідок цього С. г. можуть 
брати участь в окисно-відновних процесах.; С. г. зумо-
влюють створення хімічних внутрішньомо ле кулярних 
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зв’язків у молекулі білків і визначають їхні специфічні 
властивості.

СУЛЬЦБЕРҐЕРА – ҐАРБЕ (M. B. SULZBERGER – 
W. GARBE) ХВОРОБА – дерматоз, який характери-
зується виникненням плазмоцитарних інфільтратів нав-
коло розширених судин шкіри та проявляється розвит-
ком сверблячих, з лущенням бляшок; захворювання ви-
никає частіше в чоловіків 40–50 років; на висоті розвит-
ку захворювання вогнища ураження локалізуються на 
тулубі (вздовж ребер), стегнах, але можуть бути на будь-
якій ділянці шкіри; у чоловіків, як правило, уражаються 
ґеніталії, особливо головка статевого члена; перебіг хво-
роби тривалий з загостреннями та ремісіями. 

СУМАЦІЯ – явище підвищення збудливості жи-
вої тканини під впливом ряду підпорогових подразнень 
до такого рівня, при якому ці подразнення набувають 
властивостей порогових і можуть викликати процес 
збудження, який поши рюється по тканині; є загальним 
біолоґіч ним законом для всіх збудливих утво рів. 

СУНИЦІ ЛІСОВІ (FRAGARIA VESCA L.) – ба-
гаторічна трав’яниста рослина з родини розових, з бу-
рим кореневищем та пагонами, що стеляться й укоріню-
ються. Листки трійчасті, на довгих опушених черешках, 
зверху майже голі. Квітки білі, в щиткоподібному су цвіт-
ті. Плоди – червонуваті, іноді довгасті ягоди. Дія: гіпо-
тензивна, протизапальна, знеболююча.

СУОНА (K. C. SWAN) СИНДРОМ – пацієнт з ко-
соокістю робить спроби звільнитися від двоїння в очах 
за допомогою компенсаторної конверґенції.

СУПЕР- (лат. super – зверху) – частина складних 
слів, яка означає «розміщений зверху над будь-чим», 
«понад-», «пере-».

СУПЕРАКУТНИЙ – надзвичайно гострий; такий, 
що характеризується (про хворобу) значною тяжкістю 
симптомів та швидким розвитком.

СУПЕРІНФЕКЦІЯ – повторне зараження тими ж 
мікроорґанізмами в той час, коли первинна інфекція 
продовжує існувати.

СУПЕРФЕКУНДАЦІЯ – надзапліднення; послі-
довне запліднення двох (або більше) яйцеклітин одно-
го і того ж овуляційного періоду шляхом статевих зно-
син, що розділені коротким інтервалом, але з різними 
партнерами.

СУПЕРФЕТАЦІЯ – зачаття при вже існуючій першій 
вагітності; запліднення двох яйцеклітин від двох овуля-
ційних періодів, що відбувається послідовно одне за од-
ним при більш або менш значному інтервалі між ними.

СУПЕРФІЦІАЛЬНИЙ – такий, що розміщений на 
поверхні або близько до неї; неглибокий, поверхневий.

СУПЕРЦИЛІАРНИЙ – надбрівний; такий, що сто-
сується брови або ділянки брови. 

СУПІНАТОР – 1) м’яз, що повертає передпліччя на-
зовні; 2) ортопедична устіл ка, яку вкладають у звичайне 
взуття при плоскостопості.

СУПІНАЦІЯ – поворот руки, при якому долоня 
обертається вперед і вгору; поворот ступні, при якому 
внутрішній край її піднімається, а зовнішній – опус-
кається.

СУПОЗИТОРІЇ – дозована лікарська форма, тверда 
при кімнатній температурі; призначена для введення в 
порожнини тіла з метою лікування локальних уражень 
і забезпечення резорбтивної дії; випускаються у вигляді 
ректальних і ваґінальних С.

СУПОЗИЦІЯ – здогад, припущення.
СУПРА- (лат. supra – зверху) – частина складних 

слів, яка означає «над», «вище», «надмірно».
СУПРАВАҐІНАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 

або виконується над піхвою; надпіхвовий.
СУПРАДЕНТІЯ – див.: Поліодонтія.
СУПРАКЛАВІКУЛЯРНИЙ – такий, що роз-

міщений над ключицею; надключичний. 
СУПРАМАЛЕОЛЯРНИЙ – такий, що роз міщений 

над щиколоткою; надщиколотковий. 
СУПРАМАРҐІНАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 

над краєм, над ребром; надкрайовий. 
СУПРАОРБІТАЛЬНИЙ – такий, що розміщений 

над орбітою (очною ямкою); надочноямковий. 
СУПРАПАТЕЛЯРНИЙ – такий, що розміщений 

над колінною чашечкою; надколінний. 
СУПРАРЕНАЛЬНИЙ – 1) такий, що розміщений 

над ниркою; наднирковий; 2) такий, що стосується над-
ниркової залози.

СУПРАРЕНЕКТОМІЯ – див.: Адреналектомія. 
СУПРАСКАПУЛЯРНИЙ – такий, що роз  міщений 

над лопаткою; надлопатковий. 
СУПРАСПІНАЛЬНИЙ – такий, що розміщений над 

остю; надостний.
СУПРЕСІЯ – придушення ознаки, яка виникла 

внаслідок мутації, тобто віднов лення в мутанта попе-
реднього фенотипу в результаті взаємодії мутацій, внас-
лідок якої одна мутація частково або повністю приду-
шує фенотиповий прояв іншої.

СУПУРАЦІЯ – утворення або виділення гною; на-
гноєння, гноєтеча.

СУПУРУЮЧИЙ – такий, що утворює або виділяє 
гній; гнійний.

СУРДО- (лат. surdus – глухий) – частина складних 
слів, яка означає «такий, що відноситься до приглуху-
ватості, глухості», «такий, що характеризується відсут-
ністю звукових подразників».

СУРДОКАМЕРА – ізольовна від зов нішнього сере-
довища кімната, призначена для дослідження слуху в 
умовах абсолютної тиші.

СУРДОЛОҐІЯ – розділ оториноларинголоґії, що 
вивчає етіолоґію, патоґенез і клініку різних форм роз-
ладів слуху, розробляє методи їхньої діаґностики, ліку-
вання та профілактики. 

СУРДОМУТИЗМ – глухонімота; хворий не може 
говорити і не чує звернене до нього мовлення.

СУРДОПЕДАГОГІКА – розділ оториноларинго-
лоґії і педагогіки, що розробляє методи розвитку слу-
хового сприймання і використання залишків функції в 
приглухуватих з метою формування словникового мо-
влення.

СУРДОТЕРАПІЯ – сукупність методів лікування 
приглухуватості і глухоти.
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СУРДОТЕХНІКА – 1) сукупність технічних засобів, 
призначених для корекції або компенсації дефектів слу-
ху; 2) розділ дефектолоґії, що розробляє технічні засоби 
навчання, коригування та компенсації дефектів слуху.

СУРІПКА ЗВИЧАЙНА (BARBAREA VULGARIS 
L.) – дворічна рослина з нижніми ліроподібними перис-
торозсіченими листками та з великою овальною кінце-
вою частиною. Верхні листки сидячі, еліпсоподібні, 
надрізано-зубчасті. Цвіте в травні – серпні. Квітки зо-
лотаво-жовті, пахучі, з чотирма пелюстками та одним 
пестиком. Суцвіття – густі китиці. Плоди – прямі або 
загнуті стручки, за формою циліндричні, чотиригранні, 
з жилками, що відходять угору. Висота  С. з. 20–60 см. 
Дія:сечогінна, збудна, підвищує статеву діяльність.

СУРМА – Sb; хімічний елемент V групи періодичної 
системи Менделєєва; у природі С. являє собою суміш 
двох стабільних ізотопів: 121Sb i 123Sb.

СУРОГАТ – замінник, що має деякі загальні власти-
вості натурального продукту, але позбавлений основних 
його якостей.

СУРФАКТАНТ – див.: Антиателектатичний фак-
тор.

СУСПЕКТНИЙ – сумнівний, підозрілий.
СУСПЕНЗІЯ – рідка лікарська форма, що утво-

рюється при змішуванні нерозчинних речовин з водою, 
оліями, ґліцерином та іншими рідинами.

СУСПЕНЗОРІЙ – спеціальна підтримуюча пов’язка 
для калитки у вигляді мішечка.

СУТУРА – 1) нерухоме сполучення двох розміще-
них близько кісток; 2) хірурґічний шов.

СУФОКАЦІЯ – задушення, удушення; різко вира-
жена асфіксія, яка викликана стисненням або закупор-
кою дихальних шляхів.

СУФУЗІЯ – синець; крововилив у під шкірну ткани-
ну та в м’які тканини, що розміщені глибше.

СУХИЙ СИНДРОМ – див.: Ґужеро – Шеґрена син-
дром.

СУХОЖИЛКИ (TENDO) – сполучно тканинна час-
тина м’яза, за допомогою якої він прикріплюється до 
кістки і приводить її в рух; складається з щільної волок-
нистої сполучної тканини, пучки якої розміщені пара-
лельно і об’єднуються ду же тонкими прошарками пух-
кої тканини, в якій проходять кровоносні судини, не-
рви.

СУХОЖИЛКОВА ДУГА (ARCUS TENDINEUS) – 
фіброзний тяж, який з’єднує дві ділянки кісток або 
м’язів і є місцем прикріплення м’язів.

СУХОЖИЛКОВИЙ – такий, що стосується сухо-
жилка, складається із сухожилків або схожий на сухо-
жилок.

СУХОЖИЛКОВИЙ РЕФЛЕКС – при механічному 
подразненні сухожилка спостерігається скорочення його 
м’яза; фізіолоґічний рефлекс.

СУХОЖИЛКОВИЙ ШОВ – оперативне з’єднання 
пошкоджених сухожилків.

СУХОЖИЛКОВИЙ  ШОЛОМ  ( G A  L E A 
APONEUROTICA) – апоневроз надчерепного м’яза, 
який розміщений між шкірою і окістям; займає склепін-

ня черепа в його центральному відділі і має вигляд міц-
ної фіброзної пластинки, що стоншується до скронь; 
пухко з’єднаний з окістям і дуже міцно – з шкірою.

СУХОТИ ЛЕГЕНЕВІ НЕСПЕЦИ ФІЧНІ – хроніч-
ні запальні процеси в легенях, які характеризуються 
хвилеподібним перебігом, бронхоґенним поширенням 
і вираженим пневмосклерозом; належать до групи не-
специфічних хро нічних захворювань легень.

СУХОТКА СПИННОГО МОЗКУ – див.: Спинна 
сухотка.

СУХОЦВІТ БОЛОТЯНИЙ (GNA PHALIUM 
ULIGINOSUM L.) – однорічна трав’яниста рослина з 
родини складноцвітих. Стебло завдовшки 10– 30 см, від 
основи простерто-гіллясте, шер стисто-сіроповстисте. 
Листки лінійно-довгасті, до основи звужені в черешок, 
з однією жилкою. Цвіте все літо, іноді до жовтня. Квітки 
жовтуваті, зібрані в дрібні кошики, розташовані тісними 
пучками на кінцях гілок і оточені верхніми листками. 
Дія: судинорозширювальна, гіпотензивна, протимікроб-
на, ранозагоювальна.

СУЧЕ ВИМ’Я – див.: Гідраденіт.
СФЕНОЇДАЛЬНИЙ – такий, що нагадує клин; кли-

ноподібний.
СФЕНОЇДАЛЬНОЇ ЩІЛИНИ СИНДРОМ – див.: 

Орбітальної верхньої щілини синдром.
СФЕНОЇДИТ – запалення слизової оболонки кли-

ноподібної пазухи; може бути гострим і хронічним.
СФЕНОЦЕФАЛІЯ – вроджена клиноподібна фор-

ма черепа.
СФЕРО- (грец. sphaira – куля) – частина складних 

слів, яка означає «такий, що має сферичну поверхню», 
«кулеподібний»..

СФЕРОБЛАСТОМА – див.: Медуло бластома.
СФЕРОЛІТ – крапля жиру або холестерину, роз-

міщена в жовчі; є попередником жовчного конкремен-
ту.

СФЕРОПЛАСТИ БАКТЕРІЙ – бактеріальна клі-
тина з частково зруйнованою (редукованою) клітинною 
стінкою, яка характеризується нестійкістю до змін ос-
мотичного тиску.

СФЕРОФАКІЯ – вроджена кулеподібна форма 
кришталика.

СФЕРОФАКІЯ-БРАХІМОРФІЯ – див.: Маркезані 
синдром.

СФЕРОЦИТ – еритроцит, що має сферичну фор-
му.

СФЕРОЦИТАРНИЙ ІНДЕКС – відно шення серед-
нього діаметру еритроцита до його середньої товщини. 
У нормі  С. і. коливається від 3,4 до 3,9. Значення ни-
жче 3,4 свідчить про схиль ність  до сфероцитозу, вище 
3,9 – до планоцитозу.

СФЕРОЦИТОЗ – збільшення кількості сферичних 
форм еритроцитів; С. свідчить про патолоґічні відхилен-
ня в орґанізмі, які детерміновані спадковими або набу-
тими пошкоджуючими факторами.

СФІҐМО- (грец. sphygmos – пульс, пульсація, сер-
цебиття) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до пульсу.

 СУРДОТЕХНІКА – СФІҐМО-
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СФІҐМОҐРАМА – крива коливань стінок ар-
терій, яка дає можливість робити висновки про зміни 
кров’яного тиску в артерії протягом серцевого циклу та 
про ритм серцевої діяльності.

СФІҐМОҐРАФ – прилад для записування пульсових 
хвиль; використовують у сфіґмоґрафії.

СФІҐМОҐРАФІЯ – запис коливань стінок артерій 
(пульсу) за допомогою спеціального приладу сфіґмоґра-
фа.

СФІҐМОМАНОМЕТР – прилад для вимірювання 
кров’яного тиску.

СФІҐМОМАНОМЕТРІЯ – методи не прямого 
вимірювання артеріального тиску за тиском у компресій-
ній манжеті, який відповідає зміні характеру пульса цій 
дистально розміщеної артерії або звукових явищ у ній, 
синхронних пульсу.

СФІҐМОТОНОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація змін 
артеріального тиску.

СФІҐМОТОНОМЕТРІЯ – див.: Сфіґмоманомет-
рія.

СФІҐМОФОНІЯ – реєстрація звуків, що виникають 
при проходженні крові по артерії. 

СФІНҐОЗИНИ – вищі аліфатичні, звичайно, нена-
сичені аміноспирти; С. мають антикоаґулянтну дію, во-
ни інгібують перетворення протромбіну в тромбін; С. і 
його аналоґи широко поширені в мембранах рослинних 
і тваринних клітин у складі сфінґоліпідів.

СФІНҐОЛІПІДИ – складні ліпіди, до складу яких 
входять сфінґозини; С. поді ляються на дві групи; до 
першої групи належать сфінґофосфоліпіди, які містять 
залишок фосфорної кислоти; до другої групи С. нале-
жать сфінґоґліколіпіди, молекули яких містять залишки 
цукрів і не містять фосфату.

СФІНҐОЛІПІДОЗИ – спадкові захворювання, при-
чиною яких є часткова недостатність або повна відсут-
ність ферментів, що беруть участь у гідро лі тич ному 
розщепленні вуглеводної або лі підної молекули сфін ґо-
ліпідів.

СФІНҐОМІЄЛІНИ – складні ліпіди, до складу яких 
входить аміноспирт сфінґозин або його поліненасичені 
аналоґи, холін, залишок фосфорної кислоти та залишок 
жирної кислоти.

СФІНҐОМІЄЛІНОЗ – див.: Німана – Піка хвороба.
СФІНКСА ОБЛИЧЧЯ – див.: Обличчя міопатич-

не.
СФІНКТЕР – кільцеподібний м’яз, який при скоро-

ченні замикає або звужує отвір; замикач.
СФІНКТЕРЕКТОМІЯ – оперативне видалення 

сфінктера.
СФІНКТЕРИТ – запалення сфінктера.
СФІНКТЕРОМЕТР – прилад для оцінки скорочу-

вальної функції сфінктерів прямої кишки.
СФІНКТЕРОМЕТРІЯ – вимірювання скорочуваль-

ної функції сфінктерів.
СФІНКТЕРОПЛАСТИКА – оперативне відновлен-

ня сфінктера або формування нового сфінктера.
СФІНКТЕРОРАФІЯ – оперативне зашивання сфін-

ктера.

СФІНКТЕРОТОМІЯ – оперативне розрізання сфін-
ктера.

СФІРІОН – найнижча точка медіальної щиколотки.
СФОРЦИНІ (P. SFORZINI) СИНДРОМ – спадко-

ва форма витрішкувато с ті; спостерігається витрішку-
ватість без ознак гіперфункції щитоподібної залози, ви-
сокий зріст, ентероптоз, заїкання.

СХЕМА – спрощене зображення, викладення чогось 
у загальних, основних рисах.

СХЕМА ТІЛА – складний синтетичний образ влас-
ного тіла і його частин, який утворюється в головному 
мозку людини, що ґрунтується на сприйнятті, відчутті 
кінестетичних, тактильних, больових, вестибулярних, 
зорових, слухових та інших подразнень у співставлен-
ні зі слідами минулоґо сенсорного досвіду; фізіолоґіч-
ну основу С. т. складає функціональна система, яка інте-
ґрує потік аферентних імпульсів від власного тіла і його 
частин; у цій функціональній системі інтеґруються ди-
намічний, тримірно-просторовий образ тіла, який ут-
ворюється аферентними імпульсами, і статичний образ 
тіла, що набувається в онтоґенезі шляхом навчання на 
основі тривалої пам’яті.

СХЕМАТИЗМ – схильність до мислення готовими 
спрощеними схемами.

СХИЗОФРЕНІЯ – див.: Шизофренія.
СХРЕЩЕНИХ РУК СИМПТОМ – при схрещуван-

ні рук хворого на грудях спостерігається мимовільне 
згинання ніг у колінних і кульшових суглобах; ознака 
менінґіту.

СХРЕЩУВАННЯ – (у ґенетиці) отримання потомс-
тва від батьків відомого і (або) досліджуваного ґеноти-
пу з метою визначення закономірностей успадкування 
ознак, що вивчаються, локалізації ґенів, які контролю-
ють ці ознаки, законо мірностей проявів ґенів, їхню взає-
модію з іншими ґенами, ролі факторів оточуючо го сере-
довища у формуванні ознак та ін.

СЦИНТИЛЯЦІЯ – короткочасний спалах світла 
(спалах люмінесценції), який виникає в деяких речови-
нах (сцинтиляторах) внаслідок дії іонізуючого випромі-
нювання; механізм виникнення С. полягає в тому, що ок-
ремі атоми або молекули сцитилятора за рахунок енерґії 
заряджених частинок іонізуючого ви промінювання пе-
реходять у збуджений стан; наступний перехід в основ-
ний стан може супроводжуватися випусканням квантів 
світла.

СЦИНТІОҐРАФІЯ – радіоізотопне дослідження 
внутрішніх орґанів, яке ґрунтується на візуалізації за 
допомогою сцинтиляційної ґамма-камери розподілення 
введеного в орґанізм радіофармацевтичного препарату.

СЬЄРА (C. SIEUR) СИМПТОМ – при постукуван-
ні однією монетою по іншій у ділянці груднини, позаду 
вислуховується металічний відтінок звуку; ознака пнев-
мотораксу і каверни легені.

СЮЛЬВЕСТА (E. O. S. SYLVEST) ХВОРОБА – 
див.: Плевродинія епіде мічна.

СЮРСИМУЛЯЦІЯ – вищий ступінь відтворення 
психічно хворим ознак психічного захворювання, які 
не властиві його захворюванню.

 СФІҐМОҐРАМА – СЮРСИМУЛЯЦІЯ



1003 ТАБАКОЗ – ТАЗ ЛІЙКОПОДІБНИЙ

ТтТт
ТАБАКОЗ – пневмоконіоз, який розви вається при 

тривалому систематич ному вдиханні тютюнового диму та 
тютю но во го пилу; характеризується розвитком ди фузного 
пневмосклерозу, зменшенням вентиляції легень.

ТАБАЧНИКА (TABATZNIK) СИНДРОМ – спад-
кове (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
поєднання аномалій розвитку верхніх кінцівок, звичай-
но, у вигляді укорочення великого пальця) з аритмією 
серця.

ТАБЕС – проґресивне виснаження, знесилення.
TABES DORSALIS – див.: Спинна сухотка.
TABES MESARAICA – туберкульоз брижових лім-

фатичних вузлів у дітей; клінічно проявляється болю-
чістю та здуттям черева, схудненням, гарячкою, нічни-
ми потами.

ТАБЛЕТКИ – тверда дозована лікарська форма, яку 
отримують пресуванням лікарських речовин або суміші 
лікарсь ких та допоміжних речовин.

ТАБЛИЦЯ – перелік предметів, зведення, розпис ві-
домостей про що-небудь, розташованих у певному по-
рядку, за графами.

ТАБОПАРАЛІЧ – поєднання двох форм пізнього 
нейросифілісу – спинної сухот ки і проґресивного па-
ралічу; клінічна картина характеризується невролоґіч-
ними розладами, які характерні для спинної сухотки – 
відсутність ахіллових та колінних рефлексів, атаксія, 
синдром Арґайла–Робертсона, атрофія зорових нер вів, 
розлади функцій сфінктерів, гострі болі, вісцеральні 
кризи, трофічні розлади та ін., а також для проґресив-
ного паралі чу; психічні порушення при Т. в основному 
такі самі, як при дементній формі проґресивного паралі-
чу, рідше зустрі чають ся ознаки експансивної та депре-
сивної форми; перебіг Т. м’якший, ніж перебіг типового 
проґресивного паралічу.

ТАВЕЛЯ (E. TAVEL) ХВОРОБА – периколіт, який 
виникає після апендектомії; характеризується утворен-
ням спайок та звуженням товстої кишки, розладами 
функції кишечника і гарячкою.

ТАЗ (PELVIS) – замкнуте кісткове кіль це, яке ут-
ворене двома тазовими кістками, крижовою кісткою та 
куприком.

Т. ВЕЛИКИЙ – верхній відділ Т., утво рений крила-
ми клубових кісток, V поперековим хребцем та більшою 
части ною крижів; порожнина Т. в. утворює одне ціле з 
черевною порожниною.

Т. МАЛИЙ – короткий кістковий канал, донизу зву-
жений, має два отвори – верхній і нижній. Стінки по-

рожнини малого таза: задня – передня поверхня купри-
ка та тазова поверхня крижів; перед ня – передні відділи 
лобкових кісток та лобковий симфіз з його зв’язками; 
боко ві – внутрішня поверхня клубових та сідничих кіс-
ток.

Т. АНДРОЇДНИЙ – Т. чоловічого типу, який харак-
теризується трикутною формою входу в малий таз, сп-
лощенням крижів, звуженням прямого розміру порож-
нини малого таза, лійкоподібною формою.

Т. АНТРОПОЇДНИЙ – Т., який характеризується 
збільшенням прямого розміру входу в малий таз, гли-
бокою крижовою западиною, паралельно розміщеними 
стінками таза.

Т. ГІПОПЛАСТИЧНИЙ – варіант загальнорівно-
мірнозвуженого Т., який характеризується пропорцій-
ним змен шенням всіх його розмірів; звичайно, зустрі-
чається в жінок низького зросту (130–150 см), але про-
порційно скла дених.

Т. ДИТЯЧИЙ – див.: Таз інфантильний.
Т. ДОВГИЙ – Т., що утворюється внаслідок 

з’єднання V поперекового хребця з крижами і утворен-
ня високого мису; кут нахилу таза великий.

Т. ЗАГАЛЬНОРІВНОМІРНОЗВУЖЕНИЙ – Т., 
який характеризується рівномірним зменшенням усіх 
розмірів на 1–2 см, форма таза при цьому не змінюєть-
ся. Розрізняють 4 варіанти Т. з.: гіпо плас тичний, інфан-
тильний, таз чоловічого типу і карликовий.

Т. ІНФАНТИЛЬНИЙ – варіант загальнорівномір-
нозвуженого Т., який характеризується недорозвитком 
крил клубових кісток, вузькістю та малою вигнутістю 
крижів, незначним вису ненням його допереду, високим 
стоянням мису, вузькою лобковою дугою; вхід у малий 
таз поздовжньо-овальної форми, бокові стінки таза ін-
коли лійкоподібно сходяться до виходу таза.

Т. КАРЛИКОВИЙ – варіант загаль норівномірно зву-
же ного Т., який характеризується рівномірним звужен-
ням усіх розмірів, має правильні пропорції, але різ ко 
зменшений у розмірах та об’ємі; зустрі чається в кар лиць 
та при кретинізмі.

Т. КІФОТИЧНИЙ ПОПЕРЕЧНО ЗВУЖЕНИЙ – 
різновид лійкоподібного Т., який утворюється внаслі-
док викривлення хребта дозаду (горб) у поперековому 
або попереково-крижовому відді лах; мис крижів відхи-
ляється дозаду, а крижі сплощуються; крила клубових 
кісток розходяться, а нижні відділи (разом з сідничими 
горбами) зближаються; прямий розмір входу в малий 
таз збіль шується, поперечний і частково прямий розмір 
виходу зменшуються.

Т. КОСОЗВУЖЕНИЙ – варіант вузького Т., який 
характеризується асиметрією внаслідок втискування в 
порожнину таза однієї з клубових кісток; залежно від 
причини звуження таза виділяють коксалґічний, сколіо-
тичний, анкіло тичний вузький таз; зустрічається при за-
хворюваннях хребта та кульшових суглобів.

Т. ЛІЙКОПОДІБНИЙ – варіант вузького Т., який 
характеризується поступовим звуженням порожнини та-
за від входу до виходу; таз високий, крижі вузькі, довгі 
сплощені; мис крижів розміщений високо; прямий роз-
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мір входу в малий таз дещо збільшений, вихід із таза 
звужений у поперечнику, лобковий кут гострий.

ТАЗ ОСТЕОМАЛЯТИЧНИЙ – варіант вузько-
го Т., який характеризується дзьо бо подібною фор-
мою лобкового симфізу, наближенням сідничих горбів, 
змен шенням всіх розмірів таза (особливо поперечних), 
низьким розміщенням мису крижів; утворюється при 
розм’якшенні кісток таза внаслідок порушення обміну 
кальцію, фосфору, нестачі вітамінів.

Т. ПЛАТИПЕЛОЇДНИЙ – Т., який характеризуєть-
ся сплощеною формою і зменшенням прямого входу в 
малий таз, добре вираженою крижовою западиною, па-
ралельно розміщеними стінками таза.

Т. ПЛОСКИЙ – варіант вузького Т., який характери-
зується зменшенням прямих розмірів усіх відділів Т., сп-
лощенням у передньо-задньому напрямі (крижі набли-
жені до лобкового симфізу); роз різняють простий плос-
кий (девентерівський) і плоскорахітичний таз.

Т. ПЛОСКИЙ ЗАГАЛЬНОЗВУЖЕНИЙ – Т., 
що характеризується ознаками плоскорахітичного і 
загальнорівно мірнозвуженого Т.; зустрічається в жінок 
низького зросту з ознаками перенесеного рахіту.

Т. ПЛОСКИЙ ПРОСТИЙ – варіант плоского Т., 
який утворюється внаслідок зміщення крижів допере-
ду; спостерігається зменшення всіх прямих розмірів та-
за, особливо справжньої кон’юґати.

Т. ПЛОСКОРАХІТИЧНИЙ – варіант плоского Т., 
який характеризується тим, що весь Т. сплощений не 
тільки в передньо-задньому, але й у вертикальному на-
прямах, та зменшений в об’ємі; крижі сплощені, уко-
рочені, куприк розміщений майже перпендикулярно до 
крижів і повернутий до середини порожнини таза; крила 
клубових кісток сплощені; вхід у малий таз має нирко-
подібну форму, прямий розмір його зменшений, а попе-
речний більший, ніж у нормі; у виході таза поперечний і 
прямий розміри більші, ніж у нормі; Т. п. спостерігаєть-
ся в жінок, що перенесли рахіт.

Т. ПОПЕРЕЧНОЗВУЖЕНИЙ – варіант вузького 
Т., який характеризується зменшенням поперечних роз-
мірів при незміненому (або збільшеному) прямому роз-
мірі входу в таз та дещо зменшених решти прямих роз-
мірів малого таза.

Т. СПОНДИЛОЛІСТЕТИЧНИЙ – варіант вузько-
го Т., який утворюється внаслідок зісковзування тіла V 
поперекового хребця з основи крижів; найменшим роз-
міром входу в малий таз є відстань від лобкового симфі-
зу до V поперекового хребця, що видається в таз; задні 
клубові ості й остисті відростки крижових хребців знач-
но виступають; площина входу в таз розміщена майже 
горизонтально.

Т. ЧОЛОВІЧОГО ТИПУ – варіант загальнорівно-
мірнозвуженого Т., який характеризується масивними 
кістками, майже вертикальним розташуванням крил 
клубових кісток, вузькою лобковою дугою і крижами, 
високою порожниною таза, що лійкоподібно звужуєть-
ся до його виходу; зустрічається у високих жінок з чо-
ловічою будовою тіла.

Т. ЮНАЦЬКИЙ – див.: Таз інфантильний.

ТАЗОВА ПОРОЖНИНА (CAVUM PELVIS) – внут-
рішній простір малого таза.

ТАЗОВЕ ДНО (FUNDUS PELVIS) – анатомічні ут-
ворення, які займають нижню апертуру таза; основу Т. д. 
складають діафраґма таза та сечостатева діафраґма.

ТАЗОВИЙ ПОЯС (CINGULUM ME MBRI INFE RI-
O RIS) – частина скелета, що складається з парних клу-
бової, лобкової та сідничої кісток; з’єднуючись міцно з 
крижами, Т.п. служить для зчленування нижніх кінці-
вок з тулубом.

ТАКАХАРА (S. TAKAHARA) ХВОРОБА – спад-
кова ензимопатія, яка проявляється дефіцитом катала-
зи; клінічно характеризується злоякісною альвеолярною 
піореєю, що розвивається в дитинстві і з часом набуває 
ґанґренозного характеру; лікувальний ефект досягаєть-
ся після видалення зубів.

ТАКАЯСУ (M. TAKAYASU) СИНДРОМ – див.: 
Такаясу хвороба.

ТАКАЯСУ (M. TAKAYASU) ХВОРОБА – симп-
томокомплекс, що спостерігається при облітеруючому 
брахіоцефальному артеріїті; характеризується відсутніс-
тю пульсу на руках, гіпертензією в нижній і гіпотензією 
у верхній частині тіла; тахікардією, гіперсенситивним 
рефлексом кародитного синуса зі схильністю до колап-
су, систолічними і діастолічними шумами, шумами над 
дугою аорти; ортостатичним колапсом, запамороченням, 
послабленням пам’яті; періодичними розладами зору, 
швидкоминучою, з можливим переходом у стійку, сліпо-
тою внаслідок атрофії сітківки або зорового нерва; час-
то – помутнінням кришталика, атрофією райдужної обо-
лонки, трофічними порушеннями шкіри, м’язів, м’яких 
частин обличчя, випадінням зубів, альвеолярною піо-
реєю, шумом у вухах, ослабленням слуху до повної глу-
хоти; інколи виникає обструкція легеневих артерій, яка 
призводить до легеневої гіпертензії.

ТАКСИС – 1) прагнення вільнорухомих нижчих 
орґанізмів при дії на них фізико-хімічними подразнен-
нями наближатися до джерела подразнення (позитивний 
Т.) або віддалятися від нього (неґативний Т.); 2) віднов-
лення нормальної позиції переламаних кісток; безкров-
на репозиція (вправлення) вивиху, грижі.

-ТАКСИС – див.: Таксо-.
ТАКСО- (-таксис, -таксія; грец. taxis – розміщення, 

порядок, пристрій) – частина складних слів, яка означає 
«порядок», «рух в певному напрямку».

ТАКСОНИ – класифікаційні одиниці в систематиці 
рослинних та тваринних орґанізмів; основними Т. є вид, 
рід, родина, ряд або порядок, клас, тип або відділ.

ТАКСОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ – див.: Таксони.
ТАКСОНОМІЯ – розділ систематики, завданням 

якого є визначення і теоретичне обґрунтування класи-
фікаційних одиниць – таксонів, їх системи, субпідряд-
ності, співвідношення та обсягу.

ТАКТИЛЬНЕ ВІДЧУТТЯ – відчуття дотику.
ТАКТИЛЬНИЙ – такий, що сприймається дотиком, 

стосується тактильної чутливості, дотику.
ТАКТИЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР – сукупність пе-

риферійних і центральних нервових закінчень, які за-



1005 ТАКТОВНИЙ – ТАЛЬКОЗ(1)

безпечують сприйняття й опрацювання інформації про 
дію на зовнішні покриви орґанізму різних небольових 
механічних подразнень; периферійний відділ Т. а. утво-
рюють різні види механорецепторів і пов’язані з ними 
аферентні нервові волокна; сприйняття дотику (або віб-
рацій) здійс нюється за допомогою фазних (які швидко 
адаптуються) рецепторів, а тиску – внаслідок збудження 
тонічних (які повільно адаптуються) рецепторів; до пер-
ших належать тільця Пачіні, ряд рецепторних структур 
волосяної сумки (так звані, Т-, G-, D-рецептори, які є за-
кінченнями аферентних волокон Аα і Аσ груп), до дру-
гих – тактильні корпускули, тільця Руффіні (закінчення 
волокон Аα групи), вільні нервові закінчення (розгалу-
ження волокон групи С).

ТАКТОВНИЙ – такий, що володіє почуттям міри, 
вміє поводитися, дотримуючись відповідних норм.

ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ (THLASPI ARVENSE 
L.) – однорічна трав’яниста рослина з родини хрестоц-
вітих, заввишки 15–50 см, стебло прямостояче. Стеблові 
листки сидячі, продовгуваті, при основі стрілоподібно-
зубчасті. Прикореневі листки продовгувато-овальні. 
Квітки дрібні, з чотирма пелюстками, зібрані в китиці. 
Плоди – округлі сплющені стручечки з крилатим кілем і 
багатьма оліїстими насінниками. Цвіте з травня до сер-
пня. Росте як бур’ян у посівах та поблизу жител, інколи 
біля доріг, на лісових галявинах. Дія: протимікробна, 
протизапальна, в’яжуча, загальнозміцнююча, потогін-
на і сечогінна.

ТАЛАЛАЄВА (В. Т. ТАЛАЛАЄВ) ВАЛЬВУЛІТ – 
див.: Ендокардит дифузний.

ТАЛАЛҐІЯ – біль у п’ятковій ділянці.
ТАЛАМ- (таламо-; (анат. thalamus – таламус) – час-

тина складних слів, яка означає належність до таламу-
са.

ТАЛАМІЧНА  ПРОМЕНИСТІСТЬ  ЗАДНЯ 
(RADIATIO THALAMICA POSTERIOR) – сукуп-
ність нервових волокон, які розміщені в білій тканині 
півкулі великого мозку і сполучають таламус та поти-
личну частку.

ТАЛАМІЧНА ПРОМЕНИСТІСТЬ ПЕРЕДНЯ 
(RADIATIO THALAMICA ANTERIOR) – сукуп-
ність нервових волокон, які розміщені в білій тканині 
півкулі великого мозку і сполучають таламус та лоб-
ну частку.

ТАЛАМІЧНА ПРОМЕНИСТІСТЬ ЦЕНТРАЛЬ-
НА (RADIATIO THA LAMICA CENTRALIS) – сукуп-
ність нервових волокон, які розміщені в білій тканині 
півкулі великого мозку і сполучають таламус з перед- та 
постцентральними звивинами і тім’яною часткою.

ТАЛАМІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Дежерина – 
Россі синдром.

ТАЛАМО- – див. Талам-.
ТАЛАМОКОЛІНЧАСТОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 

симптомокомплекс, зумовлений ураженням галузки 
задньої мозкової артерії, яка живить ділянку таламуса; 
характеризується поєднанням синдрому зорового горба 
з атетозом або хореоатетозом, геміатаксією, трофічними 
і веґетативними порушеннями.

ТАЛАМОПЕРФОРУЮЧОЇ АРТЕРІЇ СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, зумовлений ураженням га-
лузки задньої мозкової артерії, котра живить верхню 
частину червоного ядра; характеризується поєднанням 
верхнього синдрому червоного ядра з характерною по-
зицією руки (таламічна рука).

ТАЛАМОТОМІЯ – оперативне втручання, яке ви-
конується з метою деструк ції ядер та провідних шляхів 
таламуса.

ТАЛАМУС (THALAMUS) – парне утворення про-
міжного мозку, яке є основним колектором соматосен-
сорної інформації, що йде через мозковий стовбур до 
кори півкуль головного мозку; у Т. виділяють такі групи 
таламічних ядер: 1) специфічні сенсорні ядра, у кожне з 
яких надходить з периферії переважно будь-який один 
основний вид сенсорної аферентації; 2) неспецифічні 
ядра, які приймають та переробляють імпульси, що над-
ходять перш за все з ретикулярних утворень мозкового 
стовбура та гіпоталамуса; 3) асоціативні ядра, причет-
ні до подальшої переробки та інтеґрації різних сенсор-
них імпульсів.

ТАЛАС- (таласо-; грец. thalassa – море) – частина 
складних слів, яка означає належність до моря.

ТАЛАСЕМІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: Кулі син-
дром.

ТАЛАСЕМІЯ – група хронічних спадкових мікро-
цитарних анемій з дефектним синтезом гемоґлобіну і 
неефективним еритропоезом; Т. є результатом незба-
лансованого синтезу гемоґлобіну внаслідок порушен-
ня швидкостей утворення нормальних поліпептидних 
ланцюгів ґлобіну (ланцюгів α, β); найчастіше спосте-
рігається серед вихідців із країн Середземномор’я, Аф-
рики та Південно-Схід ної Азії.

ТАЛАСЕМІЯ ВЕЛИКА – див.: Кулі синдром.
ТАЛАСЕМІЯ МАЛА – див.: Фанконі – Патрассі 

синдром.
ТАЛАСО- – див.: Талас-.
ТАЛАСОТЕРАПІЯ  – комплексне  лікування 

морським кліматом і морськими купаннями.
ТАЛАСОФОБІЯ – нав’язлива боязнь моря.
ТАЛІЙ – Tl; хімічний елемент ІІІ групи періодич-

ної системи елементів Менде лєєва; атомний номер 81, 
атомна вага 204,39; відомі радіоактивні ізотопи Т. з ма-
совими числами від 184 до 210; при отриманні та засто-
суванні Т. основними професійними шкідливостями є 
аерозолі дезінтеграції та конденсації Т.

ТАЛІЯ – частина тулуба від паху до стегон.
ТАЛЬК – 4SiO2·3MgO·H2O; природний силікат 

маґнію; у медичній практиці Т. застосовують як адсор-
буючий засіб при опіках, дерматитах, мокнучих вираз-
ках, а також при масажі, у фармацевтичній практиці – як 
допоміжний засіб для таблетування, дражування, виго-
товлення ароматичних вод, паст та мазей, а також як ос-
нова складних порошків для зовнішнього застосування, 
присипок, пудр та ін.

ТАЛЬКОЗ (1) – пневмоконіоз, що належить до групи 
силікатозів; зумовлений тривалим вдиханням пилу таль-
ку; захворювання розвивається повільно і проявляється 
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вираженим обструктивним бронхітом; перебіг Т. спри-
ятливий, без схильності до проґресування; тяжче може 
протікати Т. внаслідок вдихання косметичної пудри.

ТАЛЬКОЗ (2) – ускладнення хірурґічних втручань, 
спричинене потраплянням тальку з хірурґічних рукави-
чок на ранові поверхні; характеризується розвитком у 
тканинах хронічного запального процесу.

ТАМПОН – стрічка або шматок стерильної марлі, 
що вводять у рану або порожнину орґанізму людини 
чи тварини для дренування або для припинення кро-
вотечі.

ТАМПОНАДА – введення в рану або порожнину 
тампонів для припинення кровотечі або для відсмокту-
вання гнійного вмісту, а також для відмежування запаль-
ного вогнища від навколишніх тканин.

ТАМПОНАДА СЕРЦЯ – синдром гострої серцевої 
недостатності, спричинений внутрішньоперикардіаль-
ним стискуванням серця рідиною або ґазом; виражена 
картина Т. с. розвивається при гострому накопиченні в 
перикардіальній порожнині 150-200 мл рідини; хворі 
скаржаться на відчуття стискування та біль у грудях, 
відчуття боязні; блідий колір шкіри обличчя змінюється 
різким ціанозом; спостерігається набухання підшкірних 
вен шиї, пітливість, задишка, збільшення розмірів пе-
чінки; серцевий поштовх не визначається; межі серце-
вої тупості розширені, тони серця глухі, виражена гіпо-
тензія та підвищений центральний венозний тиск; при 
значному накопиченні рідини в перикардіальній порож-
нині інколи появляється парадоксальний пульс; проґноз 
залежить, головним чином, від етіолоґії; тривалість жит-
тя після тампонади серця, зумовленої його розривом, 
триває хвилини, інколи години.

ТАМПОНАЦІЯ – див.: Тампонада.
ТАМУРА – ТАКАХАШІ (A. TAMU RA – M. TAKA-

HASHI) СИНДРОМ – спадковий (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) темний колір слизових 
оболонок, зумовлений аномальною структурою гема, 
що входить до складу гемоґлобіну крові.

ТАМУРА – ТАКАХАШІ (A. TAMU RA – M. TAKA-
HA SHI) ХВОРОБА – див.: Тамура – Такахаші синд-
ром.

ТАМУРІЯ – див.: Полакіурія.
-ТАНАЗІЯ – див.: Танато-.
ТАНАТО- (грец. thanatos – смерть) – частина склад-

них слів, яка означає належність до смерті.
ТАНАТОҐЕНЕЗ – причина і механізми смерті; ди-

наміка клінічних, біохімічних та морфолоґічних змін у 
процесі помирання.

ТАНАТОЛОҐІЯ – розділ медицини, який вивчає 
стан орґанізму в кінцевій стадії несприятливого резуль-
тату захворювань, динаміку та механізми процесу поми-
рання, безпосередні причини смер ті, клінічні, біохімічні 
та морфолоґічні прояви поступової зупинки життєдіяль-
ності орґанізму.

ТАНАТОЛОҐІЯ СУДОВО-МЕДИЧНА – розділ 
судової медицини, який вивчає причини смерті, тана-
тоґенез, а також зміни орґанів та тканин у посмертно-
му періоді.

ТАНАТОФОБІЯ – психічний розлад, який прояв-
ляється нав’язливою боязню смерті.

«ТАНЕЦЬ КАРОТИД» – див.: Танець сонних ар-
терій.

«ТАНЕЦЬ СВЯТОГО ВІТТА» – див.: Хорея мала.
«ТАНЕЦЬ СВЯТОГО ГВІДОНА» – див.: Хорея 

мала.
«ТАНЕЦЬ СОННИХ АРТЕРІЙ» – виражена пуль-

сація сонних артерій на шиї; ознака недостатності аор-
тального клапана; може також спостерігатися при гіпер-
кінезії серця у виснажених хворих.

ТАНДЖИРСЬКА ХВОРОБА – родинне захворю-
вання, яке характеризується рецидивуючою поліневро-
патією, лімфаденопатією, гіперплазією миґдаликів з 
оранжево-жовтим кольором та збільшенням печінки і 
селезінки (відкладення холестеролу в ретикулоендо-
теліальних клітинах) на фоні різкого зниженням рівня 
β-ліпопротеїнів; рівень загального холестеролу в плазмі 
дуже низький, а триґліцеридів – нормальний або підви-
щений; захворювання може проявлятися в зрілому віці 
збільшенням селезінки і печінки або рецидивуючою 
поліневропатією.

ТАННХАУЗЕРА (S. J. THANNHAU SER) ЦИРОЗ 
ПЕЧІНКИ – цироз печін ки, який клінічно характери-
зується вираженою гіперхолестеринемією та розвитком 
ксантом на шкірі.

ТАНСІНІ (I. TANSINI) СИМПТОМ – у деяких ви-
падках раку пілоричного відділу шлунка на передній че-
ревній стінці в ділянці воротаря утворюється втягнення, 
яке зникає після метастазування раку в поперечно-обо-
дову кишку і часто змінюється випинанням; ознака раку 
пілоричного відділу шлунка.

ТАНТАЛ – Та; хімічний елемент V групи періодич-
ної системи Менделєєва; порядковий номер 73, атомна 
вага 180,954.

«ТАНЦЮЮЧИХ ОЧЕЙ» СИНДРОМ – див.: Оп-
соклонус.

ТАПЕТОРЕТИНАЛЬНІ ДИСТРО ФІЇ – спадкові 
дистрофічні захворювання сітківки, загальним проявом 
яких є патолоґічні зміни її піґментного епітелію; клініч-
но Т. д. проявляються, як правило, у дитячому або юна-
цькому віці; характеризуються поступовим зниженням 
зорових функцій до сліпоти в зрілому або літньому віці; 
залежно від локалізації патолоґічного процесу в пери-
ферійному або центральному відділі сітківки розріз-
няють периферійні і центральні Т. д.; до периферійних 
Т. д. належать піґментна дистрофія сітківки, білоточко-
ва дистрофія сітківки, жовтоплямисте очне дно, конґені-
тальна стаціонарна нічна сліпота; центральні Т. д. вклю-
чають макулярні дистрофії – дистрофію Штарґардта, 
дис трофію Бера і дистрофію Беста.

ТАПІА (A. G. TAPIA) СИНДРОМ – бульбарний 
альтернуючий синдром; характеризується симптома-
ми ураження додаткового і під’язикового нервів на боці 
вогнища; спостерігається гомолатеральний параліч м’я-
ко го піднебіння, голосових зв’язок, груднино-ключич-
но-соскоподібного та трапецієподібного м’я зів; контр-
латеральна геміплеґія.
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ТАРА (A. TAR) СИМПТОМ – у здорової людини 
нижні межі легень розміщені на однаковому рівні як при 
середньому видиху лежачи на животі, так і при глибокому 
видиху стоячи; при інфільтративних процесах у легенях 
це не спостерігається; ознака легеневого інфільтрату.

ТАРАННИЙ – такий, що стосується таранної кіс-
тки.

ТАРАНТУЛИ  – рід павукоподібних  родини 
Lycosidae; поширені в пустелях та напівпустелях, а та-
кож у степовій та лісостеповій зонах; включає види, 
самка яких здатна боляче укусити людину; на місці уку-
су виникає місцеве запалення.

ТАРАТИНОВА (Н. И. ТАРАТЫНОВ) ХВОРОБА – 
див.: Еозинофільна ґранульома кісток.

ТАРДЬЄ (A. A. TARDIEU) ПЛЯМИ – точкові крово-
виливи під вісцеральною плеврою та епікардом; кваліфі-
куються як ознака смерті від механічної асфіксії.

ТАРЗ- (тарзо-, -тарзус; грец. tarsos – плоска поверх-
ня, підошовна поверхня ступні, край повіки) – частина 
складних слів, яка означає належність до хряща повіки 
або до передплесна.

ТАРЗАЛҐІЯ – біль у передплесні.
ТАРЗЕКТОМІЯ – 1) хірурґічне видалення ряду кіс-

ток передплесна; 2) хірурґічне вирізання хряща повіки.
ТАРЗИТ – запалення хряща повіки.
ТАРЗО- – див. Тарс-.
ТАРЗОПЛАСТИКА – пластичні операції на хря-

щі повіки.
ТАРЗОТОМІЯ – хірурґічне розтинання хряща пові-

ки.
-ТАРЗУС – див.: Тарз-.
ТАРНОВСЬКОГО (В. М. ТАРНОВСКИЙ) СИМ-

ПТОМ – прискорений ріст волосся, яке покриває лоб 
майже до брів; ознака пізнього вродженого сифілісу.

ТАРНЬЄ (S. TARNIER) СИМПТОМ – згладження 
кута між верхнім і нижнім сеґментами матки під час ва-
гітності; ознака загрози аборту.

ТАРС- (тарсо-, -тарсус; грец. tarsos – плоска повер-
хня, підошовна поверхня ступні, край повіки) – частина 
складних слів, яка означає належність до хряща повіки 
або до передплесна.

ТАРСАЛҐІЯ – біль у передплесні.
ТАРСЕКТОМІЯ – 1) хірурґічне видалення ряду кіс-

ток передплесна; 2) хірурґічне вирізання хряща повіки.
ТАРСИТ – запалення хряща повіки.
ТАРСО- – див. Тарс-.
ТАРСОМАРҐІНОПЛАСТИКА – оперативні втру-

чання, які виконуються з метою відновлення хряща та 
краю повіки.

ТАРСОПЛАСТИКА – пластичні операції на хря-
щі повіки.

ТАРСОТОМІЯ – хірурґічне розтинання хряща пові-
ки.

ТАРУЇ (S. TARUI) ХВОРОБА – див.: Ґлікоґеноз 
VІІІ типу.

ТАРХАНОВА (И. Р. ТАРХАНОВ) СИМПТОМ – 
підсилення біострумів м’язів на боці пірамідного гемі-
синдрому; ознака ураження пірамідного шляху.

ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ (ONOPOR DON ACAN-
THIUM) – дворічна трав’яниста рослина з родини 
складноцвітих. Стебло високе, до 2 м заввишки. Лист-
ки довгасті, колючозубчасті: нижні – звужені при основі, 
пірчастолопатеві, загострені; верхні – сидячі, суцільні, 
подвійнозубчасті. Вся рослина білуватопавутинна. Квіт-
ки світло-пурпурові, трубчасті, зібрані у велике суцвіт-
тя – головку з групою листочків-обгорток. Цвіте Т. к. з 
червня до вересня. Росте як бур’ян у посівах, поблизу 
доріг, на пустирях, схилах. Дія: кровоспинна, бактери-
цидна, сечогінна, тонізуюча.

ТАТУАЖ – див.: Татуювання.
ТАТУЮВАННЯ – різні зображення на шкірі, які ут-

ворюються шляхом введення забарвлюючих речовин у 
дерму.

ТАУРИН – монотіоґліколь, або аміно етансульфокис-
ло та, що синтезується в орґанізмі тварин та людини; є 
продуктом перетворення цистеїну і міститься у вільно-
му вигляді в печінці; входить до складу парних жовчних 
кислот; відіграє суттєву роль у процесі травлення і за-
своєння жирів та ліпідів.

ТАУССІҐА (S.TAUSSIG) СИМПТОМ – різка бо-
лючість при спробі підняти пальцями верхню повіку; 
рання ознака гарячки паппатачі.

ТАУССІҐА (H. B. TAUSSIG) СИНДРОМ – див.: 
Тауссіґа – Бінґа аномалія.

ТАУССІҐА – БІНҐА (H. B. TAUSSIG – R. J. BING) 
АНОМАЛІЯ – вроджена вада серця, при якій аорта 
відходить від правого шлуночка, а легеневий стовбур – 
від обох шлуночків, неначе сидячи вершки на дефекті 
міжшлуночкової перегородки (над міжшлуночковою пе-
регородкою); клінічно характеризується різко вираже-
ною легеневою гіпертензією, аортальною гіпотензією 
та гіпоксемією.

ТАУССІҐА – БІНҐА (H. B. TAUSSIG – R. J. BING) 
СИНДРОМ – див.: Тауссіґа – Бінґа аномалія.

ТАУССІҐА – СНЕЛЛЕНА – АЛЬБЕРСА (H. B. TA-
US SIG – H. A. SNELLEN – F. H. ALBERS) СИНД-
РОМ – вроджена вада серця, при якій спостерігається 
впадіння всіх легеневих вен у передню кардіальну вену, 
що зберігається в дитини у вигляді додаткової лівої вер-
хньої порожнистої вени.

ТАФОФІЛІЯ – нав’язливий потяг бути присутнім 
на похороні.

ТАФОФОБІЯ – 1) нав’язлива боязнь бути заживо 
похованим; 2) нав’язлива боязнь похорон та похорон-
них речей і аксесуарів.

ТАХІ- (тахо-; грец. tachys – швидкий; tachistos – най-
швидший; tachos – швидкість) – частина складних слів, 
яка означає «швидкий», «швидкість», «частота».

ТАХІҐЕНЕЗ – явище скорочення і спрощення ран-
нього етапу розвитку орґанізму, яке полягає в тому, що 
зародок не проходить усіх стадій, властивих предкам 
орґанізму.

ТАХІКАРДІЯ – збільшення числа серцевих скоро-
чень.

Т. З ВУЗЬКИМ QRS – стійкі тахі аритмії, при яких 
комплекс QRS має нормальний вигляд, а його тривалість 
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менша 120 мс; описані три форми цього виду Т.: 1) Т., 
зумовлена інтра- і паранодальним повторним входом 
хвилі збудження, 2) реципрокна Т., пов’язана з додат-
ковими провідними шляхами, і 3) справжня передсер-
дна Т.

ТАХІКАРДІЯ, ЗУМОВЛЕНА ІНТРА- І ПАРАНО-
ДАЛЬНИМ ПОВТОРНИМ ВХОДОМ ЗБУДЖЕН-
НЯ – Т., у механізмі виникнення якої беруть участь 
аномальні провідні шляхи, розміщені усередині атріо-
вентрикулярного вузла (внутрішньовузлові, або інтра-
нодальні), або поблизу його (паранодальні); аномаль-
ний («швид кий») провідний шлях може не мати влас-
тивостей декрементного проведення, які є характерни-
ми для «повільного» шляху – атріовентрикулярного вуз-
ла; у критичних умовах (за наявності екстрасистол або 
високого веґетативного тонусу) виникнення тахікардії 
може бути пов’язаним з проведенням збудження цими 
шляхами; частіше за все збудження антеґрадно прово-
диться через атріовентрикулярний вузол, а ретроґрад-
но – аномальним шляхом; при цій формі тахікардії зуб-
ці Р з’являються майже одночасно з комплексами QRS 
і зливаються з ними; інколи через атріовентрикулярний 
вузол проводиться повторна хвиля збудження, і зубці Р 
передують наступному комплексу QRS; звичайно цей 
вид тахікардії має пароксизмальний характер з раптовим 
початком та з деякою критичною тривалістю інтервалу 
PQ; частота серцевих скорочень під час нападу 160–200/
хв; всі хворі відчувають серцебиття.

Т. РЕЦИПРОКНА – тахікардія, виникнення якої 
пов’язане з існуванням додаткових шляхів; при звичай-
ній формі Т. р. збудження поширюється від передсердь 
до шлуночків через аномальний атріовентрикулярний 
вузол, повертаючись від шлуночків до передсердь до-
датковим провідним шляхом; внаслідок розвивається 
тахікардія з вузьким комплексом QRS, при якій зубці Р 
реєструються після цього комплексу; тахікардії, що роз-
виваються при такому ході хвилі збуджень, називають-
ся ортодромними; дуже рідкісно можливе проведення 
в протилежному напрямі, внаслідок чого розвивається 
антедромна Т. р. з широким комплексом QRS; Т. р., зви-
чайно, проявляється в одному з трьох вікових періодів: 
у перший рік життя, у підлітковому та юнацькому віці 
(від 12–13 до 21–23 років) і в осіб середнього віку (45–
60 років); у дітей першого року життя при тривалому 
нападі Т. р. можуть спостерігатися ознаки серцевої не-
достатності, задишка, загальмованість, утруднення з 
годуванням або симптоми швидкої пульсації в прекар-
діальній ділянці; у випадках виникнення Т. р. в підліт-
ковому і юнацькому віці типові напади мають раптовий 
початок і в багатьох випадках пов’язані з фізичним на-
вантаженням; пароксизми Т. р. можуть тривати від кіль-
кох секунд до кількох годин; молоді, в іншому здорові 
люди, переносять Т. р. легко, часто вона протікає майже 
безсимптомно.

Т. ПАРКІНСОНА – ПАППА – див.: Паркінсона – 
Паппа тахікардія.

Т. ПАРОКСИЗМАЛЬНА – напади раптового при-
швидшення серцевої діяльності до 180–200 або навіть 

більше за хвилину, що триває певний час, а потім так 
само раптово припиняється.

Т. ПАТОЛОҐІЧНА – Т., яка є наслідком екстракар-
діальних захворювань та різних уражень серцево-судин-
ної системи.

Т. ПЕРЕДСЕРДНА СПРАВЖНЯ – Т., яка зумовле-
на або внутрішньопередсердним коловим рухом хвилі 
збудження, або з аномальною автоматією клітин міокар-
да передсердь; внаслідок того, що джерело аритмії може 
міститися в передсерді будь-де, вектор зубця Р відріз-
няється непостійністю.

Т. ПІРУЕТНА («TORSADE DE POINTES») – шлу-
ночкова тахікардія з неперервною зміною вектора комп-
лексу QRS; Т. п. викликає суб’єктивні симптоми і смерть 
у хворих з вродженими синдромами подовження інтер-
валу QT; виникнення Т. п. провокується лікарськими за-
собами (особливо антиаритмічними препаратами).

Т. РЕЦИПРОКНА НАДШЛУНОЧКОВА – див.: 
Паркінсона – Паппа тахікардія.

Т. РЕЦИПРОКНА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНА – 
див.: Паркінсона – Паппа тахікардія.

Т. ФІЗІОЛОҐІЧНА – збільшення частоти серцевих 
скорочень під дією деяких факторів при відсутності па-
толоґічних змін серцево-судинної системи.

Т. З ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ QRS – тахікар-
дії, до яких належать шлуночкові тахікардії та пірует-
на тахікардія.

Т. ШЛУНОЧКОВА – серія послідовних шлуноч-
кових екстрасистол з частотою 120 ударів за хвилину; 
Т. ш. буває моно- або поліморфною, нестійкою (парок-
сизмальною) або стійкою (звичайно, продовжується не 
менше 30 секунд і потребує проведення реанімаційних 
заходів); будь-яку тахікардію з широким (більше 120 мс) 
комплексом QRS необ хідно розглядати як шлуночко-
ву тахікардію, коли не доведено інше; діаґноз підтвер-
джується наявністю на електрокардіоґрамі незалежних 
зубців Р, «зливних», або «захоплених», комплексів QRS 
передсердного походження, однома нітністю векторів 
QRS у грудних від веденнях (конкордантність) та зру-
шенням електричної осі у фронтальній площині біль-
ше ніж на 30°.

ТАХІЛАЛІЯ – порушення мовлення, яке характери-
зується вираженим багатослів’ям або різко пришвидше-
ним його темпом.

ТАХІПНОЕ – пришвидшення дихання до 40–60 ди-
хальних рухів за хвилину.

ТАХІПНОЕ НОВОНАРОДЖЕНОГО ТРАНЗИ-
ТОРНЕ – стан, зумовлений затримкою резорбції рідини 
з легень новонародженого; часто розвивається в доноше-
них дітей, які народилися за допомогою кесаревого роз-
тину; через деякий час після народження розвивається 
часте хрипле дихання, задишка, западіння грудної клітки, 
може появитися ціаноз; при рентґеноскопічному дослід-
женні грудної клітки спостерігається картина гіперінфіль-
трованих легень з значними прикореневими ущільнення-
ми; периферичні відділи легень залишаються чистими.

ТАХІПСИХІЯ – (у психіатрії) пришвидшене проті-
кання розумових процесів у психічно хворих.
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ТАХІСИСТОЛІЯ ШЛУНОЧКОВА – див.: Трі-
потіння шлуночків.

ТАХІСТОСКОПІЯ – дослідження зорового сприй-
няття шляхом короткочасного показу на екрані тахісто-
ско па зорових тестів.

ТАХІСФІҐМІЯ – підвищена частота пульсу (більше 
100 ударів за 1 хвилину).

ТАХІФАҐІЯ – швидке поїдання їжі, проковтування 
її без прожовування.

ТАХІФЕМІЯ – див.: Тахілалія.
ТАХІФІЛАКСІЯ – короткочасне зниження чутли-

вості до тієї чи іншої речовини, що забезпечує швидкий 
захист орґанізму від різних токсичних впливів.

ТАХІФРАЗІЯ – див.: Тахілалія.
ТАХО- – див.: Тахі-.
ТАХОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація швидкості ру-

ху рідин та ґазів.
ТВАРИНА – одна з форм орґанічного світу. Т. є 

цілісною біолоґічною системою, здатною до росту, роз-
множення і самореґуляції. Усі Т. гетеротрофні орґаніз-
ми, які характеризуються здатністю використовувати 
лише готові орґанічні сполуки і не можуть синтезувати 
їх з неорґанічних речовин навколишнього середовища. 
Т. властива підвищена активність, вміння активно (або 
пасивно) пересуватись у просторі. За рівнем орґанізації 
сучасні Т. поділяють на 2 основні групи: одноклітинні 
(найпростіші) та багатоклітинні, тіло яких складається 
з високоорґанізованих клітин, що утворюють тканини 
і орґани.

ТВАРИННИЙ – такий, що стосується тварин.
ТВАРИННИЙ КЛЕЙ – див.: Желатин.
ТВЕРДОГО НАБРЯКУ СИМПТОМ – щільність 

і напруженість тканин на ногах, при яких не спостері-
гається утворення заглиблення на місці натискування 
пальцем; ознака травми спинного мозку та мієліту.

ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ПОВЕДІНКИ – особливість по-
ведінки деяких психічно хворих, яка характеризується 
перебільшено виразною мімікою, пантомімікою та мов-
ленням, розрахованих на привертання до себе уваґи.

ТЕБАЇЗМ – хронічне отруєння опієм.
ТЕБЕЗІЯ (A. C. THEBESIUS) КЛАПАН – заслінка, 

утворена ендокардом, прикриває отвір вінцевого синуса 
в місці впадіння його в праве передсердя.

ТЕБЕЗІЯ (A. C. THEBESIUS) ОТВОРИ – точкові 
отвори в міжпередсердній перегородці та стінці правого 
передсердя, за допомогою яких у нього відкриваються 
найменші вени серця.

ТЕБЕЗІЯ (A. C. THEBESIUS) СУДИНИ – вени, які 
вливаються безпосередньо в праве передсердя; збира-
ють кров від стінок правого і, частково, лівого перед-
сердя.

ТЕБЕЗІЯ – ВЬЄССЕНА (A. C. THE BESIUS – R. VIE-
US SENS) СУДИНИ – див.: Тебезія судини.

ТЕВЕНАРА (A. THEVENARD) СИНДРОМ – див.:
Перона – Дроке – Кулона синдром.

ТЕҐМЕНТО-ТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS 
TEGMENTO THALAMI CUS) – див.: Покриттєво-та-
ламічний шлях.

ТЕДЕШІ (TEDESCHI) МУЛЬТИЦЕНТРИЧНИЙ 
ЛІПОМАТОЗ – див.: Ліпоматоз мультицентричний.

ТЕЗАУРИСМОЗ – порушення обміну речовин, при 
якому деякі продукти обміну накопичуються в незви-
чайно великих кількостях у соках орґанізму і утворю-
ють відкладення в орґанах або клітинах.

ТЕЗАУРИСМОЗ СПАДКОВИЙ ЛІПОЇДНИЙ – 
див.: Руїтера – Помпена синдром.

ТЕЇЗМ – зловживання чаєм; різновид кофеїнізму.
ТЕЙБІ (H. TAYBI) СИНДРОМ – комплекс спадко-

вих (успадкування за рецесивним, зчепленим з Х-хро-
мосомою, типом) аномалій; спостерігається низький або 
карликовий зріст; збільшення черепа з випинаючими ло-
бом та потилицею; гіпертелоризм, «антимонголоїдне» 
розміщення очних щілин, широка спинка носа, малень-
кий рот, невиражена дисплазія вушних раковин, відс-
товбурчені вуха; гіподонтія, аномалії розміщення зубів, 
розщеплене високе піднебіння; диспластична грудна 
клітка, збільшена відстань між грудними сосками, ма-
лорухомість ліктьових суглобів, обмежена супінація в 
суглобах кисті; дисплазія кистей і ступнів; брахімеґа-
лодактилія, клинодактилія, брахідактилія, часткова син-
дактилія, гіпоплазія нігтів великих пальців ніг; неповне 
закриття тім’ячок, затримка розвитку довгих трубчас-
тих кісток, утворення псевдоепіфізів, потовщення ос-
нови черепа, знижена пневматизація придаткових пазух 
носа, множинні розщеплення в хребцях, дисплазія кіс-
ток таза, дисплазія головки променевої кістки; глухота 
або приглухуватість, зумовлені порушенням розвитку 
внутрішнього вуха; затримка розумового розвитку та 
мовлення.

ТЕЙЛОРА (H. C. TAYLOR) СИНДРОМ – вродже-
ний недорозвиток яйце проводів; клінічні прояви неспе-
цифічні.

ТЕК- (тека-; теко-; грец. theca – покришка) – частина 
складних слів, яка означає належність до порожнинного 
утворення, до оболонки.

ТЕКА- – див.: Тек-.
ТЕКАКЛІТИННА ПУХЛИНА – доброякісна пух-

лина яєчників строми статевого тяжа; Т. п. – сполуч-
нотканинне новоутворення з розвинутою арґірофіль-
ною сіткою, волокна якої обплітають кожну з клітин; 
клітини мають овальну і веретеноподібну форму, роз-
міщені пучками; для Т. п. характерна наявність вели-
кої кількості ліпідів, що розміщені в цитоплазмі клітин 
і міжклітинно у вигляді дрібної зернистості або дріб-
них крапель.

ТЕКО- – див.: Тек-.
ТЕКОМА – див.: Текаклітинна пухлина.
ТЕКТОСПІНАЛЬНИЙ ШЛЯХ (TRAC TUS TEC-

TOSPINALIS) – див.: Покриттєво-спинномозковий 
шлях.

ТЕКТОТАЛАМІЧНИЙ ШЛЯХ (TRACTUS TEC-
TOTHALAMICUS) – висхідний нервовий шлях, який 
іде від покриття середнього мозку до таламуса.

ТЕЛ1- – (теле-, телео-, тело-; грец. tēle – далеко; 
telos – кінець, досягнення мети) – частина складних 
слів, яка означає «віддаленість», «закінчення», «кінець», 
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«кінцевий»; «такий, що належить до телеметрії, до те-
лебачення».

ТЕЛ2- – (-телій, -телія; грец. thēle – грудний сосок) – 
частина складних слів, яка означає «такий, що належить 
до соска молочної залози», «шар клітин, покрив».

ТЕЛАЛҐІЯ – виникнення больового відчуття, яке 
віддалене від справжнього джерела болю.

ТЕЛАРХЕ ПЕРЕДЧАСНЕ – розвиток грудних за-
лоз у дівчаток, молодших 8 років.

ТЕЛЕ- – див.: Тел1-.
ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ – стійке розширення судин та 

капілярів; клінічно проявляється темно-червоною пля-
мою на шкірі або на слизовій оболонці.

ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ РОДИННА СПАДКОВА – 
див.: Ослера – Рандю синдром.

ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ СПАДКОВА ГЕМОРАҐІЧ-
НА – див.: Ослера – Рандю синдром.

ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ ФОЛІКУЛЯРНА КІЛЬЦЕ-
ПОДІБНА – див.: Майоккі хвороба.

ТЕЛЕАНҐІЕКТАЗІЯ ЦЕРЕБРАЛЬНА БАЗАЛЬ-
НА – захворювання, зумовлене оклюзією або вродже-
ною аномалією розвитку сонних артерій з утворенням 
патолоґічної судинної сітки на основі головного мозку; 
клінічно проявляється порушеннями мозкового крово-
бігу.

«ТЕЛЕҐРАФНОГО СТОВПА» СИМП ТОМ – у по-
зиції стоячи у хворого спостерігається тремор тулуба і 
кінцівок; ознака дифузного токсичного зобу.

ТЕЛЕДІАСТОЛІЧНИЙ ОБ’ЄМ – див.: Кінцево-
діастолічний об’єм.

ТЕЛЕДІАСТОЛІЧНИЙ ТИСК – див.: Кінцево-
діастолічний тиск.

ТЕЛЕЕЛЕКТРОКАРДІОҐРАФІЯ – реєстрація 
електрокардіоґрами, при якій реєструючий пристрій 
значно віддалений від людини чи тварини, які обсте-
жуються.

ТЕЛЕЕНДОСКОПІЯ – ендоскопічне досліджен-
ня, при якому зображення проектується на телевізійний 
екран або записується за допомогою відеомаґнітофона 
на маґнітну плівку.

ТЕЛЕКІ (L. TELEKY) СИМПТОМ – легкий парез 
променевого нерва, що проявляється незначною слабкіс-
тю розгиначів кисті; ознака хронічного отруєння свин-
цем.

ТЕЛЕПАТІЯ – спілкування за допомогою думки між 
особами, одна з яких передає (індуктор), а інша приймає 
(реципієнт) інформацію; психічне явище безпосередньої 
передачі на відстані інформації про суб’єктивний стан 
однієї істоти (в т. ч. і людини) іншій.

ТЕЛЕРЕНТҐЕНОТЕРАПІЯ – рентґенотерапія, при 
якій джерело іонізуючого випромінювання віддалене 
від поверхні опромінюваного об’єкта більше, ніж на 25 
см.

ТЕЛЕРЕЦЕПТИВНИЙ РЕФЛЕКС – фізіолоґічний 
рефлекс, що виникає при подразненні дистантних (зоро-
вих, слухових, нюхових) рецепторів.

ТЕЛЕФОНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь користу-
ватися телефоном.

ТЕЛІҐЕНІЯ – поява нащадків переважно або 
виключно жіночої статі; спостері гається внаслідок зчеп-
лення летальних ґенів зі статевими хромосомами.

-ТЕЛІЙ – див.: Тел2.
ТЕЛІТ – запалення грудного соска.
-ТЕЛІЯ – див.: Тел2.
ТЕЛЛЕ (TELLAIS) СИМПТОМ – піґментація оч-

них повік; ознака тиреотоксикозу.
ТЕЛО- – див.: Тел1-.
ТЕЛОҐЕНИ – ґени, розміщені в теломерах; нале-

жать до постійних структур хромосом.
ТЕЛОМЕРИ – особливі сеґменти на вільних кінцях 

хромосом, яким властива певна полярність.
ТЕЛОРАҐІЯ – кровотеча з грудного соска.
ТЕЛОФАЗА – заключна стадія мітотичного і мейо-

тичного поділів клітин.
ТЕЛУР – Te; хімічний елемент VІ групи періодичної 

системи Менделєєва; порядковий номер 52, атомна ваґа 
127,60; існують 8 стабільних ізотопів Т.; має токсичну 
дію на орґанізм людини; переважно уражається нервова 
система, печінка, дихальна система та травний тракт.

ТЕЛУРИТОВІ СЕРЕДОВИЩА – живильні сере-
довища, які містять телурит калію (K2TeO3); застосо-
вуються як селективні середовища при виділенні мік-
роорґанізмів, що мають відносну нечутливість до те-
луриту калію.

ТЕЛЯЗІОЗ – гельмінтоз із групи нематодозів, збуд-
никами якого є Thelazia callipaeda i T. californiensis; про-
міжним хазяїном телязій є різні види мух, остаточними 
хазяїнами – домашні та дикі тварини; паразитують те-
лязії під кон’юнктивою ока; у людини Т. клінічно прояв-
ляється відчуттям чужорідного тіла в оці, сльозотечею, 
гіперемією кон’юнктиви; можливий розвиток кератиту 
та катаракти.

ТЕМБР – індивідуальна особливість голосу, зумов-
лена приєднанням додаткових обертонів до основного 
тону звуку.

ТЕМПЕРАМЕНТ – індивідуальні особливості лю-
дини, що виявляються в силі, швидкості, напруженос-
ті та урівноваженості перебігу її психічної діяльності, 
у порівняно більшій чи меншій стійкості її настроїв; 
розрізняють 4 основні Т.: санґвінік, холерик, меланхолік 
і флеґматик.

ТЕМПЕРАТУРА – тепловий стан (сту пінь нагрі-
тості) тіла або середовища.

Т. БАЗАЛЬНА – температура тіла, яка вимірюється 
вранці після сну до прийому їжі.

Т. ЕКВІВАЛЕНТНА – див.: Температура оператив-
на.

Т. ЕКВІВАЛЕНТНО-ЕФЕКТИВНА – показник, 
який характеризує комплексну дію на людину темпера-
тури, вологості та швидкості руху оточуючого повітря; 
визначається за показниками термометра, психометра 
і анемометра з застосуванням спеціальних таблиць та 
номоґрам.

Т. ЕФЕКТИВНА – показник, який характеризує 
комплексну дію на людину температури та вологості 
оточуючого повітря; визначається за показниками тер-
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мометра і психометра з застосуванням спеціальних таб-
лиць або номоґрам.

ТЕМПЕРАТУРА ОПЕРАТИВНА – показник, який 
характеризує комплексну дію на людину температури, 
швидкості повітря, а також теплового випромінюван-
ня оточуючого середовища; вимірюється за допомогою 
звичайного термометра, кульового термометра та ане-
мометра з застосуванням спеціальних таблиць чи но-
моґрам.

Т. РАДІАЦІЙНО-ЕКВІ ВАЛЕНТ НО-ЕФЕКТИВ-
НА – див.: Температура результуюча.

Т. РЕЗУЛЬТУЮЧА – показник, який характеризує 
комплексну дію на людину температури, вологості та 
швидкості руху оточуючого повітря, а також інфрачер-
воного (теплового) випромінювання оточуючого середо-
вища; визначається за допомогою таблиць або номоґрам 
за величинами еквівалентно-ефективної та радіаційної 
температур.

Т. РЕКТАЛЬНА – температура тіла, яка вимірюєть-
ся шляхом введення термометра через задній прохід у 
пряму кишку.

Т. ТІЛА – показник теплового стану орґанізму лю-
дини та тварин.

ТЕМПОРАЛЬНИЙ – такий, що стосується скроне-
вої ділянки; скроневий.

ТЕМТАМІ (S. A. EL TEMTAMY) СИНД РОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) аномалій; спостерігається затримка загально-
го розвитку, карликовий зріст, квадратний опуклий лоб, 
вузьке обличчя, довгий ніс, маленькі очі з рідкими брова-
ми та віями, невеликі округлі вуха, ламкість кісток.

ТЕНАЛҐІЯ КРЕПІТУЮЧА – див.: Тендоваґініт 
крепітуючий.

ТЕНАР – підвищення великого пальця руки; м’язове 
підвищення долоні біля основи великого пальця руки.

ТЕНДЕНЦІЯ – 1) прагнення, схиль ність, властиві 
кому-небудь або чому-небудь; 2) напрям розвитку яко-
гось явища.

ТЕНДИН- (тендо-; лат tendo, tendinis – сухожилок) – 
частина складних слів, яка означає належність до сухо-
жилка.

ТЕНДИНІТ – запалення сухожилка; дистрофічні 
зміни тканини сухожилка, які супроводжуються яви-
щами вторинного запалення.

ТЕНДИНІТ ВУЗЛОВИЙ – див.: Клацаючий па-
лець.

ТЕНДО- – див.: Тендин-.
ТЕНДОБУРСИТ – поєднання дистрофічних і за-

пальних змін сухожилка та запалення його синовіаль-
ної сумки.

ТЕНДОВАҐІНІТ – запалення сухожилкової піхви.
Т. ІНФЕКЦІЙНИЙ НЕСПЕЦИФІЧНИЙ – Т., який 

розвивається внаслідок проникнення в синовіальні піх-
ви сухожилків гноєтворної мікрофлори при поранен-
нях, поширенні гнійного процесу із суміжних гнійних 
вогнищ.

Т. КРЕПІТУЮЧИЙ – гострий асептичний Т., який 
частіше розвивається на тильній поверхні передпліччя 

внаслідок виконання одноманітної або незвичної праці 
і проявляється характерною крепі тацією; при Т. к. вияв-
ляються відкладення фібрину на поверхні сухожилків 
(перитендиніт); часто запальний процес локалізується 
в навколосухожилковій тканині (паратендиніт), інко-
ли – між фасцією та апоневрозом; захворювання почи-
нається гостро: у ділянці ураженого сухожилка швидко 
утворюється підпух лість, при пальпації якої під час ру-
ху хворого пальця визначається крепітація; рухи паль-
ця обмежені і болючі; часто Т. к. переходить у хроніч-
ну форму.

Т. СТЕНОЗУЮЧИЙ – Т., який характеризується 
ураженням піхви сухожилків довгого відвідного м’яза і 
короткого розгинача великого пальця кисті, стінки яко-
го потовщуються, а синовіальна порожнина звужуєть-
ся; клінічні прояви захворювання починаються з болів 
у ділянці шилоподібного відростка променевої кістки; 
за ходом піхви пальпується різко болюча підпухлість; 
появляється біль при відведенні і розгинанні великого 
пальця, що іррадіює в передпліччя і плече.

Т. ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – Т., який розвивається 
внаслідок занесення в піхви сухожилків гематоґенним 
шляхом туберкульозних мікобактерій; розрізняють 4 
форми ураження: серозну (горбиста водянка, горбиста 
гігрома), яка характеризується скупченням у синовіаль-
ній піхві значного серозного ексудату та потовщенням 
стінок піхви, які покриваються ґрануляціями; серозно-
фібринозну (гіг рома з рисовими тілами), при якій у сино-
віальній піхві виявляється невелика кіль кість серозного 
ексудату та значна кіль кість рисових тіл; ґранулюючу 
зі зморщуванням синовіальної піхви, при якій значно 
васкуляризована ґрануляційна тканина може заповнити 
весь просвіт піхви і переходити на суміжні тканини; ґра-
нулюючу з нагноєнням, при якій усередині синовіаль-
ної піхви є гній (холодний абсцес) і сирнисто перерод-
жені ґрануляції.

Т. ХРОНІЧНИЙ – Т., який характеризується потов-
щенням та розпушенням синовіальної мембрани, скуп-
ченням у синовіальній порожнині рідини жовтого кольо-
ру, багатої на фібрин, із якого поступово формуються 
так звані рисові тіла, утворюються фібринові зрощен-
ня між парієтальною та вісцеральною частинами си-
новіальної піхви сухожилка.

ТЕНДОСИНОВІТ – див.: Тендоваґініт.
ТЕНЕЗМ – болючий, нестерпний позив до дефе-

кації або сечовипускання, який не забезпечує повного 
випорожнення (прямої кишки або сечового міхура) чи 
взагалі не приводить до випорожнення; Т. зумовлений 
болючим спазмом сфінктера заднього проходу або се-
чового міхура.

Т. АНАЛЬНИЙ – болючий позив до дефекації.
Т. СЕЧОВОГО МІХУРА – болючий позив до сечо-

випускання.
ТЕНЗІЯ – напруження, тиснення; тиск.
ТЕНЗІЯ ОКА – див.: Внутрішньоочний тиск.
ТЕНЗОРЕЦЕПТОРИ – рецептори, які сприймають 

механічні подразнення, що виникають при розтягненні 
тканин орґанізму.
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ТЕНІАРИНХОЗ – інвазія кишкового тракту бича-
чим солітером (Taenia seginata); статевозрілий черв’як 
оселяється в кишечнику; він має невелику головну час-
тину (сколекс) діаметром 1–2 мм і до 1000 гермафро-
дитних члеників (проґлотид), які надають йому типову 
форму стрічки, що досягає довжини 4,5–9 м; проґлотиди 
з яйцями виходять з калом; їх може проковтувати вели-
ка рогата худоба, в орґанізмі якої із яєць вилуплюється 
зародок, який проникає в стінку кишечника і за током 
крові потрапляє в скелетні м’язи, де інцистується (стадія 
цистицерка, або фіни); людина заражається, вживаючи 
в їжу м’ясо, що містить фіни і не пройшло відповідної 
теплової обробки; перебіг Т. може бути безсимптомним; 
можуть також спостері гатися болі в епіґастральній ді-
лянці, пронос та втрата ваги; інколи хворі відчувають 
активний рух проґлотид через анальний отвір.

ТЕНІЇДОЗИ – гельмінтози, які спричинюють-
ся стрічкоподібними гельмінтами (цестодами) родини 
теніїт (Taeniidae); до Т. людини належать два захворю-
вання – теніаринхоз і теніоз.

ТЕНІОЗ – інвазія кишечника статевозрі лими особ-
нями свинячого солітера (Taenia solium); статевозрілі 
особні T. Solium, досягають у довжину 2,5–3 м, скла-
даються із сколекса, що має кілька гачків, та приблиз-
но 1000 проґлотид; проміжний цикл нагадує проміж-
ний цикл бичачого солітера, тільки проміж ним хазяї-
ном є свиня; зараження статевозрілими особнями про-
тікає, звичайно, безсимптомно; при значному заражен-
ні личинками спостерігаються м’язові болі, слабкість, 
гарячка, при ураженні ц. н. с. – менінґоенцефаліт або 
епілепсія.

ТЕНІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь уявного теніїдо-
зу або заразитися стрічковим ціп’яком.

ТЕН(О)- (грец. tenon – сухожилок) – частина склад-
них слів, яка означає належність до сухожилка.

ТЕНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дос лі д ження сухо-
жилкових піхв шляхом їх штучного контрастування.

ТЕНОДЕЗ – хірурґічне обмеження рухливості суг-
лоба шляхом фіксації його сухожилками.

ТЕНОЛІҐАМЕНТОКАПСУЛОТОМІЯ – хірурґіч-
не розтинання сухожилків, зв’язок та капсули гомілково-
ступневого суглоба.

ТЕНОЛІЗ – хірурґічне звільнення сухожилка із руб-
ців.

ТЕНОЛОҐІЯ – розділ анатомії, який вивчає розви-
ток, будову і функцію сухожилків.

ТЕНОМІОТОМІЯ – хірурґічне розтинання м’яза 
та його сухожилка.

ТЕНОНІТ – запалення тенонової капсули (фіброз-
ної оболонки ока).

ТЕНОНОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне дослідження 
очного яблука після його контрастування за допомогою 
ґазу, введеного в епісклеральний простір.

ТЕНОПЛАСТИКА – пластичні операції на сухо-
жилках та на їх синовіальних піхвах.

ТЕНОРАФІЯ – сполучення за допомогою шва країв 
розірваного сухожилка; зшивання сухожилка, шов су-
хожилка.

ТЕНОСИНОВІТ – запалення піхви сухожилка.
ТЕНОСИНОВІТ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Синовіо-

ма доброякісна.
ТЕНОТОМІЯ – хірурґічне перерізання сухожилка.
ТЕНТОРІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Мозочко-

вого намету синдром.
ТЕН-ХОРНА (C. TEN HORN) СИМПТОМ – див.: 

Хорна симптом.
ТЕОРІЯ – 1) система вірогідних наукових знань про 

якусь сукупність об’єктів, яка описує, пояснює і перед-
бачає явища певної предметної галузі; 2) загальні мір-
кування на противагу практичній діяльності; 3) лоґічне 
узагальнення практичного досвіду людей.

ТЕПЛОВЕ ВИСНАЖЕННЯ – патолоґічні ре-
акції, що проявляються надмірною втратою рідини 
орґанізмом і відповідно гіповолемічним шоком, які 
розвиваються при тривалій дії високої температури на 
орґанізм; розвитку Т. в. передують продромальні про-
яви, зумовлені значним зневоднюванням орґанізму: 
наростаюче відчуття втоми, слабкість, тривога, значне 
потовиділення; розвивається гостра судинна недостат-
ність з ниткоподібним пульсом, низьким арте ріальним 
тиском; шкіра бліда і волога; спостерігається розлад 
розумової діяльності з наступною втратою свідомості 
на зразок шоку.

ТЕПЛОВЕ ЛІКУВАННЯ – див.: Термотерапія.
ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ – характеристика стану се-

редовища в приміщенні, яка ґрунтується на досліджен-
ні динаміки температури повітря і поверхонь предметів, 
що перебувають у ньому; а також інтенсивності інфра-
червоного (теплового) випромінювання.

ТЕПЛОВИЙ УДАР – патолоґічна реакція на високу 
температуру оточуючого середовища, яка проявляєть-
ся розладами механізмів тепловіддачі і розвитком кри-
тичної гіперпірексії; тривала дія високої температури та 
значне потовиділення, особливо в поєднанні з блюван-
ням і проносом, супроводжується зневоднюванням, вис-
наженням запасів натрію, калію і маґнію в орґанізмі та 
гіповолемією; Т. у. розвивається швидко, але його перед-
вісниками можуть бути головний біль, запаморочення, 
слабкість; при цьому потовиділення, звичайно, (але не 
завжди) зменшується, шкіра гаряча, гіперемована, зви-
чайно, суха; пульс може досягати 160–180 ударів за 1 
хвилину; частота ди хання, як правило, збільшується; 
артеріальний тиск суттєво не змінюється; інколи вини-
кає короткий період дезорієнтації, який передує втраті 
свідомості або судомам; температура тіла піднімається 
до 40–41°С; можливий судинний колапс зі смертельним 
результатом.

ТЕПЛОВІ СУДОМИ – сильні судоми поперечно-
смугастих м’язів внаслідок надмірного потовиділен-
ня, викликаного фізичним навантаженням і (або) висо-
кою температурою оточуючого середовища; Т. с. зумо-
влені надмірною втратою натрію, а інколи також калію і 
маґнію під час напруженої фізичної роботи в умовах ви-
сокої температури повітря; судоми починаються рапто-
во, при цьому в першу чергу в процес утягуються м’язи 
кінцівок; біль та спазми м’язів можуть бути наскільки 
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сильними, що людина не володіє кінцівками; під час су-
домних нападів м’язи мають вигляд твердих вузлів.

ТЕПЛОВІ ТОЧКИ – ділянки шкіри, в яких пере-
важно локалізуються рецептори, що сприймають теп-
лове подразнення.

ТЕПЛОВІДДАЧА – виділення тепла в навколишнє 
середовище орґанізмом у процесі його життєдіяльності; 
у звичайних умовах орґанізм людини близько 45 % всьо-
го тепла віддає випромінюванням, близько 22 % – випа-
ровуванням (внаслідок потовиділення), близько 30 % – 
нагріванням повітря, яке оточує орґанізм; близько 3 % 
тепла віддається з сечею, калом та іншими секретами.

ТЕПЛОКРОВНІ ТВАРИНИ – див.: Гомойотермні 
тварини.

ТЕПЛОЛІКУВАННЯ – дозований вплив з лікуваль-
ною метою тепла, що віддається будь-якими теплоносія-
ми або утворюється в тканинах орґанізму при поглинан-
ні ними енерґії електромаґнітних коливань.

ТЕПЛООБМІН – (у фізіолоґії) обмін тепловою 
енерґією між орґанізмом та оточуючим середови-
щем.

ТЕПЛОПРОДУКЦІЯ – утворення тепла в процесі 
життєдіяльності орґанізму; величина Т. залежить від ві-
ку орґанізму, його морфолоґічних особливостей, темпе-
ратури навколишнього середовища, живлення, інтенсив-
ності обміну речовин.

ТЕПЛОУТВОРЕННЯ – див.: Теплопродукція.
ТЕР- (лат. ter – тричі) – частина складних слів (пре-

фікс), яка означає «тричі».
ТЕРАПЕВТ – лікар-фахівець, який має підготовку 

з діаґностики, лікування та профілактики захворювань 
внутрішніх орґанів.

ТЕРАПЕВТИКА – наука про лікування хвороб за 
певним планом, наука про терапію.

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ – такий, що стосується ліку-
вання хвороб; лікувальний.

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ДІАПАЗОН – діапазон кон-
центрацій лікарської речовини в плазмі крові, при якому 
забезпечується оптимальна ефективність терапії.

ТЕРАПІЯ (грец. therapeia – догляд за хворими) – 
1) див.: Внутрішні хвороби; 2) лікування хворого з за-
стосуванням, головним чином, консервативних методів 
лікування.

ТЕРАПІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВА – розділ те-
рапії та військової медицини, який вивчає діаґностику, 
клініку та лікування бойових уражень терапевтичного 
профілю, особливості виникнення, перебігу, профілак-
тики та лікування захворювань, що виникають у вій-
ськовослужбовців, а також розробляє питання теорії і 
орґанізації терапевтичної допомоги у військах у мир-
ний час.

ТЕРАПІЯ НЕЙТРОННИМ ВИПРО МІНЮВАН-
НЯМ – див.: Нейтронна терапія.

ТЕРАПІЯ СЕҐМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНА – 
метод фізіотерапії, який ґрунтується на дії фізичних 
факторів на шкіру певного метамера тіла, що супровод-
жується функціональними змінами в орґанах і тканинах, 
які належать до цього метамера.

ТЕРАПІЯ СТИМУЛЮЮЧА – різноманітні спосо-
би активації процесів саноґенезу, які застосовуються в 
комплексній терапії захворювань.

ТЕРАТО- (грец. teras – монстр) – частина складних 
слів, яка означає зв’язок з виродком, потворою.

ТЕРАТОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, яка ви-
никла внаслідок порушення формування тканин в ем-
бріональному пе ріоді або внаслідок маліґнізації тера-
томи.

ТЕРАТОБЛАСТОМА ЯЄЧНИКА – див.: Тератома 
яєчника незріла.

ТЕРАТОҐЕНЕЗ – механізм виникнення виродливос-
тей у людини та тварин.

ТЕРАТОҐЕННА ДІЯ – властивість будь-якого фак-
тора (фізичного, хімічного або біолоґічного) викликати 
порушення процесу ембріоґенезу, що призводить до ви-
никнення вад розвитку.

ТЕРАТОҐЕННА ЗМІШАНА ПУХЛИНА – див.: 
Тератома.

ТЕРАТОҐЕННІСТЬ – див.: Тератоґенна дія.
ТЕРАТОЗООСПЕРМІЯ – збільшення в еякуляті 

кількості патолоґічних форм сперматозоїдів понад 
40 %.

ТЕРАТОКАРЦИНОМА ЯЄЧНИКА – див.: Тера-
тома яєчника незріла.

ТЕРАТОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується тера-
толоґії.

ТЕРАТОЛОҐІЯ – наука про виродливості й аномалії 
в орґанічному світі.

ТЕРАТОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – розділ терато-
лоґії, який вивчає етіолоґію, патоґенез, епідеміолоґію, 
клінічні і морфолоґічні прояви, діаґностику, методи 
лікування і профілактики вроджених вад розвитку в 
людини.

ТЕРАТОМА – пухлина, яка, звичайно, складається з 
кількох типів тканин, що є похідними всіх трьох зарод-
кових листків: ендодерми, мезодерми, ектодерми.

ТЕРАТОМА БЛАСТОМАТОЗНА – див.: Терато-
бластома.

ТЕРАТОМА ЗЛОЯКІСНА АНАПЛАСТИЧНА – 
див.: Тератобластома.

ТЕРАТОМА КІСТОЗНА – див.: Дермоїд.
ТЕРАТОМА ШКІРНОГО ТИПУ – див.: Дермоїд.
ТЕРАТОМА ЯЄЧКА ЗРІЛА – добро якісна пухли-

на яєчка, яка складається з диференційованих тканин 
(хрящ, гладкі м’язи, мозок та ін.), що є похідними всіх 
зародкових листків. Часто ці тканини розміщені у виг-
ляді орґаноїдних структур, нагадуючи шлунково-киш-
ковий тракт, респіраторну трубку, слинну або підшлун-
кову залози та ін. У більш простому варіанті містить 
кісти, вистелені плоским, респіраторним або кишковим 
епітелієм.

ТЕРАТОМА ЯЄЧКА НЕЗРІЛА – злоякісна пухли-
на яєчка, яка складається із незрілих тканин, що є похід-
ними всіх трьох зародкових листків. Крім того, може ма-
ти орґаноїдну будову з утворенням абортивних орґанів; 
частіше за все це нервова трубка, структури шлунково-
кишкового тракту і дихальних шляхів.
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ТЕРАТОМА ЯЄЧНИКА ДОБРОЯКІС НА КІС-
ТОЗНА – див.: Тератома яєчника зріла кістозна.

ТЕРАТОМА ЯЄЧНИКА ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: 
Тератома яєчника незріла.

ТЕРАТОМА ЯЄЧНИКА ЗРІЛА КІС ТОЗНА – доб-
роякісний новоутвір яєчника, який переважно складаєть-
ся з тканин, що є похідними ектодерми, хоча часто зуст-
річаються тканини мезодерми; інколи спостерігаються 
структури ендодерми. Найчастіше зустрічаються шкіра, 
волосяні фолікули, жир, сальні і потові залози, гладкі 
м’язи, хрящ, кістка, тканини ц. н. с. Маліґнізація зуст-
річається рідкісно (1 %).

ТЕРАТОМА ЯЄЧНИКА НЕДОЗРІ ЛА – див.: Те-
ратома яєчника незріла.

ТЕРАТОМА ЯЄЧНИКА НЕЗРІЛА – злоякісна пух-
лина яєчника, яка складається з різних незрілих і зрілих 
тканин, що походять із трьох зародкових листків; зви-
чайно, пухлина однобічна. Переважно зустрічається в 
дітей або в осіб молодого віку до 20 років. Проґноз не-
сприятливий.

ТЕРЕН КОЛЮЧИЙ (PRUNUS SPI NOSA L.) – ку-
щова колюча рослина заввишки близько 3 м, а іноді і 
вища. Являє собою відстовбурчений, гіллястий кущ. 
Молоді гілки пухнасті. Листки довгастоеліптоподібні, 
черґові, квітки білі, п’яти пелюсткові. Плоди – кулясті, 
темно-сині, з сизим нальотом кістянки, що мають терп-
кий зелений м’якуш. Росте на схилах, узліссі, по межах, 
у ярах. Дія: плоди – в’яжучі, знезаражуючі та протиза-
пальні; квітки і листки мають потогінні депуративні та 
послаблюючі властивості.

ТЕРЕНКУР – метод оздоровлення та лікування за 
допомогою дозованої ходьби з помірним темпом спе-
ціальними маршрутами на гористій місцевості.

ТЕРІОЛОҐІЯ – наука про тварин, що належать до 
класу ссавців.

ТЕРМ- (-термія, термо-; грец. thermos – теплий; 
thermē – теплота, жар) – частина складних слів, яка оз-
начає належність до тепла, до температури.

ТЕРМАЛҐІЯ – виникненя болю при дії тепла чи хо-
лоду.

ТЕРМАЛЬНИЙ – такий, що стосується термаль-
них, теплих мінеральних джерел.

ТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА – теплі мінеральні води, 
незалежно від їх мінералізації та вмісту ґазів, які мають 
температуру не нижче 25°С.

ТЕРМАНЕСТЕЗІЯ – втрата теплової чутливості, 
здатності розпізнавати різницю температур, відрізняти 
тепле від холодного.

ТЕРМІН – наукова назва або вираз, що означають 
суворо визначене поняття, яке застосовується в даній 
галузі науки, техніки або мистецтва.

ТЕРМІНАЛЬНА ПАУЗА – тимчасова (до кількох 
хвилин) зупинка дихальних рухів, що спостерігається 
при вкрай тяжких станах хворого.

ТЕРМІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується кінця, 
розміщений на кінці; кін цевий, конечний.

ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ – стани, які межують між 
життям і смертю.

«ТЕРМІНАЛЬНОЇ ПЛІВКИ» ФЕНОМЕН – див.: 
Псоріатичної плівки феномен.

ТЕРМІНОЛОҐІЯ – 1) сукупність тер мінів якоїсь 
галузі науки, техніки тощо; 2) розділ лексиколоґії, що 
охоплює терміни різних галузей знань.

ТЕРМІНОЛОҐІЯ МЕДИЧНА – сукупність слів та 
словосполучень, які застосовуються фахівцями для поз-
начення наукових понять у галузі медицини та охорони 
здоров’я.

ТЕРМІЧНИЙ – тепловий; такий, що належить до 
тепла, температури.

-ТЕРМІЯ – див.: Терм-.
ТЕРМО- – див.: Терм-.
ТЕРМОБАРОКАМЕРА – барокамера, яка забезпе-

чує можливість поєднаної дії на орґанізм підвищеного 
(або пониженого) тиску повітря (ґазів) та підвищеної 
(або пониженої) температури оточуючого середовища.

ТЕРМОГІПЕРЕСТЕЗІЯ – підвищена чутливість до 
подразнення теплом та холодом.

ТЕРМОГІПЕСТЕЗІЯ – знижена чутливість до под-
разнення теплом або холодом.

ТЕРМОҐРАФІЯ – реєстрація інфрачервоного вип-
ромінювання від поверхні тіла людини, яка використо-
вується з метою діаґностики різних захворювань та па-
толоґічних станів.

ТЕРМОДИНАМІКА – наука про загальні законо-
мірності перетворення енерґії при її переносі між тіла-
ми у формі тепла та роботи

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ – захист різних споруд і апара-
тури від втрат тепла.

ТЕРМОКАУСТИКА – припікання розпеченим залі-
зом або електричним термокаутером; розрізання тканин 
за допомогою термокаутера або електричного ножа.

ТЕРМОКОАҐУЛЯЦІЯ – див.: Термокаустика.
ТЕРМОЛАБІЛЬНИЙ – нестійкий проти діяння 

тепла; такий, що руйнується або змінюється при нагрі-
ванні.

ТЕРМОМЕТР – прилад для вимірювання темпера-
тури.

ТЕРМОМЕТРІЯ – методи вимірювання температу-
ри; вчення про температуру здорового і хворого орґаніз-
му.

ТЕРМОПЕНЕТРАЦІЯ – див.: Діатермія.
ТЕРМОПЛЕҐІЯ – стан орґанізму, що виникає 

внаслідок утруднення тепловіддачі при підвищеній 
теплопродукції в орґанізмі та утрудненому його охо-
лодженні; часто виникає раптово, характеризуючись 
колапсом та втратою свідомості, судомами та високою 
температурою; у легких випадках спостерігаються го-
ловні болі, запаморочення, слаб кість, інколи – легке ма-
рення і підвищення температури до 38–39 °С, у більш 
тяжких випадках – сильні головні болі, блювання, різко 
виражена прострація, висока температура, втрата сві-
домості та ін.

ТЕРМОПСИС ЛАНЦЕТОПОДІБНИЙ (THER-
MOP SIS LANCEOLATA R.) – багаторічна трав’яниста 
рослина з родини бобових. Стебло прямостояче, гілляс-
те, з дрібними білуватими волосками, заввишки близь-
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ко 15–25 см. Листки трійчасті, довгі, сірувато-зеленого 
кольо ру, гладенькі зверху і волохаті знизу. Квітки жовті, 
зібрані у верхівкових китицях. Приквітки довгасто-яйце-
подібні, чашечка волохата. Кореневище довге, гіллясте. 
Плід – довгастолінійний біб. Насіння зеленувато-чорне, 
блискуче, кулясто-яйцеподібне. Росте на вогких луках, у 
низинних солонцюватих місцях, степах, долинах, часто 
зустрічається як бур’ян у посівах. Дія: відхаркувальна, 
глистогінна, знеболююча.

ТЕРМОРЕҐУЛЯТОРИ – прилади для автоматично-
го підтримування температури будь-якого середовища 
на заданому рівні.

ТЕРМОРЕҐУЛЯЦІЯ – сукупність фізіолоґічних 
процесів, які підтримують температуру тіла на сталому 
рівні; під тримання відносної сталості температури тіла 
можливе лише за умови рівноваги між процесами теп-
лопродукції і тепловіддачі; розрізняють Т. хімічну (від-
бувається внаслідок змін інтенсивності окислювальних 
процесів) та Т. фізичну (внаслідок змін кровообігу в по-
верхневих тканинах орґанізму, а також змін потовиді-
лення, дихання і поверхні тіла).

ТЕРМОРЕЦЕПТОРИ – нервові утворення, які спе-
цифічно чутливі до змін температури оточуючого се-
редовища; Т. у людини розміщені, головним чином, у 
шкірних покривах тіла, слизових оболонках рота, верх-
ніх дихальних шляхів, шлунка та прямої кишки, у стін-
ках підшкірних вен, жовчному та сечовому міхурах, мат-
ці і зовнішніх статевих орґанах, у гіпоталамусі, середнь-
ому та спинному мозку.

ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ – стійкий при підвищенні 
температури; такий, що не руйнується і не змінюється 
при високих температурах.

ТЕРМОСТАТ – апарат для створення в замкнуто-
му об’ємі певної температури і підтримки її на постій-
ному рівні.

ТЕРМОТЕРАПІЯ – див.: Теплолікування.
ТЕРМОФІЛЬНИЙ – такий, що любить тепло, спе-

ку.
ТЕРМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь спеки та теп-

лих приміщень.
ТЕРМОФОБНИЙ – такий, що боїться тепла, спе-

ки.
ТЕРМОФОР – грілка для місцевого застосування 

тепла.
ТЕРМОХІМІЯ – розділ фізичної хімії, який вивчає 

кількісні характеристики теплових ефектів хімічних 
процесів та встановлює їх закономірності.

ТЕРНЕРА (H. H. TURNER) СИНДРОМ – див.: 
Шерешевського – Тернера синдром.

ТЕРНЕРА – КІЗЕРА (J. W. TURNER – W. KIESER) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) дисплазія тканин середньої зарод-
кової оболонки з дистрофією нігтів; характеризуєть-
ся дисплазією ліктьової кістки з вивихом головки про-
меневої кістки, гіпоплазією надколінка, утворенням 
симетричних екзостозів на кістках таза; дистрофією 
нігтів (атрофія, дефекти, койлоніхія, платоніхія); час-
то зустрічаються дисплазія рук, плечей, долонь, гіпе-

ростоз лобної кістки, множинні птериґії, локалізована 
м’язова дисплазія.

ТЕРНІДЕНТОЗ – гельмінтоз, що належить до гру-
пи нематодозів; спричинюється нематодою Ternidens 
deminutus; зустрі чається в аборигенів деяких країн Аф-
рики; зараження відбувається при проковтуванні ін-
вазійних личинок; у кишечнику личинки проникають 
у слизову оболонку, утворюючи паразитарні вузлики; 
через 6–8 днів вони виходять у просвіт кишки, при-
кріплюються і поступово перетворюються в статево-
зрілих гель мін тів, які є гематофаґами; на ран ній стадії 
захворювання спостерігається шкірний свербіж, ур-
тикарії, еозинофілія; у пізній стадії – нудота, блюван-
ня, болі в череві, запори, проноси, інколи розвиваєть-
ся анемія.

ТЕРРІ (TH. L. TERRY) СИНДРОМ – див.: Фібро-
плазія ретролентальна.

ТЕРСІЛЯ (THERSIL) СИНДРОМ – комплекс 
вроджених аномалій, який характеризується поєднан-
ням баштоподіб ної форми черепа, екзофтальму, атро-
фії зорових нервів, окорухових порушень, епілептич-
них нападів та оліґофренії, що зумовлено краніосте-
нозом.

ТЕРСОНА (TERSON) СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що супроводжує субарахноїдальний крововилив; 
характеризується крововиливом в очне яблуко (у перед-
ню камеру, сітківку, склоподібне тіло).

ТЕРЦІАЛЬНИЙ – такий, що перебуває на третьо-
му місці, виникає третім у порядку, належить до третьої 
стадії або періоду; третинний.

ТЕСТ – коротке стандартне завдання, метод випро-
бування, що застосовується в різних галузях науки для 
одержання кількісної характеристики певних явищ.

ТЕСТИКУЛЯРНА ФЕМІНІЗАЦІЯ – див.: Тести-
кулярної фемінізації синдром.

ТЕСТИКУЛЯРНИЙ – такий, що належить до яєч-
ка, сім’яний.

ТЕСТИКУЛЯРНОЇ ДИСҐЕНЕЗІЇ СИНДРОМ – 
див.: Дель Кастільо синдром.

ТЕСТИКУЛЯРНОЇ ФЕМІНІЗАЦІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, що характеризується розвитком зов-
нішніх статевих орґанів за жіночим типом, наявністю 
рудиментарної матки і маткових труб у поєднанні з не-
дорозвитком яєчок, які локалізуються в черевній по-
рожнині або в товщі великих соромітних губ; при Т. ф. 
с. зберігається чоловічий каріотип і не виявляється ста-
тевий хроматин.

ТЕСТОСТЕРОН – статевий гормон, що утворюєть-
ся в сім’яниках; являє собою орґанічну речовину сте-
роїдної природи; виділяється в кров неперервно; зумо-
влює формування статевих орґанів та розвиток вторин-
них статевих ознак; змінює білковий обмін, викликаю-
чи позитивний азотистий баланс, підвищує відкладання 
білків у скелетних м’язах, зменшує синтез ґлікоґену в 
печінці і тканинах, стимулює сперматоґенез.

ТЕСТУДО – бинтова пов’язка, яка утворюється кру-
говими ходами бинта у вигляді вісімок, що накладають-
ся то над, то попід суглобом.
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ТЕТАН- (тетано-; грец. tetanos – судомне напружен-
ня, правець) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до правця, до судомного скорочення м’язів.

ТЕТАНИФОРМНИЙ – схожий на правець.
ТЕТАНІЧНИЙ – такий, що стосується захворюван-

ня правцем або симптомів, які схожі на симптоми прав-
цю; правцевий.

ТЕТАНІЯ – синдром підвищеної нервово-м’язової 
збудливості, зумовлений, як правило, зниженням кон-
центрації іонізованого кальцію в крові на фоні алка-
лозу; проявляється нападами судом окремих м’язових 
груп.

ТЕТАНІЯ ВАГІТНИХ – форма ранньо го токсико-
зу вагітних, яка проявляється судомами м’язів верхніх 
і нижніх кінцівок, обличчя; в основі захворювання ле-
жить порушення обміну кальцію.

ТЕТАНІЯ ДИТЯЧА – див.: Спазмофілія.
ТЕТАНІЯ РАХІТИЧНА – див.: Спазмофілія.
ТЕТАНІЯ ЯВНА – див.: Спазмофілія.
ТЕТАНО- – див.: Тетан-.
ТЕТАНОГЕМОЛІЗИН – див.: Тетанолізин.
ТЕТАНОЇДНИЙ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 

який спостерігається при ураженні паращитоподібних 
залоз, що призводить до порушення мінерального об-
міну; характеризується нападами то нічних повторю-
вальних судом, м’язів кінцівок, обличчя, гортані, інко-
ли – дихальних м’язів і гладкої мускулатури внутріш-
ніх орґанів.

ТЕТАНОЛІЗИН – фракція правцевого токсину, що 
викликає гемоліз.

ТЕТАНОСПАЗМІН – фракція правцевого токси-
ну, що викликає тонічні судоми поперечносмугастих 
м’язів.

ТЕТАНУС – тривале скорочення м’язів, яке ви-
никає при надходженні в м’яз ряду нервових імпуль-
сів, розділених між собою маленькими інтервалами 
(0,03–0,003 сек). Т., як нормальне фізіолоґічне явище, 
відіграє важливу роль у руховій діяльності орґанізму, 
забезпечуючи виконання найрізноманітніших видів 
руху.

ТЕТА-РИТМ – коливання сумарного потенціалу го-
ловного мозку з частотою 4–8 гц і амплітудою до 150 
мкВ; Т.-р. є домінуючим ритмом електроенцефалоґрами 
в здорових дітей у віці 2–8 років.

ТЕТРА- (грец. tetra – чотири) – частина складних 
слів, яка означає «чотири».

ТЕТРАПАРЕЗ – див.: Квадрипарез.
ТЕТРАПЛЕҐІЯ – див.: Квадриплеґія.
ТЕТРАЦИКЛІНИ – група бактеріостатичних анти-

біотиків, механізм дії яких полягає у зв’язуванні з 30S-
субодиницею рибосом, що зупиняє синтез білка в бак-
теріальних клітинах; Т. ефективні проти багатьох α-ге-
молітичних стрептококів, негемолітичних стрептококів, 
ґрамнеґативних паличок, рикетсій, спірохет, Mycoplasma 
i Chlamydia; Т. застосовуються, в першу чергу, для ліку-
вання інфек цій сечових шляхів, загострень хронічного 
бронхіту, хвороби Лайма, дизентерії, бруцельозу, пахо-
вої ґранульоми тощо.

ТЕХНЕЦІЙ – Тс; хімічний елемент VІІ групи пе-
ріодичної системи Менделєєва; порядковий номер 43, 
атомна вага 98,9062; штучний радіоактивний елемент, 
який не має стабільних ізотопів.

ТЕХНОСФЕРА – оболонка на земній поверхні, яку 
становлять витвори людства: міста, села, заводи, фабри-
ки, залізниці, водоймища техніка та ін.

ТЕШЕНДОРФА – БЕРҐА (W. TE SCHEN DORF – 
H. H. BERG) СИМПТОМ – при рентґенолоґічному до-
слідженні спостерігається плямисте нерівномірне на-
повнення контрастною речовиною тонкої кишки, що зу-
мовлено мінливим тонусом, нереґулярною сеґментацією 
і нерівномірною вираженістю запалення слизової обо-
лонки різних ділянок; ознака ентериту.

ТЕЯ (W. TAY) СИМПТОМ – червона пляма на сіт-
ківці в ділянці жовтої плями; ознака родинної амавро-
тичної ідіотії.

ТЕЯ – САКСА (W. TAY – B. P. SACHS) СИНД-
РОМ – див.: Тея – Сакса хвороба.

ТЕЯ – САКСА (W. TAY – B. P. SACHS) ХВОРО-
БА – спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) захворювання, яке спричинюється недостатніс-
тю ферменту гексозамінідази А, що призводить до нако-
пичення ґанґліозидів (складних сфінголіпідів) у мозку; 
частіше зустрічається в східноєвропейських євреїв; хво-
роба починається з 4–6 місяців; спостерігаються амб-
ліопія до повної сліпоти, оліґофренія (ідіотія); початкова 
м’язова гіпотонія змінюється церебральною диплеґією 
з підсиленими рефлексами; тонічно-клонічні судоми; 
часто – атетоз, хорея, торсійні спазми; очне дно: виш-
нево-червона пляма в ділянці центральної ямки сітків-
ки з сірувато-білою облямівкою; проґресуюча атрофія 
зорового нерва; захворювання продовжується 2–3 роки; 
смерть від інтеркурентного за хворювання.

ТИБІАЛЬНИЙ – такий, що стосується великогоміл-
кової кістки; великогомілковий.

ТИБІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ШТРЮМ  ПЕЛЯ – 
див.: Штрюмпеля симптом (2).

ТИБІОАДДУКТОРНИЙ РЕФЛЕКС – при посту-
куванні по нижній частині великогомілкової кістки спос-
терігається приведення стегна; фізіолоґічний рефлекс.

ТИБІОФЕМОРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Тибіо-
аддукторний рефлекс.

ТИЗОНІТ – запалення залоз крайньої плоті.
ТИК(И) – короткі, швидкі, мимовільні рухи, прості 

або складні, звичайно стереотипні й такі, що повторю-
ються, але не ритмічні.

ТИК ПАРОКСИЗМАЛЬНИЙ ҐЕНЕРАЛІЗОВА-
НИЙ – див.: Туретта синдром.

ТИКСОТРОПІЯ – зворотне ізотермічне перетво-
рення деяких гелей, драглів або паст у рідкий стан при 
механічній дії або при дії ультразвуку.

ТИЛЬОЗ – 1) див.: Кератодермія; 2) від висання 
значно потовщеного краю повіки; може спостерігатися 
при блефаритах.

ТИМ1- – (тимо-; грец. thymos – вилочкова залоза) – 
частина складних слів, яка означає належність до загру-
динної залози.
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ТИМ2- – ( тимо-; -тимія; грец. thymуs – душа, на-
стрій, почуття) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до почуття, до настрою.

ТИМЕКТОМІЯ – оперативне видалення загрудин-
ної залози.

ТИМЕНЦЕФАЛОН – див.: Лімбічна система.
ТИМЕРҐАЗІЯ – афективні розлади (депресії і 

манії).
ТИМІДИН – біолоґічно активна речовина, яка є од-

ною із найважливіших проміжних сполук у біосинтезі 
нуклеїнових кислот; фізіолоґічна роль Т. полягає в то-
му, що його 5-моно, ди- і трифосфорилізовані похід-
ні (нуклеотиди), які утворюються в ході біолоґічного 
фосфорилювання, є попередниками нуклеїнових кис-
лот і беруть безпосередню участь в їх синтезі і мета-
болізмі.

ТИМІДИНФОСФОРИЛАЗА – фермент, що нале-
жить до класу трансфераз; каталізує фосфоролітичне 
розщеплення тимідину.

ТИМІКО-ЛІМФАТИЧНА КОНСТИТУЦІЯ – див.: 
Тиміко-лімфатичний стан.

ТИМІКО-ЛІМФАТИЧНИЙ СТАН – вроджена кон-
ституційна особливість орґанізму, яка характеризується 
надмірним розвитком підшкірної тканини, пастозніс-
тю, блідістю шкіри, гіперплазією лімфоїдних орґанів, 
збільшенням вилочкової залози, гіпоплазією серцево-
судинної системи та надниркових залоз; для осіб з Т.-л. 
с. характерна біолоґічна нестійкість, внаслідок якої мо-
же наступити раптова смерть.

ТИМІН – С5Н6О2N2; орґанічна сполука, що нале-
жить до піримідинових основ; молекулярна маса 126,12; 
входить до складу дезоксирибонуклеїнової кислоти всіх 
живих істот.

ТИМІТ – запалення загрудинної залози; звичайно, 
розвивається як ускладнення гнійно-запальних захво-
рювань тканин переднього середостіння.

ТИМІЯ- – див. Тим2.
ТИМО1- – див.: Тим1-.
ТИМО2- – див.: Тим2.
ТИМОЛЕПТИКИ – див.: Тимолептичні речовини.
ТИМОЛЕПТИЧНІ РЕЧОВИНИ – психофармако-

лоґічні речовини з групи антидепресантів.
ТИМОМИ – орґаноспецифічні пухлини, які розви-

ваються з епітелію паренхіми загрудинної залози без 
атипії або з незначною атипією пухлинних клітин; Т. ма-
ють ряд загальних морфолоґічних ознак, які відрізняють 
їх від орґаноспецифічних новоутворень у зоні загрудин-
ної залози; такими ознаками є: інфільтрація пухлини 
лімфоцитами, наявність фіброзної капсули та фіброзних 
прошарків, що відходять від неї і розділяють пухлинну 
паренхіму на частки; утворення між пухлинною парен-
хімою та стінкою судин просторів, заповнених непух-
линними елементами, які повторюють будову внутріш-
ньочасточкових периваскулярних просторів незміненої 
загрудинної залози; наявність структур, що нагадують 
тільця Гассаля; кісти та ділянки кістозної деґенерації, 
вогнищеві скупчення ксантомних клітин і кристалів хо-
лестерину.

ТИМОПАТІЯ – загальна назва психопатій з перева-
жанням аномалій в емоційній сфері.

ТИМПАН- (тимпано-; грец. tympanon – барабан) – 
частина складних слів, яка означає належність до бара-
банної перетинки, до барабанної порожнини.

ТИМПАНАЛҐІЯ – біль у вухах.
ТИМПАНАЛЬНИЙ – барабанний.
ТИМПАНІТ – запалення барабанної порожнини.
ТИМПАНІЯ – див.: Метеоризм.
ТИМПАНО- – див.: Тимпан-.
ТИМПАНОМАНОМЕТРІЯ – дослідження вен-

тиляційної функції слухової труби або барофункції се-
реднього вуха, яке ґрунтується на вимірюванні тиску 
в барабанній порожнині за допомогою вушного мано-
метра.

ТИМПАНОПЛАСТИКА – оперативне відновлен-
ня пошкодженої патолоґічним процесом звукопровід-
ної системи середнього вуха з метою покращання слу-
хової функції.

ТИМПАНОПУНКЦІЯ – прокол барабанної пере-
тинки з діаґностичною або лікувальною метою.

ТИМПАНОСКЛЕРОЗ – розростання сполучної 
тканини в слизовій оболонці середного вуха з наступ-
ним її гіалінозом, обвапнуванням та закостенінням, що 
призводить до ураження звукопровідного апарату вуха 
та розвитку приглухуватості; виділяють дві форми Т.: 
обмежену і поширену; при обмеженій формі тимпано-
склеротичні нашарування займають лише окремі ділян-
ки барабанної перетинки і стінок барабанної порожни-
ни, розміщуються в ямочці вікна переддвер’я, у вході в 
печеру, на поверхні мису; при поширеній формі прак-
тично вся барабанна порожнина виповнена воскоподіб-
ною щільною тканиною, в яку замурований ланцюг слу-
хових кісточок.

ТИМПАНОТОМІЯ – див.: Парацентез (1).
ТИМПАНОФОНІЯ – див.: Аутофонія.
ТИМЕКТОМІЯ – оперативне видалення загрудин-

ної залози.
ТИМУС – див.: Загрудинна залоза.
ТИНДАЛІЗАЦІЯ – знищення спороутворюючих 

мікроорґанізмів у різних об’єк тах шляхом дискретної 
дії теплом.

ТИНКТУРА – настоянка лікарської речовини на 
воді, спирті чи ефірі.

-ТИП (-типія; грец. typos – відбиток; зразок, тип) – 
частина складних слів, яка означає «зразок», «модель», 
«спільність».

ТИП – 1) вища систематична категорія (таксон), що 
об’єднує споріднені класи тварин; 2) образ, складений із 
певних характерних ознак, що відповідають групі пред-
метів або явищ; узагальнений образ, що містить харак-
терні риси відомої групи об’єктів.

ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – су-
купність характерних рис, основу яких становить си-
ла, урівноваженість та рухомість нервових процесів го-
ловного мозку, що визначають індивідуальні особли-
вості пристосування людини до зовнішнього середови-
ща. Ро з різняють 4 Т. в. н. д.: 1) сильний, неврівноваже-
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ний, нестримний; 2) сильний, урівноважений, рухомий; 
3) сильний, урівноважений, інертний; 4) слабкий. Існу-
ють і проміжні Т. в. н. д.

-ТИПІЯ – див.: -Тип.
ТИПОВИЙ – характерний; властивий певному ти-

пові явищ.
ТИПОЛОҐІЯ – вид наукової систематизації, класи-

фікація чогось за спільними ознаками.
ТИРЕО- (тиреоїд-, тиро-; грец. thyreoeidēs – щито-

подібний) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до щитоподібної залози, до щитоподібного хряща.

ТИРЕОАПЛАЗІЯ – вроджена відсут ність щито-
подібної залози.

ТИРЕОҐЕННИЙ – такий, що виник або розвився 
під дією збільшення або зменшення інкреторної діяль-
ності щитопо дібної залози.

ТИРЕОҐЛОБУЛІН – основний білок щитоподіб-
ної залози, що містить у ковалентно зв’язаному вигляді 
практично весь йод, що є в залозі; Т. являє собою ґло-
булярний, високоструктурований ґлікопротеїд, молеку-
ла якого містить більше 100 дисульфідних зв’язків; фер-
ментативне розщеплення Т. приводить до вивільнення 
тиреоїдних гормонів і їх надходження в кров; усі етапи 
синтезу, міґрації і деґрадації Т. перебувають під контро-
лем тиреотропного гормону.

ТИРЕОЗ – розлад секреції щитоподібної залози.
ТИРЕОЇД- – див.: Тирео-.
ТИРЕОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне вида лен ня щито-

подібної залози або частини її.
ТИРЕОЇДИЗМ – отруєння внаслідок вживання ве-

ликих доз екстракту щитоподібної залози або препаратів 
тироксину.

ТИРЕОЇДИТ – запалення щитоподібної залози; 
Т. поділяють на гострий, під гострий та хронічний.

Т. АУТОАЛЕРҐІЧНИЙ – див.: Хаші мото тиреої-
дит.

Т. АУТОІМУННИЙ – див.: Хашімото тиреоїдит.
Т. БЕЗСИМПТОМНИЙ – підгостре захворюван-

ня, яке частіше зустрічається в жінок, особливо в після-
пологовому періоді; характеризується незначним збіль-
шенням щитоподібної залози, відсутністю її болючості 
та наявністю спонтанно перехідної фази гіпертиреозу 
трива лістю від кількох тижнів до кількох міся ців, що 
часто змінюється транзиторним гіпотиреозом з віднов-
ленням у кінці еутиреоїдного стану.

Т. ГОСТРИЙ – Т. з гострим перебігом, зумовлений 
лімфоґенним, рідкісніше – гематоґенним занесенням ін-
фекції; частіше уражається одна частка щитоподіб ної 
залози, рідкісно процес буває дифузним; тривалість Т. г. 
від кількох днів до кількох тижнів; запальний процес, 
якщо не відбувається зворотного розвитку, призводить 
до абсцедування та можливого розкриття абсцесу і фор-
мування нориці.

Т. ҐІҐАНТОКЛІТИННИЙ – див.: Де Кервена син-
дром.

Т. – див.: Де Кервена синдром.
Т. ДЕРЕВ’ЯНИСТИЙ – див.: Т. фіб розно-інвазив-

ний.

ТИРЕОЇДИТ ДЕ КЕРВЕНА (F. DE QUERVAIN) – 
див.: Де Кервена синдром.

Т. ЛІМФАДЕНОЇДНИЙ – див.: Хаші мото тиреої-
дит.

Т. ЛІМФОЦИТАРНИЙ – див.: Хашімото тиреої-
дит.

Т. ЛІМФОЦИТАРНИЙ ХРОНІЧНИЙ – див.: Ха-
шімото тиреоїдит.

Т. ПІДГОСТРИЙ – див.: Де Кервена синдром.
Т. ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ – див.: Де Кер-

вена синдром.
ТИРЕОЇДИТ РІДЕЛЯ – див.: Т. фі б розно-інвазив-

ний.
Т. ФІБРОЗНО-ІНВАЗИВНИЙ – хронічний Т., який 

характеризується значними розростаннями фіброзної 
тканини; паренхіматозні елементи мають вигляд окре-
мих острівців у фіброзній, інколи гіалінізованій сполуч-
ній тканині; спо стерігається повне зникнення часточко-
вості; тиреоцити фолікулів, які збереглися, сплощені; 
колоїду в просвіті фолікулів немає або його дуже мало; 
виявляються вогнищеві лімфоцитарні інфільт рати, інко-
ли з домішкою багатоядерних ґіґантських клітин; фіб-
роз при Т. ф.-і. має аґресивний характер, поширюється 
за межі капсули щитоподібної залози і уражає суміжні 
м’язи, нерви, судини, часто поєднується з ідіопатичним 
фіброзом інших ділянок.

Т. ХРОНІЧНИЙ ІНВАЗИВНИЙ – див.: Т. фіброз-
но-інвазивний.

Т. ХРОНІЧНИЙ НЕГНІЙНИЙ – див.: Хашімото 
тиреоїдит.

Т. ХРОНІЧНИЙ НЕСПЕЦИФІЧНИЙ – див.: Ха-
шімото тиреоїдит.

Т. ХРОНІЧНИЙ ФІБРОЗНИЙ – див.: Т. фіброзно-
інвазивний.

ТИРЕОЇДНА НЕДОСТАТНІСТЬ – див.: Гіпоти-
реоз.

ТИРЕОЇДНИЙ – такий, що стосується або нале-
жить до щитоподібної залози чи щитоподібного хряща; 
щитоподібний.

ТИРЕОЇДНІ ГОРМОНИ – гормони, які синтезу-
ються щитоподібною залозою: тироксин та трийод-
тиронін; Т. г. мають два основні фізіолоґічні ефекти: 
1) стимулюють синтез білків практично у всіх тканинах 
(Т. г. проникають у клітини, зв’язуються з різними ядер-
ними рецепторами і впливають на утворення мРНК); 
2) підвищують засвоєння О2, збільшуючи активність 
Na+, K+- АТФази (натрієвий насос) перш за все в тих 
тканинах, які вносять найбільший вклад в основний об-
мін (печінка, нирки, серце, скелетні м’язи).

ТИРЕОКАЛЬЦИТОНІН – див.: Кальцитонін.
ТИРЕОЛІБЕРИН – див.: Тиреотропін-рилізінґ-гор-

мон.
ТИРЕОПРИВНИЙ – такий, що відбувається внаслі-

док видалення щитоподіб ної залози.
ТИРЕОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ – див.: Антитиреоїд-

ні засоби.
ТИРЕОТОКСИКОЗ – стан орґанізму, зумовлений 

підвищенням функції щитоподібної залози; характери-
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зується підвищенням основного обміну, змінами функ ції 
серцево-судинної («тиреотоксичне серце», тахікардія, 
збільшення швидкості кровотоку та об’єму циркулюю-
чої крові; може розвинутися стенокардія, правошлуноч-
кова недостатність) та нервової систем.

ТИРЕОТОКСИЧНИЙ – такий, що стосуєть-
ся підвищеної функції щитоподібної залози, виникає 
внаслідок гіперфункції щитоподібної залози.

ТИРЕОТОКСИЧНИЙ КРИЗ – раптове загострення 
симптомів тиреотоксикозу, а також деяких інших проявів, 
які є нетиповими для тиреотоксикозу; спостерігається 
підвищення температури, різка загальна та м’язова слаб-
кість, виражене збудження з широкими коливаннями на-
строю, втрата свідомості, психоз і навіть кома, а також 
гепатомеґалія з незначною жовтяницею; у хворого може 
розвинутися серцево-судинний колапс і шок.

ТИРЕОТОМІЯ – хірурґічний розтин гортані поз-
довжнім серединним розрізанням щитоподібного хря-
ща.

ТИРЕОТРОПІН – див.: Тиреотропний гормон.
ТИРЕОТРОПІН-РИЛІЗИНҐ-ГОРМОН – нейро-

гормон, що секретується гіпоталамусом; стимулює син-
тез і секрецію тиреотропного гормону і пролактину; при 
патолоґічних станах може стимулювати синтез гормо-
ну росту.

ТИРЕОТРОПНИЙ – такий, що контролює або збуд-
жує діяльність щитоподібної залози.

ТИРЕОТРОПНИЙ ГОРМОН – один з гормонів 
передньої частки гіпофізу людини та хребетних тва-
рин, який утворюється в базофільних клітинах адено-
гіпофізу; вибірково впливає на функцію та структуру 
щитоподібної залози, підтримуючи певний рівень утво-
рення і витрачання її гормону – тироксину залежно від 
фізіолоґічного стану орґанізму.

ТИРЕОТРОФІН – див.: Тиреотропний гормон.
ТИРКІНА (THIRKIN) СИМПТОМ – компенсатор-

ний кіфоз між рухомим поперековим і нерухомим груд-
ним відділами хребта; ознака спонділолістезу.

ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ (GENTIANA LUTEA L.) – ба-
гаторічна рослина з родини тирличевих. Стебло пряме, 
заввишки до 1,5 м, порожнисте, без гілок. Листки суп-
ротивні, цілокраї, голі, напівобій мають стебло. З середи-
ни стебла в пазухах листків розташовані великі яскраво-
жовті квітки з колосовидними віночками. Плід – багато-
насінна двостулкова одногніздна коробочка, насіння кри-
лате. Цвіте в липні, достигає у вересні. Велика коренева 
система, що нагадує корені бобових, завдовжки до 60 
см. Дія: антисептична, тонізуюча, збуджуюча апетит.

ТИРО- – див.: Тирео-.
ТИРОЗИН – С9Н11NO3; циклічна орґанічна азо-

товмісна речовина, амінокислота; Т. в орґанізмі утво-
рюється при окисленні фенілаланіну; внаслідок фер-
ментативного окислення та подальших перетворень з 
Т. утворюються гормони адреналін і тироксин, а також 
піґмент меланін.

ТИРОЗИНАЗА – фермент, який належить до класу 
оксидоредуктаз і каталізує реакцію між двома донорами 
водню з включенням атома кисню із О2 в моле ку лу од-

ного із них; Т. є єдиним ферментом в орґанізмі людини, 
тварин і рослин, який каталізує реакцію перетворення 
тирозину в меланіни в присутності кисню за схемою: 
тирозин → 3,4-діоксифенілаланін → фенілаланін-3,4-хі-
нон → 2-карбокси-2,3-дигідро-5,6-диоксііндол → індол-
5,6-хінон → меланін.

ТИРОЗИНЕМІЯ (1) – порушення обміну тирозину 
внаслідок дефекту ферменту тирозинамінотрасферази; 
клінічно проявляється розумовою відсталістю, керати-
том, дерматитом.

ТИРОЗИНЕМІЯ (2) – порушення обміну тирозину 
і метіоніну внаслідок дефекту ферменту фумарилаце-
тоацетат-гідролази; клінічно проявляється синдромом 
Фанконі, цирозом печінки, блискавичною печінковою 
недостатністю.

ТИРОЗИНОЗ – спадкове (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) порушення обміну тирози-
ну, внаслідок дефекту ферменту тирозин-α-кетоґлута-
рат-амінотрансферази; захворювання може протікати 
гостро або хронічно; клінічна картина характеризуєть-
ся ознаками токсикозу, розладами функції шлунково-
кишкового тракту, набряками, гемораґіч ним синдромом, 
збільшенням печінки, селезінки, рахітоподібними зміна-
ми кіст кової системи; бурхливий перебіг захворювання 
призводить у перші тижні життя до тяжкої печінкової 
недостатності.

ТИРОКСИН – гормон щитоподібної залози, який 
синтезується з йоду і тирозину; щитоподібна залоза лю-
дини щодоби виділяє кількість Т., яка відповідає 0,3 мг 
йоду; Т. підвищує основний обмін в орґанізмі, клітинне 
дихання, у процесі розвитку стимулює ріст та диферен-
ціацію тканин, підвищує збудливість нервової системи, 
особливо симпатичної.

ТИСК – фізична величина, яка характеризує інтен-
сивність сили, що діє на одиницю площі в перпендику-
лярному напрямі до цієї площі.

ТИСК ВИГНАННЯ КРОВІ – тиск у порожнинах 
шлуночків серця в момент розмикання півмісяцевих 
клапанів аорти та легеневого стовбура.

ТИСК КРОВОНАПОВНЕННЯ – тиск у порожни-
нах шлуночків серця в момент розкриття стулок перед-
сердно-шлуночкових клапанів.

ТИТР – вміст якої-небудь речовини в одному кубіч-
ному сантиметрі розчину.

ТИТРУВАННЯ – поступове додавання розчину 
якої-небудь речовини з титром певної концентрації до 
розчину досліджуваної речовини, кількість або концен-
трацію якої треба встановити.

ТИТЦЕ (A. TIETZE) СИНДРОМ – ураження ре-
берного хряща, яке характеризується появою в ньому 
болючого пухлиноподібного утворення; у більшості 
випадків ураження буває однобічним і локалізується в 
лівій половині грудної клітки; патолоґічний процес у 
реберних хрящах протікає за типом асептичного запа-
лення охрястя та хряща.

ТИФ – інфекційні захворювання, які характеризу-
ються високою гарячкою та вираженою інтоксикацією 
з явищами потьмарення свідомості.
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ТИФ АМАРИЛЬНИЙ – див.: Гарячка жовта.
Т. БЛОШИНИЙ ЕНДЕМІЧНИЙ – інфекційне ен-

демічне захворювання, яке належить до групи рикет-
сіозів; спричинюється рикетсією Музера; передається 
від гризунів людині блохами та ґамазовими кліщами; за 
клінічною картиною нагадує висипний тиф, але відріз-
няється від нього більш легким перебігом.

Т. ВИСИПНИЙ – див.: Тиф висипний епідеміч-
ний.

Т. ВИСИПНИЙ БРАЗИЛЬ СЬКИЙ – гостре інфек-
ційне захворювання, яке поширене в Бразилії, Колум-
бії, Венесуелі; спричинюється Rickettsia bra siliensis; 
переносниками інфекції є іксодові кліщі: Amblyomma 
зajennense, A. striatum, A. ovale, A. brasiliensis, A. co o pe-
ri, Ixodes loricatus (в Бразилії); часто характеризується 
тяжким перебігом, значним, часто гемораґічним, виси-
пом; первинний афект відсутній.

Т. ВИСИПНИЙ ВОШИНИЙ – див.: Тиф висипний 
епідемічний.

Т. ВИСИПНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ – див.: Тиф ви-
сипний епідемічний.

Т. ВИСИПНИЙ ЕНДЕМІЧНИЙ – див.: Тиф бло-
шиний ендемічний.

Т. ВИСИПНИЙ ЕПІДЕМІЧНИЙ – епідемічне ін-
фекційне захворювання, збудником якого є рикетсія 
Провачека – Rickettsia prowazekii, що належить до роду 
Rickettsia, родини Rickettsiaceae; єдиним джерелом ін-
фекції є хвора людина, яка залишається джерелом зара-
ження протягом 20–21 днів, тобто останніх двох днів ін-
кубації, весь гарячковий період (до 17 днів) і перші два 
дні апірексії; переносником збудників є білизняна воша 
(Pediculus vestimenti); можуть переносити збудника і го-
ловна (Pediculus capitis) та лобкова (Phthrus pubis) воші, 
але їх епідеміолоґічна роль незначна; рикетсіями воша 
заражається при кровосмоктанні на хворому; здатність 
передавати збудника вона набуває на 5–6 день; воша, яка 
заразилася, здатна передавати збудника до кінця свого 
життя (живе до 45–46 днів; інкубаційний період коли-
вається від 5 до 25 днів, частіше 10–12 днів; розрізня-
ють легкий, середньотяжкий, тяжкий і дуже тяжкий пе-
ребіг хвороби; характеризується циклічним перебігом 
з гарячкою, специфічною екзантемою, ураженням ц. н. 
с. та кровоносних судин; Т. в. е. може ускладнюватися 
колапсом, пневмонією, міокардитом, тромбофлебітами, 
тромбозами, тромбоембо лі ями, порушеннями мозкового 
крово обігу, інфарктом міокарда, пізніми психо зами, вто-
ринною гнійною інфекцією – отитом, паротитом, пієлі-
том та ін.

Т. ВИСИПНИЙ КЛАСИЧНИЙ – див.: Тиф висип-
ний епідемічний.

Т. ВИСИПНИЙ КЛІЩОВИЙ ПІВНІЧНОГО 
КВІНСЛЕНДА – див.: Рикетсіоз кліщовий австралій-
ський.

Т. ВИСИПНИЙ КЛІЩОВИЙ ПІВНІЧНОАЗІЙ-
СЬКИЙ – див.: Рикетсіоз кліщовий північноазійсь-
кий.

Т. ВИСИПНИЙ ПОВТОРНИЙ – див.: Брилла хво-
роба.

Т. ВИСИПНИЙ РЕЦИДИВУЮЧИЙ – див.: Брил-
ла хвороба.

Т. ВИСИПНИЙ САН-ПАУЛО – див.: Тиф висип-
ний бразильський.

Т. ВИСИПНИЙ СПОРАДИЧНИЙ – див.: Брилла 
хвороба.

Т. ВИСИПНИЙ ТУЛОНСЬКИЙ – див.: Тиф бло-
шиний ендемічний.

Т. ВИСИПНИЙ ЩУРЯЧИЙ – див.: Тиф блошиний 
ендемічний.

Т. ДЖУНГЛІВ – див.: Цуцуґамуші.
Т. ЕНДЕМІЧНИЙ ТУНІСЬКИЙ – див.: Гарячка 

марсельська.
Т. КЛІЩОВИЙ ВИСИПНИЙ – див.: Рикетсіоз 

кліщовий північноазійський.
Т. КЛІЩОВИЙ ВИСИПНИЙ ПІВНІЧНОЇ АЗІЇ – 

див.: Рикетсіоз кліщовий північноазійський.
Т. КЛІЩОВИЙ КВІНСЛЕНДСЬКИЙ – див.: Ри-

кетсіоз кліщовий австралійський.
Т. КЛІЩОВИЙ КЕНІЙСЬКИЙ – див.: Тиф кліщо-

вий східноафриканський.
Т. КЛІЩОВИЙ ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ – 

гостре інфекційне за хворювання, що спричинюється 
варіантом R. conorii – Rickettsia pijperii, який має влас-
тивість внутрішньоклітинного і внутрішньоядерного 
паразитування; хвороба поширена в країнах Південної 
Африки; переносником інфекції й одночасно резерву-
аром збудника є іксодові кліщі Amblyomma hebraeum, 
Haemaphysalis leachi, Rhipicephalus appendiculatus, Bo-
ophilus decolorarus, Hyalomma aegy ptum; Т. к. п. харак-
теризується наявністю первинного афекту (гіперемова-
на ділянка шкіри, діаметром від 2 до 5 мм з типовим 
некрозом чорного кольору в центрі, яка появляється на 
місці укусу кліща), гарячки, реґіонарного лімфаденіту і 
часто плямисто-папульозної екзантеми на тулубі та кін-
цівках.

Т. КЛІЩОВИЙ ПІВНІЧНОАВСТРАЛІЙСЬКИЙ – 
див.: Рикетсіоз кліщовий австралійський.

Т. КЛІЩОВИЙ СИБІРСЬКИЙ – див.: Рикетсіоз 
кліщовий північноазій ський.

Т. КЛІЩОВИЙ СХІДНОАФРИКАНСЬКИЙ – гос-
тре інфекційне за хворювання, яке є близьким до півден-
ноафриканського кліщового тифу; спостерігається в краї-
нах Східної Африки; клінічно Т. к. с. характеризується 
гост рим початком, розвитком первинного афекту, реґіо-
нарного лімфаденіту і плямисто-папульозного висипу.

Т. КЛІЩОВИЙ ТРОПІЧНИЙ – див.: Цуцуґа-
муші.

Т. КУЩОВИЙ – див.: Цуцуґамуші.
Т. МАЛАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ – див.: Тиф блоши-

ний ендемічний.
Т. МЕКСИКАНСЬКИЙ – див.: Тиф блошиний ен-

демічний.
Т. ПОВОРОТНИЙ – див.: Поворотний тиф.
Т. ПОВОРОТНИЙ ВОШИНИЙ – див.: Поворот-

ний тиф епідемічний.
Т. ПОВОРОТНИЙ ЄВРОПЕЙ СЬКИЙ – див.: По-

воротний тиф епідемічний.
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ТИФ ПОВОРОТНИЙ КЛІЩОВИЙ – див.: Пово-
ротний тиф ендемічний.

Т. ПОВОРОТНИЙ КОСМОПОЛІТИЧНИЙ – див.: 
Поворотний тиф епідемічний.

Т. САН-ПАУЛО – див.: Тиф висипний бразильсь-
кий.

Т. СІЛЬСЬКИЙ – див.: Цуцуґамуші.
Т. ЧЕРЕВНИЙ – див.: Черевний тиф.
Т. ЧАГАРНИКОВИЙ – див.: Цуцуґамуші.
ТИФЛ- (тифло-; грец. typhlos – сліпий) – частина 

складних слів, яка означає належність до сліпої киш-
ки, до сліпоти.

ТИФЛАТОНІЯ – недостатність рухової діяльності 
або атонія сліпої кишки.

ТИФЛЕКТАЗІЯ – розширення сліпої кишки.
ТИФЛІТ – запалення сліпої кишки.
ТИФЛО- – див.: Тифл-.
ТИФЛОКОЛІТ – коліт з локалізацією патолоґічного 

процесу переважно в слі пій кишці.
ТИФЛОМЕҐАЛІЯ – вроджене або набуте збільшен-

ня розмірів сліпої кишки.
ТИФЛОПЕДАГОГІКА – галузь педагогіки, що вив-

чає процеси навчання і виховання сліпих і слабозорих 
дітей та підготовки їх до трудової діяльності.

ТИФЛОПЕКСІЯ – див.: Цекопексія.
ТИФЛОПТОЗ – опущення сліпої кишки.
ТИФЛОСПАЗМ – спазм сліпої кишки.
ТИФЛОСТАЗ – стаз калу в сліпій кишці.
ТИФЛОСТОМІЯ – див.: Цекостомія.
ТИФЛОТЕХНІКА – сукупність пристроїв, приладів 

та систем, які компенсують абсолютну або значну втра-
ту зору.

ТИФЛОТОМІЯ – хірурґічний розтин сліпої киш-
ки.

ТИФЛОТРАНСВЕРЗОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між сліпою та поперечною ободо-
вою кишками.

ТИФЛОУРЕТЕРОСТОМІЯ – хірурґічна імпланта-
ція сечоводів у сліпу кишку.

ТИФОЗНИЙ – такий, що стосується тифу; хворий 
на тиф.

ТИФОЇД – легка форма черевного тифу.
ТИФОЇД ХОЛЕРНИЙ – ускладнення холери, яке 

виникає в період одужування внаслідок приєднання 
вторинної інфекції; проявляється розвитком септично-
го стану.

ТИФОЇДНИЙ – такий, що схожий на тиф.
ТІАЗОЛ – орґанічна гетероциклічна сполука, яка 

містить азот та сірку; входить до складу деяких біолоґіч-
но активних речовин.

ТІАМІН – гетероциклічна двокомпонентна сполука 
(вітамін В1), містить сірку; Т. синтезується рослинами 
і мікроорґанізмами, в орґанізмі людини не синтезуєть-
ся; джерелом Т. для людини є зерно, продукти його пе-
реробки, овочі; багаті на Т. печінка, нирки, дріжджі. 
Т. входить до складу коферментів, ферментів, які зумо-
влюють перетворення в орґанізмі α-кетокислот, що ви-
никають у процесі обміну вуглеводів та амінокислот, 

зумовлюючи відщеплення СО2; нестача Т. в їжі спри-
чиняє порушення функцій нервової системи, атрофію 
скелетних м’язів, тахі кардію і захворювання бері-бері; 
застосовується для лікування бері-бері, токсичних не-
вритів, нейродермітів, енцефалопатії Верніке, косаківсь-
кого психозу, ґастроентероколітів, виразкової хвороби, 
отруєнь ртуттю, тетраетилсвинцем, метиловим спир-
том, миш’яком.

ТІАМІНАЗА – фермент, який вибірково руйнує та 
інактивує тіамін (вітамін В1); розрізняють два типи Т.: 
тіаміназа І, яка каталізує заміну тіазолового компонента 
в молекулі тіаміну на будь-яку азотисту основу, і тіамі-
назу ІІ, яка гідролітично розщеплює молекулу тіаміну 
на піримідинову та тіазолову основу.

ТІАМІН-ГІДРОЛАЗА – див.: Тіамініза.
ТІБ’ЄРЖА – ВЕЙССЕНБАХА (G. THI BIERGE – 

R. WEISSENBA CH) СИНДРОМ – поєднання загаль-
ного (інколи локалізованого) кальцинозу шкіри з скле-
родермією.

ТІҐСТРУПА (N. TYGSTRUP) СИНДРОМ – спад-
ковий дефект, який характеризується порушенням виді-
лення зв’язаного білірубіну з печінкових клітин та дріб-
них жовчних проток; інколи вперше проявляється під 
час вагітності; спостерігається інтермітуюча жовтяни-
ця з високою гіпербілірубінемією; часто розвивається 
гепатомеґалія, шкірний свербіж.

ТІЛЬБЕРІ ФОКСА (W. TILBURY FOX) ІМПЕ-
ТИҐО – див.: Імпетиґо стрептококове.

ТІММЕ (W. TIMME) СИНДРОМ – поєднання не-
достатності вилочкової залози, надниркових залоз та гі-
пофізу.

ТІМ’ЯНА ДІЛЯНКА (REGIO PA RIE TALIS) – ді-
лянка склепіння черепа в межах тім’яних кісток; обме-
жена спереду вінцевим швом, позаду – ламбдоподібним 
швом, з боків – верхніми скроневими лініями.

ТІМ’ЯНА ДІЛЯНКА ВЕРХНЯ (REGIO PARIETA-
LIS SUPERIOR) – частина нової кори великого моз-
ку, яка займає верхню половину тім’яної частки (вище 
міжтім’яної борозни), виключаючи на верхньолатераль-
ній поверхні постцентральну, а на медіальній – лім бічну 
ділянки; виділяється відповідно до цитоархітектоніки 
головного мозку.

ТІМ’ЯНА ДІЛЯНКА НИЖНЯ (REGIO PARIETA-
LIS INFERIOR) – частина нової кори великого мозку, 
яка займає нижню половину тім’яної частки (нижче 
міжтім’яної борозни), виключаючи постцентральну ді-
лянку.

ТІМ’ЯНА ТОЧКА (LURYON) – найбільш лате-
ральна точка бокової поверхні черепа; антропометрич-
на точка.

ТІМ’ЯНИЙ ГОРБ (TUBER PA RIETALIS) – підви-
щення в центрі зов нішньої поверхні тім’яної кістки.

ТІМ’ЯНИЙ ОТВІР (FORAMEN PARIETALE) – 
отвір на тім’яній кістці, розміщений поблизу її верхньо-
го краю.

ТІМ’ЯНОЇ ЧАСТКИ СИНДРОМИ – синдроми, що 
спостерігаються при ураженні різних ділянок тім’яної 
частки великого мозку.
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ТІМ’ЯНО-МОСТОВИЙ ШЛЯХ (TRACTUS PA-
RIETOPONTINUS) – низхідний проекційний нервовий 
шлях, який починається в корі тім’яної частки великого 
мозку, проходить через внутрішню капсулу, основу ніж-
ки мозку і закін чується в ядрах мосту.

ТІНЕЛЯ (J. TINEL) СИМПТОМ (1) – при макси-
мальному відкиданні голови назад або при тисненні на 
яремні вени в деяких випадках появляється головний 
біль (переважно в потилиці); ознака пост травматичної 
енцефалопатії.

ТІНЕЛЯ (J. TINEL) СИМПТОМ (2) – якщо ви-
конувати перкусію кінцівки в ділянці проекції пери-
ферійного нерва, то в її дистальному відділі часто ви-
никає відчуття оніміння; ознака часткового пошкод-
ження або початкової реґенерації периферійного не-
рва.

ТІО- (грец. theion – сірка) – частина складних слів, 
яка означає наявність сірки.

ТІОКТОВА КИСЛОТА – див.: Ліпоєва кислота.
ТІОЛОВІ ГРУПИ – див.: Сульфгідрильні групи.
ТІПРЕ – РІКВЕРТА (TIPREZ – RYCKWAERT) 

СИНДРОМ – клінічні прояви спазму сфінктерів кар-
діального відділу шлунка, що частіше виникає в груд-
них дітей; спостерігається утруднене ковтання їжі, зри-
гування, неспокій.

ТІТЦА (W. TIETZ) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових аномалій; спостерігається загальний альбінізм, 
світло-голубі зіниці, ністаґм, фотофобія; глухонімота, 
зумовлена аномаліями розвитку внутрішнього вуха; гі-
поплазія брів.

ТІТЦЕ (A. TIETZE) СИНДРОМ – аномалії ребер 
у ділянці переходу хрящів у кісткову тканину; хворіють 
переважно чоловіки або жінки, які займаються тяжкою 
фізичною працею; спостерігаються різного ступеня ви-
пинання на кінцях парастернальних частин ребер (пе-
реважно з ІІ по ІV ребра); часто синхондроз кількох ре-
бер; початок, звичайно, гострий, але часто підгострий 
(навіть хронічний); виникає біль при рухах, покашлю-
ванні, глибокому диханні і т. ін.; часто парестезії та біль 
з іррадіацією в руку.

ТІТЦЕ (A. TIETZE) ХВОРОБА – див.: Тітце син-
дром.

ТКАНИНИ – система клітин і безклітинних струк-
тур, які характеризуються спільністю розвитку, будови 
та виконанням специфіч них функцій; в орґанізмі люди-
ни і тварин розрізняють 4 типи Т.: епітеліальні, або при-
межові Т.; Т. внутрішнього середовища: сполучна тка-
нина, нервова тканина і м’язова тканина.

ТКАНИНИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – 
група тканин, що беруть участь у трофічних процесах, 
підтримці пос тійності хімічного і колоїдно-дисперсно-
го складу міжклітинної речовини та го меостазу орґаніз-
му, а також у захисних реакціях і механічних опорних 
функціях.

ТКАНИННА ДЕТЕРМІНАЦІЯ – ґенетично зумо-
влена висока специфічність всіх властивостей тканин, 
у тому числі характеру їх диференціювання, що збері-
гається за будь-яких умов.

ТКАНИННА РЕЧОВИНА – рідина, що виповнює 
міжклітинні та навколоклітинні простори; хімічний 
склад Т. р. ідентичний складові плазми крові при мен-
шому вмісті білків.

ТКАНИННЕ ДИХАННЯ – фізіолоґічний процес, в 
основі якого є аеробне окислення орґанічних поживних 
речовин до утворення СО2 і води.

ТКАНИННИЙ ФАКТОР – фактор системи зсідан-
ня крові, що належить до факторів клітинної поверхні; 
являє собою ліпопротеїн, що входить до складу мембран 
певних тканинних клітин, у тому числі периваскулярних 
фібро бластів, епітеліальних клітин, що є бар’є ром між 
орґанізмом та оточуючим середовищем, а також ґліаль-
них клітин нервової системи; при деяких патолоґічних 
станах тканинний фактор утворюється також на поверх-
ні активованих моноцитів і макрофаґів, а можливо, і ак-
тивованого ендотелію судин; виявлений у клітинах де-
яких пухлин; зв’язування проконвертину (фактора VІІ) 
з тканинним фактором є основною реакцією, що ініціює 
зсідання крові при гемостазі.

ТОБЛЕРА (L. TOBLER) СИМПТОМ – збільшення 
мозкового черепа з вираженими випинаннями над вуха-
ми (череп у вигляді «листка конюшини»); прояв хроніч-
ної внутрішньої гідроцефалії.

ТОБЛЕРА (L. TOBLER) СИНДРОМ – комплекс 
вроджених аномалій; характеризується поєднанням 
плоскої геманґіоми на обличчі з частковою однобічною 
гіпертрофією верхньої щелепи.

ТОВСТА КИШКА (INTESTINUM GRASSUM) – 
відділ кишечника; розміщена безпосередньо за тонкою 
кишкою; поділяється на сліпу, ободову та пряму кишки 
і закінчується заднім проходом; у Т. к. завершується пе-
ретравлювання та всмоктування харчових речовин, від-
бувається всмоктування води і утворення калу.

ТОВСТОЇ КИШКИ ПОДРАЗНЕННЯ СИНД-
РОМ – хронічна незапальна хвороба, яка має психо-
фізіолоґічне підґрунтя; проявляється болем у животі, 
проносом чи закрепом або й обома разом, без виявлених 
патолоґічних змін у стінці товстої кишки.

ТОҐАВІРУСИ (TOGAVIRIDAE) – родина вірусів 
з однонитчастою несеґментованою інфекційною РНК 
лінійної форми; родина Togaviridae включає 4 роди: 
Alphavirus, Flavivirus, Rubivirus i Pesti virus, і ряд некла-
сифікованих вірусів; включає також збудників багатьох 
арбовірусних захворювань людини.

ТОДДА (R. B. TODD) ПАРАЛІЧ – перехідний па-
раліч, який виникає після деяких епілептичних судом-
них нападів.

ТОДДА (R. B. TODD) ХОДА – хода, яка може спос-
терігатися при істерії; характеризується тим, що хворий 
переступає однією ногою, а іншу, випрямлену, підтягує 
за собою.

ТОЙНБІ (J. TOYNBEE) СИМПТОМ (1) – екзос-
този в зовнішньому слуховому проході; можлива озна-
ка отосклерозу.

ТОЙНБІ (J. TOYNBEE) СИМПТОМ (2) – гіпосек-
реція вушних, так званих, сірчаних залоз; можлива оз-
нака отосклерозу.
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ТОЙНБІ (J. TOYNBEE) СИМПТОМ (3) – хворий 
не повною мірою розуміє мовлення звичайної гучності; 
ознака отосклерозу.

ТОЙНБІ – БІНҐА (J. TOYNBEE – A. BING) СИМ-
ПТОМ – див.: Тойнбі симптом (2).

ТОКЕЛО – див.: Мікоз черепицеподібний.
ТОКО- – (грец. tokos – пологи) – частина складних 

слів, яка означає належність до пологів.
ТОКОҐРАФИ – див.: Гістероґрафи.
ТОКОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація скорочувальної 

діяльності матки під час пологів.
ТОКОДИНАМОҐРАФИ – див.: Гістероґрафи.
ТОКОДИНАМОМЕТРІЯ – вимірювання сили ско-

рочень матки під час пологів.
ТОКОЛОҐІЯ – вчення про пологи.
ТОКОФЕРОЛИ – вітаміни, що належать до цик-

лічних орґанічних сполук; мають три види: α-, β- і γ-
токофероли; найактивнішим є α-токоферол. Т. синтезу-
ють тільки рослини; найбільше їх міститься в оліях за-
родків пшениці, кукурудзи і бавовнику, у салатних ово-
чах; Т. забезпечують нормальний розвиток ембріонів, 
відіграють важливу роль в обміні речовин в орґаніз-
мі; захищають ненасичені ліпіди клітинних та субклі-
тинних мембран від вільнорадикального окислення; 
нестача Т. в орґанізмі зумовлює порушення обміну ре-
човин, що призводить до розладу процесів відновлен-
ня і м’язової дистрофії; застосовується для лікування 
порушень периферичного кровообігу, облітеруючого 
ендартеріїту, тромбофлебітів, флебітів, склеродермії, 
інтоксикацій промисловими отрутами, інтоксикації ві-
таміном D.

ТОКОФОБІЯ – нав’язлива боязнь пологів.
ТОКС- (токси-, токсико-, токсо-; -токс, -токсик; грец. 

toxon – лук, стріла; toxikon (pharmakon) – отрута, якою 
змащували стріли) – частина складних слів, яка означає 
«такий, що належить до отрут, отруйних речовин», «от-
руйний», «токсичний».

-ТОКС – див.: Токс-.
ТОКСАСКАРИДОЗ – див.: Токсаскароз.
ТОКСАСКАРОЗ – гельмінтоз із групи нематодозів, 

який спричинюється Toxas caris leonina; зараження лю-
дини відбувається при вживанні їжі та води, забрудне-
них фекаліями тварин, які містять яйця гельмінта; із 
проковтнутих людиною зрілих яєць виходять личин-
ки, які після міґрації упродовж кількох днів у кишковій 
стінці повертаються в просвіт кишечника, де перетво-
рюються в імаго; личинки з кишечника можуть гема-
тоґенним шляхом міґрувати у внутрішні орґани і тка-
нини і там інкапсулюватися; у людини розрізняють Т., 
який спричинюється міґруючими личинками і Т., який 
спричинюється статевозрілими гельмінтами; характе-
ризується диспептичними розладами та алерґічними 
проявами.

ТОКСАНЕМІЯ – анемія, яка спричинюється гемолі-
тичними отрутами.

ТОКСЕМІЯ – циркуляція в крові токсичних речо-
вин, які спричиняють отру єння.

ТОКСИ- – див.: Токс-.

ТОКСИҐЕННИЙ – див.: Токсикоґенний.
ТОКСИҐЕННІСТЬ – здатність тварини, рослини 

або мікроорґанізму утворювати речовини, які мають 
токсичну дію на інші орґанізми.

ТОКСИДЕРМІЯ – захворювання шкіри, яке ви-
никає внаслідок алерґічної або токсичної дії хімічних 
речовин, інколи харчових продуктів, що потрапили в 
орґанізм; Т. виникає, як правило, гостро і характери-
зується появою на шкірі дисемінованого симетричного 
висипу , що являє плямисті, папульозні, вузлуваті, ве-
зикулярні або папуловезикулярні, бульо з ні, пустульоз-
ні або папулопустульозні сверблячі елементи; у деяких 
випадках утягуються видимі слизові оболонки; інколи 
процес обмежується ураженням слизових оболонок.

ТОКСИК- – див.: Токс-.
-ТОКСИК – див.: Токс-.
ТОКСИКО- – див.: Токсик-.
ТОКСИКОҐЕННИЙ – 1) такий, що викликаний от-

рутою (отруєнням); 2) такий, що утворює отруйні ре-
човини.

ТОКСИКОДЕРМІЯ – див.: Токсидермія.
ТОКСИКОЗ – хворобливий стан, що виникає 

внаслідок дії на орґанізм отрут або отруйних речовин.
ТОКСИКОЗ ТРАВМАТИЧНИЙ – токсикоз, спри-

чинений продуктами розпаду і порушення обміну стис-
нутих або розміжчених м’яких тканин (частіше нижніх 
кінцівок), що призводить до виникнення некротичних 
вогнищ у нирках та печінці; клінічно характеризуєть-
ся розвитком ниркової недостатності; спостерігаєть-
ся анурія, гіпертензія, азотемія, стан шоку; вторинна 
анемія, лейкоцитоз, часто гіперкаліємія; при відновлен-
ні виділення сечі з’являється виражена альбумін-, кре-
атин- і міоґлобінурія.

ТОКСИКОЗИ ВАГІТНИХ – патолоґічні стани, які 
виникають у зв’язку з вагітністю і після її завершення 
поступово повністю ліквідуються; до найчастіших форм 
раннього токсикозу вагітних належать: блювання, сли-
нотеча, дерматози, до пізніх – водянка вагітних, нефро-
патія вагітних, прееклампсія і еклампсія.

ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ ХАРЧОВІ – гострі кишкові 
інфекції, що виникають внаслідок вживання в їжу про-
дуктів, в яких розмножились ті чи інші мікроорґанізми 
або накопичились їх токсини; Т. х. можуть бути спри-
чинені протеєм (Proteus vulgaris, P. mirabilis), ентеро-
коками, споровими аеробами (Bac. cereus), спорови-
ми анаеробами (Clostridium perfringens), гемофільни-
ми вібріонами (Vibrio parahaemolyticus), стрептококом 
(Streptococcus faecalis), бактеріями родів Citrobacter, 
Campylobacter, Hafnia, Klebsiella, Pseudomonas та ін.; па-
тоґенні збудники кишкової групи (сальмонели, шиґели, 
ентеропатоґенні їєрсінії, штами кишкової палички) при 
вживанні в їжу продуктів, в яких вони накопичились 
у значній кількості, також можуть викликати захворю-
вання як при Т. х.; клінічно Т. х. характеризуються рап-
товим початком, бурхливим розвитком, інтоксикацією, 
ґастроентеритом, порушенням водно-сольового обміну, 
часто мають груповий характер.

ТОКСИКОЛОҐ – лікар-фахівець з токсиколоґії.
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ТОКСИКОЛОҐІЯ – наука про отрути, їхню дію на 
орґанізм, засоби боротьби з отруєннями та можливості 
використання отрут у різних галузях медицини і біо-
лоґії.

Т. ВІЙСЬКОВА – розділ Т. та військової медици-
ни, який вивчає закономірності дії отруюючих речовин 
на орґанізм і розробляє засоби медичного захисту від 
хімічної зброї.

Т. ПРОМИСЛОВА – розділ Т., який вивчає попе-
редження, діаґностику та лікування інтоксикацій про-
мисловими отрутами.

Т. ПРОФЕСІЙНА – див.: Т. промислова.
Т . СУДОВА – розділ судової медицини, який вив-

чає отруєння відповідно до завдань судово-медичної ек-
спертизи.

ТОКСИКОМАНІЯ – хвороба, що проявляється по-
тягом до постійного вживаня деяких речовин і розвит-
ком у зв’язку з цим хронічної інтоксикації; окремі роз-
лади класифікуються за діючими середниками, напри-
клад, зловживання алкоголем, амфітамінами або подіб-
ними симпатоміметиками, канабісом (гашиш), кокаїном, 
галюциноґенами, опіоїдами, фенциклідином, седативни-
ми засобами та анксіолітиками; при Т. спостерігається 
зміна настрою та поведінки, істотні розлади та недо-
магання, неспроможність виконувати суспільні чи про-
фесійні обов’язки.

ТОКСИКО-РЕЗОРБТИВНА ГАРЯЧКА – див.: 
Гнійно-резорбтивна гарячка.

ТОКСИКОФОБІЯ – нав’язлива боязнь отруїтися.
ТОКСИН БАКТЕРІАЛЬНИЙ – токсин, який про-

дукується бактерією або є токсичним для бактерії.
ТОКСИНЕМІЯ – захворювання, спричинене токси-

нами; наявність токсинів у крові.
ТОКСИНИ – отруйні речовини білкової природи, 

що їх утворюють хворобо творні мікроорґанізми, а та-
кож деякі тварини (отруйні змії, скорпіони); розрізняють 
екзотоксини, які мікроби виділяють у навколишнє сере-
довище, і ендотоксини, які вивільнюються лише після 
зруйнування мікробних клітин.

ТОКСИНОТЕРАПІЯ – лікування токсинами.
ТОКСИЧНИЙ – отруйний; спричинений дією ток-

синів.
ТОКСИЧНИЙ СИНДРОМ (1) – різні симптомо-

комплекси, що виникають при інтоксикаціях.
ТОКСИЧНИЙ СИНДРОМ (2) – патолоґічний стан 

у дітей раннього віку, який розвивається як відповідь на 
дію інфекційного аґента; характеризується ураженням 
ц. н. с., порушенням периферійної мікроциркуляції, об-
міну речовин, а також розладом функції багатьох орґанів 
і систем орґанізму.

ТОКСИЧНІСТЬ (1) – здатність деяких хімічних ре-
човин при потраплянні в орґанізм викликати його от-
руєння або загибель.

ТОКСИЧНІСТЬ (2) – величина, яка є зворотною 
середній смертельній дозі або середній смертельній кон-
центрації; токсикометричний показник.

ТОКСИЧНОГО ШОКУ СИНДРОМ – див.: Шок 
токсичний.

ТОКСО- – див.: Токс-.
ТОКСОДОЗА – величина, яка характеризує дію на 

орґанізм отруйної речовини і вимірюється добутком її 
концентрації в повітрі на тривалість дії.

ТОКСОЇДИ – див.: Анатоксини.
ТОКСОКАРОЗ – клінічний синдром, який спри-

чинюється інвазією личинок нематод Toxocara canis i 
T. Cani, що є звичайними паразитами собак та котів; 
уражаються переважно діти 2-4 років; яйця, які містять 
сформовані ембріони, розвиваються в ґрунті, забрудне-
ному фекаліями собак та котів; зараження відбувається 
через рот; інкубаційний період триває від кількох тиж-
нів до кількох місяців; у кишечнику з яєць вилуплюють-
ся личинки, які проникають через кишечну стінку і по-
ширюються по орґанізму з кровотоком, уражаючи різні 
тканини, особливо ц. н. с., очі, печінку, легені і серце; 
клінічно Т. проявляється гарячкою, кашлем, хрипами в 
легенях та збільшенням печінки; інколи спостерігається 
шкірний свербіж, збільшення селезінки і рецидивуюча 
пневмонія; проґноз сприятливий; одужання відбуваєть-
ся спонтанно через 6–18 місяців, якщо не було повтор-
ного зараження.

ТОКСОПЛАЗМОЗ – ґенералізоване ураження 
ц. н. с., яке спричинюється найпростішим Toxoplasma 
gondii; часто зустрічається безсимптомне носійство; 
передача паразита може здійснюватися трасплацентар-
но, при вживанні в їжу сирого м’яса, що не пройшло 
теплової обробки і містить тканинні цисти, а також при 
контакті з ооцистами в ґрунті, забрудненому фекаліями 
кішок; паразит проникає в цитоплазму ядерних клітин 
і розмножується там нестатевим шляхом; з часом, ко-
ли в орґанізмі розвивається імунітет, розмноження па-
разита уповільнюється і формуються тканинні цисти; 
статеве розмноження відбувається в клітинах кишеч-
ника кішок, де утворюються ооцисти, що виходять з 
калом.

Т. НОВОНАРОДЖЕНИХ ВРОДЖЕНИЙ – Т., що 
виникає внаслідок трансплацентарної передачі збудни-
ка від зараженої під час вагітності матері; захворюван-
ня може протікати безсимптомно або тяжко, блискавич-
но і швидко призводить до смерті; симптоми підгострої 
інфекції можуть проявлятися зразу ж після народжен-
ня, але частіше спостерігаються через місяці або роки; 
клінічно проявляється хронічним хоріоретинітом, тяж-
кою жовтяницею, збіль шенням печінки, тромбоцитопе-
нічною пурпурою, кальцифікацією в мозку, судомами, 
опістотонусом, психомоторними порушеннями, гідро-
цефалією або мікроцефалією; можливі сліпота та вира-
жена розумова відс талість.

Т. НАБУТИЙ – Т., який рідко проявляється клініч-
но; можуть зустрічатися такі форми Т. н.: стерта лім-
фаденопатична форма, хронічний Т., гостра блискавич-
на дисемінована форма, Т. при СНІД; найбільш часто 
зустрічається стерта лімфаденопатична форма; вона ха-
рактеризується аденопатією шийних і пахвових лімфа-
тичних вузлів, нездужанням, м’язовими болями, незнач-
ною гарячкою; можуть спостерігатися помірна анемія, 
гіпотензія, лейкопенія, лімфоцитоз, незначні порушення 
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функції печінки; ці симптоми можуть продовжуватися 
тижнями і місяцями; звичайно ж захворювання прояв-
ляється як безсимптомна аде нопатія шийних лімфатич-
них вузлів; хронічний Т. проявляється ретинохоріоїди-
том; інші симптоми часто виражені незначно; гостра 
блискавична форма спо стерігається переважно при ос-
лабленому імунітеті; клінічно проявляється ви сипом, 
високою температурою, різким знесиленням; у деяких 
хворих розвивається менінґоенцефаліт, гепатит, пнев-
монія або міокардит; Т. при СНІДі частіше всього про-
являється енцефалітом, який розвивається внаслідок ре-
активації латентного збудника; може характеризуватися 
також дисемінацією інфекції; клінічні прояви можуть 
мати локальний (геміпарез, втрата чутливості, тремор) 
або ґенералізований (головний біль, сплутаність свідо-
мості, кома) характер.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ – 1) стійкість (до отрути, ліків); 
здатність переносити великі дози отрут або ліків без 
шкоди для орґанізму; 2) розвиток тяжкого фізичного ста-
ну у відповідь на зупинку прийому речовини або блоку-
вання її дії в орґанізмі шля хом введення специфічного 
антаґоніста.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ІМУНОЛОҐІЧНА – втрата або 
послаблення здатності орґанізму до імунної відповіді 
на даний антиґен внаслідок попереднього контакту з 
тим же антиґеном; розрізняють два основних види Т. і.: 
клонально-дефіцитну і супресорну; клонально-дефіцит-
на Т. і. характеризується відсутністю або ареактивніс-
тю імунокомпетентних клітин, здатних відповідати на 
даний антиґен; супресорна Т. і. зумовлена гальмуван-
ням активності імунокомпетентних клітин антиґеноспе-
цифічними Т-супресорами, В-супресорами, комплекса-
ми антиґен-антитіло, а також антиідіопатичними анти-
тілами (антитіла, які виробляються орґанізмом проти 
власних антитіл) або антиідіопатичними Т-лімфоцита-
ми, що мають на поверхні антиідіопатичні рецептори.

ТОЛОСА – ХАНТА (E. TOLOSA – W. E. HUNT) 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, який розвивається 
при запаленні кавернозного синуса або ділянки верхньої 
щілини орбіти; звичайно, виникає як ускладнення цук-
рового діабету, аневризми сонної артерії або спадкових 
пухлин; спостерігається однобічний ре троорбітальний 
біль, перехідний руховий параліч ока, інколи – дипло-
пія.

ТОЛОЧИНОВА – РОЖЕ (ТОЛОЧИНОВ – H. L. RO-
GER) ХВОРОБА – див.: Роже хвороба.

-ТОМ – див.: Томо-.
ТОМА (A. THOMAS) РЕФЛЕКС – див.: Колінний 

маятникоподібний рефлекс.
ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (1) – якщо при 

пальцевій спробі хворий піднімає руку і лікар просить 
швидко її опустити, то рука раптово відводиться; озна-
ка ураження мозочка.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (2) – у хворого, 
що лежить на спині, кілька разів відводять і приводять 
ногу, а потім її опускають; кінцівка на боці пошкоджен-
ня пасивно повертається назовні; ознака ураження мо-
зочка.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (3) – якщо хво-
рого, що стоїть боком, штовхнути, то це викликає під-
няття його ноги на боці поштовху і переступання в про-
тилежний бік; симптом позитивний на боці ураження 
мозочка.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (4) – подраз-
нення трапецієподібного м’яза щипком може виклика-
ти появу «гусячої шкіри» на ділянці, що відповідає від-
ділу спинного мозку, який розміщений вище місця його 
пошкодження; ознака пошкодження спинного мозку.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (5) – хворий ру-
хається в скутому стані; ознака ураження черв’яка мо-
зочка.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (6) – при гли-
бокій пальпації епіґастральної ділянки з’являються за-
гальна слаб кість, тахікардія, підвищується діастолічний 
тиск; ознака нейровеґетативної дистонії.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (7) – якщо хво-
рий, що стоїть, нахиляється в здоровий бік, то це викли-
кає підвищення тонусу розгиначів на цьому ж боці і 
відведення другої ноги; при нахилі в бік вогнища ура-
ження ці зміни не спостерігаються; ознака ураження 
мозочка.

ТОМА (A. THOMAS) СИМПТОМ (8) – при швид-
кому переведенні кисті з супінації в пронацію кисть на 
боці ураження перегинається за горизонтальну лінію 
(гіперметрія); ознака захворювання мозочка і розсіяно-
го склерозу.

ТОМА (А. THOMAS) СИМПТОМ (9) – лордоз у 
поперековому відділі хребта; ознака згинальної конт-
рактури кульшового суглоба.

ТОМА (A. THOMAS) СИНДРОМ (1) – спадкова 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) атро-
фія кіркового шару мозочка; захворювання, звичайно, 
розвивається після 55 років; виникають статичні і дина-
мічні порушення рівноваґи – похитування при стоянні 
та сидінні, хода з похитуванням, ретропульсія; адіадох-
окінез, повільне скандуюче мовлення, мозочкова атаксія 
з розладом письма, порушення рефлексів і чутливості; 
часто мозочкова каталепсія; на пізніших стадіях підви-
щується тонус м’язів кінцівок.

ТОМА (А. THOMAS) СИНДРОМ (2) – синдром, 
який може виникати після част кової струмектомії; спос-
терігається гіпотиреоїдизм, потовщення дистальних кін-
ців пальців рук і ніг, періостит дистальних кінців довгих 
трубчастих кісток.

ТОМА (A. THOMAS) СХЕМА – схема сеґментар-
ної орґанізації пілоромоторної іннервації.

ТОМА – ЖЮМАНТІ (A. THOMAS – JUMANTIE) 
СИМПТОМ – при спробі хворого охопити предмет 
спостерігається надмірне розведення пальців; ознака 
ураження мозочка та його провідних шляхів.

ТОМА – РУ (A. THOMAS – ROUX) СИМПТОМ – 
див.: Тома симптом (6).

ТОМАЗЕЛЛІ (S. TOMASELLI) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, який розвивається при передозуванні 
або тривалому вживанні хініну; спостерігається гаряч-
ка, гематурія, блювання.
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ТОМАЙЄРА (J. THOMAYER) ОЗНАКА – при пер-
кусії черева справа від пупка спостерігається підсилен-
ня тимпа нічного звуку; ознака злипливого перитоніту.

ТОМІНКСОЗ – гельмінтоз із групи нематодозів, 
який спричинюється Thominx aerophilus; збудник на-
лежить до родини Capillariidae з ряду Trichocephalida; 
то мінкси – ниткоподібні нематоди світло-сірого, інко-
ли рожевого кольору з більш тонким головним кінцем; 
самець розміром 15–18 × 0,06–0,07 мм; самка роз мі ром 
18–20 × 0,096–0,105 мм; дефінітивними хазяями томінк-
сів є собаки, коти та дикі хутрові звірі; проміжний ха-
зяїн – дощовий черв’як, у тілі якого личинки томінкса 
живуть більше 11 місяців; зараження людини можливе 
при забрудненні рук вмістом випадково роздушених до-
щових черв’яків; характеризується ураженням дихаль-
них шляхів; клінічна картина Т. в людини проявляєть-
ся тривалим перебігом з явищами трахеїту, бронхіту, 
бронхопневмонії, гавкаючим болючим коклюшеподіб-
ним кашлем з виділенням великої кількості пінистої 
слизово-гнійної мокроти, що містить спіралі Куршмана 
та еозинофіли; хвороба часто протікає у вигляді астма-
тичних нападів.

-ТОМ – див.: Томо-.
-ТОМІЯ – див.: Томо-.
ТОМО- – (-том, -томія; грец. tomos – відрізок, плас-

тинка, шар; tomē – розріз, розрізання; temnō – різати, 
розрізати, розтинати) – частина складних слів, яка оз-
начає «такий, що належить до шару будь-чого; пошаро-
вий», «такий, що належить до розрізання».

ТОМОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження, яке 
полягає в отриманні тіньового зображення окремих 
шарів досліджуваного об’єкта, що розміщені на різній 
глибині.

ТОМОҐРАФІЯ КОМП’ЮТЕРНА – рентґенолоґіч-
не дослідження, яке полягає в круговому просвічуванні 
об’єкта рентґенівським випромінюванням з наступною 
побудовою за допомогою комп’ютера пошарового зоб-
раження цього об’єкта.

ТОМОҐРАФІЯ КОМП’ЮТЕРНА АКСІАЛЬНА – 
див.: Томоґрафія комп’ютерна.

ТОМОДЕНСИТОМЕТРІЯ – див.: Томоґрафія 
комп’ютерна.

ТОМОПНЕВМОПЕРИТОНЕОҐРАФІЯ – томоґра-
фія орґанів черевної порожнини після контрастування їх 
ґазом, введеним у черевну порожнину.

ТОМОПНЕВМОРЕТРОПЕРИТОНЕО ҐРАФІЯ – 
томоґрафія орґанів заочеревинного простору, контрас-
тованих за допомогою ґазу.

ТОМОФЛЮОРОҐРАФІЯ – флюоро ґрафія, при якій 
отримують пошарове рентґенівське зображення.

ТОМПСОНА (TH. THOMPSON) ОЗНАКА – по-
ява червоної лінії по краю ясен; рання ознака туберку-
льозу легень.

ТОМСЕНА (W. THOMSEN) СИМПТОМ (1) – хво-
рий ставить лікоть вертикально на стіл; якщо в такому 
стані натискувати на дорсально відведений кулак, то хво-
рий, виявляючи опір тиску, відчуває біль у ділянці лік-
тьового суглоба; ознака епікондиліту плечової кістки.

ТОМСЕНА (W. THOMSEN) СИМПТОМ (2) – хво-
рий, що лежить на спині, згинає ногу під прямим кутом 
у кульшовому суглобі і під кутом 150° – у колінному; 
якщо в такій позиції виконати тильне згинання ступні і 
потім у під колінній ямці виконувати пальпацію сідничо-
го нерва, то при ішіасі з’являється біль, яку часто віддає 
в ступні; ознака ішіасу.

ТОМСЕНА (W. THOMSEN) ХВОРОБА – фор-
ма міотонії; перші ознаки за хворювання виявляють-
ся з ранніх дитячих років або з юнацького віку; при 
Т. х. м’язове скорочення здійснюється нормально, а 
розслаблення різко утруднене, відбувається повільно; 
після ряду повторних рухів розслаблення здійснюєть-
ся вже вільніше, проте після відпочинку всі явища ви-
никають знову; така міотоні ч на контрактура спостері-
гається у всіх м’язах, особливо кінцівок, у жувальних 
і мімічних; патоґномонічною ознакою є ямка на язи-
ці, яка виникає при ударі молоточком по краю, а також 
м’язовий валик – локальний спазм м’яза в місці удару 
перкусійним молоточком; характерний симптом вели-
кого пальця кисті.

ТОМСОНА (F. H. THOMSON) СИМПТОМ – чер-
воні лінії на внутрішній поверхні ліктьового суглоба, які 
змінюють відтінок і інтенсивність; лінії спостерігаються 
від продромального періоду скарлатини до періоду лу-
щення шкіри; ознака скарлатини.

ТОМСОНА (M. S. THOMSON) СИНДРОМ (1) – 
див.: Пойкілодермія вроджена.

ТОМСОНА (M. S. THOMSON) СИНДРОМ (2) – 
див.: Ротмунда синдром.

ТОМСОНА (M. S. THOMSON) ХВОРОБА (1) – 
див.: Ротмунда синдром.

ТОМСОНА (W. H. S. THOMSON) ХВОРОБА (1) – 
див.: Ґлікоґеноз VІІ типу.

ТОН- – (тоно-, -тонія, -тонус; грец. tonos – напру-
ження, натягання, натяг) – частина складних слів, яка 
означає «напруження», «натягання», «натяг», «тиск».

ТОНЗИЛЕКТОМІЯ – хірурґічне повне видалення 
миґдаликів разом з сполучно тканинною капсулою.

ТОНЗИЛІТ – запалення миґдаликів; розрізняють го-
стрий і хронічний Т.; за клі нічним перебігом розрізня-
ють дві фор ми Т. – компенсовану і декомпесовану.

ТОНЗИЛІТ ГОСТРИЙ – див.: Анґіна горлова.
ТОНЗИЛІТ ХРОНІЧНИЙ – хронічне запалення 

миґдаликів; морфолоґічна картина Т. х. відбиває іму-
нореактивний стан цих орґанів, який поєднується зі 
залишковими ознаками запалення; при Т. х. спостері-
гається гіперплазія лімфоїдної тканини, що є провідною 
ознакою, та постзапальні зміни у вигляді вогнищевого 
склерозу в субепітеліальній зоні, інколи – у парафолі-
кулярній за ходом посткапілярних венул; запальні змі-
ни мінімальні або помірні і проявляються вогнищевою 
гіперемією субепітеліальної зони, наявністю в оточую-
чій тканині та покривному епітелії невеликої кількості 
сеґментоядерних лейкоцитів; просвіт крипт, як прави-
ло, розширений, заповнений роговим детритом, містить 
лімфоцити та сеґментоядерні лейкоцити, інколи – ко-
лонії мікроорґанізмів; епітелій, що вистеляє крипти, ін-
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фільтрований лімфоцитами, які розміщені в розширених 
просторах між епітеліоцитами поодиноко або групами, 
утворюючи характерну картину лімфоепітеліального 
симбіозу, або ретикуляції, епітелія.

ТОНЗИЛОКАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – нерев-
матичні захворювання серця, етіолоґічно пов’язані з 
анґіною або хронічним тонзилітом; виділяють три ос-
новні форми ураження серця при анґіні і хронічному 
тонзиліті: так звану нейроциркуляторну дистонію кар-
діального типу, тонзилоґенну дистрофію міокарда і тон-
зилоґенний міокардит.

ТОНЗИЛОТОМІЯ – хірурґічне часткове видалення 
піднебінних миґдаликів.

ТОНЗИЛЯРНА ХВОРОБА – хронічний тонзиліт та 
хронічний аденоїдит з широким діапазоном клінічних 
проявів – від простої гіпертрофії миґдаликів до розвит-
ку аутоімунних захворювань; Т. х. – це перманентний 
імунолоґічний стан миґдаликів лімфоїдного глотково-
го кільця, що виникає внаслідок загострення вогнище-
вої інфекції та підтримується антиґенною стимуляцією 
вмісту крипт та лакун.

ТОНЗИЛЯРНИЙ – такий, що стосується миґдали-
ка.

ТОНИ СЕРЦЯ – звуковий прояв меха нічної діяль-
ності серця, який проявляється при аускультації корот-
кими (ударними) звуками, що чергуються; розрізняють 
4 нормальних (фізіолоґічних) Т. с., з яких І і ІІ тони 
вислуховуються завжди, ІІІ і ІV тони визначаються не 
завжди; виникнення І тону пов’язане з закриттям ат-
ріовентрикулярних клапанів; І тон вислуховується над 
всією поверхнею серця; виникнення ІІ тону пов’язане з 
закриттям клапанів аорти і легеневого стовбура; до йо-
го складу входять також низькочастотні коливання, які 
виникають внаслідок відкриття мітрального та трис-
тулкового клапанів; ІІ тон вислуховується над всією по-
верхнею серця, максимально – на основі серця; виник-
нення ІІІ тону пов’язано з коливаннями м’язової стінки 
шлуночків внаслідок їх розтягнення в момент швидкого 
діастолічного наповнення; ІІІ тон реєструється на вер-
хівці серця і сприймається при аускультації як слабкий, 
глухий звук; виникнення ІV тону пов’язане зі скоро-
ченням передсердь; може реєструватися при фонокар-
діоґрафії.

ДЕ ТОНІ – ДЕБРЕ – ФАНКОНІ (G. DE TONI – 
R. DEBRE – G. FANCONI) СИНДРОМ – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним типом) захворю-
вання, пов’язане з порушенням процесів реабсорбції в 
ниркових канальцях ґлюкози, амінокислот, фосфору та 
бікарбонатів; клінічна симптоматика появляється в кін-
ці 1-го і на початку 2-го року життя; характеризується 
рахітоподібними змінами кісткової системи – викрив-
лення трубчастих кісток, спонтанні переломи; розвива-
ються полідипсія, поліурія, м’язова і артеріальна гіпо-
тонія, гіпоре флексія.

ТОНІЗУЮЧИЙ – такий, що підвищує тонус, зміц-
нює.

ТОНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що проявляєть-
ся зміною тонусу м’язів.

ТОНІЧНИЙ ДОЛОННИЙ РЕФЛЕКС – при пов-
торному штриховому подразненні долоні в напрямі від 
гіпотенара до основи спостерігається згинання пальців 
супінованої кисті з збільшенням угнутості долоні; озна-
ка ураження премоторної ділянки лобної частки велико-
го мозку на протилежному боці.

ТОНІЧНИЙ ШИЙНИЙ РЕФЛЕКС – при зміні по-
зиції голови спостерігається зміна тонусу м’язів шиї, ту-
луба та кінцівок; постуральний рефлекс.

ТОНІЧНИЙ ШИЙНИЙ АСИМЕТРИЧНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – при повертанні голови спостерігається підви-
щення тонусу розгиначів кінцівок на боці, в який повер-
нуте обличчя, з одночасним підвищенням тонусу зги-
начів кінцівок з іншого боку; у дітей віком до 3 місяців 
є фізіолоґічним постуральним рефлексом, у старшому 
віці – ознака дитячого церебрального паралічу.

ТОНІЧНИЙ ШИЙНИЙ СИМЕТРИЧНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – при нахилі голови вперед спостерігається 
підвищення тонусу згиначів верхніх та розгиначів ниж-
ніх кінцівок; у дітей, віком до 3 мі сяців, є фізіолоґічним 
постуральним рефлексом, у старшому віці – ознака ди-
тячого церебрального паралічу.

-ТОНІЯ – див.: Тон-.
ТОНКА КИШКА (INTESTINUM TENUE) – від-

діл кишечника, що міс титься між шлунком і товс-
тою кишкою; поділяється на: дванадцятипалу кишку 
(duodenum) – найближча до шлунка частина довжиною 
25–30 см; порожню кишку (jejunum) – 2/5 від довжини 
тонкої кишки, виключаючи дванадцятипалу кишку, і 
клубову кишку (ileum) – останні 3/5; порожня і клубова 
кишки покриті очеревиною та прикріплюються за до-
помогою брижі до задньої черевної стінки; у Т. к. над-
ходить жовч, шлунковий сік і кишковий сік; стінки Т. к. 
багаті на кровоносні та лімфатичні судини і нервові 
сплетення; у Т. к. відбувається інтенсивне перетравлю-
вання їжі і всмоктування поживних речовин.

ТОНО- – див.: Тон-.
ТОНОҐРАФІЯ – кількісне дослідження балансу 

продукції та відтоку внутрішньо очної рідини.
ТОНОМЕТРИ – прилади для вимірювання ар-

теріального і венозного тиску крові, внутрішньоочного 
тиску і тонічного напруження м’язів.

ТОНОМЕТРІЯ ОЧНА – див.: Офтальмотономет-
рія.

-ТОНУС – див.: Тон-.
ТОНУС – 1) стан тривалого скорочення або напру-

ження м’язів і тривалого збудження нервових центрів; 
тонічне збудження нервових центрів забезпечує певний 
функціональний стан орґанів і систем орґанізму, які ін-
нервуються з цих нервових центрів; для Т. характер-
ні дуже мала стомлюваність м’язів та нервових цент-
рів і надзвичайно низький рівень енерґетичних витрат 
орґанізму; Т. скелетних м’язів забезпечує підтримку по-
зи тіла; Т. гладких м’язів травних орґанів, сечового міх-
ура, матки, реґулює рівно мірність тиску в цих орґанах; 
Т. м’язів, які містяться в стінках кровоносних судин, під-
тримує кров’яний тиск на певному рівні. 2) підвищена 
життєдіяльність орґанізму.
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ТОНУС АРТЕРІАЛЬНИЙ – судинний Т. артерій, 
зумовлений скороченням м’язових елементів та натяг-
ненням еластичних волокон стінок судин.

Т. АФЕКТИВНИЙ – рівень емоційності в цілому, 
який властивий певному індивідууму.

Т. ВЕНОЗНИЙ – судинний Т. вен, зумовлений ско-
роченням м’язових елементів їх стінок.

Т. ВІТАЛЬНИЙ – поєднаний вираз темпу і сили 
психічної діяльності індивідуума.

Т. М’ЯЗІВ ВЛАСНИЙ – м’язовий Т., зумовлений 
метаболічними процесами, що проходять у м’язах.

Т. М’ЯЗОВИЙ – стан пружності м’яза, що тривало 
зберігається.

Т. НЕРВОВО-М’ЯЗОВИЙ – м’язовий Т., зумовле-
ний активуючим впливом нервової системи на м’язову 
тканину.

Т. СУДИННИЙ – постійне напруження судинних 
стінок, яке протидіє їх розтягненню під впливом тис-
ку крові.

ТОП- – (топо-; -топ, -топія; грец. topos – місце, міс-
цевість; положення, місцезнаходження; topikos – та-
кий, що належить до певного місця; topizō – локалі-
зувати, зосереджувати) – частина складних слів, яка 
означає належність до певного місця, положення, ло-
калізації.

-ТОП– див.: Топ-.
ТОПАЛҐІЯ – біль у шкірі, який суворо обмеже-

ний певною ділянкою і не супроводжується будь-яки-
ми ознаками ураження нервової системи; частіше спо-
стерігається при істерії.

ТОПЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення невеликих 
ділянок кори лобної частки головного мозку.

ТОПЕСТЕЗІЯ – див.: Відчуття локалізації.
ТОПІНАРДА (P. TOPINARD) ЛІНІЯ – лінія, яка 

з’єднує глабеллу (найбільш виступаючу вперед точку 
на носовому відростку лобної кістки, розміщену на се-
рединній лінії) і ґнатіон (точку на нижньому краї ниж-
ньощелепної кістки по серединній лінії); застосовуєть-
ся в краніометрії.

ТОПІСТИКА – вчення про анатомічну і функціо-
нальну єдність близьких між собою структур, які виді-
ляються на основі загальних властивостей або ознак.

ТОПІЧНА ДІАҐНОСТИКА – 1) визначення місця 
вогнища хвороби; 2) (ураження нервової системи) виз-
начення локалізації та поширеності патолоґічного вог-
нища (вогнищ) у нервовій системі, що ґрунтується на 
оцінці виявлених при комплексному дослідженні пору-
шень функцій нервової системи.

ТОПІЧНИЙ – місцевий, локальний.
ТОПІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – ліки для зов-

нішнього місцевого застосування.
-ТОПІЯ – див.: Топ-.
ТОПО- – див.: Топ-.
ТОПОАЛҐІЯ – локалізований у певному місці біль; 

місцевий біль, локалізований біль.
ТОПОҐРАФІЧНА АНАТОМІЯ – розділ анатомії, 

який вивчає взаємне розміщення тканин, орґанів і час-
тин тіла.

ТОПОҐРАФІЯ – опис місця та розміщення окремих 
ділянок або орґанів стосовно один одного.

ТОПОЛЯ ЧОРНА (POPULUS NIG RA L.) – високе, 
з широкою або вузькопірамідальною кроною дерево із 
родини вербових. Листки з пилчастим краєм, круглис-
тотрикутні або ромбоподібні, зверху блискучі, завдовж-
ки і завширшки до 8 м. Молоді листки довгастояйце-
подібні, загострені, лускаті, смолистолипкі, з ароматним 
запахом. Квітки дрібні, з приквітками, одностатеві, дво-
домні, зібрані в довгі циліндричні дугоподібні суцвіт-
тя – сережки. Цвіте Т. ч. у квітні – травні, до розпускан-
ня листя. Дія: потогінна, сечогінна, антисептична.

ТОПОФОБІЯ – нав’язлива боязнь відомих місць.
ТОПТАННЯ СИМПТОМ – вимушене неперервне 

переступання з ноги на ногу; рання ознака спадкової не-
вральної аміо трофії.

ТОРАК- (торако-; -торакс; грец. thōrax, thōrakos – 
груди, грудна клітка) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до грудей, до грудної клітки, до грудної 
порожнини.

ТОРАКАЛҐІЯ – див.: Торакодинія.
ТОРАКАЛЬНИЙ – такий, що стосується грудної 

клітки; грудний.
ТОРАКО- – див.: Торак-.
ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИЙ – такий, що одночас-

но стосується грудної і черевної порожнин.
ТОРАКОҐАСТРОСХИЗИС – вроджене незрощення 

передніх відділів грудної і черевної стінок.
ТОРАКОҐРАФІЯ – див.: Пневмоґрафія.
ТОРАКОДИНІЯ – біль у грудях, у грудній клітці.
ТОРАКОКАУСТИКА – розрізання за допомогою 

торакоскопа тяжів плевральних зрощень шляхом діатер-
мокоаґуляції для забезпечення повного колапсу легені 
при утворенні лікувального пневмотораксу.

ТОРАКОЛАПАРОТОМІЯ – хірурґічний розтин 
грудної і черевної порожнин одним розрізом.

ТОРАКОЛІЗ – хірурґічне видалення верхніх п’яти 
реберних хрящів при емфіземі легень внаслідок первин-
ного за хворювання реберних хрящів.

ТОРАКОМЕТР – прилад для вимірювання обводу 
та діаметра грудної клітки.

ТОРАКОМЕТРІЯ – вимірювання грудної клітки.
ТОРАКОМІОДИНІЯ – біль у м’язах грудної кліт-

ки.
ТОРАКОПАГ – подвійна виродливість, при якій два 

близнюки зрослися в ділянці груднини.
ТОРАКОПЛАСТИКА – оперативне видалення або 

резекція ребер на певній ділянці грудної клітки з метою 
створення умов для спадіння уражених відділів легені.

ТОРАКОСКОП – інструмент з оптичною та освіт-
лювальною системами для дослідження плевральної по-
рожнини людини.

ТОРАКОСКОПІЯ – дослідження плевральної по-
рожнини за допомогою торакоскопа.

ТОРАКОТОМІЯ – хірурґічний розтин грудної по-
рожнини.

ТОРАКОФРЕНОЛАПАРОТОМІЯ – тораколапаро-
томія, яка виконується з розрізанням діафраґми.
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ТОРАКОЦЕНТЕЗ – див.: Плевроцентез.
ТОРАКС – грудна клітка.
-ТОРАКС – див.: Торак-.
ТОРІЙ – Th; хімічний елемент ІІІ групи періодич-

ної системи Менделєєва, атомний номер 90, атомна ваґа 
232,0381, належить до актиноїдів; радіоактивний, най-
більш стійкий ізотоп 232Th (період напіврозпаду 1,41· 
1010 років).

ТОРНА (G. W. THORN) СИНДРОМ – різного по-
ходження порушення реабсорбції натрію в ниркових ка-
нальцях з вторинною недостатністю надниркових за-
лоз.

ТОРНВАЛЬДА (G. L. THORN WALDT) СИНД-
РОМ – прояви хронічного запалення глоткової сумки; 
спостерігаються носоглоткові виділення, головний біль, 
переважно в потилиці; неприєм ний запах із рота.

ТОРНВАЛЬДА (G. L. THORN WALDT) ХВОРО-
БА – див.: Торнвальда синдром.

ТОРОЧКА – утворення, схожі з ворсинками.
ТОРОЧКА ГІПОКАМПУ (FIBRIA HIPPOCAM-

PI) – смужка білої речовини головного мозку, розміще-
на на верхньомедіальному краї гіпокампу й утворена 
його еферентними волокнами, які переходять у ніжки 
склепіння.

ТОРОЧКИ МАТКОВОЇ ТРУБИ (FIMBRIAE TU-
BAE) – множинні ви рос ти краю воронки маткової тру-
би, які можуть сприяти просуванню яйцеклітини в отвір 
маткової труби.

ТОРОЧКУВАТИЙ – такий, що має ворсинки; вор-
синчастий.

ТОРПІДНИЙ – заціпенілий, нечутливий, млявий; 
такий, що не реагує.

ТОРПІДНІСТЬ (у психіатрії) – малорухомість, 
повільність у мовленні та діях.

ТОРПОР – заціпеніння, нечутливість, байдужість; 
глибоке пригнічення свідомості, яке спостерігається при 
багатьох захворюваннях у стадії кульмінації патолоґіч-
ного процесу.

ТОРРЕ (D. TORRE) СИНДРОМ – поєднання мно-
жинних пухлин сальних залоз шкіри з злоякісними но-
воутворами внутрішніх орґанів.

ТОРС – тулуб людини.
ТОРСІЙНА ДИСТОНІЯ – спадкове екстрапірамід-

не захворювання нервової системи; у більшості випадків 
Т. д. успадковується за аутосомно-домінантним типом; 
описані також окремі сім’ї з аутосомно-рецесивним і Х-
зчепленим типом передачі патолоґічного ґена; клінічно 
характеризується своєрідним розладом м’язового тону-
су, гіперкінезами та формуванням патолоґічних поз.

ТОРСІОН- (торсіоно-, торт-, торто-; -торсія; лат. 
torqueo, tortum – обертати, скручувати; torsio, torsionis – 
обертання, скручування; tortilis – скручений, вигну-
тий) – частина складних слів, яка означає «обертання», 
«поворот».

ТОРСІОНО- – див.: Торсіон-.
ТОРСІЯ – скручування орґана або частини орґана 

навколо його осі; закручування, перекручування (нав-
коло осі).

-ТОРСІЯ – див.: Торсіон-.
ТОРТ- – див.: Торсіон-.
ТОРТО- – див.: Торсіон-.
ТОРТОАНОМАЛІЯ – вроджена аномалія розвитку, 

яка характеризується повертанням зуба навколо своєї 
поздовжньої осі.

ТОРТУРИ – (у судовій медицині) навмисні дії, що 
позбавляють людину необхідних умов до існування – 
їжі, води, повітря, тепла, світла та ін.

ТОРУЛЬОЗ – див.: Криптококоз.
ТОРУС ПІДНЕБІННИЙ – поширене доброякісне 

розростання кістки (остеома) по лінії зростання верх-
ньощелепних кісток (піднебінний шов).

ТОРФИ ЛІКУВАЛЬНІ – рослинні залишки, які 
накопичуються в болотах у процесі відмирання вищих 
рослин і неповного їх розкладання при надмірній воло-
гості та нестачі кисню, які застосовуються з лікуваль-
ною метою.

ТОРФОЛІКУВАННЯ – метод теплового лікуван-
ня, при якому на орґанізм хворого діють лікувальними 
торф’яними грязями.

ТОССІҐА (H. B. TAUSSIG) СИНДРОМ – вид врод-
жених серцево-судинних аномалій, який характеризуєть-
ся дефектом міжпередсердної переґородки, транспози-
цією аорти, дефектом міжшлуночкової перегородки; 
місце відходження легеневої артерії перегинається над 
дефектом.

ТОССІҐА – БІНҐА (H. B. TAUSSIG – R. J. BING) 
СИНДРОМ – вид вроджених серцево-судинних ано-
малій, який характеризується транспозицією аорти, 
синістропозицією легеневого стовбура, високорозміще-
ним дефектом міжшлуночкової перегородки, гіпертро-
фією правого шлуночка.

ТОССІҐА – СНЕЛЛЕНА – АЛЬБЕРСА (H. B. TAUS-
SIG – H. A. SNELLEN – F. H. ALBERS) СИНДРОМ – 
вид вроджених серцево-судинних аномалій, який харак-
теризується неправильним впадінням усіх легеневих вен 
у ліву безіменну вену і міжпередсердні комунікації обох 
частин серця.

ТОСТА (M. TOST) СИНДРОМ – комплекс спадко-
вих аномалій; спостерігається двобічний мікроблефа-
рон, лагофтальм, дисплазія вій (тетрастихіаз, прихіаз), 
зрощення брів; часто виникають як ускладнення хроніч-
ний кон’юнктивіт, пошкодження епітелію рогівки; інко-
ли – гіпертелоризм, епікант, гетерофорія, надмірна кон-
верґенція очних яблук, платоніхія.

ТОТА (TOTH) СИМПТОМ – звуження вени очного 
дна в місцях стикання з артерією, що проходить рядом; 
ознака гіпертонії.

ТОТАЛЬНИЙ – повний, загальний, всеосяжний.
ТОФУС – запальне новоутворення тканин, що ви-

никає внаслідок відкладення в них орґанічних або не-
орґанічних солей у вигляді уратних подаґричних вузлів, 
які розвиваються при хронічній подаґрі.

ТРАБЕКУЛА – сполучнотканинна перемичка, яка 
відходить від капсули орґана.

ТРАБЕКУЛЕКТОМІЯ – оперативне вирізання ді-
лянки корнеосклеральної трабекули очного яблука ра-
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зом з шлемовим каналом, яке застосовується для ліку-
вання глаукоми.

ТРАБЕКУЛОТОМІЯ – оперативне розрізання тра-
бекули кута передньої камери ока, яке застосовується 
для покращання відтоку внутрішньоочної рідини при 
глаукомі.

ТРАВЕСТИЗМ – див.: Трансвестизм.
ТРАВЛЕНННЯ – початковий етап асиміляції їжі в 

людини і тварин; являє собою сукупність фізико-хіміч-
них процесів, які забезпечують розщеплення складних 
харчових речовин, які надходять в орґанізм, на прості 
хімічні сполуки, здатні асимілюватися.

Т. ВНУТРІШНЬОКЛІТИННЕ – розрізняють два 
типи Т. в.: перший пов’язаний з транспортом невели-
ких молекул через клітинні мембрани і наступним пе-
ретравлюванням ферментами цитоплазми; другий – з 
ендоцитозом і відбувається в більшості випадків з учас-
тю лізосом.

Т. МЕМБРАННЕ (ПРИСТІНКОВЕ) – Т., яке здій-
снюється з допомогою ферментів, що локалізовані на 
структурах клітинної мембрани та її дериватів і відбу-
вається на спеціальних структурах вільної поверхні клі-
тин – мікроворсинках; Т. м. займає проміжне місце між 
внутрішньоклітинним і позаклітинним травленням.

Т. ПОЗАКЛІТИННЕ – Т., яке забезпечує початко-
ве перетравлювання харчових субстратів; здійснюється 
ферментами, які виділяються секреторними клітинами в 
зовнішнє середовище (частіше всього – у спеціалізовані 
травні порожнини – ротову, шлункову, кишкову).

Т. ПРИСТІНКОВЕ – Т., яке відбувається внаслідок 
дії травних ферментів, адсорбованих на мікроворсинках 
слизової оболонки кишки.

ТРАВМА (грец. trauma – рана, ушкодження) – по-
рушення цілісності і функцій орґанів та тканин тіла 
внаслідок ушкодження їх чинниками навколиш нього 
середовища, які поділяються на: 1) фізичні – а) ме-
ханічні (дія тупими, гострими предметами, вогнепаль-
ною зброєю, вибуховими речовинами); б) температур-
ні ( дія високої чи низької температури); в) електричні 
(дія технічної або атмосферної електрики); г) дія про-
меневої енерґії; д) дія високого або низького атмосфер-
ного тиску (баротравма); 2) хімічні, які зумовлюють 
розлад здоров’я або смерть у вигляді отруєнь – а) про-
мислові (орґанічні розчинники, пальне, фарбники і 
т. ін.); б) отрутохімікати; в) лікарські засоби; г) бойові 
отруйні речовини; 3) біолоґічні – а) отруйні тварини; 
б) рослини; в) мікроорґанізми; 4) психічні – а) макро-
соціальні (війни, збройні конфлікти, масові безладдя і 
т. ін.); б) мікросоціальні, які являють собою неґатив-
ний вплив людських взаємовідносин, частіше всьо-
го в побуті; види переважно анатомічних ушкоджень: 
1) садно, 2) синець (крововилив), 3) рани, 4) розміж-
чення жирової та м’язової тканин, 5) розриви зв’язок, 
6) вивихи, 7) переломи, 8) розриви внутрішніх орґанів, 
9) розмічення орґана, 10) відділення (неповне, повне) 
частини тіла.

ТРАВМА ПСИХІЧНА – емоційна дія, яка виклика-
ла психічний розлад.

ТРАВМАТИЗМ – однорідні ушкодження, які більш 
чи менш систематично трапляються серед певних груп 
населення, що перебувають в подібних умовах праці та 
побуту; розрізняють такі види Т.: 1) виробничий (про-
мисловий, сільськогосподарський); 2) транспортний (ав-
томобільний, залізнодорожний, мотоциклетний, авіа-
ційний, водний, велосипедний); 3) побутовий – ушкод-
ження в побутових умовах внаслідок випадкових при-
чин: падіння на сходах, ушкодження побутовими пред-
метами або нанесення травм навмисно – самогубство, 
бійка, вбивство і т. ін.; 4) вуличний – ушкодження від 
падіння людей на вулиці, від ударів предметів, що па-
дають і т. ін.; 5) військовий – ушкодження під час воєн-
них дій або травми мирного часу у військовослужбов-
ців; 6) спортивний – ушкодження які спостерігаються 
при заняттях спортом.

ТРАВМАТИЧНЕ ВИСНАЖЕННЯ – тяжкий дист-
рофічний процес, який розвивається в орґанізмі поране-
них та постраждалих з великими травмами або опіками, 
ускладненими наґноєнням; у патоґенезі Т. в. основними 
факторами є: тривале наґноєння ран, інтоксикація та ен-
докринно-метаболічні розлади.

ТРАВМАТИЧНЕ СТИСНЕННЯ – див.: Токсикоз 
травматичний.

ТРАВМАТИЧНИЙ – такий, що стосується травми, 
поранення, контузії або викликаний травмою, поранен-
ням або контузією.

ТРАВМАТИЧНИЙ ТОКСИКОЗ – див.: Токсикоз 
травматичний.

ТРАВМАТИЧНІ СУХОТИ – див.: Травматичне 
виснаження.

ТРАВМАТИЧНОГО СТИСКУВАННЯ СИНД-
РОМ – див.: Токсикоз травматичний.

ТРАВМАТОЛОҐ-ОРТОПЕД – лікар-фахівець, який 
має підготовку з діаґностики, лікування та профілакти-
ки травм, захворювань та деформацій опорно-рухово-
го апарату.

ТРАВМАТОЛОҐІЧНИЙ ПУНКТ – відділення 
поліклініки, призначене для подання круглодобової ме-
дичної допомоги хворим з травмами.

ТРАВМАТОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, 
який вивчає механічні пошкодження (головним чином 
опорно-рухального апарату), їх лікування та профілак-
тику.

ТРАВМАТОПНОЕ – шум, що виникає синхронно з 
вдихом та видихом; зумовлений наявністю ран у грудній 
клітці, які проникають у легені.

ТРАВМАТОРАНОВЕ ВИСНАЖЕННЯ – див.: 
Травматичне виснаження.

ТРАВНА СИСТЕМА (SYSTEMA DIGESTO RI-
UM) – комплекс орґанів, які забезпечують механічну і 
хімічну обробку їжі, всмоктування її складових частин 
і виділення незасвоєних залишків.

ТРАВНА ТРУБКА – див.: Травний канал.
ТРАВНИЙ АППАРАТ – див.: Травна система.
ТРАВНИЙ КАНАЛ – ряд послідовно зв’язаних 

орґанів, що являє собою єдиний анатомічний і функ-
ціональний комплекс, який починається ротовим отво-
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ром, поступово складається з ротової порожнини, глот-
ки, стравоходу, шлунка, тонкої і товстої кишки, закін-
чується відхідниковим отвором; має довжину в людини 
8–12 м; у Т. к. впадають протоки численних дрібних за-
лоз, які розміщені в його стінці, а також протоки вели-
ких травних залоз (слинні залози, печінка, підшлункова 
залоза), що розташовані за його межами.

ТРАВНИЙ ТРАКТ – див.: Травний канал.
ТРАКТОТОМІЯ – хірурґічне перерізання провід-

никових шляхів спинного або головного мозку з метою 
зупинки проведення патолоґічних імпульсів у вище- і 
нижчерозміщені відділи ц. н. с.

ТРАНЗИТИВІЗМ – перенесення хворим його влас-
них переживань на оточуючих здорових, що здаються 
йому хворими.

ТРАНЗИТОРНИЙ – такий, що переходить, корот-
кочасний, перехідний.

ТРАНКВІЛІЗАТОРИ – лікарські препарати, які зні-
мають нервове збудження і діють заспокійливо; Т. вибір-
ково пригнічують відчуття боязні, напруженості, тривоги 
і неспокою; застосовуються Т. переважно для лікування 
хворих з невротичними і неврозоподібними розладами.

ТРАНКВІЛІЗАТОРИ ВЕЛИКІ – див.: Нейролеп-
тичні засоби.

ТРАНС- (лат. trans) – префікс, що означає «через», 
«навпроти», «на відстані».

ТРАНС – короткочасний стан (1–2 хвилини) амбула-
торного автоматизму, при якому хворий невідомо куди 
біжить, роздягається і здійснює інші імпульсивні вчин-
ки; може зустрічатися при епілепсії.

ТРАНСАМІНАЗИ – див.: Амінотрансферази.
ТРАНСАМІНУВАННЯ – зворотне міжмолекуляр-

не перенесення аміногрупи (NH2-групи) разом з про-
тоном і парою електронів від амінокислот або амінів 
до оксикислот або інших карбо нільних сполук (альде-
гіди, кетони).

ТРАНСВЕЗИКУЛЯРНИЙ – такий, що виконується 
через сечовий міхур.

ТРАНСВЕРЗИТ – запалення поперечної ободової 
кишки; може бути формою сеґментарного коліту.

ТРАНСВЕРЗОСИҐМОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між поперечною ободовою і сиґмо-
подібною кишками.

ТРАНСВЕРЗОСТОМІЯ – хірурґічне утворення зов-
нішньої нориці ободової кишки.

ТРАНСВЕСТИЗМ – статеве збочення, при якому 
статеве збудження і задоволення досягається при пере-
вдяганні в одяг партнера протилежної статі.

ТРАНСДУКЦІЯ – перенесення ґенетичного ма-
теріалу з однієї бактеріальної клітини в іншу за допо-
могою бактеріофаґів.

ТРАНСІЛЮМІНАЦІЯ – огляд орґана в прохідно-
му світлі.

ТРАНСКОРТИКАЛЬНИЙ – такий, що проходить 
через кору певного орґана; стосується зв’язків між ок-
ремии полями мозкової кори.

ТРАНСКРИПЦІЯ – (у біолоґії) процес передаван-
ня ґенетичної інформації від дезоксирибонуклеїнової 

кислоти (ДНК) на рибонуклеїнову кислоту (РНК) – ін-
формаційну, транспортну або рибосомну; молекула 
РНК, ферментно копійована з ґена (ділянка ДНК, з якої 
копіюється молекула РНК), називається первинним 
транскриптом; він перетворюється у функціонально спе-
ціалізовану РНК шляхом сплайсинга – видалення неко-
дуючих інтронів та зрощення кодуючих екзонів; таким 
способом формуєтьмя матрична (або інформаційна) м-
РНК, яка кодує певну послідовність амінокислот білків, 
що синтезуються, тронспортна т-РНК, яка постачає до 
рибосом необхідні амінокислоти, а також рибосомна р-
РНК, яка бере участь в рибосомальному біосинтезі.

ТРАНСЛОКАЦІЯ ХРОМОСОМИ – структурна пе-
ребудова хромосом, при якій відбувається переміщення 
сеґментів між гомолоґічними і негомолоґічними хромо-
сомами.

ТРАНСЛЮМБАРНА АМПУТАЦІЯ – див.: Гемі-
корпоректомія.

ТРАНСЛЯЦІЯ ҐЕНЕТИЧНА – переведення ґене-
тичної інформації, записаної у вигляді послідовності 
мононуклеотидів нуклеїнової кислоти, у послі дов ність 
амінокислот білка; на початку синтезу певного білка 
старт-кодон новоутвореної м-РНК розпізнається ініціа-
тивною т-РНК, потім до старт-кодону м-РНК приєд-
нується мала і велика рибосомальні субодиниці, закін-
чуючи, таким чином, збір рибосоми; потім здійснюється 
фаза елонгованого синтезу білка: різні т-РНК, які несуть 
свою аміногрупу, почергово з’єднуються з відповідним 
кодоном м-РНК і кожна принесена амінокислота приєд-
нується до карбоксильного кінця поліпептиду, що росте; 
у процесі синтезу поліпептиду рибосома переміщуєть-
ся вздовж молекули м-РНК від одного до іншого його 
кодону до тих пір, поки вона не досягне стоп-кодону; 
потім до стоп-кодону приєднується фактор звільнення, 
який викликає відокремлення синтезованого поліпеп-
тиду від рибосоми.

ТРАНСМІСИВНИЙ – такий, що передається від 
однієї людини до іншої; заразний.

ТРАНСМІСИВНІ ХВОРОБИ – заразні хвороби лю-
дини, збудники яких передаються кровососними членис-
тоногими; група Т. х. включає понад 200 нозолоґічних 
форм, які спричинюються вірусами, бактеріями, най-
простішими і гельмінтами.

ТРАНСМІТЕР – апарат для автоматичного переда-
вання електричних сиґналів, перфорованих на спеціаль-
ній плівці.

ТРАНСПЛАНТАТ – тканини та орґани людини, тва-
ринних і рослинних орґанізмів, які використовують для 
пересаджування.

«ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИ ХАЗЯЇНА» СИНД-
РОМ – синдром, який розвивається в реципієнта з при-
гніченою або послабленою імунолоґічною реактивніс-
тю як відповідь на трансплантацію імунокомпетентних 
алоґенних клітин; не зважаючи на досягнення в дослід-
женнях головного комплексу гістосумісності, у хворих, 
сумісних з донором за локусами А, В, С і DR, частота 
цієї реакції дорівнює 30–60 %; симптоми гострого син-
дрому «Т. п. х.» – гарячка, ексфоліативний дерматит, ге-
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патит з гіпербілірубінемією, проноси і болі в череві, за 
якими може розвинутися зупинка перистальтики кишеч-
ника, блювання і втрата ваги; при хронічному синдромі 
«Т. п. х.» основними орґанами-мішенями залишаються 
шкіра, печінка і кишечник, але можуть утягуватися й 
інші орґани (наприклад, суглоби, легені); у деяких ви-
падках синдром «Т. п. х.» може розвиватися також піс-
ля переливання крові; причиною його розвитку може 
бути навіть невелике число донорських Т-клітин; така 
ситуація можлива при потраплянні материнської крові 
в кровообіг плода і при трансфузії материнської крові 
хворим у стані імунодепресії (наприклад, з апластич-
ною анемією, лейкозом, лімфомою, нейробластомою, 
хворобою Ходжкіна).

«ТРАНСПЛАНТАЦІЙНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ» 
ФЕНОМЕН – після попереднього введення реципієн-
там вірусу, що індукував розвиток даної пухлини, або 
клітин, які містять такі самі трансплантаційні пухлин-
ні антиґени, що і пухлина, яка прививається, спостері-
гається зниження прищеплюваності пухлини.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ – пересаджування тканин та 
орґанів людини, тваринних і рослинних орґанізмів у 
межах одного й того ж самого орґанізму або від одно-
го орґанізму до іншого; головною проблемою Т. є іму-
нолоґічна несумісність алотрансплантатів (від іншого 
представника того ж виду) та ксенотрансплантатів (від 
представника іншого виду); єдиним шляхом вирішити 
цю проблему є ізотрансплантати (від однояйцевих близ-
нюків та клонованих особин) та аутотрансплантати (від 
самого індивіду); в інших випадках застосовують ан-
тиґенний підбір донорів та імуносупресивну терапію; 
антиґенний набір індивіду, перш за все, є унікальним 
за своїми білками головного комплексу гістосумісності 
(ГКГС); антиґени ГКГС I класу локусів А, В і С наяв-
ні на всіх ядерних клітинах, а локуса G лише на трофо-
бласті; зазначені антиґени розпізнаються цитотоксич-
ними лімфоцитами CD8-популяції; на антиґенпредстав-
лених лімфоїдних, макрофаґальних та ендотеліальних 
клітинах експресовані антиґени ГКГС II класу локусів 
DR, DP, DQ; вони розпізняються СD4-лімфоцитами; на 
без’ядерних клітинах крові (еритроцитах) містяться ан-
тиґени систем АВО, Rh, MNS, які також впливать на 
імунолоґічний дисбаланс реципієнта і трансплантата; 
при цьому, в деяких випадках, навіть при ідентичності 
за всіма зазначеними антиґенами, трансплантати можуть 
приживлятися незадовільно, що засвідчує існування ін-
ших невідомих трансплантаційних антиґенів людини; 
набір антиґенів ГКГС успадковується кодомінантно; 
ядерна клітина індивіда має 8 антиґенів, по 4 від кож-
ного з батьків; для всіх локусів ГКГС характерний мно-
жинний алелізм (у популяціях людини зустрічаються 
не менше 20 ґенів для локуса А, 40 – для В, 10 – для С, 
більше 40 – для D); ґени успадковуються групою в 6-й 
хромосомі; таким чином, при дуже малій вірогідності 
співпадінь між чужими, у кровних родичів близькість 
за гаплотипом ГКГС можлива з високою вірогідністю; 
трансплантат приживляється у випадках, коли всі його 
антиґени ГКГС присутні в реципієнта, в інших випадках 

виникає реакція відторгнення, вираженість якої є про-
порційною ступеню антиґенних відмінностей; виклю-
ченням із цього правила є реакція «трансплантат проти 
хазяїна».

Т. КІСТКОВОГО МОЗКУ – введення хворому кіс-
тковомозкових клітин з метою забезпечення орґанізму 
нормальними кровотворними стовбуровими клітинами, 
які в процесі диференціювання в клітини крові, заміща-
ють патолоґіч но змінені клітини реципієнта; Т. к. м. за-
стосовується при лікуванні хворих гострим та хроніч-
ним мієлолейкозом (імовірність того, що хворий, який 
отримав трансплантат кісткового мозку під час першої 
ремісії, буде вилікуваний, становить більше 60 %; у хво-
рих хронічним мієлолейкозом тривале виживання після 
пересадки кісткового мозку спостерігається більше, ніж 
у 70 % випадків); Т. к. м. в дитячому віці застосовується 
час тіше, ніж у дорослих, тому що дозволяє виліковувати 
дітей, які страждають спадковими захворюваннями (на-
приклад, таласемією, серпоподібноклітинною анемією, 
імунодефіцитом та вродженими дефектами метаболіз-
му); хворі перед Т. к. м. отримують високі дози хіміо-
терапевтичних препаратів і/або піддаються тотально-
му опроміненню; потім від донорів, сумісних за HLA, 
шляхом аспірації з гребеня клубової кістки отримують 
кістковий мозок і вводять його реципієн там; у хворих 
спочатку спостерігається виражена панцитопенія, але 
потім, як правило, через 2–3 тижні після трансплантації, 
число ґранулоцитів повертається до норми.

Т. КІСТОК – застосовують частіше всього при знач-
них резекціях злоякісних пухлин кістки з метою запов-
нення дефекту шляхом комбінованої імплантації кіст-
ки і хряща; донорські клітини (за винятком аутотран-
сплантатів) в орґанізмі реципієнта не виживають; але 
міжклітинна речовина (матрикс), що залишається, здат-
на стимулювати реколонізацію донорської кістки осте-
областами реципієн та і утворення на її поверхні нової 
кісткової тканини; після імплантації імунодепресія не 
проводиться; незважаючи на те, що в реципієнтів по-
являються антитіла до HLA, ніяких ознак руйнування 
хрящових трансплантатів у ранньому періоді не спос-
терігається.

Т. ЛЕГЕНЬ І СЕРЦЯ/ЛЕГЕНЬ – Т., показаннями 
якої є захворювання судин легень або дифузне захво-
рювання легеневої паренхіми, коли показане видален-
ня всієї легеневої тканини; можливі три варіанти опе-
рації: Т. однієї легені, обох легень і легень разом з сер-
цем; донори легеневого трансплантата повинні бути мо-
лодшими 40 років, не палити; при трансплантації однієї 
легені реципієнту виконують латеральну торакотомію; 
для анастомозів використовуються культі легеневої ар-
терії, вени і бронха; трансплантати блоку серце/легені 
в умовах штучного кровообігу після серединної стер-
нотомії підшивають до аорти і правого шлуночка; тра-
хею підшивають одразу ж над рівнем біфуркації; най-
небезпечнішими ускладненнями в ранні терміни після 
пересадки є незадовільне заживлення бронхів і трахеї в 
ділянці швів; у значної частини реципієнтів однієї ле-
гені розвивається бронхіальний стеноз; гостре відтор-
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гнення розвивається більш, ніж у 80 % хворих; після 
пересадки серця/легені трансплантати легень відтор-
гаються частіше, ніж трансплантати серця; клінічно це 
характеризується гарячкою, задишкою, зниженням на-
сиченості крові О2 і об’єму форсованого видиху; піз-
нім ускладненням при пересадці легень можуть бути 
бронхіоліт, який призводить до повільно проґресуючої 
закупорки повітроносних шляхів; спостерігається зни-
ження об’єму форсованого видиху без ознак будь-якого 
процесу в легенях.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРОК – потенційними ре-
ципієнтами ниркових трансплантатів є всі хворі в кін-
цевій стадії ниркової недостатності; алотрансплантати 
отримують від живих донорів (родичі реципієнта) або 
трупів; з числа можливих донорів виключають осіб, які 
страждають гіпертонією, діабетом або злоякісними но-
воутворами; при дослідженні потенційних донорів виз-
начають також їх емоційну стійкість, наявність нормаль-
ної функції обох нирок, відсутність інших системних за-
хворювань і гістосумісність; більше двох третин нирко-
вих трансплантатів отримують від трупів раніше здоро-
вих людей, в яких була константована «смерть мозку», 
але підтримувалась стабільна функція серцево-судин-
ної системи і нирок; трансплантат, звичайно, поміща-
ють заочеревинно в клубову ямку; судини транспланта-
та зшивають з клубовими судинами, а сечоводи – з се-
човодами реципієнта; біль шість випадків відторгнення 
та інших ускладнень спостерігається в перші 3–4 тижні 
після трансплантації; ознаки можливого відторгнення: 
погіршення ниркової функції, гіпертонія, збільшення 
ваги тіла, болючість у ділянці трансплантата і його на-
бряк, гарячка, поява в сечі білка, лімфоцитів і клітин ка-
нальцевого епітелію; трансплантована нирка видаляєть-
ся, якщо в результаті відторгнення після відміни імуно-
депресії спостерігається гематурія, болючість у ділянці 
трансплантата або гарячка.

Т. ПАРАЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ – метод ліку-
вання гіпокальціємії, яка спричинена вторинною гіпер-
плазією паращитоподібних залоз; алотрансплантати мо-
жуть також пересаджені хворим з ятроґенним гіпопара-
тиреозом, лікування яких при застосуванні інших ме-
тодів безрезультатне; Т. полягає в повному видаленні 
паращитоподібних залоз та імплантації кількох їх не-
великих фраґментів у м’язову кишеню в ділянці перед-
пліччя, де трансплантат можна буде легко знайти у ви-
падку гіперкальціємії.

Т. ПЕЧІНКИ – метод лікування за хворювань, які 
призводять до хронічної недостатності печінки; при го-
стрій недостатності проґноз часто несприятливий; мало 
часу для добору донора, великий ризик рецидивуючої 
вірусної інфекції трансплантованої печінки; але коли є 
можливість швидко отримати печінку, пересадка її може 
врятувати хворих з гострою швидкоплинною недостат-
ністю навіть після розвитку печінкової коми; у дорослих 
найчастішими показаннями для трансплантації печінки 
є кінцева стадія хронічного гепатиту і біліарний цироз, а 
в дітей – атрезія жовчних шляхів і вроджені дефекти ме-
таболізму; донорами можуть бути здорові люди, які рап-

тово загинули, сумісні з реципієнтами за групами крові 
АВ0 і мають однакові з ними розміри печінки; у випад-
ках порушення функції печінки в анамнезі, гіпотензії, 
яка вимагала тривалоґо застосування вазопресивних 
препаратів, загальної інфекції, ознак ішемії або пошкод-
ження печінки, орґан для трансплантації не викорис-
товується; при пересадці необхідно сформувати п’ять 
анастомозів: з надпечінковою частиною порожнистої 
вени, з внутрішньопечінковою частиною порожнистої 
вени, з ворітною веною, з печінковою артерією і з жовч-
ною протокою за допомогою Y-подібної петлі Ру (часто 
виконують холедохо-холедохостомію або холедохоенте-
ростомію); в експерименті розробляється гетеротопіч-
на пересадка, при якій утворюється додаткова печін-
ка; орґанізм відторгає алотрансплантати печінки менш 
аґресивно, ніж трансплантати інших орґанів; навіть при 
виявленій пізніше пресенсибілізації до антиґенів HLA 
або при несумісності за групами АВ0 не спостерігаєть-
ся надгостре відторгнення; як прояв хронічного відтор-
гнення описаний «синдром зникнення жовчних проток» 
з внутрішньопечінковим холестазом і збереженою фун-
кцією гепатоцитів; у випадках, коли блискавичне гостре 
відторгнення або хроніч не відторгнення не зупиняєть-
ся імунодепресивною терапією, застосовують повторну 
трансплантацію.

Т. ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – Т., яка в основно-
му виконується з метою стабілізації або попередження 
небезпечних ускладнень з боку орґанів-мішенів при діа-
беті І типу; оскільки для реципієнта пересадка означає 
заміну одного ризику (пов’язаного з ін’єкціями інсулі-
ну) іншим (пов’язаним з імунодепресією), підшлункову 
залозу пересаджують час тіше всього тим хворим, яким 
необхідна імунодепресія внаслідок трансплантації нир-
ки при нирковій недостатності; донорами, звичайно, є 
особи, що загинули у віці 10–55 років, які в минулому 
не страждали неперносимістю ґлюкози або хронічним 
алкоголізмом; алотрансплантат розміщують у нижній 
боковій частині черевної порожнини; відрізки черевної 
і верхньої брижової артерій та ворітної вени трансплан-
тата підшивають відпо відно до клубових артерії і вени 
реципієнта; основними ускладненнями є від торгнення, 
інфекція і запалення трансплантата; застосовується та-
кож алотрансплантація острівкових клітин.

Т. СЕРЦЯ – найбільш частими показаннями до Т. с. 
є кардіоміопатія, кінцева стадія ІХС і неможливість реа-
білітації хворого, який переніс інфаркт міокарда, за до-
помогою тимчасового пристрою допоміжного кровообі-
гу або нетранс плантаційної кардіохірурґії; вимоги до 
донора включають нормальне функціонування серця, 
нормальний стан легень, відповідність розмірів серця, 
сумісність за групами крові АВ0; серце пересаджують 
ортотопічно, підшиваючи до аорти, легеневої артерії і 
легеневої вени; венозне повернення забезпечується оди-
ночним анастомозом, який сполучає залишок правого 
передсердя реципієнта з правим передсердям транс-
плантата; провісниками початку відторгнення можуть 
бути гарячка, нездужання, тахікардія, гіпотонія і серце-
ва недостатність, переважно правошлуночкова; аритмії 
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звичайні при більш вираженій реакції відторгнення; для 
діаґностики відторгнення застосовують біопсію ендо- і 
міокарда; причинами летальних результатів після Т. с. є 
інфекції (близько 50 %), відторгнення, склероз коронар-
них артерій трансплантата і пухлини.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТОНКОЇ КИШКИ – метод 
лікування хворих з недостатньою всмоктувальною по-
верхнею кишечника, які не переносять тривалоґо парен-
терального харчування.

Т. ХРЯЩА – застосовується в дітей для заміщен-
ня вроджених дефектів носа та вуха; у дорослих транс-
плантати (звичайно, із реберних хрящів) частіше всьо-
го використовують при лікуванні тяжких травм; відомо, 
що хондроцити належать до тих клітин, при Т. яких не 
потрібна імунодепресія.

Т. ШКІРИ – застосовується при значних опіках та в 
інших випадках втрати великих ділянок шкіри; при не-
можливості обмежитися аутотрансплантацією чергують 
смужки ауто- і алотрансплантатів та покривають ними 
всю ранову поверхню, що зменшує втрату білка і води і 
попереджає проникнення інфекції.

ТРАНСПЛАНТОЛОҐІЯ – розділ біолоґії та меди-
цини, який вивчає проблеми трансплантації, розробляє 
методи консервування орґанів і тканин, створення і за-
стосовання штучних орґанів.

ТРАНСПОЗИЦІЯ – переміщення на протилежний 
бік; переставлення.

ТРАНСПОЗИЦІЯ ОРҐАНІВ – аномалія розвитку, 
яка є наслідком порушення диференціації плідного яйця 
і проявляється ненормальним (дзеркальним щодо нор-
мального) розміщенням внут рішніх орґанів; розрізня-
ють повну, або тотальну, Т.о., при якій усі внутрішні 
орґани розміщені інвертно щодо нормальної їх локалі-
зації, і часткову, коли зворотно розміщеними є всі або 
окремі орґани однієї із порожнин тіла; тотальна Т. о., 
як правило, не супроводжується патолоґією розвитку 
самих орґанів і пору шенням їх функцій; при частковій 
Т. о. може спостерігатися аґенезія (аплазія) селезінки і 
патолоґія розвитку серця.

ТРАНСПОЗОНИ – ґенетичні елементи, які здатні 
до міґрації в межах реплікона або з однієї одиниці реп-
лікації в іншу і до проникнення в різні ділянки ДНК.

ТРАНСПОРТ ІОНІВ – процес активного і пасивно-
го перенесення іонів, який є однією з основних функцій 
біолоґічних мембран; активний Т. і. – перенесення іонів 
проти ґрадієнта електрохімічних потенціалів (різниці 
електрохімічних потенціалів по обидва боки біолоґіч-
ної мембрани), яке здійснюється клітиною за рахунок 
енерґії обміну речовин; пасивний Т. і. – спонтанне пере-
несення іонів через біолоґічну мембрану в напрямі зни-
ження електрохімічного потенціалу, яке відбувається без 
затрат енерґії; крім трансмембранного Т. і. розрізняють 
трансцелюлярний Т. і. у клітинах епітелію ниркових ка-
нальців та епітелію кишечника.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ – такий, що придатний 
для транспортування.

ТРАНССЕКСУАЛІЗМ – впевненість хворого в то-
му, що його статеві ознаки не відповідають його статі; 

відчуття своєї належності до протилежної статі; Т. суп-
роводжується прагненням змінити статеві орґани шля-
хом хірурґічного втручання або приховати свою стате-
ву належність імітацією поведінки особи протилежної 
статі.

ТРАНССУДАТ – рідина, яка накопичується в тка-
нинних щілинах та порожнинах тіла; за своїм складом 
Т. нагадує лімфу; питома вага Т. коливається в межах 
1,006–1,012; вміст білка в Т., звичайно, не перевищує 
3 %, але може коливатися в широких межах – від 0,5 
до 3 %.

ТРАНССУДАЦІЯ – процес просочування рідинної 
частини крові крізь стінки кровоносних судин у ткани-
ни і порожнини тіла.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНИЙ – такий, що виконується 
через сечовипускальний канал.

ТРАНСФАЗОВА ПЕРЕДАЧА – здат ність кровосос-
них членистоногих (переносників збудників захворю-
вань людини і тварин) зберігати збудника в орґаніз мах 
при линьках та при повному метаморфозі.

ТРАНСФЕКЦІЯ – відтворення вірусу в клітині, ін-
фікованій ізольованою вірусною нуклеїновою кисло-
тою.

ТРАНСФЕРАЗИ – клас ферментів, які каталізують 
реакції міжмолекулярного перенесення груп атомів; 
Т. займають ключові позиції в реґуляції енерґетичного і 
біосинтетичного (пластичного) обміну речовин на моле-
кулярному і клітинному рівнях; відомо понад 350 Т.

ТРАНСФЕРИН – білок плазми, що належить до 
β-ґлобулінів; бере участь у транспортуванні заліза в 
орґанізмі.

ТРАНСФІКСІЯ – хірурґічне проколювання рогів-
ки та райдужної оболонки при лікуванні вторинної ґла-
укоми.

ТРАНСФОРМАЦІЯ – 1) зміна, перетворення виду, 
форми, істотних властивостей чого-небудь; 2) перене-
сення спадкової інформації від клітини одного ґеноти-
пу в клітину іншого.

ТРАНСФОРМУВАТИ – змінювати, перетворюва-
ти.

ТРАНСФОРМУЮЧІ ФАКТОРИ РОСТУ (ТФР) – 
білки, що належать до групи цитокінів; виділяють такі 
ТФР: ТФР-α – виділяється солідними пухлинами (кар-
циноми більше, ніж саркоми), моноцитами; основні 
ефекти: анґіоґенез, проліферація кератиноцитів, резор-
бція кіст ки, пухлинний ріст; ТФР-β – виділяється тром-
боцитами, плацентою, нирками, кісткою, Т- і В-клітина-
ми; основні ефекти: проліферація фібробластів, синтез 
колаґену та фібронектину; гальмування активності цито-
токсичних Т-лімфоцитів, натуральних кілерів і кілерів, 
активованих лімфокінами; інгібування проліферації Т- і 
В-клітин, стимуляція за гоєння ран та анґіоґенезу.

ТРАНСФУЗІЙНІ ЗАСОБИ – лікарські препарати, 
які застосовуються для корекції морфолоґічного скла-
ду і фізіолоґічних властивостей крові та позаклітинної 
рідини.

ТРАНСФУЗІЙНІ СЕРЕДОВИЩА – див.: Транс-
фузійні засоби.
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ТРАНСФУЗІОЛОҐІЯ – розділ клінічної медицини, 
який вивчає процеси, що виникають при цілеспрямо-
ваній зміні складу і фізіолоґічних властивостей крові 
та позаклітинної рідини внаслідок парентерального вве-
дення трасфузійних засобів, вилучення, доповнення або 
заміни окремих компонентів крові; Т. також досліджує 
способи отримання трансфузійних засобів і механізми 
їх впливу на орґанізм.

ТРАНСФУЗІЯ – переливання.
ТРАУБЕ (L. TRAUBE) ПОДВІЙНИЙ ТОН – див.: 

Траубе симптом.
ТРАУБЕ (L. TRAUBE) ПРОСТІР – ділянка в ниж-

ньобоковому відділі лівої половини грудної клітки, над 
якою при перкусії спостерігається тимпанічний звук; 
Т. п. має форму півмісяця і обмежений справа лівим 
краєм печінки, зліва – селезінкою, знизу – краєм ре-
берної дуги, зверху – нижнім краєм легені; виникнення 
тимпанічного звуку зумовлено близьким приляганням 
до грудної клітки порожнистих орґанів (дна шлунка, по-
перечно-ободової кишки).

ТРАУБЕ (L. TRAUBE) СИМПТОМ – на маґіст-
ральних артеріях вислуховується подвійний тон; озна-
ка недостатності аортальних клапанів.

ТРАУБЕ – ГЕРІНҐА (L. TRAUBE – K. E. K. HE-
RING) ХВИЛІ – синхронні з різкісними дихальними 
рухами повільні коливання артеріального тиску; ознака 
гіпоксії ц. н. с.

ТРАУТМАНА (M. F. TRAUTMANN) ТРИКУТ-
НИК – ділянка черепа, яка є орієнтиром при деяких 
оперативних втручаннях на лабіринті; обмежена поза-
ду сиґмоподібним синусом, спереду – заднім півколо-
вим каналом, зверху – верхнім краєм кам’янистої час-
тини скроневої кістки.

ТРАХЕ- (трахео-; лат. trachea – трахея) – частина 
складних слів, яка означає належність до трахеї.

ТРАХЕАЛЬНА АСПІРАЦІЯ – відсмоктування сек-
рету з клітинним вмістом із трахеї та головних бронхів; 
Т. а. частіше всього застосовують у хворих, нездатних 
відкашляти з дихальних шляхів значні виділення, які 
знижують об’єм і порушують вентиляцію альвеол, а та-
кож збільшують роботу дихання.

ТРАХЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується трахеї.
ТРАХЕЇТ – запалення трахеї.
ТРАХЕЛО- (грец. trachēlos – шия, шийка) – части-

на складних слів, яка означає належність до шийки мат-
ки.

ТРАХЕЛОРАФІЯ – накладання швів на шийку мат-
ки.

ТРАХЕЛОТОМІЯ – хірурґічне розтинання шийки 
матки.

ТРАХЕО- – див.: Трахе-.
ТРАХЕОБРОНХІТ – одночасне запалення трахеї 

та бронхів.
ТРАХЕОБРОНХОМАЛЯЦІЯ – дифузне або ло-

кальне розм’якшення хрящів трахеї і бронхів; Т. може 
бути вродженою і набутою; при вродженій Т. внаслідок 
розм’якшення хрящових півкілець зменшується натяг 
стінки трахеї і бронхів; при цьому під час видиху мо-

же статися спадіння стінок і розвиток функ ціонального 
експіраторного стенозу; набута Т. може бути наслідком 
тривалоґо здавлювання трахеї і бронхів ззовні (локаль-
на форма) або результатом запалення слизової оболон-
ки (дифузна форма).

ТРАХЕОБРОНХОМЕҐАЛІЯ – різке (в 2–3 рази 
в порівнянні з нормою) розширення просвіту трахеї і 
великих бронхів, а також їх подовження; зустрічається 
рідко, проявитися може в будь-якому віці; є результатом 
недостатнього розвитку еластичних елементів стінки 
трахеї і головних бронхів; може бути спадковою; Т. мо-
же привести до виражених дихальних порушень після 
оперативного втручання на легені або при загостренні 
запального процесу в легенях.

ТРАХЕОБРОНХОПАТИЧНА МАЛЯЦІЯ – див.: 
Трахеобронхомеґалія.

ТРАХЕОБРОНХОПАТІЯ ОСТЕОХОНДРОПЛАС-
ТИЧНА – захворювання, яке характеризується утворен-
ням хрящової і кісткової тканин у підслизовому шарі 
трахеї та бронхів; ділянки закостеніння переважно роз-
виваються поза хрящовим каркасом дихальної трубки; 
хворіють Т. о. переважно чоловіки 60–70 років; почат-
кові стадії протікають безсимптомно; з часом у хворих 
появляється задишка, кашель, кровохаркання, періодич-
но підвищується температура; при томоґрафії за ходом 
стінок трахеї та великих бронхів спостерігається лан-
цюжок дископодібних включень хрящової і кісткової 
щільності з деформацією та звуженням просвіту всієї 
дихальної трубки або невеликих її сеґментів; Т. о. про-
тікає доброякісно протягом багатьох років і рідкісно 
викликає стенози дихальної трубки.

ТРАХЕОМЕҐАЛІЯ – вроджений надмірно великий 
діаметр трахеї, що зумовлено недорозвитком еластичної 
і (або) хрящової тканини її стінки.

ТРАХЕОПЛАСТИКА – хірурґічне відновлення 
цілісності стінки трахеї.

ТРАХЕОСТЕНОЗ – звуження просвіту трахеї; Т. бу-
ває вродженим і набутим.

ТРАХЕОСТОМА – зовнішня штучна нориця тра-
хеї.

ТРАХЕОСТОМІЯ – оперативне розрізання перед-
ньої стінки трахеї з наступним введенням в її просвіт 
канюлі або створенням стоми для забезпечення дихан-
ня чи проведення ендотрахеальних і ендобронхіальних 
діаґностичних та лікувальних маніпуляцій.

ТРАХЕОТОМІЯ – хірурґічний розтин трахеї з ме-
тою ліквідації асфіксії, а також проведення діаґностич-
них і лікувальних ендотрахеальних та ендоброн хіальних 
втручань.

ТРАХЕОЦЕЛЕ – вроджений додатковий трахеаль-
ний бронх, що закінчується великим дивертикулом, 
який містить повітря.

ТРАХЕЯ (TRACHEA) – трубчастий орґан, який 
проводить повітря від гортані до легень і у зворотному 
напрямі; довжина у дорослоґо – приблизно 11–13 см; по-
чинається на рівні міжхребцевого хряща, який сполучає 
тіла VI і VII шийних хребців; топоґрафічно Т. поділяють 
на дві частини – шийну (pars cervicalis; pars colli) і груд-
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ну (pars thoracica); складається з трахейних хрящів (14–
22), з’єднаних кільцевими зв’язками; з середини Т. вис-
телена слизовою оболонкою, яка містить багато залоз і 
вкрита миготливим епітелієм; ззовні Т. вкрита сполуч-
нотканинною, або серозною оболонкою; нижній кінець 
Т. на висоті міжхребцевого хряща між IV і V грудними 
хребцями поділяється на 2 головні бронхи – роздвоєння 
(біфуркація) Т. (bifucatio tracheae).

ТРАХІСКОПІЯ – стереоморфолоґічний метод, що 
надає можливість отримувати глибоке об’ємне зобра-
ження структури орґанів.

ТРАХОМА – хронічний кон’юнктивіт, що спричи-
нюється Chlamydia trachomatis; перебіг з наростаючи-
ми загостреннями, які змінюються ремісіями; харак-
терні фолікулярна субкон’юнктивальна гіперплазія, 
васкуляризація рогівки та наступне утворення рубців 
на кон’юнктиві, рогівці та повіках; захворювання най-
більш заразне на ранніх стадіях і передається контакт-
но від очей та рук, крилатими комахами або при спіль-
ному застосуванні заражених предметів; інкубаційний 
період біля 7 днів; на обох очах зразу поступово роз-
вивається гіперемія кон’юнктиви, набряк повік, світ-
лобоязнь та сльозотеча; через 7–10 днів у кон’юнктиві 
верхніх повік утворюються дрібні фолікули, які про-
тягом 3–4 тижнів збільшуються в розмірах та числі, 
перетворюючись у сіро-жовті «зерна», схожі на саго і 
оточені запаленими сосочками; на цій стадії починаєть-
ся утворення пануса з вростанням судинних петель від 
лімба у верхню частину рогівки; стадія фолікулярної 
гіпертрофії та формування пануса триває від кількох 
місяців до року і більше, що залежить від ефективності 
лікування; з часом патолоґічний процес захоплює всю 
рогівку і погіршує зір; фолікули і сосочки поступово 
зморщуються і заміщуються рубцевою тканиною, що 
часто призводить до вивороту повік і закупорки сліз-
них каналів; на ішемічних ділянках пануса утворюють-
ся виразки.

ТРАХОМАТОЗНИЙ – 1) хворий на трахому; 2) та-
кий, що стосується трахоми.

ТРЕДЕКАФОБІЯ – нав’язлива боязнь числа три-
надцять.

-ТРЕЗІЯ (трема-; грец. trēsis, trēma – отвір) – части-
на складних слів, яка означає «отвір».

ТРЕЙТЦА (W. TREITZ) ГРИЖА – внутрішня гри-
жа черева, яка утворюється внаслідок поступового про-
никання будь-якого орґана черевної порожнини у кише-
ню Трейтца.

ТРЕЙТЦА (W. TREITZ) КИШЕНЯ – кишеня оче-
ревини, розміщена біля місця вигину кінця дванадцяти-
палої кишки при переході її в порожню кишку; можливе 
місце виходу внутрішньої грижі.

ТРЕЙТЦА (W. TREITZ) ЯМКА – за глиблення оче-
ревини, розміщене між сліпою кишкою і задньою черев-
ною стінкою таким чином, що вхідний отвір його знахо-
диться внизу, сліпий кінець – вгорі.

ТРЕЛА (U. TRЕLAT) СИМПТОМ – жовті плями 
навколо виразок порожнини рота; ознака туберкульоз-
ного ураження порожнини рота.

ТРЕЛА (U. TRЕLAT) ТОЧКИ – див.: Трела сим-
птом.

-ТРЕМА – див.: -Трезія.
ТРЕМА – проміжок між розміщеними поряд зубами; 

розрізняють фізіолоґічні і патолоґічні Т.
Т. ПАТОЛОҐІЧНІ – Т., які перевищують 1 мм; спос-

терігаються при різних аномаліях та деформаціях щеле-
пно-лицьової ділянки; поява Т. у віці понад 30–50 років 
часто є ознакою деструктивних процесів у тканинах па-
родонта.

Т. ФІЗІОЛОҐІЧНІ – Т., які утворюються в дітей до 
моменту зміни молочних зубів постійними внаслідок 
росту щелеп.

ТРЕМАТОДИ (TREMATODA) – клас типу плос-
ких черв’яків; мають нероз членоване тіло, яке має при-
соски і розгалужений кишечник, що сліпо закінчуєть-
ся; життєві цикли Т. різноманітні і часто складні; для 
них характерна послі дов ність розвитку двох або трьо х 
поколінь в орґанізмі двох або трьох хазяїв – перший 
проміжний, другий проміжний (додатковий) і остаточ-
ний (дефінітивний); першим проміжним хазяїном Т. за-
вжди є молюски, другим проміжним хазяїном – риби, 
краби, раки, остаточним – людина та деякі хребетні 
тварини.

ТРЕМАТОДОЗИ – гельмінтози, які спричинюються 
плоскими черв’яками – трематодами.

ТРЕМНЕРА (E. L. TRÖMNER) РЕФЛЕКС – при 
ударі по долонній поверхні кінцевих фаланґ у позиції 
пронації спостерігається згинання пальців; ознака ура-
ження пірамідних шляхів.

ТРЕМНЕРА (E. L. TRÖMNER) СИМПТОМ – при 
стискуванні литкового м’яза спостерігається розгинан-
ня великого пальця ступні; ознака ураження пірамід них 
шляхів.

ТРЕМОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація частоти та 
амплітуди тремтіння частин тіла.

ТРЕМОМАНІЯ – див.: Делірій алкогольний.
ТРЕМОР – див.: Тремтіння.
ТРЕМОФОБІЯ – див.: Тромофобія.
ТРЕМТІННЯ – особливий вид екстрапірамідного 

гіперкінезу, який проявляється мимовільними ритміч-
ними стереотипними коливальними рухами різ них час-
тин тіла внаслідок послідовного скорочення м’язів-ан-
таґоністів.

Т. АЛКОГОЛЬНЕ – Т., яке спостерігається при гос-
трому алкогольному сп’я нінні та хронічному алкоголіз-
мі; характе ризується Т. м’язів обличчя, язика і особливо 
розведених пальців витягнутих рук.

Т. ДИНАМІЧНЕ – Т., яке появляється при довіль-
них рухах і залежить від ураження структур мозочка і 
його зв’язків. Т. д. має різну вираженість – від невели-
ких поштовхоподібних рухів до значних, з великою ам-
плітудою осциляцій.

Т. ЕМОЦІЙНЕ – форма фізіолоґічного Т.; прояв-
ляється Т. пальців рук, повік, інколи голови, яке вини-
кає при емоційному збудженні.

Т. ЕСЕНЦІАЛЬНЕ – спадкова (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) хвороба, що проявляєть-
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ся Т. голови та рук, яке підсилюється при хвилюванні, 
рухах, спробі зберегти певну позу; під час сну Т. зупи-
няється.

ТРЕМТІННЯ ЗМІШАНЕ – Т., яке характеризуєть-
ся поєднанням статичного і динамічного Т.

Т. ІНТЕНЦІЙНЕ – див.: Т. динамічне.
Т. ІСТЕРИЧНЕ – Т., яке має постійний або напа-

доподібний характер, змінює ритм і амплітуду, підси-
люється під дією психоґенних факторів.

Т. КІНЕТИЧНЕ – див.: Т. динамічне.
Т. ТИПУ «НІ–НІ» – статичне Т. у вигляді рухів го-

лови з боку в бік.
Т. ОЗНОБОПОДІБНЕ – характеризується Т. всього 

тіла, супроводжується вираженою веґетативною реак-
цією та скороченнями волоскових м’язів («гусяча шкі-
ра»).

Т. ПАРКІНСОНІЧНЕ – Т., яке спостерігається при 
паркінсонізмі; характеризується статичним Т. рук, а та-
кож часто голови, нижньої щелепи і т. ін.; має невелику 
амплітуду, правильний ритм.

Т. СТАРЕЧЕ – Т., яке спостерігається в літньому та 
старечому віці; проявляється змішаним Т., яке суттєво 
не впливає на виконання рухових актів.

Т. СТАТИЧНЕ – Т., яке характеризується наявністю 
коливань у спокої, тобто поза довільним скороченням 
м’я зів; амплітуда тремора дрібна або середня, частота 
3–8 коливань в 1 сек. Т. с. є наслідком різних процесів, 
що діють на стовбурові відділи головного мозку.

Т. СТАТОДИНАМІЧНЕ – див.: Т. змішане.
Т. ТИПУ «ТАК – ТАК» – статичне Т. у вигляді ки-

вальних рухів голови.
Т. ФІЗІОЛОҐІЧНЕ – Т., що виникає при втомі, 

м’язовому напруженні, емо ційному збудженні, охолод-
женні.

Т. ХОЛОДОВЕ – Т., яке виникає при охолодженні 
орґанізму, внаслідок мимо вільного ритмічного скоро-
чення скелетних м’язів; один з механізмів термореґуля-
ції, що забезпечує швидке збільшення теплопродукції.

ТРЕМТІННЯ ГЕДАТИД – ознака великої ехіноко-
кової кісти, що містить багато дрібних пухирів: відчут-
тя драглеподібного тремтіння при перкусії припухлості 
на тілі.

ТРЕМТЯЧИЙ ПАРАЛІЧ – див.: Пар кінсона хво-
роба.

ТРЕНАЖЕРИ – пристрої або пристосування, які 
використовуються для розвитку рухових навиків, вироб-
лення та удосконалення техніки управління машинами 
і механізмами, відновлення та удосконалення функцій 
опорно-рухового апарата.

ТРЕНДЕЛЕНБУРҐА (F. TRENDE LENBURG) ПО-
ЗА – поза хворого на операційному столі, при якій він 
лежить на спині, його таз піднятий, а верхня частина ту-
луба і голова нихилені вниз під кутом 45°; Т. п. була за-
пропонована для операцій на сечовому міхурі, жіночих 
статевих орґанах, у прямій кишці.

ТРЕНДЕЛЕНБУРҐА (F. TRENDE LENBURG) 
СИМП ТОМ (1) – роздягнутий хворий стоїть спиною 
до лікаря, почергово підіймаючи то одну, то другу но-

гу; при стоянні на нозі, де є вивих, сіднична складка на 
здоровому боці опускається замість зміщення догори, як 
це буває у здорових людей; ознака вродженого вивиху 
кульшового суглоба.

ТРЕНДЕЛЕНБУРҐА (F. TRENDE LENBURG) 
СИМПТОМ (2) – характерне похитування в стегнах 
при ходьбі («гусяча хода»); ознака вродженого вивиху 
кульшового суглоба.

ТРЕНДЕЛЕНБУРҐА (F. TRENDE LENBURG) 
СИМПТОМ (3) – хворому, що перебуває в горизон-
тальній позиції, пропонують тримати ногу піднятою до 
спадіння вен, після чого притискують велику підшкірну 
вену біля її впадіння в стегнову вену і просять хворого 
прийняти позицію стоячи; при наявності варикозного 
розширення вен і недостатності венозних клапанів після 
відняття пальців вени зразу ж наповнюються.

ТРЕНУВАННЯ – система підготовки орґанізму 
з метою пристосування його до підвищених вимог і 
складних умов роботи.

ТРЕНУВАННЯ КОЛАТЕРАЛІВ – комплекс пре-
вентивних заходів, спрямованих на підготовку того чи 
іншого відділу судинної системи до виконання функції 
кровообігу в умовах виключення маґістральних судин 
цього відділу; критерієм ефективності Т. к. є стан мета-
болічної рівноваги в тканинах.

ТРЕНУВАННЯ СПОРТИВНЕ – процес система-
тичного впливу на орґанізм фізичних вправ з метою 
зміцнення здоров’я, формування та удосконалення ру-
хових навиків, розвитку певних фізичних і психічних 
якостей, розширення функціональних можливостей 
орґанізму, необхідних для досягнення спортивного ре-
зультату в конкретному виді спорту.

ТРЕОНІН – α-аміно-β-оксимасляна кислота; неза-
мінна амінокислота, яка входить до складу білків рос-
линного і тваринного походження; добова потреба до-
рослої людини в Т. становить 0,5–1 г; у новонароджених 
потреба в Т. у кілька разів вища.

ТРЕПАНАЦІЯ – хірурґічне розкриття кісткової по-
рожнини.

ТРЕПАНАЦІЯ СКЛЕРИ – хірурґічне утворення 
наскрізного отвору в склері очного яблука.

ТРЕПАНАЦІЯ ЧЕРЕПА – хірурґічний розтин по-
рожнини черепа з метою зниження внутрішньочереп-
ного тиску або забезпечення доступу до внутрішньоче-
репних утворень.

ТРЕПАНОБІОПСІЯ – біопсія ділянки кісткового 
мозку шляхом проколу клубової кістки за допомогою 
спеціальної голки.

ТРЕПАНОЦИКЛОДІАЛІЗ – хірурґічне відшару-
вання війчастого тіла від склери, яке виконується через 
трепанаційний отвір у склері; застосовується для ліку-
вання ґлаукоми.

ТРЕПАНУВАТИ – виконувати трепанацію.
ТРЕПОНЕМИ (TREPONEMA) – рід спіралеподіб-

них одноклітинних рухомих мікроорґанізмів; рід Т. на-
лежить до родини Spirochaetaceae; Т. – ґрамнеґативні 
бактерії довжиною 5–20 мкм і шириною 0,09–0,5 мкм, 
мають одну або кілька аксіальних фібрил, прикріпле-
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них до кінців клітини; розмножуються Т. поперечним 
поділом, але описані цисти, ґранули; до роду Т. входять 
патоґенні для людини T. pallidum – збудник сифілісу, 
T. pertenue – збудник фрамбезії, T. carateum – збудник 
пінти, T. bejel – збудник ендемічного сифілісу.

ТРЕСИЛЬЄНА (F. J. TRESILIAN) СИМПТОМ – 
біля устя привушної протоки спостерігається червону-
ватий колір слизової оболонки; ознака епідемічного па-
ротиту.

ТРЕССДЕРА (TRESSDER) СИМПТОМ – у пози-
ції хворого на животі спостерігається зменшення болю; 
можлива ознака апендициту.

ТРЕТЬОГО ШЛУНОЧКА СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спостері гається при патолоґічних про-
цесах у ділянці ІІІ шлуночка головного мозку; характе-
ризується поєднанням гіпертензивного синдрому з ок-
ремими проявами синдрому зорового горба, гіпотала-
мічними і екстрапірамідними синдромами, а часто і з 
двобічними руховими розладами, які підсилюються на 
висоті нападів головних болів.

ТРЕТЯ ВЕНЕРИЧНА ХВОРОБА – див.: Шанкр 
м’який.

ТРИ- (лат. tres, tria – три) – частина складних слів, 
яка означає «три».

ТРИ «А» СИНДРОМ – див.: Серей ського синд-
ром.

-ТРИБ – (-трипсія, -триптор; грец. tribō – майбут-
ній час; tripsō – терти, подрібнювати, тиснути; tripsis – 
тертя, розтирання, розчавлювання) – частина складних 
слів, яка означає належність до подрібнення, до розчав-
лювання.

ТРИБАДІЯ – форма жіночого гомосексуалізму, 
при якій статеве задоволення досягається шляхом 
тертя статевими орґанами різних частин тіла партне-
ра, або спробами імітації коїтуса введенням клітора 
в піхву.

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ – тривалість існування осо-
бини кожного виду з моменту народження і до смерті, 
яка зумовлена ґенетично і залежить від багатьох фак-
торів; розрізняють фізіолоґічну і еколоґічну Т. ж.

Т. Ж. ЕКОЛОҐІЧНА – граничний вік особин у при-
родних умовах, зумовлений багатьма факторами оточу-
ючого середовища.

Т. Ж. ФІЗІОЛОҐІЧНА – максимальна Т. ж., що за-
лежить, головним чином, від ґенетичних особливостей 
виду зі збереженням оптимальних умов існування.

ТРИВАЛОГО РОЗДАВЛЕННЯ СИНДРОМ – див.: 
Токсикоз травматичний.

ТРИВОГИ СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
супроводжує неспокій – сильне серцебиття, часте та не-
глибоке дихання, потовиділення, блідість та відчуття 
паніки.

ТРИВОЖНО-ПАРАНОЇДНИЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, що спостерігається при шизофренії і 
орґанічних психозах; характеризується поєднанням 
афекту тривоги, який супроводжується ажитацією і роз-
губленістю, з маренням ставлення або переслідування, 
вербальними ілюзіями та галюцинаціями.

ТРИГОЛОВОГО М’ЯЗА ПЛЕЧА РЕФЛЕКС – 
при ударі молоточком по сухожилку триголового м’яза 
спостерігається розгинання передпліччя.

ТРИҐЕМІНІЯ – форма алоритмії, яка характери-
зується появою екстрасистоли після кожних двох нор-
мальних скорочень серця.

ТРИҐЕМІНОПУПІЛЯРНИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Зіничний триґемінальний рефлекс.

ТРИҐЕРИ – див.: Триґерні механізми.
ТРИҐЕРНІ МЕХАНІЗМИ – пускові механізми, які 

забезпечують перехід будь-якої системи (клітина, орґан 
або цілий орґанізм) із одного функціонального стану в 
інший; у живих системах властивості Т. м. мають окремі 
клітини та їхні складові частини, сукупність клітин, а 
також функціональні системи орґанізму.

ТРИҐЛІЦЕРИДИ – повні складні ефіри ґліцерину 
і жирних кислот; в орґанізмі людини і тварин Т. відкла-
даються в жировій тканині і є резервним енерґетичним 
матеріалом; у складі підшкірної тканини Т. виконують 
термозахисну функцію, а також функцію захисту внут-
рішніх орґанів від можливих механічних ушкоджень.

ТРИҐОН – частина коронки верхнього корінного зу-
ба, яка включає метаконус, параконус і проконус.

ТРИҐОН- (триґоно-; грец. trigōnon – трикутник) – 
частина складних слів, яка означає «трикутний», «та-
кий, що належить до сечоміхурового трикутника».

ТРИҐОНАЛЬНИЙ – такий, що стосується трикут-
ника; трикутний.

ТРИҐОНІД – частина коронки нижнього корінного 
зуба людини, яка включає метаконід і проконід.

ТРИҐОНІТ – запалення сечового міхура в ділянці 
трикутника.

ТРИҐОНО- – див.: Триґон-.
ТРИҐОНОСИҐМОАНАСТОМОЗ – пересадка сеґ-

мента сечового міхура з сечоводними устями в сиґмо-
подібну кишку.

ТРИҐОНОЦЕФАЛІЯ – трикутний череп або голо-
ва.

ТРИДЕРМОМА – див.: Тератома.
ТРИЗМ – судомне стиснення щелепів; є симптомом 

різних патолоґічних процесів, які виникають як при без-
посередньому, так і рефлекторному подразненні третьої 
галузки трійчастого нерва, кірково-ядерних шляхів, що 
беруть участь в іннервації жувальних м’язів.

ТРИЗУБЦЯ СИМПТОМ – при іриго скопії в ділян-
ці ілеоцекального кута виявляється рентґенівська тінь, 
яка має форму тризубця; ознака ілеоцекальної інваґіна-
ції, що зумовлена заповненням контрастною масою як 
просвіту між стінкою сліпої кишки і клубової кишки, 
що проникла в неї, так і просвіту останньої.

ТРИЙОДТИРОНІН – гормон щитоподібної зало-
зи; гормональна активність у 5–10 разів вища, ніж у ти-
роксину.

ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ЦИКЛ – див.: Цикл 
трикарбонових кислот.

ТРИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ – орґанічні кислоти, 
що містять у молекулі три карбоксильні групи.

-ТРИКС – див.: Трих.
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ТРИКУСПІДАЛЬНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – див.: 
Клапана передсердно-шлуночкового правого недостат-
ність.

ТРИМАДО (TRIMADEAU) СИМПТОМ – при 
рентґенолоґічному дослідженні стравоходу конічне 
його розширення над стриктурою свідчить про фіб-
розний процес, бокалоподібне – про злоякісний но-
воутвір.

ТРИОЛІЗМ – статеве збочення, при якому статеве 
задоволення досягається лише в тому випадку, якщо ста-
тевий акт виконується в присутності третьої особи.

ТРИОРХІДІЯ – вроджене збільшення кількості яє-
чок до 3.

ТРИПАНОСОМИ – паразитичні най простіші 
роду Trypanosoma, родини Prypanosomatidae, класу 
Mastigophora; Т. – рухливі утворення довгастої, інко-
ли неправильної, форми, довжиною від 12–15 до 25–
30 мкм; тіло Т. покрито тонкою оболонкою – пелікулою; 
біля заднього кінця Т. від невеликого потовщення (ба-
зального тільця) починається джгутик; базальне тільце 
прилягає до більшого утворення – кінетопласта (бле-
фаропласта); кінетопласт – орґаноїд мітохондріальної 
природи, який містить велику кількість ДНК; у задній 
частині тіла біля одного з країв розміщена дрібна ско-
рочувальна вакуоля; у цитоплазмі містяться мітохонд-
рії; Т. паразитують в орґаніз мі людини та багатьох хре-
бетних тварин, спричинюючи захворювання різної тяж-
кості; розмноження Т. відбувається шляхом поздовжньо-
го поділу їх тіла; можливі три способи передачі Т. – кон-
тактний, контамінативний та інокулярний.

ТРИПАНОСОМОЗИ – хронічні захво рювання, 
які спричинюються найпрості шими роду Trypanosoma; 
T. brucei gambiense i T. Brucei rhodesiense викликають 
африканську сонну хворобу (гамбійський та родезійсь-
кий трипаносомози); T. Cruzi викликає хворобу Шаґаса 
(південноамериканський трипаносомоз); африканські 
форми захворювання пере даються при укусі мухи це-
це (рід Glossina).

Т. АМЕРИКАНСЬКИЙ – див.: Шаґаса хвороба.
Т. АФРИКАНСЬКИЙ – Т., який характеризується 

нереґулярною гарячкою, ґенералізованою лімфадено-
патією (особливо задні шийні лімфатичні вузли), шкір-
ними висипами та ділянками болючих набряків; з часом 
переважають симптоми з боку ц. н. с. (тремор, головний 
біль, апатія, судоми), які, проґресу ючи, призводять до 
коми та смерті; родезійська форма захворювання проті-
кає більш тяжко і частіше призводить до смертельного 
результату, ніж гамбійська.

Т. ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ – див.: Шаґа-
са хвороба.

ТРИПЕР – див.: Ґонорея.
ТРИПЛЕҐІЯ – параліч трьох кінцівок.
ТРИПЛЕКС – такий, що складається із трьох час-

тин; потрійний, трійчастий.
ТРИПЛЕТ – структурний елемент ґена, що кодує 

одну амінокислоту в синтезі білків.
ТРИПЛОЇД – поліплоїд з трьома гаплоїдними на-

борами хромосом.

ТРИПЛОПІЯ – потроєне зображення предмета, яке 
виникає при розгляданні його двома очима у випадку 
монокулярної диплопії.

ТРИПЛО-Х СИНДРОМ – симптомокомплекс, зу-
мовлений наявністю додаткової Х-хромосоми (47/ХХХ); 
при цитоґенетичному дослідженні виявляється 47 хро-
мосом та подвоєна кількість статевого хроматину; зус-
трічається тільки в осіб жіночої статі; клінічні прояви 
характеризуються поліморфністю, часто виявляються 
різні дисплазії, затримка фізичного розвитку, неглибока 
розумова від сталість, аменорея.

ТРИПСИН – травний фермент, що гідролітично 
розщеплює як білки, так і поліпептиди; належить до 
пептидгідролаз; міститься в соку підшлункової залози 
в неактивній формі у вигляді трипсиноґену; з соком під-
шлункової залози трипсиноґен надходить у кишечник 
і під впливом ферменту ентерокінази переходить в ак-
тивну форму Т.

ТРИПСИНОҐЕН – профермент трипсину; секре-
тується підшлунковою залозою і виділяється в просвіт 
дванадцятипалої кишки.

-ТРИПСІЯ – див.: -Триб.
-ТРИПТОР – див.: -Триб.
ТРИПТОФАН – С11Н12NO2; незамінна амінокис-

лота; в орґанізмі людини є ви хідною речовиною для 
синтезу (в обмежених кількостях) нікотинаміду та фізіо-
лоґічно активних речовин (серотонін, ауксин); існує в 
трьох формах D-T., L-T. i DL-T.; синтезують Т. рослини 
і мікроорґанізми.

ТРИСЕКЦІЯ – поділ чого-небудь на три частини.
ТРИСИМПТОМНИЙ СИНДРОМ ҐУЖЕРО – 

ДЮПЕРА – див.: Ґужеро – Дюпера трисимптомний 
синдром.

ТРИСІЛЬЯНА (F. J. TRESILIAN) СИМПТОМ – 
червона облямівка навколо отвору протоки привушної 
залози; ознака епідемічного паротиту.

ТРИСКАЙДЕКАФОБІЯ – див.: Тредекафобія.
ТРИСОМІЇ 18-ї ХРОМОСОМИ СИНДРОМ – 

див.: Едвардса синдром (2).
ТРИСОМІЯ – вид полісомії, коли нерозходження 

хромосом може призвести до появи трьох гомолоґіч-
них хромосом, які утримуються разом у вигляді три-
валента.

ТРИСОМІЯ 8 – симптомокомплекс, зумовлений 
наявністю додаткової 8-ї хромосоми; характеризується 
оліґофренією, випуклим лобом, глибоко посадженими 
очима, великими, відстовбурченими вухами, товстими 
губами та камптодактилією.

ТРИСОМІЯ 11 q – симптомокомплекс, зумовлений 
наявністю надто довгого плеча 11-ї хромосоми; залу-
чення різних сеґментів спричинює виражену мінливість 
аномалій, які включають передвушні нориці, мікроф-
тальм, вади серця, легенів та мозку, гіпоплазію жовчно-
го міхура, дворогу матку, мікропеніс.

ТРИСОМІЯ 13 – див.: Патау синдром.
ТРИСОМІЯ 18 – симптомокомплекс, зумовлений 

наявністю додаткової 18-ї хромосоми; спостерігаються 
оліґофренія, скафоцефалія та інші вади черепа, мікро-
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ґнатія, низько посаджені вуха, птериґій шиї, короткі 
пальці, вади міжшлуночкової перегородки серця, ди-
вертикул Меккеля, блефароспазм, глухота, помутніння 
рогівки; при цьому можуть виникати і інші вади роз-
витку.

ТРИСОМІЯ 21 – див.: Дауна хвороба.
ТРИСОМІЯ 22 – симптомокомплекс, зумовлений 

наявністю додаткової 22-ї хромосоми; спостерігають-
ся оліґофренія, вади росту, мікроцефалія, мікроґнатія, 
низько посаджені, потворні вуха, вроджені вади сер-
ця, довгий підносовий жолобок, передвушний шкірний 
виступ або пазуха, мікропеніс і/або неопущені яєчка.

ТРИСОМІЯ С – див.: Трисомія 8.
ТРИСОМІЯ D – див.: Патау синдром.
ТРИСОМІЯ Е – див.: Трисомія 18.
ТРИТАНОМАЛІЯ – порушення кольо рового зору, 

яке характеризується послабленням сприйняття пере-
важно фіолетового кольору.

ТРИТАНОЛ – хворий, що страждає тританопією.
ТРИТАНОПІЯ – кольорова сліпота стосовно синьо-

го кольору, який займає третє місце в тріаді основних 
кольорів (червоний, зелений, синій).

ТРИТІЙ – Т; радіоактивний ізотоп водню; масове 
число 3, ядро атома Т. складається з одного протона і 
двох нейтронів; маса атома Т. – 3,017, період напівроз-
паду – 12, 34 роки; випромінювання Т. може викликати 
в орґанізмі гострі і віддалені променеві ефекти: пригні-
чення кровотворення, гемораґічний синдром, ураження 
спадкового апарату, злоякісні новоутвори.

ТРИТОНІМФА – третя німфальна стадія в циклі 
розвитку кліщів.

«ТРИТОН–ПУХЛИНА» ЗЛОЯКІСНА – морфо-
лоґічний варіант злоякісної нейрилемоми, який ха-
рактеризується наявністю ділянок з диференціацією 
шваннівських клітин у напрямі поперечно-смугастого 
м’яза.

ТРИХ- (трихо-, -трикс, -трих, -трихія; грец. thrix, 
trichos – волос) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до волосся, до джгутиків.

-ТРИХ – див.: Трих-.
ТРИХАЛҐІЯ – особливо підвищена чутливість або 

відчуття болю при погладжуванні волосся.
ТРИХАТРОФІЯ – вроджена або набута атрофія во-

лосся.
ТРИХІАЗ – неправильний ріст вій після захворю-

вань країв повік або слизової оболонки; ріст вій у зво-
ротному напрямку, назад до очного яблука, що спричи-
нює подразнення кон’юнктиви та рогівки.

ТРИХІАЗИС – див.: Трихіаз.
ТРИХІНЕЛЬОЗ – гельмінтоз із групи нематодозів, 

який спричинюється нематодою Trichinella spiralis; дже-
релом збудників інвазії для людини є свині, ведмеді, 
морські ссавці, коні і собаки; зараження людини Т. від-
бувається при вживанні в їжу не перевіреного сирого, 
солоного, копченого або недостатньо термічно оброб-
леного м’яса; тривалість інкубаційного періоду частіше 
10-25 днів, при стертому і легкому перебігу хвороби – 
4-5 тижнів, при тяжкому перебігу – 7-10 днів (інколи 

1-3 дні); розрізняють три фази розвитку захворювання: 
ферментативно-токсичну, імунолоґічну та імунопато-
лоґічну; ферментативно-токсична фаза клінічно прояв-
ляється тільки при інтенсивному зараженні; личинки в 
процесі проникання в слизову оболонку тонкої кишки 
виділяють метаболіти, що мають ферментативну, ток-
сичну і сенсибілізуючу дію, а також здатність гальму-
вати імунні реакції; відбувається специфічна сенсибілі-
зація орґанізму; до кінця 2-го і на початку 3-го тижня в 
орґанізмі накопичується достатня кількість антитіл, іму-
носупресорна активність кишкових трихінел слабшає і 
виникає бурхлива алерґічна реакція (імунолоґічна фаза), 
яка супроводжується порушенням зсідання крові, підви-
щенням проникливості стінок капілярів, тканинним на-
бряком; ураження внутрішніх орґанів та ураження ц. н. 
с., системні васкуліти розвиваються в третій, імунопато-
лоґічній фазі захворювання, і пов’язані з пошкодженням 
клітин орґанізму імунними комплексами; зустрічаються 
різні форми Т. – від субклінічних до тяжких з пошире-
ними ураженнями внутрішніх орґанів; клі нічно Т. ха-
рактеризується гарячкою, м’язовими болями, набряком 
обличчя, висипами на шкірі, еозинофілією, а при тяжко-
му перебігу – ураженням міокарда, легень, ц. н. с.; про-
ґноз, звичайно, сприятливий; несприятливою ознакою 
є відсутність еозинофільної реакції і рапто ве зниження 
вмісту еозинофілів до 1 % або нуля в гострий період за-
хворювання.

ТРИХІНЕЛЬОЗНИЙ – див.: Трихінозний.
ТРИХІНОЗ – див.: Трихінельоз.
ТРИХІНОЗНИЙ – такий, що заражений трихіна-

ми.
ТРИХІОН – точка, розміщена на межі волосистої 

частини лоба по його середній лінії; антропометрична 
точка.

ТРИХІУРІАЗ – див.: Трихоцефальоз.
-ТРИХІЯ – див.: Трих-.
ТРИХО- – див.: Трих-.
ТРИХОБАЗАЛІОМА – гістолоґічний варіант ба-

зально-клітинного раку, який характеризується наявніс-
тю пілоїдної диференціації.

ТРИХОБЕЗОАР – чужорідне тіло шлунка, яке ут-
ворилося з проковтнутих вовни та волосся.

ТРИХОГІАЛІН – білок, який міститься у волоссі; 
за своїм складом схожий з кератогіаліном.

ТРИХОЕПІТЕЛІОМА – доброякісна пухлина 
шкіри із волосяних фолікулів; локалізується всюди, за 
виключенням долонь та підошов; мікроскопічно харак-
теризується наявністю хибно розвинутих волосяних 
фолікулів, плоскоепітеліальних кіст; зустрічаються вог-
нища світлих клітин, які нагадують клітини зовнішньої 
кореневої піхви волосяного фолікула; у стінках рогових 
кіст відсутні властиві епідермісу перехідні форми клі-
тин, які появляються в процесі кератинізації; виділяють 
кістозний і світлоклітинний варіанти Т.; Т. росте повіль-
но, не рецидивує.

ТРИХОЗ – див.: Трихозис.
ТРИХОЗИС – 1) хвороба волосся взагалі; 2) ано-

малія росту волосся.



1041 ТРИХОКЛАЗІЯ – ТРИХОСПОРІЯ

ТРИХОКЛАЗІЯ – патолоґічний стан волосся, який 
характеризується спонтанним їх обламуванням на рівні 
1–3 см від поверхні шкіри.

ТРИХОКЛАЗІЯ ВУЗЛУВАТА – захворювання во-
лосся, яке характеризується появою на його стрижнях 
світлих вузликів; вузлики виникають внаслідок обмеже-
ного поздовжнього розщеплення кутикули і кори волос-
ся з наступним їх розривом; на обох кінцях обламаного 
волосся утворюється щіточка; розрізняють вроджену і 
набуту Т. в.; набута Т. в. має три клінічні варіанти: прок-
симальна з локалізацією вузликів на нижній частині во-
лосся, дистальна з ураженням кінцевої частини сухого, 
довгого волосся і обмежена (розвивається на окремих 
ділянках волосистої частини голови).

ТРИХОКРИПТОМАНІЯ – див.: Трихотиломанія.
ТРИХОЛЕМОМА – доброякісна пухлина із воло-

сяних фолікулів, розміщена в дермі, має часточкову бу-
дову; мікроскопічно характеризується світлими поліґо-
нальними чітко контурованими клітинами з «оптично 
порожньою» цитоплазмою, багатою ґлікоґеном; у зоні 
контакту з епідермісом частина клітин нагадує шипо-
подібні клітини; клітинні скупчення місцями обмежені 
мембраною, яка нагадує склоподібну; прилягаючі до 
неї клітини утворюють частокіл; у товщі пухлини роз-
міщені виродливо сформовані волосяні фолікули.

ТРИХОЛОҐІЯ – розділ дерматолоґії, який вивчає 
волосся та його захворювання.

ТРИХОМАЛЯЦІЯ – патолоґічні зміни волосся, які 
характеризуються розм’якшенням його стрижнів, що 
призводить до обмеженої алопеції.

ТРИХОМАТРИКСОМА – див.: Малерба епітеліо-
ма шкіри.

ТРИХОМІКОЗ – грибкове захворювання шкіри, при 
якому збудники паразитують у роговому шарі і спричи-
нюють запальну реакцію дерми різної інтенсивності, 
алерґічні реакції, мають тільки їм характерну здатність 
уражати волосся, проникаючи через його кутикулу; ура-
жаються також нігті; до Т. відносять трихофітію, мікро-
спорію, фавус.

ТРИХОМІКОЗ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Трихо-
спорія.

ТРИХОМІКОЗ ПАХВОВИЙ – поверх невий псев-
домікоз, який спричинюється Nocardia tenuis, що зви-
чайно перебуває в асоціації з піґментоутворюючими ко-
ками (Micrococcus Castellani i Microco ccus nigrescens; 
зараження відбувається безпосередньо від хворого і че-
рез інфіковані предмети; при Т. п. на поверхні волосся 
появляються вузлики м’якої консистенції жовтого (ін-
коли червоного і чорного) кольору; з часом вони зли-
ваються, утворюючи слизовий чохол навколо волос-
ся; при цьому волосся стає горбистим, ламким, часто 
склеюється; уражається кутикула волосся пахвової ям-
ки і лобка.

ТРИХОМОНІАЗ – захворювання, збудником яко-
го є джгутикові найпростіші Trichomonas vaginalis; клі-
тина T. vaginalis, звичайно, грушоподібної форми, роз-
мірами 7×10 мкм, але інколи досягає 25 мкм довжиною; 
на передньому кінці є 4 вільних джгутики і один з ун-

дулюючою мембраною; T. vaginalis виявляються в се-
чостатевому тракті, як чоловіків, так і жінок, але часті-
ше зустрічаються в останніх (заражені біля 20 % жінок 
репродуктивного віку), викликаючи ваґініт, уретрит і, 
можливо, цистит; у чоловіків у деяких випадках є при-
чиною уретриту, простатиту і циститу; більшість зара-
жених чоловіків є безсимптомними носіями, які можуть 
заражати своїх статевих партнерів; у жінок Т., звичай-
но, починається з появи значних зеленувато-жовтих пі-
нистих виділень із ваґіни, що супроводжується роздра-
туванням, відчуттям паління в ділянці вульви, проме-
жини та стегон, диспареунією і дизурією; у тяжких ви-
падках розвивається запалення вульви і промежини з 
набряком статевих губ; у чоловіків захворювання про-
тікає, звичайно, безсимптомно; інколи спостерігається 
розвиток перехідних пінистих або гнійних виділень із 
уретри з дизурією та почастішанням сечовипускання, 
як правило, рано вранці; незначне подразнення сечови-
пускального каналу та спорадичні виділення в ділянці 
його зовніш нього отвору; відчуття дискомфорту в про-
межині або більш глибоко в тазовій ділянці; у необріза-
них чоловіків можуть спостерігатися виділення з пре-
пуціального мішка.

ТРИХОМОНОЗ – див.: Трихомоніаз.
ТРИХОНОДОЗ – див.: Трихонодозис.
ТРИХОНОДОЗИС – дистрофічні зміни волосся, яке 

характеризується утворенням вузликів (петель) на во-
лоссі внаслідок причісування сухого та кучерявого во-
лосся; вузлуватість волосся.

ТРИХОНОКАРДІОЗ ПАХВОВИЙ – див.: Трихо-
мікоз пахвовий.

ТРИХОПАТІЯ – будь-які патолоґічні зміни волос-
ся.

ТРИХОПАТОФОБІЯ – див.: Трихофобія.
ТРИХОПОЛІОЗ – див.: Посивіння.
ТРИХОПТИЛОЗ – див.: Трихопти лозис.
ТРИХОПТИЛОЗИС – розщеплення вільного кін-

ця волосся.
ТРИХОРЕКСИС – див.: Трихоклазія.
ТРИХОРЕКСИС ВУЗЛУВАТИЙ – вузлуваті потов-

щення волосся, які часто в цих місцях переламуються.
ТРИХОРЕЯ – патолоґічне випадіння волосся.
ТРИХОСПОРІОЗ ТРОПІЧНИЙ – див.: Трихос-

порія.
ТРИХОСПОРІЯ – грибкове ураження волосся, яке 

проявляється утворенням на ньому твердих дрібних вуз-
ликів білоґо (біла п’єдра) або чорного (чорна п’єдра) 
кольору; збудником білої п’єдри є Prichosporon beigelii, 
чорної п’єдри – Piedraria hortai; перебіг Т. хронічний, 
суб’єк тивні вудчуття відсутні; при білій п’єдрі на повер-
хні волосся утворюються дрібні вузлики, які нагадують 
гниди; колір їх змінюється від білоґо до світло-коричне-
вого та буруватого; вузлики мають овальну, веретенопо-
дібну або неправильну форму, цілком (у вигляді кільця) 
або частково охоплюють волосся; при чорній п’єдрі гри-
бок може уражати не тільки кутикулу, але і речовину во-
лосся, вузлики мають чорний колір; при ураженні дов-
гого волосся вузлики зчіплюються між собою, утворю-
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ючи так званий колумбійський колтун; біла п’єдра зус-
трічається, головним чином, у Великій Британії, США, 
Італії, Японії, Франції, країнах Балканського півострова; 
чорна п’єд ра поширена в країнах Південної Америки, 
Африки, Південно-Східної Азії.

ТРИХОСПОРІЯ ВУЗЛУВАТА – див.: Трихоспо-
рія.

ТРИХОСТРОНҐІЛІДОЗ – див.: Трихостронґілої-
доз.

ТРИХОСТРОНҐІЛОЇДОЗ – гельмінтоз із групи 
нематодозів, збудниками якого є дрібні нематоди з ро-
дини трихо стронгілід (Trichostrongylidae); у людини 
Т. у більшості випадків спричинюється T. orientalis i 
T. colubriformis; джерелом збудників інвазії є травоїд-
ні тварини, уражені Т.; люди заражаються, проковтую-
чи личинки з їжею або заносячи їх у рот забруднени-
ми руками; трихострон гіліди, проникаючи в слизову 
оболонку тонкої кишки, викликають розлади травлен-
ня, алерґічні реакції, сприяють розвитку дискінезії ки-
шечника, ентериту і холецистопатії; звичайно, виражені 
явища ентериту розвиваються при великій кількості па-
разитів; хворі скаржаться на розлади апетиту, нудоту, 
запори або пронос, болі в череві, загальну слабкість і 
подразливість; спостерігається блідість шкіри та сли-
зових оболонок, інколи схуднення, болючість при паль-
пації черева, у крові виражена езинофілія, інколи гіпо-
хромна анемія.

ТРИХОТІЛОМАНІЯ – потяг до виривання волосся 
на голові або інших частинах тіла.

ТРИХОТОМІЯ – поділ, членування на три части-
ни.

ТРИХОФАҐІЯ – патолоґічний потяг до поїдання во-
лосся.

ТРИХОФІТІЯ – грибкове захворювання шкіри лю-
дини та тварин, яке спричиню ється антропофільними 
і зоофільними трихофітонами; при виникненні захво-
рювання уражаються шкіра та її придатки – волосся та 
нігті; розрізняють антро понозну і зооантропонозну Т.

Т. АНТРОПОНОЗНА – Т., збудниками якої є 
Trichophyton tonsurans, T. viola ceum; джерело заражен-
ня Т. а. – хвора Т. людина; збудник може поширювати-
ся не тільки по шкірі, але й лімфогематоґенним шля-
хом при значному зниженні захисних сил орґанізму; при 
Т. а. грибки розміщуються переважно у двох третинах 
рогового шару: у гострій стадії процесу запальні зміни 
характеризуються міжклітинним набряком в епідермісі, 
міґрацією лейкоцитів; при хронічній Т. волосистої час-
тини голови спостерігаються в основному атрофічні і 
дистрофічні процеси в епідермісі та волосяних фоліку-
лах; Т. а. має такі клінічні різновиди: поверхнева Т. гла-
денької шкіри, поверхнева Т. волосистої частини голо-
ви і хронічна Т.

Т. ЗООАНТРОПОНОЗНА – Т., збудниками якої є 
T. mentagrophytes; менше епідеміолоґічне значення ма-
ють T. verrucosum, T. equinum, T. gallinae та ін.; заражен-
ня Т. з. відбувається при контакті здорової людини з хво-
рою Т. твариною або через різні предмети, забруднен-
ні шерстю хворих тварин; при Т. з., особливо при гли-

бокій її формі спостерігаються внутрішньофолікулярні 
абсцеси і перифоліти; при заповненні порожнини абс-
цесів ґрануляційною тканиною виявляються епітеліоїдні 
і ґіґантські клітини; Т. з. буває поверхневою, інфільтра-
тивною і гнійною.

ТРИХОФІТОЗ – див.: Трихофітія.
ТРИХОФОБІЯ – нав’язлива боязнь потрапляння 

волосся в їжу, на одяг або поверхню тіла.
ТРИХОФОЛІКУЛОМА – доброякісна пухлина з 

волосяних фолікулів; деякі автори розглядають Т. як 
перехідну структуру від вади розвитку до пухлини; ха-
рактеризується наявністю в глибині дерми численних 
виродливо розвинутих волосяних фолікулів, від яких 
відходять плоскоепітелільні розростання, що міс цями 
складаються з клітин типу базалоїд них; навколо части-
ни фолікулів спостерігаються товсті гіалінові мембра-
ни і ряд світлих клітин типу клітин зовнішньої корене-
вої піхви.

ТРИХОЦЕФАЛЬОЗ – гельмінтоз із групи немато-
дозів, збудником якого є волосоголовець – Trichocephalus 
trichiurus, який паразитує тільки в людини; джерелом 
збудників інвазії волосоголовцями є тільки людина; за-
раження людини Т. відбувається при проковтуванні ін-
вазійних яєць волосоголовця з забрудненими продукта-
ми харчування та з водою; клінічно проявляється пору-
шенням функ ції шлунково-кишкового тракту та нерво-
вої системи.

ТРИХОШИЗИС – див.: Трихоптилозис.
ТРИХРОМАЗІЯ – здатність сприймати три основ-

них кольори – червоний, зелений і фіолетовий; нормаль-
ний кольоровий зір.

ТРИХРОМАЗІЯ АНОМАЛЬНА – розлад кольоро-
вого зору, який характеризується послабленням сприй-
няття деяких кольорів.

ТРИХРОМАТ – людина, яка нормально сприймає 
три основних кольори – червоний, зелений і фіолето-
вий.

ТРИХУРОЗ – див.: Трихоцефальоз.
ТРИЦЕФАЛІЯ – вроджена наявність на одній голо-

ві трьох лицьових поверхонь при загальному тулубі.
ТРІАДА – поєднання трьох симптомів.
ТРІЙЧАСТЕ УДАВЛЕННЯ – див.: Меккеля ямка.
ТРІЙЧАСТОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – див.: Гассе-

рового вузла синдром.
ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомо-

комплекс, що спостерігається на боці ураження трійчас-
того нерва; характеризується поєднанням болів у ділянці 
обличчя з порушенням поверхневої чутливості в тій же 
ділянці, паралічем (парезом) жувальних м’язів, утратою 
рогівкового і кон’юнктивального рефлексів.

ТРІОЛІЗМ – статеве збочення, яке полягає в тому, 
що група з трьох або більше осіб здійснюють статеві ак-
ти в присутності один одного.

ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ – різке ритмічне 
скорочення передсердь, зумовлене утворенням велико-
го контуру (кіль ка сантиметрів) циркуляції збудження 
в нижньолатеральній частині правого передсердя; сим-
птоми залежать у першу чергу від частоти скорочення 
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шлуночків; якщо вона не дуже велика (менше 120/хв), а 
ритм правильний, клінічні прояви можуть і не спостері-
гатися; більш висока частота скорочень та мінливість 
атріовентрикулярної провідності викликають відчуття 
серцебиття, а зменшення серцевого викиду може ста-
ти наскільки значним, що призводить до запаморочен-
ня та втрати свідомості; на електрокардіо ґрамі виявля-
ються типові хвилі тріпотін ня передсердь, які (залежно 
від частоти) або мають вигляд дискретних зубців Р, або 
зливаються, утворюючи класично пилкоподібну криву; 
комплекс QRS, звичайно, не змінений; частота скоро-
чень передсердь коливається між 250 і 350/хв; частота 
скорочень шлуночків залежить від атріовентрикулярної 
провідності, але, звичайно, дорівнює 150–220/хв; атріо-
вентрикулярна блокада може бути стабільною (2:1, 4:1, 
інколи 3:1 або 5:1) або змінною.

ТРІПОТІННЯ ПОВІК СИМПТОМ – при набли-
женні пальця до очей хворого спостерігається тремтін-
ня повік; ознака гострої стадії енцефаліту.

ТРІПОТІННЯ ШЛУНОЧКІВ – шлуночкова тахі-
кардія, яка характеризується виключно високою часто-
тою скорочень (більше 250/хв).

ТРІУМФОВА (А. В. ТРИУМФОВ) РЕФЛЕКС – 
див.: Лобковий рефлекс.

ТРІЩИНА(И) – лінійний розрив тканини (шкіри, 
слизової оболонки), який виникає внаслідок надмірного 
її натягнення при надмірній сухості або втраті еластич-
ності, при запальній інфільтрації; розріз няють поверх-
неві і глибокі Т.

Т. ГЛИБОКІ – Т., які поширюються в межах епі-
дермісу і дерми або на всю товщу слизової оболонки; 
загоюються з утворенням рубця.

Т. ПОВЕРХНЕВІ – Т., які локалізуються в межах 
епідермісу (або епітелію); загоювання відбувається шля-
хом епітелізації без утворення рубця.

Т. ЗАДНЬОГО ПРОХОДУ – гострий поздовжній 
розрив або хронічна овальна виразка в багатошарово-
му плоскому епітелії анального каналу; клінічно прояв-
ляється болем та кровотечею, які появляються при де-
фекації; біль триває протягом кількох годин і з часом 
стихає до наступного випорожнення кишечника.

ТРОЕЛЯ – ЖЮНЕ (N. A. TROELL – R. M. 
JUNET) СИНДРОМ – дифузний гіперостоз склепіння 
черепа з акромеґалічним гіпертиреоїдизмом; хворіють 
переважно літні жінки.

ТРОЙЄРА (TROYER – прізвище вперше описа-
них хворих) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) аномалій; за-
хворювання проявляється в ранньому дитинстві; спос-
терігається дизартрія, слабкість дистальних м’язів, не-
впевнена хода; з часом розвивається атрофія дисталь-
ної мускулатури, яка починається з підвищень великих 
пальців та мізинців рук та з міжкісткових м’язів кис-
тей; спастична параплеґія з контрактурами і анкілозами, 
що лишають хворих здатності ходити вже у віці 30–40 
років.

ТРОКСЛЕРА (J. P. J. TROXLER) ЕФЕКТ – при 
постійній фіксації погляду спостерігається тимчасова 

нерегулярна зупинка сприйняття малоґо об’єму в пери-
ферійній зоні поля зору.

ТРОКСЛЕРА (J. P. J. TROXLER) ФЕНОМЕН – 
див.: Трокслера ефект.

ТРОМБ- – (тромбо-; грец. thrombos – згусток; зсі-
док крові, тромб) – частина складних слів, яка означає 
«такий, що належить до тромба, до тромбоутворення», 
«такий, що належить до тромбоцитів».

ТРОМБ – ущільнена маса крові або лімфи, що зсі-
лися, яка утворилася прижиттєво в кровоносній або лім-
фатичній судині.

ТРОМБАНҐІЇТ – запалення інтими кровоносних 
судин з утворенням тромбів.

ТРОМБАНҐІЇТ ОБЛІТЕРУЮЧИЙ – див.: Бюрґе-
ра хвороба.

ТРОМБАНҐІЇТ ШКІРНО-КИШКОВИЙ ДИ-
СЕМІНОВАНИЙ – див.: Деґоса синдром.

ТРОМБАНҐІОЗ ОБЛІТЕРУЮЧИЙ – див.: Ендар-
теріїт облітеруючий.

ТРОМБАРТЕРІЇТ – запалення артерії внаслідок 
тромбозу або тромбоемболії, тромбоз з наступним роз-
витком артеріїту.

ТРОМБАСТЕНІЯ – спадкова аномалія тромбо-
цитів, пов’язана з дефектами ґлікопротеїнів клітинної 
мембрани тромбоцитів; тромбоцити в таких хворих 
позбавлені двох поверхневих мембранних ґлікопро-
теїнів (GP IIb i GP IIIa) і тому під час активації не здатні 
зв’язувати фібриноґен і утворювати аґрегати; клі нічно 
спостерігаються часті тяжкі крово течі зі слизових обо-
лонок.

ТРОМБАСТЕНІЯ ҐЛАНЦМАНА – див.: Ґланцма-
на тромбастенія.

ТРОМБАФЕРЕЗ – виділення тромбоцитів із ціль-
ної крові.

ТРОМБЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення тромбу 
із судини з метою відновлення в ній кровотоку.

ТРОМБЕМБОЛЕКТОМІЯ – див.: Тромбектомія.
ТРОМБЕНДАРТЕРІЕКТОМІЯ – хірурґічна опе-

рація, яка полягає у видаленні тромбу і зміненої внут-
рішньої оболонки закупореної судини.

ТРОМБЕНДОКАРДИТ – див.: Ендокардит боро-
давчастий гострий.

ТРОМБІДІАЗ – ураження шкіри, яке спричинюєть-
ся личинками кліщів ро дини Trombiculidae, підродини 
Trombi culinae; при Т. на місцях присмоктування личи-
нок до тіла виникає свербіж, утворюються еритематозні 
плями, пухирі, папули; розчісування можуть призвести 
до піодермії.

ТРОМБІДІОЗ – див.: Тромбідіаз.
ТРОМБІН – фермент, який зумовлює зсідання крові; 

утворюється при ушкодженні кровоносних судин з про-
ферменту протромбіну (що міститься в крові) за участю 
ферменту тромбокінази.

ТРОМБО- – див.: Тромб-.
ТРОМБОВАСКУЛІТ – див.: Тромбанґіїт.
 ТРОМБОГЕМОРАҐІЧНИЙ СИНДРОМ – синд-

ром, який супроводжує патолоґію і екстремальні впли-
ви, зумовлений універсальною і неспецифічною влас-

 ТРІПОТІННЯ ПОВІК СИМПТОМ  – ТРОМБОГЕМОРАҐІЧНИЙ СИНДРОМ
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тивістю крові, лімфи, тканинної рідини, клітинних і 
міжклітинних структур зворотно і незворотно зсідати-
ся внаслідок активації їх здатності до коаґуляції і внаслі-
док реакції розшаровуватися на компоненти різного аґ-
регатного стану.

ТРОМБОҐЕН – див.: Протромбін.
ТРОМБОЕЛАСТОҐРАФ – прилад для візуального 

спостереження за процесом зсідання крові, а також ґра-
фічної реєстрації змін в’язкості та пружно-еластичних 
властивостей зсідка, що утворюється.

ТРОМБОЕЛАСТОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація 
зсідання крові за допомогою тромбоеластоґрафа.

ТРОМБОЕМБОЛІЧНА ХВОРОБА – див.: Тром-
боемболічний синдром.

ТРОМБОЕМБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, зумовлений наявністю вогнища тромбоут-
ворення або значним підвищенням зсідання крові; ха-
рактеризується повторним виникненням емболій різних 
артерій тромботичними масами.

ТРОМБОЕМБОЛІЯ – гостра закупорка кровонос-
них судин тромбами, які потрапили в циркулюючу кров; 
призводить до зупинки кровопостачання по цих судинах 
відповідних тканин і орґанів.

ТРОМБОЕМБОЛІЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ – рап-
това закупорка зсідком крові легеневого стовбура, леге-
невих артерій чи їх галузок з наступною зупинкою кро-
вопостачання легеневої парен хіми; легеневий ембол є 
частіше всього тромбом, що сформований, як правило, 
у глибоких венах нижніх кінцівок або тазових венах; 
патофізіолоґічні зміни при Т. л. а. проявляються розла-
дами легеневої гемодинаміки, ґазообміну та біомехані-
ки; ступінь змін серцево-легеневої функції визначаєть-
ся масштабами обструкції легеневої артерії, тобто зале-
жить від розмірів та кількості тромбів, що перекривають 
легеневі артерії, а також стану серцево-судинної систе-
ми і легень, що передували емболії; у патоґенезі Т. л. 
а. беруть участь механізми, що призводять до розвит-
ку: 1) легеневої гіпертензії, недостатності правого шлу-
ночка та шоку; 2) задишки, тахіпное і гіпервентиляції; 
3) артеріальної гіпо ксемії; 4) інфаркту легені.

ТРОМБОЗ – 1) процес утворення тромбу; 2) наяв-
ність тромбу в кровоносній судині.

ТРОМБОЗ ЗУСИЛЛЯ – див.: Педжета – Шретте-
ра–Крістеллі синдром.

ТРОМБОЗ ПЕЧІНКОВИХ ВЕН ПЕРВИННИЙ – 
див.: Кіарі хвороба.

ТРОМБОЗ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ – про-
цес утворення тромбів у мозкових артеріях, мозкових 
венах і синусах твердої мозкової оболонки.

ТРОМБОЗ ТРАВМАТИЧНИЙ ПІД КЛЮЧИЧНОЇ 
ВЕНИ – див.: Педжета– Шреттера–Крістеллі синдром.

ТРОМБОЗУ ВЕРХНЬОГО САҐІТАЛЬНОГО СИ-
НУСА СИНДРОМ – симптомокомплекс, зумовлений 
тромбозом верхнього саґітального синуса; характери-
зується поєднанням головних болів, запаморочення і 
блювання з судомами м’язів нижній кінцівок, порушен-
нями свідомості, гемі- або тетраплеґією, набряком повік, 
скроней, лоба, звивис тістю вен у цих ділянках.

ТРОМБОЗУ ВЕРХНЬОЇ ПОЗДОВЖНЬОЇ ПАЗУ-
ХИ СИНДРОМ – див.: Тромбозу верхнього саґітально-
го синуса синдром.

ТРОМБОЗУ ЗАДНЬОЇ НИЖНЬОЇ МОЗОЧКО-
ВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – див.: Валленберґа–Захар-
ченко синдром.

ТРОМБОЗУ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА СИН-
ДРОМ – див.: Бонне синдром.

ТРОМБОЗУ ПЕЧЕРИСТОГО СИНУСА СИНД-
РОМ – див.: Бонне синдром.

ТРОМБОЗУ ПОПЕРЕЧНОГО І СИҐМОПОДІБ-
НОГО СИНУСІВ СИНДРОМ – симптомокомплекс, 
що спостері гається на боці тромбозу поперечного і сиґ-
моподібного синусів; характеризується поєднанням на-
бряку м’яких тканин на шиї в ділянці яремної вени та 
соскопо діб ного відростка, болючості при повороті голо-
ви, а також застійного соска.

ТРОМБОКІНАЗА – див.: Тканинний фактор.
ТРОМБОМОДУЛІН – фактор клітинної поверхні, 

що є компонентом системи зсідання крові; Т. є ділян-
кою зв’язування тромбіну на поверхні ендотеліальних 
клітин; тромбін, зв’язаний з тромбо модуліном, набуває 
здатності активувати протеїн С.

ТРОМБОПАТІЯ КОНСТИТУЦІЙНА – див.: 
Анґіогемофілія.

ТРОМБОПАТІЯ ХРОНІЧНА – див.: Тромбофлебіт 
міґруючий.

ТРОМБОПЕНІЇ – ГЕМАНҐІОМИ СИНДРОМ – 
див.: Казабаха – Мерітта синдром.

ТРОМБОПЕНІЯ – зменшення кількості тромбо-
цитів у крові; Т. може бути зумовлена недостатнім утво-
ренням тромбоцитів, їх секвестрацією в селезінці, при-
швидшеним руйнуванням, інтенсивною утилізацією або 
розведенням внаслідок гіперволемії.

ТРОМБОПІЛЕБЛЕБІТ – див.: Піле флебіт.
ТРОМБОПЛАЗМА – нативна плазма, збагачена 

тромбоцитами.
ТРОМБОПЛАСТИН – див.: Тромбокіназа.
ТРОМБОПЛАСТИН ТКАНИННИЙ – див.: Тка-

нинний фактор.
ТРОМБОФІЛІЯ – патолоґічний стан, що розви-

вається внаслідок аномалій системи гемостазу та роз-
ладів гемореолоґії; характеризується високим ризиком 
утворення тромбів; основні види Т.(за. З.С. Баркаганом): 
1. Гемореолоґічні форми: 1.1. Поліґлобулії, поліцитемії, 
синдроми підвищеної в’язкості крові. 1.2. Гемоґлобі-
нопатії, які характеризуються зниженням реформова-
ності еритроцитів. 1.3. Форми, пов’язані з гіпервіскоз-
ністю плазми (парапротеїнемії, гіперфібриноґенемії). 
2. Форми, зумовлені порушенням первинного (судин-
но-тромбоцитарного гемостазу). 2.1. Тромбоцитемії і 
гіпертромбоцитози (первинні і симптоматичні, в тому 
числі непластичні). 2.2. Форми з підвищеною спонтан-
ною аґрегацією і адгезивністю тромбоцитів або з підви-
щеною чутливістю до артаґоністів аґрегації (колаґену, 
АДФ, адреналіну, арахідонової кислоти), в тому числі 
синдром “липких” тромбоцитів. 2.3. Форми, пов’язані 
з гіперпродукцією і підвищеною мільтимерністю фак-
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тора Віллебранта, а також із зниженням антиаґрегатно-
го потенціалу плазми – тромботична тромбоцитопеніч-
на пурпура (хвороба Мошковиц), мікроанґіопатична ге-
молітична анемія. 3. Форми пов’язані з дефіцитом і/або 
аномаліями первинних фізіолоґічних антикоаґулянтів. 
3.1. Дефіцит і/або аномалія антитромбіну III. 3.2. Дефі-
цит і/або аномалія протеїну С. 3.3. Дефіцит і/або ано-
малія протеїну S. 3.4. Дефіцит і/або аномалія тромбомо-
дуліну. 3.5. Дефіцит і/або аномалія інгібітора зовнішньо-
го шляху зсідання крові. 3.6. Надлишок інгібітора про-
теїну С. 3.7. Дефіцит кофактора II гепарину. 3.8. Надли-
шок ґлікопротеїну, багатого гістидином – інгібітора ком-
плексу “плазмовий антитромбін – гепарин”. 4. Форми, 
пов’язані з дефіцитом або аномаліями плазмових фак-
торів зсідання крові та фібринолізу. 4.1. Аномалії факто-
ра V (Лейден), резистентність до активованого протеїну 
С. 4.2. Тромбоґенні дисфібриноґенемії.4.3. Дефіцит і/або 
аномалії плазміноґену. 4.4. Дефіцит і порушення вивіль-
нення тканинного активатора плазміноґену. 4.5. Високий 
рівень інгібіторів тканинного активатора плазміноґену. 
4.5. Високий рівень інгібіторів тканинного активатора 
плазміноґену. 4.6. Рідкісні форми: дефіцит фактора XII, 
плазмового прекалікреїну, високомолекулярного кіні-
ноґену. 5. Форми, пов’язані з підвищенням рівня і не-
достатньою інактивацією факторів зсідання. 5.1. Підви-
щення рівня і активації комплексу “тканинний фактор + 
фактор Ха + Са”, включаючи симптоматичні форми при 
гексозах, гіперліпідемії, атеросклерозі, вісцеральних ви-
дах раку. 5.2. Підвищення рівня фактора VIII. 5.3. Гі-
перфібриноґенемія. 6. Автоімунні і інфекційно-імунні 
Т. 6.1. Антифосфоліпідний синдром (первинний і вто-
ринний при системних імунних захворюваннях і пухли-
нах). 6.2. Т. при хворобі і синдромі Бехчета. 6.3. Т. при 
імунних тромбоваскулітах, включаючи медикаментоз-
ні форми (гепаринові тромботичні тромбоцитопенії). 
6.4. Т. при інфекційно-імунних захворюваннях: тром-
богемораґічні гарячки, гемолітико-уремічний синдром, 
інфекційний ендокардит, сепсис. 7. Паранеопластич-
ні форми. Гемостазіолоґічний синдром Труссо та інші. 
8. Метаболічні форми. 8.1. Цукровий діабет, діабетична 
анґіопатія. 8.2. Гіперліпідемії: вроджені, симптоматичні. 
8.3. Гіпергомоцистеїнемія (гомоцистеїнурія): ґенетич-
но зумовлена (рання) і набута симптоматична (пізня). 
8.4. Гіперурикемія: спадкова, вторинна. 9. Ятроґенні (в 
тому числі медикаментозні) форми. 9.1. Т. при катете-
ризації судин, стентуванні і шунтуванні судин, протезу-
ванні клапанів серця, імплантації кава-фільтрів, тромб-
ектомії 9.2. Медикаментозні форми: а) при вживанні 
естроґенних контрацептивів, б) форми, спричинені ге-
мостатичною терапією (концентрати факторів протром-
бінового комплексу, десмопресину та інші), в) форми, 
спричинені прийомом антикоаґулянтів: гепарин-індуко-
вана тромботична тромбоцитопенія, кумаринові тром-
ботичні некрози шкіри, г) тромбози при лікуванні ін-
гібіторами фібринолізу. 9.3. При трансплантації черво-
ного кісткового мозку (печінкова венооклюзійна хворо-
ба). 9.4. Тромбози при гемотерапії онколоґічних хвороб. 
10. Тромбози змішаного ґенезу.

ТРОМБОФЛЕБІТ – запалення вени з утворенням 
тромбу; тромбоз з вторинним флебітом.

ТРОМБОФЛЕБІТ МІҐРУЮЧИЙ – хронічний ре-
цидивуючий тромбофлебіт поверхневих вен кінцівок, 
який характеризується неодноразовим переміщенням 
запального процесу з однієї ділянки вени на іншу.

ТРОМБОЦИТА ҐІҐАНТСЬКОГО СИНДРОМ – 
див.: Бернара – Сульє синдром.

ТРОМБОЦИТА СІРОГО СИНДРОМ – недостат-
ність альфа-ґранул тромбоцитів, що призводить до кро-
вотеч; спостерігаються екхімози, петехії і носові крово-
течі, починаючи з дитячого віку.

ТРОМБОЦИТАСТЕНІЯ – див.: Ґланцмана тром-
бастенія.

ТРОМБОЦИТЕМІЯ – див.: Тромбоцитемія ідіопа-
тична.

ТРОМБОЦИТЕМІЯ ЕСЕНЦІАЛЬНА – див.: 
Тромбоцитемія ідіопатична.

ТРОМБОЦИТЕМІЯ ІДІОПАТИЧНА – хронічна, 
повільно проґресуюча мієлопроліферативна хвороба, 
яка належить до клональних аномалій плюрипотентних 
кровотворних клітин; хвороба, звичайно, розвивається 
у віці 50–70 років; характеризується стійким підвищен-
ням кількості меґакаріоцитів, збільшенням продукції 
тромбоцитів з різко вираженим тромбоцитозом без су-
путньої неопластичної проліферації клітин ґранулоци-
тарного і еритроцитарного ряду; значне збільшення чис-
ла тромбоцитів зумовлене їх інтенсивним утворенням; 
трива лість життя тромбоцитів, звичайно, нормальна; у 
літніх хворих надлишок тромбоцитів у поєднанні з де-
ґенеративними змінами судинних стінок може призво-
дити до тяжких кровотеч або тромбозів; хворі, як пра-
вило, скаржаться на слабкість, кровотечі, головний біль 
невизначеного характеру, парестезії та запаморочення; 
гемораґічний синдром, як правило, не тяжкий; збіль-
шення селезінки спостерігається в 60 % хворих, вона, 
як правило, виступає не більше, ніж на 3 см із-під краю 
ребер; інколи буває і збільшення печінки.

ТРОМБОЦИТЕМІЯ ПЕРВИННА – див.: Тромбо-
цитемія ідіопатична.

ТРОМБОЦИТИ – різновид формових елементів 
крові, які формуються з меґакаріоцитів, попередника-
ми яких є меґакаріобласти і промеґакаріоцити; у крові 
Т. мають овальну або округлу форму; діаметр нормаль-
них Т. – 3–4 мкм, мікроформи мають менший діаметр, 
макроформи – від 4 до 5,5 мкм і меґатромбоцити – по-
над 5,5 мкм; активовані Т. мають зірчасту форму з нит-
коподібними відростками – псевдоподіями; в Т. виді-
ляють 4 зони: ґлікокалікс (надмембранний шар), мем-
брану, ґель-зону (мактрикс) і зону орґанел; ґлікокалікс 
виконує функцію рецепторних білків; мембрана забез-
печує взаємодію Т. з факторами зсідання крові, вона є 
джерелом арахідонової кислоти і тромбопластину; біля 
внутрішнього шару мембрани є каналікулярна система, 
яка сполучає поверхню мембрани тромбоцитів з цитоп-
лазмою; гель-зона містить мітохондрії, а також активні 
мікрофіламенти, що виконують функцію контрактильної 
системи; у зоні орґанел розрізняють α-, β-, δ- і σ-ґрану-

 ТРОМБОФЛЕБІТ – ТРОМБОЦИТИ
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ли; у Т. виявлені: фактор, який пришвидшує перетворен-
ня протромбіну в тром бін; фактор, який пришвидшує 
перетворення фібриноґену у фібрин; тромбо пластин; 
антигепариновий фактор; тромбоцитарний фібриноґен; 
антифібринолі тичний фактор; активатор фібринолізу; 
тромбостерин; серотонін; фібриностабі лізуючий фак-
тор; тромбоксан А2.

ТРОМБОЦИТОДИСТРОФІЇ – див.: Тромбоцито-
патії.

ТРОМБОЦИТОЗ – збільшення кіль кості тромбо-
цитів у крові.

ТРОМБОЦИТОЛІЗ – процес розпаду тромбо-
цитів.

ТРОМБОЦИТОЛІЗИН – див.: Фактор VІІІ.
ТРОМБОЦИТОПАТІЇ – патолоґічні стани, які ха-

рактеризуються дефектами утворення тромбоцитарно-
го тромбу та кровотечами внаслідок зменшення числа 
тромбоцитів або порушення їх функції навіть при нор-
мальному числі.

ТРОМБОЦИТОПАТІЇ СПАДКОВІ – група захво-
рювань з помірною кровоточивістю, які розглядаються 
як порушення каскадної активації тромбоцитів; Т. с. мо-
жуть бути зумовлені зменшенням вмісту АДФ у щільних 
ґранулах тромбоцитів (дефіцит резервного пула), нездат-
ністю виробляти тромбоксан А з арахідонової кислоти, 
що звільняється із фосфоліпідів мембран стимульованих 
тромбоцитів, або нездатністю тромбоцитів нормально 
реаґувати на дію тромбоксана А2; для всіх цих аномалій 
характерні дві загальні особливості: 1) порушення або 
відсутність аґрегації тромбоцитів при дії колаґену, ад-
реналіну або низьких концентрацій АДФ і 2) нормальна 
аґрегація після дії АДФ у високій концентрації.

ТРОМБОЦИТОПЕНІЯ – патолоґічний стан, який 
характеризується зниженням вмісту тромбоцитів у 
крові – менше 150000 в 1 мкм (150·109/л); Т. може бути 
самостійним захворюванням або симптомом ряду пато-
лоґічних станів.

ТРОМБОЦИТОПОЕЗ – процес утворення тром-
боцитів.

ТРОМБОЦИТОПОЕТИНИ – гуморальні речови-
ни, які стимулюють утворення тромбоцитів.

ТРОМОМАНІЯ – див.: Делірій алкогольний.
ТРОМОФОБІЯ – боязнь появи тремтін ня при сто-

ронніх людях.
ТРОМОФОНІЯ – форма дистонії, яка характери-

зується дрижанням голосу.
ТРОП- (тропо-, -троп, -тропія; грец. tropos – пово-

рот, направлення, спосіб дії; tropē – поворот, напрям, 
зміна) – частина складних слів, яка означає «напрям 
дії», «спосіб дії».

-ТРОП – див.: Троп-.
ТРОПІЗМ ВІРУСІВ – властивість окремих вірусів 

уражати переважно ті чи інші орґани або тканини інфі-
кованого ними орґанізму.

ТРОПІЧНА ПАХОВА ҐРАНУЛЬОМА – див.: Ґра-
нульома венерична.

ТРОПІЧНИЙ – такий, що стосується тропіків, влас-
тивий тропікам.

ТРОПІЧНІ ХВОРОБИ – хвороби, поширені серед 
населення в місцевостях з тропічним або субтропічним 
кліматом; Т. х. поділяються заразні і незаразні.

Т. Х. ЗАРАЗНІ – інфекційні і паразитарні (інвазивні) 
захворювання, які є ендемічними для тропіків; найбільш 
поширеними серед них є: вірусні захворювання – жовта 
гарячка, флеботомна гарячка, денґе, тропічні комарині 
вірусні гарячки; рикетсіози – цуцуґамуші, марсельська 
гарячка, плямиста гарячка Скалистих ґір; бактеріальні 
хвороби – бартонельоз, меліоїдоз, кліщовий поворотний 
тиф, пінта, фрамбезія, беджель; мікози – грибкові захво-
рювання шкіри, мадурська ступня, хромомікоз; протозой-
ні захворювання – малярія, трипаносомози, лейшманіози; 
гельмінтози – анкіло стомідози, шистосоматози, дракун-
кульоз, філяріатози; ентомози – саркопсильоз і міази.

Т. Х. НЕЗАРАЗНІ – хвороби, які пов’язані з впли-
вом жаркого клімату; хвороби харчування; ураження, 
які виникають при контакті людини з отруйними тва-
ринами, що живуть у тропіках, а також деякі ґенетичні 
аномалії, властиві жителям тропіків.

ТРОПІЯ [грец. tropē обертання] – відхилення ока 
від нормального положення, коли обидва ока не заплю-
щені або непокриті.

-ТРОПІЯ – див.: Троп-.
ТРОТТЕРА (W. B. L. TROTTER) СИНДРОМ – 

симптомокомплекс, який включає в себе три основних 
симптоми, які роз виваються на одному боці: зниження 
слуху, біль (головний, у вусі, нижній щелепі та язиці), 
нерухомість половини м’якого піднебіння; звичайно, 
Т. с. розвивається при злоякісних пухлинах, які локалі-
зуються в боковій стінці носоглотки, глоткового отвору 
євстахієвої труби, у місці прикріплення м’яза, підніма-
ючого м’яке піднебіння і внутрішнього крилоподібного 
м’яза, а також стовбура третьої, нижньощелепної галуз-
ки трійчастого нерва.

ТРОТТЕРА (W. B. L. TROTTER) ТРІАДА – див.: 
Троттера синдром.

ТРОФ- (трофо-, -троф, -трофія; грец. trophē – жив-
лення) – частина складних слів, яка означає належність 
до живлення.

-ТРОФ – див.: Троф-.
ТРОФЕДЕМА – див.: Нонне – Мілроя синдром.
ТРОФІКА – 1) процес надходження в орґанізм по-

живних речовин, потрібних для його нормальної жит-
тєдіяльності; 2) сукупність процесів живлення клітин і 
позаклітинних елементів різних тканин, який забезпечує 
ріст, дозрівання, збереження структури і функції орґанів 
і тканин всього орґанізму в цілому.

ТРОФІКА НЕРВОВА – вплив нервової системи на 
постачання орґанам і тканинам орґанізму поживних ре-
човин, на перехід цих речовин з крові і тканинної ріди-
ни в тканини, на їхнє засвоєння і перетворення.

ТРОФІЧНИЙ – такий, що стосується трофіки, жив-
лення, харчування, або залежить від них, від кровопос-
тачання, від місцевих умов (в орґанізмі) живлення.

ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ – виразки нейроґенно-тро-
фічного походження, які відрізняються торпідним пе-
ребігом, схильністю до рецидивування і резистент ністю 

 ТРОМБОЦИТОДИСТРОФІЇ – ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ 



1047

до консервативного лікування; провідним у патоґенезі 
Т. в. є різке зниження кровотоку в мікросудинах ураже-
ної частини тіла.

ТРОФІЧНІ ПОРУШЕННЯ – патолоґічні фізико-
хімічні та морфолоґічні зміни в клітинах і тканинах, які 
є наслідком порушення постачання живильних речовин 
до клітин і елементів тканини, утилізації цих речовин, 
процесів їх асиміляції і дисиміляції, а також процесів 
видалення кінцевих та проміжних продуктів обміну ре-
човин із клітин і тканин.

ТРОФІЯ [грец. trophē – живлення, харчування] – 
частина складних слів, що означають їх зв’язок з їжею 
чи харчуванням.

ТРОФО- – див.: Троф-.
ТРОФОБЛАСТ – зовнішня клітинна маса зародка; 

Т. утворює суцільний клітинний покрив усього зарод-
кового комплексу, у подальшому формує епітеліальний 
покрив ворсинок хоріона, а з часом – ворсинок плацен-
ти; функції Т. (диференційованого із нього хоріально-
го епітелію): забезпечення імплантації зародка шляхом 
вироблення протеолітичних ферментів, які лізують тка-
нини ендометрію; забезпечення двобічного ґазообміну 
з кров’ю матері, а також живлення зародка і його звіль-
нення від продуктів обміну; бере участь у виробленні 
гормонів, які забезпечують підтримку необхідного стану 
яєчника і ендометрію під час вагітності; дозволяє збере-
гти імуногомеостаз у системі мати – плід.

ТРОФОБЛАСТИЧНА ПУХЛИНА ПЛАЦЕНТАР-
НОЇ ПЛОЩАДКИ – патолоґічний процес, що нале-
жить до групи трофобластичних хвороб вагітності; ха-
рактеризується глибокою інвазією хоріального епітелію, 
переважно цитотрофобласта, у міометрій, в якому роз-
міщується у вигляді полів, острівців і тяжів значних роз-
мірів; клітини хоріального епітелію розміщені між ок-
ремими м’язовими клітинами і між пучками останніх, а 
не інфільтрують їх; у більшості хворих спостерігається 
аменорея та збільшення матки.

ТРОФОБЛАСТИЧНІ ХВОРОБИ ВАГІТНОСТІ – 
новоутворення трофоблас тичного походження, які мо-
жуть супроводжувати внутрішньо- і позаматкову вагіт-
ність; до Т. х. в. належать пухирний занесок, інвазивний 
пухирний занесок, хоріонепітеліома, трофобластична 
пухлина плацентарної площадки.

ТРОФОНЕВРОЗ – див.: Акродинія.
ТРОХАНТЕРИТ – запалення великого вертлюга 

стегнової кістки.
ТРОХЛЕАРНИЙ – такий, що стосується блока; бло-

ковий.
ТРОХО- (грец. trochos – колесо, коло) – частина 

складних слів, яка означає «такий, що має округлу фор-
му», «такий, що обертається».

ТРОХОСКОПІЯ – рентґенолоґічне дослідження в 
позиції лежачи; пучок рентґенівського випромінюван-
ня спрямований вертикально знизу вгору.

ТРОХОЦЕФАЛІЯ – аномалія розвитку, яка харак-
теризується формуванням круглої голови.

ТРОЯНОВА (А. А. ТРОЯНОВ) СИМП ТОМ – су-
хий нестерпний кашель, зумовлений втягненням у па-

толоґічний процес плеври; ознака піддіафраґмального 
абсцесу.

ТРУАЗЬЄ (E. TROISIER) СИМПТОМ – збільшен-
ня надключичних лім фатичних вузлів; можлива ознака 
зло якісної пухлини в середостінні або в черевній по-
рожнині.

ТРУАЗЬЄ – АНО – ШОФФАРА (E. TROISIER – 
V. CH. HANOT – A. M. E. CHAUFFARD) СИНД-
РОМ – див.: Гемохроматоз.

ТРУЕЛЛЯ – ЖЮНЕ (N. A. TROELL – R. M. JU-
NET) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який характе-
ризується акромеґалією, токсичним зобом (звичайно, 
вузлуватим), дифузним гіперостозом кісток склепіння 
черепа та порушенням вуглеводного обміну; хворі скар-
жаться на головний біль, часто постійний і інтен сивний, 
частіше всього в потиличній ділянці, зміну форми об-
личчя, збільшення розмірів носа, нідбрівних дуг, вух, 
язика, кінцівок, подразливість, інколи схуднення, а та-
кож спрагу, яка поєднується з поліурією.

ТРУНЕЧЕКА (K. TRUNEĈEK) СИМПТОМ – 
пульсація підключичної артерії в ділянці прикріплення 
груднино-ключично-соскоподібного м’яза; ознака ате-
росклерозу аорти.

ТРУНЦИТ – ураження симпатичного стовбура, пе-
реважно запальної природи; виникнення Т. частіше зу-
мовлене гост рою або хронічною інфекцією, травмами, 
інколи інтоксикаціями та пухлинами; клінічна картина 
характеризується вираженою поліморфністю.

ТРУНЦИТ СИМПАТИЧНИЙ – див.: Трунцит.
ТРУП – тіло людини після її біолоґічної смерті.
ТРУПНЕ ЗАДУБІННЯ – ущільнення та укорочен-

ня скелетних м’язів; Т. з. починає проявлятися через 2–4 
години після зупинки серцебиття, досягає максимальної 
вираженості до кінця першої доби посмертного періо-
ду і самовільно закінчується на 3–4 добу; розвиток Т. з. 
ґрунтується на порушенні реосинтезу АТФ і накопичен-
ні молочної кислоти.

ТРУПНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ – процес пониження 
температури трупа до рівня температури оточуючого 
середовища.

ТРУПНИЙ ВІСК – див.: Жировіск.
ТРУПНІ ЗМІНИ – див.: Посмертні зміни.
ТРУПНІ ПЛЯМИ – забарвлення шкі ри трупа 

внаслідок стікання та скупчення крові в нижчерозміще-
них ділянках тіла; Т. п. починають формуватися через 
2–4 години після зупинки серцевої діяльності; розріз-
няють 3 стадії розвитку Т. п.: гіпостаз (від їх появи до 
12– 14 годин посмертного періоду), дифузія, або стаз 
(від 12–14 години до кінця першої доби), та імбібіція 
(більше однієї доби).

ТРУПНІ ЯВИЩА – див.: Посмертні зміни.
ТРУССО (A. TROUSSEAU) ГІДРОЦЕФАЛІЧ-

НИЙ КРИК – див.: Гідроцефалічний крик.
ТРУССО (A. TROUSSEAU) СИМПТОМ (1) – чер-

во ний демоґрафізм після подразнення шкіри тупим 
предметом; навколо ліній дермоґрафізму появляються 
червоні плями; можлива ознака запального захворюван-
ня мозку або мозкових оболонок.
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ТРУССО (A. TROUSSEAU) СИМПТОМ (2) – при 
стисканні нервово-судинного пучка верхньої кінцівки 
спостерігається судома кисті, що надає їй форму «руки 
акушера»; ознака спазмофілії та тетанії.

ТРУССО (A. TROUSSEAU) СИНДРОМ – тром-
бофлебіт, який виникає у хворих з вісцеральною кар-
циномою; спостерігається спонтанний тромбофлебіт, 
часто міґруючого характеру; симптоми тромбофлебіту, 
звичайно, зникають тільки після оперативного видален-
ня пухлини.

ТРЬОХСИМПТОМНА ХВОРОБА ҐУЖЕРО – 
див.: Ґужеро – Дюперра трьохсимптомний синдром.

ТСУТСУҐАМУШІ – див.: Цуцуґамуші.
ТУБ- (тубо-; лат. tuba – труба) – частина складних 

слів, яка означає «труба, трубка», «такий, що належить 
до слухової труби», «такий, що належить до маткової 
труби».

ТУБАРНИЙ – такий, що стосується маткової труби.
ТУБЕРКУЛ- (туберкуло-; лат. tuberculum – горбик) – 

частина складних слів, яка означає належність до ту-
беркульозу.

ТУБЕРКУЛІН – препарати, які отримують із міко-
бактерій туберкульозу різних видів і застосовуються для 
постановки алерґічних діаґностичних проб, а також з лі-
кувальною метою.

ТУБЕРКУЛІНОВА АЛЕРҐІЯ – підвищена чут-
ливість орґанізму до мікобактерій туберкульозу або про-
дуктів їх життєдіяльності.

ТУБЕРКУЛІНОДІАҐНОСТИКА – вивчення інфі-
кованості орґанізму мікобактеріями туберкульозу, а та-
кож реактивності орґанізму інфікованих або вакцинова-
них людей, яке ґрунтується на застосуванні туберкулі-
нових проб.

ТУБЕРКУЛОЇД МЕЖОВИЙ – див.: Лепра приме-
жово-туберкулоїдна.

ТУБЕРКУЛОЇД ПОЛЯРНИЙ – див.: Лепра тубер-
кулоїдна.

ТУБЕРКУЛОЇД РОЗАЦЕОПОДІБНИЙ – дисемі-
нована форма туберкульо зу шкіри; на фоні розацео-
подібного почервоніння і телеанґіектазій розміщені ро-
жевувато-коричневі папули з пустулами в центрі, які 
підсихають до кірочки; після відторгнення кірочок за-
лишаються рубчики.

ТУБЕРКУЛОМА – патолоґічне утворення, яке являє 
собою округле, чітко обмежене вогнище, що складається 
із щіль них казеозних мас, відмежованих від оточуючої, 
звичайно, неураженої тканини тонкою сполучнотканин-
ною капсулою; Т. поділяються на солітарні з гомоґенними 
або шаруватими казеозними масами, а також конґломе-
ратні, які складаються із казеозних вогнищ, що злилися; 
Т. розвиваються на фоні відносно високої резистентності 
орґанізму до туберкульозу; частіше всього Т. виявляють у 
легенях, рідкісніше в нирках і головному мозку.

ТУБЕРКУЛОМА ЛЕГЕНІ – клінічна форма 
Т. орґанів дихання, яка характеризується наявністю у 
легені округлих утворень (одного або кількох) різної ве-
личини; туберкулома розміщується частіше всього в 1-, 
2- або 6-му сеґментах, безпосередньо під плеврою або 

в більш глибоких відділах легені; за будовою може бути 
солітарною, шаруватою і конґломератною.

ТУБЕРКУЛЬОЗ – хронічна рецидивуюча інфек-
ція, яка спричинюється Myco bac terium tuberculosis, 
M. bovis i M. africa num; збудники Т. належать до ро-
ду Myco bacterum, родини Mycobacteriaceae, порядку 
Actinomycetales; джерелами збудників інфекції є хво-
ра Т. людина, а також хворі Т. тварини; мікобактерії 
Т. можуть потрапляти в орґанізм через верхні дихальні 
шляхи, інколи через слизові оболонки та пошкоджену 
шкіру; спостерігається підвищення захворюваності на 
Т.; основними причинами підвищення захворюванос-
ті та смертності від Т. є: 1) погіршення життєвого рів-
ня, 2) різке збільшення міґрації великих груп населення, 
3) зниження рівня протитуберкульозних заходів, 4) по-
частішання випадків Т., викликаного лікарсько-стійкими 
мікобактеріями, 5) втрата «керованості» Т. в умовах ве-
ликого резервуару туберкульозної інфекції та високої ін-
фікованості населення; розрізняють такі стадії Т.: 1) пер-
винне інфікування; 2) латентна, або прихована інфекція; 
3) рецидивуючий Т. дорослоґо типу; найчастіше уража-
ються легені, але можливе ураження й інших орґанів; 
ознаки патоморфозу Т. в останній час: переважання спе-
цифічних ексудативно-некротичних процесів, інфільтра-
тивних форм Т., з масивним розпадом та ґіґантськими 
кавернами, казеозної пневмонії та плевритів.

Т. АБДОМІНАЛЬНИЙ – туберкульо з  ні ураження 
орґанів травної системи (стравоходу, шлунка, кишеч-
ника), очеревини, лімфатичних вузлів брижі та лімфа-
тичних вузлів заочеревинного простору, а також тубер-
кульозне ураження печінки, селезінки, підшлункової за-
лози; Т. а. відрізняється значним поліморфізмом клініч-
ної картини.

Т. ВТОРИННИЙ – Т., який розвива ється в осіб, що 
перенесли первинний Т.

Т. ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ – захворювання 
орґанів дихання, яке спричинюється мікобактеріями Т.; 
Т. д. с. може бути первинним, тобто розвиватися внаслі-
док проникнення, частіше аероґенним шляхом, збудника 
Т. в орґанізм людини, не інфікованої мікобактеріями Т., і 
вторинним – розвивається внаслідок реактивації старих 
туберкульозних вогнищ або, рідкісніше, внаслідок ек-
зоґенної суперінфекції; первинний Т. д. с. частіше вини-
кає в дитячому і юнацькому віці, проявляється первин-
ним туберкульозним комплексом, Т. внутрішньогрудних 
лімфатичних вузлів, плевритом, а також вогнищевим, 
інфільтративним і десимінованим Т.; вторинний частіше 
виникає в зрілому віці; при цьому зустрічається вогни-
щевий, інфільтративний, дисемінований Т. легень, ту-
беркулома, Т. внутрішньогрудних лімфатичних вузлів 
та туберкульозний плеврит.

Т. ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРҐАНІВ – туберку-
льозний процес у статевих орґанах жінок, звичайно, є 
вторинним і виникає внаслідок гематоґенної або лім-
фоґенної дисемінації збудників інфекції з первинного 
вогнища будь-якої локалізації; найчастіше уражають-
ся ампули і торочки маткових труб; звідси процес по-
ширюється по матковій трубі на її брижу, ендометрій, 
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міометрій, а також на яєчник; ураження шийки матки, 
піхви і вульви є дуже рідкісними формами Т. ґеніталій і, 
звичайно, спостерігаються в поєднанні з ураженням ен-
дометрію; у маткових трубах формуються запальні ут-
ворення, розвивається спайковий процес, порушується 
їх прохідність; Т. яєчників проявляється формуванням у 
них туберкульозних ґранульом різного розміру з наступ-
ним їх фіброзуванням.

ТУБЕРКУЛЬОЗ КІСТКОВО-СУГЛОБОВИЙ – 
форма Т. з переважним ураженням кісток і суглобів; 
Т. к.-с. є специфічним захворюванням, яке виникає в 
умовах гематоґенної дисемінації туберкульозного про-
цесу; основними локалізаціями Т. кісток і суглобів є 
хребет, колінний суглоб, кульшовий суглоб; розрізняють 
три фази розвитку патолоґічного процесу: преартритич-
ну (преспондилітичну), артритичну (спондилітичну) і 
постартритичну (постспондилітичну); характеризується 
тривалим перебігом з виникненням вогнищ сирнистого 
некрозу в епіфізах і метафізах, руйнуванням суглобових 
хрящів, утворенням зовнішніх нориць.

Т. ЛЕГЕНЬ ВОГНИЩЕВИЙ – клінічна форма Т., 
яка характеризується обмеженим, переважно продуктив-
ним запальним процесом.

Т. ЛЕГЕНЬ ДИСЕМІНОВАНИЙ – клінічна форма 
Т., яка характеризується утворенням множинних вогнищ 
різної величини, виникнення яких пов’язане з розсію-
ванням мікобактерій Т. в орґаніз мі, частіше гематоґен-
ним, рід кісніше лімфоґенним шляхом.

Т. ЛЕГЕНЬ ДИСЕМІНОВАНО-ГЕМАТОҐЕН-
НИЙ – дисемінований Т., який виник внаслідок гема-
тоґенного поширення збудників інфекції.

Т. ЛЕГЕНЬ ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ – клінічна фор-
ма Т., яка характеризується наявністю туберкульозного 
інфільтрату, що являє собою бронхопневмонічний за-
пальний фокус у легені, з казеозним некрозом у центрі.

Т. ЛЕГЕНЬ КАВЕРНОЗНИЙ – клінічна форма Т., 
яка характеризується наявністю сформованої каверни 
при відсутності вираженого перифокального запалення, 
обширної бронхоґенної дисемінації та фіброзних змін в 
оточуючій каверну легеневій тканині; каверни можуть 
бути пневмоґенними, які утворилися на місці інфіль-
тративно-пневмонічного процесу, і бронхоґенними, які 
сформувалися в ділянці уражених бронхів.

Т. ЛЕГЕНЬ МІЛІАРНИЙ – форма дисеміновано-
гематоґенного Т. легень, яка характеризується рівно-
мірним висипом у легенях дрібних просоподібних гор-
биків – туберкульозних ґранульом та ґенералізацією 
процесу з ураженням багатьох орґанів і систем; у ле-
генях виявляються симетрично розміщені множин ні 
дрібні ґранульоми переважно продуктивного, продук-
тивно-ексудативного або ексудативно-некротичного ха-
рактеру.

Т. ЛЕГЕНЬ ФІБРОЗНО-КАВЕРНОЗНИЙ – де-
структивна форма Т., яка характеризується наявністю 
каверни або каверн з вираженою фіброзною капсулою 
та фіброзними змінами в оточуючій каверну легеневій 
тканині; каверни частіше локалізуються в 1-, 2- або 6-му 
сеґменті однієї або обох легень.

Т. ЛЕГЕНЬ ЦИРОТИЧНИЙ – клінічна форма Т., 
яка характеризується розростаннями грубої сполучної 
тканини в легенях і плеврі з вираженим переважанням 
фіброзних змін над специфічними.

Т.  ЛІМФАТИЧНИХ  ВУЗЛІВ  ВНУТРІШ -
НЬОГРУДНИХ – самостійна форма локального Т. або 
компонент первинного туберкульозного комплексу, коли 
первинний афект у легенях відсутній або дуже малий, 
а домінує ураження лімфатичних вузлів; уражаються 
переважно бронхолегеневі лімфатичні вузли серед ньої 
частки правої легені, язичкового сеґмента та верхніх 
часток легень; при цьому в лімфатичних вузлах форму-
ються вогнища казеозного некрозу, які займають інколи 
всю тканину лімфатичного вузла.

Т. ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ – 
Т. лімфатичних вузлів може бути самостійною формою 
захворювання або поєднуватися з іншими формами Т; 
розрізняють локалізований і ґенералізований Т. л. в. п.; 
залежно від патоморфолоґічної картини виділяють гі-
перпластичну, фіброзно-казеозну і фіброзну форми ту-
беркульозного лімфаденіту; при гіперпластичній формі 
в лімфатичному вузлі на фоні проліферації клітин лім-
фоїдної тканини виявляють туберкульозні ґранульоми, 
інколи з казеозним некрозом; фіброзно-казеозна форма 
характеризується наявністю вогнищ казеозного некрозу, 
які інколи займають весь лімфатичний вузол; фіброзна 
форма туберкульозного лімфаденіту поряд з заживлен-
ням і розсмоктуванням туберкульозних вогнищ і ґрану-
льом характеризується розвитком сполучної тканини.

Т. НИРОК – форма позалегеневого Т., яка характери-
зується ураженням нирок; розрізняють такі форми Т. ни-
рок: Т. ниркової паренхіми, туберкульозний папіліт, кавер-
нозний Т. нирки, фіброзно-кавернозний Т. нирки, ниркові 
казеоми або туберкуломи, туберкульозний піонефроз.

Т. ОЧЕЙ – форма Т. з переважним ураженням очей; 
залежно від патоґенезу виділяють метастатичний (гема-
тоґенно-дисемінований) Т. о. і туберкульозно-алерґічні 
ураження; до метастатичних форм Т. о. належать хоріо-
ретиніт, передній увеїт (іридоцикліт), кератит, склерит 
і Т. придатків ока (кон’юнктиви повік, сльозопровід-
них шляхів та ін.); до туберкульозно-алерґічних ура-
жень належать фліктенульозний кератокон’юнктивіт, 
кон’юнктивіт і кератит, епісклерит, іридоцикліт або пе-
редній туберкульозно-алерґічний увеїт.

Т. ПЕРВИННИЙ – період розвитку Т., який триває 
від часу проникнення в орґанізм мікобактерій до повного 
заживлення вогнища; характерна висока чутливість тка-
нин до мікобактерій та їх токсинів, що зумовлює мож-
ливість розвитку токсико-алерґічних тромбоваскулітів, 
схильність до ґенералізації процесу; у процесі форму-
вання вогнищ первинного Т. може спостерігатися лімфо-
гематоґенна дисемінація з утворенням туберкульозних 
вогнищ у різних орґанах – кістках, нирках та ін.; зажив-
лення вогнищ Т. п. супроводжується імунною перебудо-
вою орґанізму, зникненням алерґії, набуттям імунітету.

Т. ПОЗАЛЕГЕНЕВИЙ – форми Т. різ ної локалізації, 
крім Т. орґанів дихання; особливістю Т. п. є ендоґенне 
(гематоґенне, лімфоґенне) інфікування орґанів при наяв-
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ності циркулюючих у крові мікобактерій Т.; особливості 
архітектоніки мікроциркуляторного русла та порушен-
ня мікроциркуляції сприяють за тримці мікобактерій Т. у 
тканинах і розвитку запальної реакції в різних орґанах.

ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОВИПУСКАЛЬНОГО КА-
НАЛУ – ураження сечовипускального каналу, яке роз-
вивається у хворих Т. сечового міхура і специфічним 
простатитом; слизова оболонка з явищами набряку, в 
ній розвиваються туберкульозні ґранульоми та вираз-
кування.

Т. СЕЧОВОГО МІХУРА – форма позалегеневого Т.; 
виникає при проґресуванні Т. нирок; туберкульозні гор-
бики, інфільтрати частіше за все утворюються навколо 
отворів сечоводів; на слизовій оболонці, яка стає потов-
щеною, набряклою, можуть формуватися виразки; при 
цьому поряд з епітеліоїдно-ґіґантоклі тин ною реакцією 
спостерігається виражена лімфоцитарна інфільтрація; 
рубцювання тканин призводить до зморщування сечо-
вого міхура та різкого зменшення його об’єму.

Т. СЕЧОВОДУ – форма позалегеневого Т.; виникає 
вторинно, лімфоґенно або внаслідок контакту з інфі-
кованою сечею; стінки сечоводу потовщені, спостері-
гається їх повнокрів’я, лімфоцитарна інфільтрація та 
набряк тканин; на слизовій оболонці сечоводу форму-
ються туберкульозні ґранульоми і виразки; найчастіше 
уражається передміхуровий від діл сечоводу (тазова час-
тина), на другому місці стоїть ураження мисково-сечо-
водного сеґмента.

Т. ШКІРИ – форма Т. з переважним ураженням 
шкіри; розрізняють локалізовані та дисеміновані фор-
ми Т. ш.; до лока лізованих форм належать первинний 
Т. ш. (туберкульозний шанкр), туберкульо з ний вовчак 
(Т. ш. люпозний), коліквативний, бородавчастий Т. ш., 
міліарно-виразковий Т. ш.; до дисемінованих – гострий 
міліарний Т. ш., дисемінований міліарний Т. обличчя, 
розацеоподібний туберкулоїд, папулонекротичний Т. ш., 
ущільнена еритема і лишай золотушних.

Т. ШКІРИ БОРОДАВЧАСТИЙ – локалізована фор-
ма Т. шкіри; розвивається частіше внаслідок суперінфек-
ції; процес починається з появи щільного дріб ного небо-
лючого вузлика рожевувато-синюшного кольору, який ут-
ворений туберкульозною ґрануляційною тканиною і ото-
чений перифокальними запальними інфільтратами; вуз-
лик збільшується в розмірах з наступним формуванням 
трьох зон: запальної облямівки, інфільт рова ного вінчика 
та в центрі – зроговілих бородавчастих розростань.

Т. ШКІРИ КОЛІКВАТИВНИЙ – див.: Скрофуло-
дерма.

Т. ШКІРИ ЛІХЕНОЇДНИЙ – дисемі нована фор-
ма Т. шкіри, яка характеризується появою папульозно-
го висипу, що розміщується на шкірі тулуба, розгиналь-
них поверхнях кінцівок; первинним елементом висипу 
є неболючий м’який вузлик (папула); висипи схильні 
до групування; гістолоґічно процес характеризується 
поєднанням туберкульозних і неспецифічних елемен-
тів запалення.

Т. ШКІРИ ЛЮПОЗНИЙ – форма Т. ш., яка харак-
теризується локалізацією патолоґічного процесу пере-

важно на обличчі, тривалим перебігом, деформацією 
тканин, що виникає внаслідок рубцювання інфільтрату 
і призводить до спотворювання; первинним елементом 
Т. ш. л. є горбик або люпома, які розміщені частіше за 
все у верхньому і середньому шарах дерми; зустріча-
ються і дифузні форми, при яких лімфоцитарна інфіль-
трація зі скупченням епітеліоїдних та ґіґантських клітин 
типу Пирогова – Ланґханса поширюється на всі шари 
дерми; під ді єю різних факторів, у першу чергу травми, 
туберкульозні вогнища можуть виразкуватися; внаслідок 
схильності люпом до периферійного росту і злиття утво-
рюються поверхневі плоскі інфільт ра ти; часто елементи 
Т. ш. л. значно підвищуються над рівнем шкіри, виника-
ють гіпертрофічні і навіть пухлиноподібні форми.

Т. ШКІРИ МІЛІАРНИЙ ГОСТ РИЙ – дисемінована 
форма Т. шкіри, яка є проявом загального міліарного Т.; 
характеризується висипами на шкірі тулуба та кінцівок 
папул рожевувато-ціанотичного кольору, у центрі яких 
виникають поверхневі виразки; можуть формуватися ло-
кальні некрози дерми та епітелію без запальної реакції.

Т. ШКІРИ МІЛІАРНО-ВИРАЗКОВИЙ – локалізо-
вана форма Т. шкіри, яка розвивається екзоґенно в ба-
циловиділювачів внаслідок самозараження; най частіше 
патолоґічний процес локалізується на шкірі навколо 
природних отворів; характеризується появою дрібних 
жовтувато-червоних вузликів, які швидко виразкують-
ся, зливаються між собою і утворюють поверхневі дуже 
болючі  виразки.

Т. ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ МІЛІАРНИЙ ДИСЕМІ-
НОВАНИЙ – дисемінована форма Т. шкіри; характе-
ризується виникненням на шкірі обличчя, інколи шиї, 
окремих неболючих вузликів рожевого або бурого коль-
ору, які можуть розсмоктуватися безслідно, а у випадках 
виразкування формувати рубчик.

Т. ШКІРИ ПАПУЛОНЕКРОТИЧНИЙ – дисеміно-
вана форма Т. шкіри; характеризується висипами, які си-
метрично розміщуються на шкірі обличчя, грудної кліт-
ки, розгинальних поверхнях верхніх та нижніх кінцівок, 
і являють собою округлі папули розміром 2–3 мм; папу-
ла складається з епітеліоїдних, лім фоїдних і ґіґантських 
клітин типу Пирогова – Ланґханса; у центрі папули ви-
никає своєрідна пустула, яка містить некротичні маси, 
що підсихають до кірочки; після відторгнення кірочок 
залишаються дрібні поверхневі депіґментовані «штам-
повані» рубчики.

Т. ШКІРИ ПЕРВИННИЙ – локалізована форма 
Т. шкіри; виникає, головним чином, у немовлят, але мо-
же зустрічатися і в дорослих; характеризується розвит-
ком на шкірі пустул, ерозій або виразок з дещо ущіль-
неними краями; процес на шкірі супроводжується збіль-
шенням реґіонарних лімфатичних вузлів, які нагною-
ються і розкриваються; у виділеннях із виразок та лім-
фатичних вузлів виявляються мікобактерії Т.

ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КОМПЛЕКС ПЕРВИН-
НИЙ – форма туберкульозу орґанів дихання; характе-
ризується специфічним ураженням ділянки легені (пер-
винний афект), реґіонарного лімфатичного вузла (ту-
беркульозний лімфаденіт) і лімфатичних судин (туберку-
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льозний лімфанґіт); первинний афект частіше формуєть-
ся у 2–5 сеґментах легень під плеврою у вигляді вог-
нища казеозного бронхіоліту або альвеоліту; навколо 
вогнища казеозного некрозу є шар спе цифічної ґрану-
ляційної тканини, яка складається з епітеліоїдних, лім-
фоїдних і ґіґантських клітин Пирогова – Ланґханса.

ТУБЕРКУЛЬОЗНІ ҐРАНУЛЬОМИ – специфічна 
для Т. форма запальної реакції; Т. г. мають округлу фор-
му, розміри їх досягають величини зерен проса, але мо-
жуть бути і більшими; залежно від реактивності орґаніз-
му ґранульоми можуть бути ексудативними, які скла-
даються переважно із лімфоїдних клітин, ексудативно-
продуктивними, продуктивними і некротичними; типові 
продуктивні Т. г. складаються з епітеліоїдних клітин та 
ґіґантських клітин Пирогова – Ланґханса, а також роз-
міщених на периферії лімфоїдних клітин; інколи у цен-
трі ґранульоми формується вогнище казеозного некро-
зу; ґранульоми можуть зливатися, утворюючи вогнища, 
в яких розрізняються елементи строми окремих ґрану-
льом, що їх складають; при заживленні на місці ґрану-
льоми розвивається невеликий рубчик неправильної 
павукопо дібної форми.

ТУБО- – див.: Туб-.
ТУБО-ОВАРІАЛЬНИЙ – такий, що стосується мат-

кової труби і яєчника.
ТУБООТИТ – див.: Євстахіїт.
ТУБУЛ- (тубуло-; лат. tubulus – трубка, трубочка) – 

частина складних слів, яка означає «такий, що має фор-
му трубки», «такий, що належить до трубок, до каналь-
ців».

ТУБУЛІЗАЦІЯ – з’єднання кінців перерізаного не-
рва за допомогою трубочок, виготовлених із артерій.

ТУБУЛО- – див.: Тубул-.
ТУБУЛОПАТІЇ – група захворювань, які характе-

ризуються стійкими розладами функцій ниркових ка-
нальців; Т. бувають спадковими (первинними) і набу-
тими (вторинними).

ТУБУЛОРЕКСИС – пошкодження ниркового ка-
нальця з розривом стінки, що зумовлено перенаповнен-
ням його сечею.

ТУБУЛЬОЗНИЙ – такий, що має велику кількість 
канальців або трубочок; трубчастий.

ТУБУЛЯРНИЙ – такий, що стосується трубок, має 
форму трубки; трубчастий, трубоподібний.

ТУБУС – елемент оптичного приладу у вигляді 
втулки, в яку вставлено лінзи.

ТУЖИЛІНА (С. А. ТУЖИЛИН) СИМ ПТОМ – 
яскраво-червоні плямки (аневризми дрібних судин) на 
шкірі живота, грудей і спини.

ТУЛУБ (TRUNCUS) – частина тіла людини, за ви-
нятком голови, шиї, кінцівок; включає спинно-грудний, 
попереково-черевний і крижово-сідничний відділи.

ТУЛЯРЕМІД – елементи висипу, які спостерігають-
ся при туляремії або після введення туляремійної вак-
цини.

ТУЛЯРЕМІЯ – гостре інфекційне захво рювання, 
яке спричинюється Francisella tularensis; характеризуєть-
ся природною вогнищевістю; хазяїнами збудника в при-

родних умовах є дикі хребетні, головним чином гризуни 
і зайці; зараження людини відбувається різними шля-
хами: контактним; трансмісивним (через шкіру); алі-
ментарним, аспіраційним; інкубаційний період триває 
від кількох годин до 3 тижнів, у середньому 3–7 днів; 
розрізняють такі клінічні форми Т.: бубонну, виразково-
бубонну, окобубонну, анґінозно-бубонну, абдомінальну, 
легеневу, ґенералізовану.

Т. АБДОМІНАЛЬНА – клінічна форма Т., яка ви-
никає при прониканні збудника через слизову оболон-
ку шлунково-кишкового тракту, інколи як ускладнення 
інших форм захворювання; клінічно на перший план 
виступає ураження лімфатичних вузлів кишечника; ти-
пові сильні болі в череві, висока температура, збільшення 
печінки, селезінки;можуть розвиватися нудота, блюван-
ня, метеоризм, затримка випорожнення, інколи пронос.

Т. АНҐІНОЗНО-БУБОННА – клі нічна форма Т., 
яка виникає при прониканні збудника через миґдали-
ки; характеризується місцевими змінами миґдаликів у 
вигляді їх гіперплазії з появою нальотів сірувато-біло-
го кольору; ура жен ня частіше однобічне; з часом роз-
вивається некротичний процес з утворенням глибоких, 
повільно заживаючих виразок; лімфаденіт появляється 
одночасно з анґіною.

Т. БУБОННА – клінічна форма Т., яка виникає при 
трансмісивному або контакт ному зараженні; характе-
ризується реґіо нарним лімфаденітом та утворенням бу-
бонів, які містять збудника.

Т. ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА – клінічна форма Т., яка ха-
рактеризується вираженим токсикозом, інколи з втра-
тою свідомості, маренням, адинамією, сильним голо-
вним болем, м’язовими болями; на шкірі появляються 
висипи, часто симетричні, на нижніх і верхніх кінців-
ках або на обличчі; гарячка хвилеподібного типу три-
ває до 3 тижнів.

Т. КИШЕЧНА – див.: Т. абдомінальна.
Т. ЛЕГЕНЕВА – клінічна форма Т., яка виникає при 

потраплянні збудника з кров’ю або лімфою в легені чи 
в бронхолегеневі лімфатичні вузли, або виникає при 
повітряно-пиловому зараженні; Т. л. протікає за пнев-
монічним або бронхітичним варіантом; пневмонічний 
варі ант характеризується розвитком запального проце-
су, який починається в корені легені, усередині і навко-
ло бронхів, розповсюджуючись до периферії; хвороба 
протікає тяжко і тривалий час (до 2 мі сяців і біль ше), з 
схильністю до рецидивів та розвитку абсцесів, бронхо-
ектазів, плевриту; некротизація в уражених ділянках 
легені може призвести до утворення порожнин (туля-
ремійних каверн) різної величини; бронхітичний варіант 
характеризується більш легким перебігом; процес через 
8–12 днів закін чується одужанням.

Т. ОКОБУБОННА – варіант бубонної Т., яка вини-
кає при прониканні збудника через кон’юнктиву; харак-
теризується розвитком кон’юнктивіту з утворенням па-
пул і виразочок та набряком повік.

Т. ОКОЗАЛОЗИСТА – див.: Т. окобубонна.
Т. СЕПТИЧНА – див.: Т. ґенералізована.
Т. ТИФОЇДНА – див.: Т. ґенералізована.
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ТЕМЕСЦЕНЦІЯ – збільшення об’єму кавернозних 
тіл статевих орґанів і набування ними підвищеної пруж-
ності при статевому збудженні.

ТУМОР – пухлина.
ТУНГІОЗ – див.: Саркопсильоз.
ТУНЕЛЬНІ СИНДРОМИ – моно невропатії (ура-

ження окремих нервових стовбурів), причиною яких є 
компресія та пов’язана з нею ішемія нервових стовбурів 
у патолоґічно змінених фіброзних і фіброзно-кісткових 
каналах, через які ці стовбури проходять.

ТУРБУЛЕНТНИЙ – вихровий.
ТУРБУЛЕНТНИЙ РУХ – рух рідин або ґазів, при 

якому перемішувані частинки утворюють вихори і ріди-
ни (ґази) швидко перемішуються.

ТУРБУЛЕНЦІЯ – хаотичний рух рідини або ґазу.
ТУРҐОР – здатність клітин і орґанів здійснювати 

опір різним механічним діям.
ТУРЕНА (A. TOURAINE) ВЕЛИКИЙ АФТОЗ – 

див.: Бехчета хвороба.
ТУРЕНА (A. TOURAINE) ВРОДЖЕНИЙ ПОЛІ-

КЕРАТОЗ – див.: Турена полікератоз.
ТУРЕНА (A. TOURAINE) ДУГОПОДІБНА ТЕЛЕ-

АНҐІЕКТАТИЧНА ПУРПУРА – див.: Пурпура дуго-
подібна телеанґіектатична.

ТУРЕНА (A. TOURAINE) ПОЛІКЕРАТОЗ – спад-
кові вроджені невоїдні синдроми, які характеризують-
ся різного виду кератозами, що поєднуються з іншими 
проявами дисплазії та дистрофії шкіри і її придатків, а 
також аномаліями розвитку нервової та інших систем 
орґанізму.

ТУРЕНА (A. TOURAINE) ПОЛІ  ФІБРОМАТОЗ – 
комплекс спадкових аномалій; характеризується поєд-
нанням контрактури Дюпюїтрена, келоїду та пластич-
ної індурації статевого члена (у чоловіків) або фібром 
матки (у жінок).

ТУРЕНА (A. TOURAINE) СЕРЕДИННО-ЛИЦЬО-
ВЕ ЛЕНТИҐО – див.: Лентиґіноз центрофаціальний 
дизра фічний.

ТУРЕНА (A. TOURAINE) СИСТЕМНИЙ ЕЛАС-
ТО РЕКСИС – див.: Псевдоксантома еластична.

ТУРЕНА (A. TOURAINE) СПАДКОВИЙ ПОЛІ-
ФІБРОМАТОЗ – див.: Турена поліфіброматоз.

ТУРЕНА – ҐІССЕЛЬБРЕХТА (A. TOU  RAINE – 
GISSELBRECHT) ВРОДЖЕНА ЕКТОДЕРМАЛЬНА 
ПОЛІ ДИС ПЛАЗІЯ – див.: Шефера синдром.

ТУРЕНА – СОЛАНТА – ҐОЛЕ (A. TO U RAINE – 
G. SO LENTE – L. GOLE) СИНДРОМ – див.: Пахідер-
мопері остоз.

ТУРЕНА – СУЛІНЬЯКА (A. TO U RAINE – SOULG-
NAC) ВРОДЖЕНИЙ ГІПЕРЕКТОДЕРМОЗ – див.: 
Шефера синдром.

ТУРЕТТА (G.G. DE LA TOURETTE) СИНДРОМ – 
спадкове (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) за хворювання, яке характеризується множинними 
тиками; починається в дитячому віці, часто з простих 
тиків, які в процесі проґресування змінюються множин-
ними складними рухами, у тому числі респіраторними 
і вокальними тиками; спочатку тики можуть проявля-

тися у формі хрюкаючих або гавкаючих звуків, які з ча-
сом змінюються більш складними нав’язливими вокалі-
заціями.

ТУРЕЦЬКЕ СІДЛО (SELLA TUR CICA) – заглиб-
лення на верхній поверхні тіла клиноподібної кістки, 
обмежене спереду та ззаду кістковими виступами; у Т. с. 
розміщений гіпофіз.

ТУРЕЦЬКОГО СІДЛА «ПОРОЖНЬОГО» СИНД-
РОМ – симптомокомплекс, який може спричинюватися 
вродженою аномалією розвитку діафраґми турецького 
сідла, арахноїдокістозним випинанням, аплазією гіпо-
фіза, підвищеним тиском спинномозкової рідини, інфар-
ктами, некрозом ґум та ґранульом гіпофіза; при цьому 
м’яка мозкова оболонка заповнює турецьке сідло; гіпо-
фіз може бути розпластаним по задній стінці турець-
кого сідла і навіть витісненим угору; у разі стискання 
гіпофіза пригнічується його функція, що проявляється 
порушенням продукції тропних гормонів; частіше всьо-
го зазначений синдром спостерігається у жінок (більше 
80%), які страждають на ожиріння (біля 75%) або гіпер-
тензію (30%), з ознаками підвищення внутрішньочереп-
ного тиску (10%) та ринореї (10%).

ТУРИНА (F. TURYN) СИМПТОМ – якщо хворий 
виконує тильне згинання І пальця ноги, то в сідничній 
ділянці на боці ураження появляється біль; ознака ішіа-
су.

ТУРКО (J. TURCOT) СИНДРОМ – спадкові мно-
жинні аденоми ободової кишки, які супроводжуються 
злоякісними пухлинами (ґліомами) центральної нерво-
вої системи.

ТУРНЕ (A. TOURNAU) ЗІНИЧНА РЕАКЦІЯ – 
див.: Турне феномен.

ТУРНЕ (A. TOURNAY) ФЕНОМЕН – при крайньо-
му відведенні ока спостерігається розширення зіниці.

ТУРНЕРА (Г. И. ТУРНЕР) СИМПТОМ – гіпере-
стезія в ділянці колінного суглоба на боці пошкоджено-
го меніска; можлива ознака пошкодження меніска.

ТУРНЕРІВСЬКА (Г. И. ТУРНЕР) АТРОФІЯ – ат-
рофія м’язів кінцівок, зумовлена рефлекторними впли-
вами з зони перелому кісток.

ТУРНЕЯ (A. TOURNAY) РЕФЛЕКС – при боковій 
фіксації відведеного ока часто спостерігається однобіч-
ний мідріаз; фізіолоґічний рефлекс.

ТУРНІКЕТ – джгут для зупинки кро ві; являє собою 
шкіряну або тканинну петлю, яку скручують за допомо-
гою важеля.

ТУРУНДА – невеликий довгастий вузький тампон 
із марлі.

ТУТОНА (K. TOUTON) КЛІТИНИ – клітини, які 
зустрічаються в пухлинах мезенхімного походження; ха-
рактеризуються великим розміром, численними ядрами, 
розміщеними у вигляді кільця або напівкільця навколо 
базофільної ділянки цитоплазми; мають світлу, пінясту 
цитоплазму, яка містить ліпіди.

ТУЧНА КЛІТИНА – див.: Лаброцит(и).
ТЬЄРА (H. THIERS) ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПА-

ПУЛЬОЗНИЙ ФІБРОМАТОЗ – див.: Фіброматоз па-
пульозний ґенералізований.

ТЕМЕСЦЕНЦІЯ – ТЬЄРА ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАПУЛЬОЗНИЙ ФІБРОМАТОЗ
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ТЮБАЖ – випорожнення жовчного міхура шляхом 
перорального введення холекінетика з одночасним про-
гріванням ділянки печінки.

«ТЮЛЕНЯ ЛАПА» – деформація кисті, зумовле-
на периферійним паралічем м’язів кисті та передпліч-
чя при ураженні галузок VІІ–VІІІ шийних і І грудного 
спинномозкових нервів або частини ший но-плечового 
сплетення; за формою кисть нагадує форму плавника 
тюленя.

ТЮРБАННА ПУХЛИНА – див.: Цилін дрома шкі-
ри.

ТЮРКА (L. TÜRK) ВТОРИННЕ ПЕРЕРОДЖЕН-
НЯ – деґенерація нер вового волокна, яке відділене від 
нейрона.

ТЮРКА (S. TÜRK) ЛІНІЯ – лінійне скупчення лей-
коцитів на задній поверхні рогівки, розміщене в нижньо-
му її відділі точно по середній лінії; спостерігається в 
нормі.

ТЮРКА (W. TÜRK) ХВОРОБА – див.: Мононук-
лез інфекційний.

ТЮРКО (J. TURCOT) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій, який характеризується злоякісни-
ми пухли нами ц. н. с. та поліпозом товстої кишки.

ТЮРПЕНА (R. A. TURPIN) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом) аномалій трахеї, бронхіального дерева, стра-
воходу і кісток грудної клітки; спостерігаються меґаезо-
фаґус, трахеоезофаґеальні нориці, вроджені бронхоек-
тази, аномалії хребців (зайві хребці, щілини) та ребер, 
гетеротопія грудної протоки.

ТЮТЮН (NICOTIANA) – рід рослин родини пас-
льонових, який включає більше 60 видів; розрізняють 
Т. культурний (N. tabacum) і махорку; паління Т. – шкід-
лива звичка, яка може викликати зміну поведінкових ре-
акцій, стимуляцію секреції кортикостероїдів, що діють 
на мозкові функції; дим Т. має токсичну дію; тимчасо-
вий стимулюючий ефект може викликати виснажен-
ня нервових клітин, зниження працездатності; дим Т.– 
складна фізико-хімічна система, яка складається із твер-
дої і ґазової фаз; тверда фаза складається із частинок 
сажі; хімічний склад тютюнового диму залежить від 
якості виробів – дим сигарет, що пройшов крізь філь-
три містить менше смоли і нікотину; у ґазову фазу диму 
при температурі сигарети 700–800° С пере ходять окис 
вуглецю, альдегіди, ефі ри, спирти, феноли, аміни, ніко-
тин, пиперидин, пиридин, пірол, хінолін, оцто ва і му-
рашина кислоти, акролеїн, полі феноли, коричневі піґ-
менти, 3,4-бенз пірен, окисли азоту, аміак, сірководень, 
триокис миш’яку, нікель, хром, кадмій.

ТЮТЮНОПАЛІННЯ – шкідлива звичка, яка по-
лягає у вдиханні диму тютюну, що тліє; має неґативний 
вплив на здоров’я тих, хто палить і оточуючих їх осіб.

ТЮТЮНОПАЛІННЯ ПАСИВНЕ – вимушене вди-
хання особами, що не палять, накопичених у приміщен-
ні продуктів паління.

ТЮФФЬЄ (M. T. TUFFIER) СИМПТОМ – при пе-
ретискуванні вен кінцівки одночасно з перетискуван-
ням поверхневих артерій набухання вен спостерігається 

тільки в тому випадку, якщо є колатеральний кровообіг; 
ознака наявності колатерального кровообігу.

ТЯЖКА ВОДА – вода, в якій атоми водню заміщені 
атомами дейтерію.

«ТЯЖКИХ ЛАНЦЮГІВ» ХВОРОБИ – неопластич-
не порушення клональних співвідношень плазматичних 
клітин з надмірним утворенням гомоґенних тяжких лан-
цюгів імуноґлобу лі нів (γ, α, μ або δ); більша частина мо-
ноклональних білків за структурою схожа з молекулами 
звичайних анти тіл, але при хворобах «тяжких ланцю гів» 
утворюються неповні моноклональні імуноґлобуліни.

«Т. Л.» ХВОРОБА IGA (α-ЛАНЦЮГІВ) – клінічно 
захворювання характеризується дифузною лімфомою в 
черевній порожнині та синдромом мальабсорбції; при 
гістолоґічному дослідженні спостерігається атрофія 
ворсинок та масивна інфільтрація власної пластинки 
слизової оболонки тонкої кишки лімфоцитами, плазма-
тичними клітинами і/або імунобластами; можлива схо-
жа інфільт рація лімфатичних вузлів брижі; методи іму-
ноелектрофорезу та імунофіксації дозволяють виявити 
віль ні α-ланцюги; ґеоґрафічний максимум захворювання 
спостерігається на Близькому Сході.

«Т. Л.» ХВОРОБА IGG (γ-ЛАНЦЮГІВ) – клініч-
но захворювання нагадує злоякісну лімфому і, як пра-
вило, проявляється збільшенням лімфатичних вузлів, 
печінки і селезінки; часто спостерігається анемія, тром-
боцитопенія, еозинофілія, а також атипові лім фоцити 
або плазматичні клітини в циркулюючій крові; харак-
терні гарячка, рецидивуючі інфекції та зниження рівня 
незмінених імуноґлобулінів у сироватці крові; приблиз-
но в четвертої частини хворих розвивається набряк під-
небіння; методи імуноелектрофорезу або імунофіксації 
виявляють у сироватці крові або сечі гомоґенні тяжкі 
ланцюги – фраґменти IgG; тривалість захворювання від 
кількох місяців до 5 років і більше; хворі, звичайно, по-
мирають від бактеріальних інфекцій або проґресуючого 
злоякісного процесу.

«Т. Л.» ХВОРОБА IGM (μ-ЛАНЦЮГІВ) – клініч-
на картина схожа з пізньою стадією хронічного лімфо-
лейкозу або іншого лімфопроліферативного захворюван-
ня; уражаються в основному внутрішні орґани (печінка, 
селе зінка, лімфатичні вузли черевної порожнини; у кіс-
тковому мозку у 2/3 хворих виявляються вакуолізовані 
плазматичні клітини; інколи спостерігається виділення з 
сечею білка Бенс-Джонса (типу к), патолоґічні переломи 
та амілоїдоз; у сироватці виявляється «швидкий» компо-
нент, що реагує з антисироватками до μ-ланцюгів.

ТЯЖКІСТЬ ПОШКОДЖЕННЯ – ступінь за-
подіяння шкоди здоров’ю внаслідок нанесення тілесно-
го пошкодження, який встановлюється за його небезпе-
кою для життя, розмірах втрати працездатності та три-
валості розладів здоров’я.

ТЯЖКОПОРАНЕНИЙ – поранений, в якого спос-
терігаються пошкодження життєво важливих орґанів і 
систем або порушення їх функцій; Т. має потребу в ін-
тенсивній терапії, часто і в реаніма ційних заходах, а та-
кож у постійному лікарському спостереженні та медич-
ному догляді.

 ТЮБАЖ – ТЯЖКОПОРАНЕНИЙ
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УуУу
УАЙБЕРНА-МЕЙСОНА (R. WY BURN-MASON) 

СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) аномалій: аневризми су-
дин середнього мозку та сітківки ока і судинні родимі 
плями на шкірі; клінічно характеризується порушення-
ми зору, головними болями, набряком соска зорового 
нерва, ністаґмом, птозом, риґідністю м’язів шиї, розла-
дами мовлення, мозочковими симптомами, психічними 
розладами; вираженість клінічних симптомів залежить 
від величини та локалізації аневризми. 

УАЙЄТТА (W. WYATT) СИНДРОМ – див.: Цито-
меґалія.

УАЙЛДЕРА (W. H. WІLDER) СИМПТОМ – не-
значне посмикування очного яблука при почерговому 
приведенні і відведенні очей; ознака початкової стадії 
тиреотоксикозу.

УАЙТА (CH. J. WHІTE) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, який спостерігається при обмороженні ступ-
нів: еритема, набряк, болюча анестезія, бульозний ви-
сип, пурпура, пізніше – некроз.

УАНЬЄ (R. HOІGNE) СИНДРОМ – неалерґічна 
реакція після ін’єкції депо-пеніциліну: запаморочення, 
страх смерті, шум у вухах, блідість, парестезії; протягом 
кількох хвилин усі симптоми зникають.

УБИВСТВО – протиправне позбавлення життя ін-
шої людини.

УБІКВІТАРНИЙ – такий, що зустрічається або по-
ширений усюди.

УБІКВІТИН – білок, що складається із 76 амінокис-
лот з молекулярною масою 8600 Da; ґени, які його ко-
дують розміщені в 17 і 15 хромосомах; У. має однакову 
структуру у всіх клітинах еукаріот; У. є одним із основ-
них чинників процесу деґрадації внутрішньоклітинних 
білків; протеасома розпізнає об’єкт протеолізу по приєд-
наному до нього ланцюжку, який складається з не менш, 
ніж чотирьох молекул білка У.; У містить в собі спе-
цифічні сиґнали, які викликають процес деґрадації; до 
них належать: 1) порушення вторинної структури білка 
(неправильне згортання) його поліпептидного ланцюга, 
пошкодження бокових ланцюгів залишків амінокислот, 
у тому числі їх окислення; 2) конформація N-терміналь-
ної ділянки пептиду – наявність “дестабілізуючої” N-
кінцевої або іншої вільної аміногрупи або специфічно 
розміщеного лізин-субстрату; 3) певні короткі “мотиви” 
в послідовності амінокислотних залишків або PEST-сиґ-
нали – фраґменти білка з залишками проліну (Р), ґлюта-
мінової кислоти (Е), серину (S) та треоніну (Т); 4) над-

лишкове ґлікозування білків і пептидів; 5) наявність ком-
плексів субстрату з відповідним адапторним білком. 

УБІКВІТИН-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВНУТРІШ-
НЬОКЛІТИННЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ БІЛКІВ – систе-
ма внутрішньоклітинного протеолізу, що бере участь у 
таких процесах, як проліферація клітин, їх диференцію-
вання, реакції на стрес та пошкодження; на певних ета-
пах деґрадації білка, яка здійснюється великим білковим 
комплексом – протеосомою, відбувається приєднання до 
нього «ланцюжка» молекул невеликого пептиду убікві-
тину; поліубіквітиновий ланцюжок приєднується в пев-
ний момент і є сиґналом, що даний білок підлягає деґра-
дації; серед білків, що підлягають убіквітин-залежному 
протеолізу спостерігаються: реґулятори клітинного цик-
лу, компоненти різних сиґнальних шляхів, мутовані біл-
ки, білки, що пошкоджені посттрансляційно.

УВАГА – форма орґанізації психічної діяльності, 
яка забезпечує виділення в свідомості одних об’єктів 
відбиття при одночасному ігноруванні інших об’єктів; 
виділяють активну і пасивну У.

УВАҐИ ДЕФІЦИТУ СИНДРОМ – підвищений, не 
відповідний вікові ступінь неуважності та імпульсив-
ності з явищами гіперреактивності або без таких.

УВЕ- (увео-; лат. uva – виноградне гроно) – части-
на складних слів, яка означає належність до судинної 
оболонки ока.

УВЕЇТ – запалення судинної оболонки очного яб-
лука (увеального тракту); анатомічно У. поділяються на 
передні (ірит і іридоцикліт), проміжні (цикліт, перифе-
ричний увеїт), задні (хоріоїдит і ретиніт) і дифузні (ірит 
плюс проміжний У. плюс хоріоретиніт)

УВЕЇТ ЗАДНІЙ – див.: Хоріоїдит.
УВЕО- – див.: Уве-.
УВЕОКУТАННИЙ СИНДРОМ – див.: Харади хво-

роба.
УВЕОМЕНІНҐЕАЛЬНИЙ СИНДРОМ – симпто-

мокомплекс, що характеризується поєднанням менінґе-
ального синдрому з увеїтом.

УВЕОПАРОТИДНА ГАРЯЧКА – див.: Хеєрфор-
дта хвороба.

УВЕОПАРОТИТ – див.: Хеєрфордта хвороба.
УВЕОПАТІЯ – невизначена назва уражень судинної 

оболонки незапального характеру.
УВУЛІТ – див.: Стафіліт.
УГРУПОВАННЯ – сукупність видів, об’єднаних 

між собою певними взаємовідносинами, певною тери-
торією проживання і тим чи іншим впливом комплексу 
зовнішніх умов існування.

УДАРНИЙ ОБ’ЄМ КРОВІ – див.: Ударний об’єм 
серця.

УДАРНИЙ ОБ’ЄМ СЕРЦЯ – об’єм крові (мл), який 
викидається шлуночком серця за одну систолу.

УЕСТА (W. J. WEST) СИНДРОМ – різновид судом 
у дітей; хвороба, звичайно, проявляється у віці 2 років; 
спостерігаються серійні згинальні спазми (упродовж до-
би до 80 і більше нападів по 15–20 конвульсій); з часом 
судомні напади набувають рис епілептичних; часто роз-
вивається слабоумство.
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УЄМУРА (M. UEMURA) СИНДРОМ – клінічна 
форма дефіциту вітаміну А; характеризується гемера-
лопією, епітеліальним ксерозом, множинними блідими 
плямами на сітківці, послабленою адаптацією до темно-
ти; всі симптоми зникають після прийому вітаміну А.

УЗУРА – місцеве обмежене руйнування кісткової 
або хрящової тканини.

УЗУРА НІГТЬОВА – деформація вільного краю 
нігтя, яка виникає внаслідок його стирання при постій-
ному розчі суванні шкіри.

УІКХЕМА (L. F. WІCKHAM) СІТКА – ознака чер-
воного плоского лишаю: дрібна сітчастість на поверхні 
папул, зумовлена нерівномірним ґранульозом.

УІЛКІ  (D.  WІLKІE) СИНДРОМ  –  симп-
томокомплекс функціональної непрохідності дванад-
цятипалої кишки в місці, де вона перехрещується з вер-
хньою брижовою артерією (a. mesenterіca superіor); ха-
рактеризується інтермітуючим блюванням з домішкою 
жовчі; схудненням; слабкістю, що примушує хворого 
дотримуватися постільного режиму; коли хворий ле-
жить на спині, блювання зупиняється і загальне само-
почуття покращується; при рентґенолоґічному дослід-
женні – розширення шлунка і проксимального відділу 
дванадцятипалої кишки.

УІЛКІНСОНА (J. F. WІLKІNSON) ХВОРОБА – 
див.: Анемія В12– (фолієво) ахрестична.

УІЛЛАНА (R. WІLLAN) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спостерігається при лускатому лишаї: 
срібно-сірі лусочки на шкірі; під лусочками шкіра яскра-
во-червона; після зішкрібання лусочок спостерігається 
точкова кровотеча.

УІЛЛЗА (L. WІLLS) СИНДРОМ – меґалоцитарна 
анемія вагітних у субтропіч них поясах (головним чи-
ном, на півдні Індії); звичайно, розвивається у вагітних, 
які вживають їжу, що містить мало тваринних білків та 
вітамінів А, В і С; характеризується загальною слабкіс-
тю, набряком кінцівок, запаленням слизової оболонки 
порожнини рота і язика; часто спостерігається гаряч-
ка; у периферійній крові виражена гіперхромна анемія 
з меґалоцитозом і меґалобластозом, лейкопенія, віднос-
ний лімфоцитоз, тромбопенія.

УІЛЛЗА – БАЛЬФУРА – МАК-СУЇНІ (L. WІLLS – 
BALFOUR – McSWІ NEY) СИНДРОМ – див.: Уіллза 
синдром.

УІЛЛІСА (T. WІLLІS) СИМПТОМ – уявне покра-
щання слуху, що здається при шумі; ознака отосклерозу.

УІЛСОНА – МАЙКІТІ (M. G. WІL SON – V. K. MІ-
KІ TY) СИНДРОМ – респіраторний симптомокомплекс 
у новонароджених, який спостерігається в дітей, що на-
родилися передчасно (раніше 30 тижнів) з малою масою 
тіла при народженні (менше 1500 г) ; симптоми прояв-
ляються відразу ж після народження; характеризується 
задишкою, кашлем; періодичним або постійним ціано-
зом; утрудненим відхаркуванням з аспіраційною пнев-
монією; проґресуючою серцево-легеневою недостатніс-
тю; в периферійній крові нестабільна еозинофілія; при 
рентґенолоґічному дослідженні легень – великовогни-
щева пневмонія.

УІЛЬЯМСА (C. J. B. WІLLІAMS) СИМПТОМ 
(1) – перкуторно визначається тимпаніт у другому 
міжребер’ї на боці ураження; ознака ексудативного 
плевриту.

УІЛЬЯМСА (C. J. B. WІLLІAMS) СИМПТОМ 
(2) – на боці ураження легень спостерігається зменшен-
ня рухомості діафраґми; ознака різних однобічних ура-
жень легень.

УІЛЬЯМСА (C. J. B. WІLLІAMS) СИМПТОМ 
(3) – зменшення екскурсії легень; ознака злипливого 
перикардиту.

УІЛЬЯМСА – БОЙРЕНА (J. C. P. WILLIAMS – 
A. J. BEUREN) СИНДРОМ – транзиторна гіперкаль-
ціємія у немовлят, яка супроводжується надклапан-
ним стенозом аорти, затримкою психічного розвитку та 
мініатюрним обличчям; у більшості випадків спостері-
гається порушення метаболізму вітаміну D 

УІЛЬЯМСА – КЕМПБЕЛЛА (H. WІLLІAMS – 
P. N. CAMPBELL) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
аномалій, які проявляються ґенералізованими бронхо-
ектазами, повною відсутністю або недорозвитком хря-
щів трахеї та бронхів; клінічні прояви виникають у ран-
ньому дитячому віці; спостерігається кашель, виділен-
ня мокроти, рецидивуюча гарячка, над легенями вислу-
ховуються вологі хрипи та крепітація; з часом розви-
вається деформація грудної клітки, закупорка дихальних 
шляхів зі спадінням частин легень, пневмофіброз, емфі-
зема; при бронхоґрафії – роздування уражених бронхів 
на вдиху та їх спадіння на видиху.

УІЛЬЯМСОНА (O. K. WІLLІAMSON) СИМП-
ТОМ – значне зниження артеріального тиску в нозі на 
боці ураження в порівнянні з рукою того ж боку; ознака 
пневмо- або гідротораксу.

УІНТЕРА (J. S. D. WІNTER) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій: виражена двобічна приглухуватість, 
зумовлена аномаліями розвитку внутрішнього вуха, сте-
ноз зовнішнього слухового проходу, гіпо- і дисплазія вуш-
них раковин; відставлені вуха; маленький, гострий, виг-
нутий ніс; мікроґнатія; одно- або двобічна аплазія нирок 
і сечоводів, аплазія або рудименти піхви, інколи – атрезія 
піхви з первинною аменореєю і болями в нижній частині 
живота, гіпо плазія матки, яєчників і яйцеводів.

УІНТЕРБОТТОМА (TH. M. WІN TERBOTTOM) 
СИМПТОМ – збіль шення лімфатичних вузлів у лате-
ральній ділянці шиї; ознака африканського трипаносо-
мозу.

УІНЧЕСТЕРА (P. H. WІNCHESTER) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) аномалій: низький або карлико-
вий зріст, аномалії обличчя, контрактури кінцівок, по-
мутніння рогівки, остеопороз, резорбція карпальних і 
тарзальних кісток; деструкція інтра- і періартикулярних 
структур, що симулює ревматоїдний артрит.

УІППЛА (G. H. WHІPPLE) ХВОРОБА – див.: Ін-
тестинальна ліподистрофія.

УІППЛА (A. O. WHІPPLE) ТРІАДА – симптомо-
комплекс, що спостерігається при гіперфункції під-
шлункової залози; характеризується поєднанням пос-
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тій но зниженого вмісту ґлюкози в крові з виникнен ням 
натще нападів гіперінсулінізму, які усувають ся введен-
ням ґлюкози.

УІТКОПА – САЛЛМАНА (C. J. J. R. WІTKOP – 
L. SAL LMANN) СИНДРОМ – комплекс спадкових (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) аномалій: 
піняво-желатинові бляшки на кон’юнктиві, потовщення 
слизової оболонки рота; зміни в порожнині рота нагаду-
ють лейкоплакії і виявляються при народженні; бляш-
ки на кон’юнктиві утворюються в ранньому дитячому 
віці; клінічно спостерігається світлобоязнь, розвивають-
ся розлади зору.

УКЛИНЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ – випинан-
ня ділянки головного мозку в природні отвори кісток 
черепа або твердої мозкової оболонки, яке розвивається 
внаслідок підвищення внутрішньочерепного тиску.

«УКУСУ ЩУРІВ» ХВОРОБА – див.: Содоку.
УЛОРАҐІЯ – кровотеча з ясен.
УЛОТРИХІЯ – кучерявість волосся голови.
УЛЬЕРИТЕМА – ураження шкіри у вигляді еритеми 

з утворенням атрофічних рубців. Виділено кілька форм 
У.: сикозиформна У. Унна, відцентрова У., надбрівна У.

УЛЬНАРНИЙ – ліктьовий; такий, що стосується 
ліктьової кістки.

УЛЬНАРНИЙ РЕФЛЕКС – при ударі молоточком 
по шилоподібному відростку ліктьової кістки спостері-
гається пронація і незначне згинання передпліччя та 
пальців; фізіолоґічний рефлекс.

УЛЬРІХА (O. ULLRІCH) СИНДРОМ (1) – скле-
ротично-атонічна форма міатонії; хвороба проявляєть-
ся від народження; спостерігається розслаблена, сла-
борозвинута мускулатура дистальних відділів кінці-
вок, м’язові контрактури – м’язи в ділянці талії стають 
твердими, втрачають еластичність, розвивається кіфоско-
ліоз; у суглобах, які розміщені ближче до тіла, внаслідок 
контрактур привідних і згинаючих м’язів, утруднене від-
ведення і згинання; відносно менше уражена мускула-
тура, що іннервується черепними нервами; осина талія; 
виражений гіперґідроз, доліхостеномелія; астенія; хво-
роба не проґресує.

УЛЬРІХА (O. ULLRІCH) СИНДРОМ (2) – асимет-
рична, однобічна форма синдрому Бонневі – Ульріха; 
спостерігаються однобічні літальні перетинки, як пра-
вило, на кінцівках; множинна м’язова гіпо- або аплазія; 
андротропізм; всі інші симптоми, як при синдромі Бон-
неві – Ульріха.

УЛЬРІХА – БОННЕВІ (O. ULLRІCH – K. BONNE-
VІE) СИНДРОМ – див.: Бонневі – Ульріха синдром.

УЛЬРІХА – ФЕЙХТИҐЕРА (O. UL LRІCH – FEІCH-
TІGER) СИНДРОМ – комплекс спадкових аномалій: 
маскоподібний вираз обличчя, вузькі очні щілини, за-
палий корінь носа, опуклий лоб, великий рот, деформо-
вані вушні раковини («котячі вуха»), мікроґенія, «вовча 
паща», мікрофтальм, гетеротопні колобоми, помутнін-
ня рогівки, глухота, полі дактилія, дисфаланґія, дисґені-
талізм (гіпоспадія, пахові яєчка, піхва і матка з перего-
родками); часто спостерігаються вроджені вади серця, 
кістозні нирки, рухлива сліпа кишка.

УЛЬРІХА – ФРЕМЕРЕЙ-ДОНА (O. ULLRІCH – 
H. FRE MEREY-DOHNA) СИНДРОМ – комплекс спад-
кових (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
аномалій; спостерігається пропорційний карликовий 
зріст, гіпо плазія ребер і ключиці; гіпоплазія нижньої ще-
лепи («пташине обличчя»), аномалії розміщення зубів; 
мікрофтальм, катаракта, косоокість, аномалії рефракції, 
псевдовитрішкуватість, голубі склери; гіпо трихоз, ліній-
на або вогнищева плі шивість, плямиста лейкодермія, 
склерозована атрофічна шкіра обличчя. 

УЛЬРІХА – ШЕЙЄ (O. ULLRІCH – H. G. SCHEІE) 
СИНДРОМ – див.: Шейє хвороба.

УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНІ СТРУМИ – елект-
ромаґнітні коливання з частотою від 30 до 300 МГц; за-
стосовуються як засіб електролікування.

УЛЬТРАҐІСТОХІМІЯ – див.: Електронна гіс-
тохімія.

УЛЬТРАЗВУК (біолоґічна дія) – звукові механічні 
коливання, частота яких перевищує частоту звуку, що 
сприймається вухом (від 20 кГц до 10 МГц і вища).  У. 
поглинається речовинами клітин та тканин. При незнач-
них інтенсивностях У. поглинута енерґія перетворюєть-
ся на тепло, що спричиняє місцеве розігрівання тканин. 
При високих інтенсивностях У. виникає специфічний 
ефект кавітації – розриви рідкого середовища з появою 
дрібних пухирців-пустот, що призводить до ушкоджен-
ня і навіть руйнування клітин. Дія У. на клітини супро-
воджується руйнуванням їхніх мембранних структур.

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАҐНОСТИКА – розпізнаван-
ня патолоґічних змін окремих орґанів та систем за допо-
могою  методів дистанційного ультразвукового дослід-
ження. У. д. ґрунтується на принципі ехолокації (випро-
мінювання зондуючого імпульсу ультразвуку і прийман-
ня сиґналів, які відбилися від поверхонь розділу тканин-
них середовищ, що мають різні акустичні властивості).

УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕРАПІЯ – застосування уль-
тразвуку з лікувальною метою. В основі У. т. лежить 
специфічний характер взаємодії ультразвуку з біолоґіч-
ними тканинами. У фізіотерапевтич ній практиці засто-
совують ультразвукові коливання частотою від 800 до 
3000 кГц, в ультразвуковій хірурґії – від 20 до 100 кГц.

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ – метод 
з’єднання кісток, заповнення кісткових порожнин, а та-
кож створення кісткових конґломератів для відновлення 
цілісності пошкоджених або резекованих ділянок кісток 
за  допомогою ультразвукового зварю вання.

УЛЬТРАЗВУКОВІ КОЛИВАННЯ – див.: Ультра-
звук.

УЛЬТРАМІКРОАНАЛІЗ – методи якісного та кіль-
кісного аналізу дуже малих кількостей речовини (вага 
проби менша 1 мкг, об’єм розчину менший 1 мкл).

УЛЬТРАМІКРОЕЛЕМЕНТИ – хімічні елементи, 
вміст яких в орґанізмі виражається в мільйонних і мен-
ших частках відсотка.

УЛЬТРАМІКРОСКОП – оптичний прилад для ви-
явлення найдрібніших частинок, менших за довжину 
хвилі світла, в якому об’єкт, що вивчається, освітлюєть-
ся збоку.
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УЛЬТРАМІКРОСКОПІЯ – метод вияв лення части-
нок, менших за довжину хвилі світла, розміри яких ле-
жать за  межами розпізнавальної здатності мікро скопа.

УЛЬТРАМІКРОТОМ – апарат для автоматизованого 
приготування надтонких зрізів тканин заданої товщини 
(5–10 нм), які призначені для електронно-мікроскопіч-
ного дослідження.

УЛЬТРАПАСТЕРИЗАЦІЯ – див.: Уперизація.
УЛЬТРАСТРУКТУРОМЕТРІЯ – методи вимірю-

вання структур клітини, які не видно у світловий 
мікроскоп.

УЛЬТРАТЕРМОСТАТ – прилад для створення і ав-
томатичного підтримування в замкнутому об’ємі заданої 
температури в межах 30–99° С з відхиленням не біль-
шим ±0,05°.

УЛЬТРАФІЛЬТР – мембранний бактері альний 
фільтр з діаметром пор 10–270 нм.

УЛЬТРАФІЛЬТРАТ – продукт фільт рації рідини 
через біолоґічну або штучну мембрану з обмеженою 
проникли вістю.

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ – процес фракціонування за 
розміром розчинених або суспензованих компонентів 
шляхом фільтрації через мембрани з обмеженою про-
никливістю. 

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА НЕДОСТАТ НІСТЬ – пору-
шення трофічних, обмінних і реґуляторних процесів в 
орґанізмі, а також його захисної функції, що зумовлено 
тривалою відсутністю або недостатністю дії на нього 
ультрафіолетового випромінювання.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ПРОБА – одночасний і рівний 
за величиною вплив ультрафіолетовим випромінюванням 
на симетричні ділянки шкіри з наступним порівнянням 
ступеня вираженості на них еритеми; метод виявлення 
однобічного ураження веґетативної нервової системи.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – 
видимі оком електромаґнітні коливання з довжиною 
хвилі 400–185 нм і меншою. Спричинює збудження ато-
мів та молекул у клітинах, а короткохвильова частина 
спектра (довжина хвилі менша від 185 нм) призводить 
до іонізації. Найбільшою біолоґічною дією характери-
зується У. в. з довжиною хвилі 185–300 нм, бо саме його 
поглинають нуклеїнові кислоти та білки.

УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ – див.: Фонофорез.
УЛЬТРАЦЕНТРИФУҐА – прилад для пришвидшен-

ня осадження колоїдних частинок, що ґрунтується на дії 
відцентрової сили; У. забезпечує розділ частинок у висо-
кодисперсних суспензіях та колоїд них розчинах.

УЛЬТРАЦЕНТРИФУҐУВАННЯ – розділення ви-
сокомолекулярних сполук, їх аґрегатів, субклітинних 
структур та вірусів під дією відцентрової сили.

УЛЬТРАЦИТОХІМІЯ – див.: Електронна гіс-
тохімія.

УЛЬЦЕРАЦІЯ – укривання виразками, утворення 
виразок.

УЛЬЦЕРОЗНИЙ – виразковий; такий, що спричи-
нює утворення виразок.

УМБІЛІКАЛЬНИЙ – пупковий; такий, що сто-
сується пупка.

УМБІЛІКАЦІЇ СИМПТОМ – див.: Утягування 
шкіри симптом. 

УМОВНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що формується 
протягом індивідуального життя, внаслідок неоднора-
зового поєд нання дії подразників – індиферентного та 
біолоґічно важливого, у результаті чого індиферентний 
подразник також стає біолоґічно важливим.

УМОВНИЙ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ РЕФЛЕКС – 
У. р., що підкріплюється раніше утвореними умовними 
подразниками.

УМОВНИЙ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ РЕФЛЕКС – 
У. р. на сигнали, які близькі за своїми фізичними харак-
теристиками до сигналу, на який формується рефлекс.

УМОВНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – 
У. р. у вигляді одного або серії спеціальних рухів.

УМОВНИЙ НАТУРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – У. р. на 
природні компоненти відповідного безумовного подраз-
ника.

УМОВНИЙ ОПЕРАНТНИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Умовний інструментальний рефлекс.

УМОВНИЙ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ РЕФЛЕКС – 
У. р., що утворюється при підкріпленні безумовним под-
разником.

УМОВНИЙ РУХОВИЙ РЕФЛЕКС – умовний реф-
лекс у вигляді серії спеціальних рухів.

УМОВНО-ПАТОҐЕННІ МІКРОБИ – мікроби, здат-
ні при зниженні природної резистентності макроорґанізму 
спричинити захворювання, для яких характерна відсут-
ність нозолоґічної специфічності. Для захворювань, які 
спричинені У.-п. м., властиві деякі особливості: вони роз-
виваються в недоношених та ослаблених дітей, людей з 
пониженою імунолоґічною реактивністю внаслідок сома-
тичних захворювань, оперативних втручань, застосування 
лікарських засобів з імунодепресивними властивостями. 

УНДИНИ (МІФІЧНІ ІСТОТИ – РУСАЛКИ) 
СИНДРОМ – набуті порушення центральної автоном-
ної реґуляції дихання; характеризується зниженням чут-
ливості дихального центру до концентрації вуглекис-
лоґо ґазу в крові; проявляється короткочасними зупин-
ками дихання, ціанозом і сонливістю; інколи раптово 
настає нереґулярна глибока гіпервентиляція.

УНДУЛЮЮЧИЙ – хвилеподібний.
УНДУЛЯЦІЯ – феномен поширення ударної хвилі 

на стінку великої порожнини через рідину, що скупчи-
лася в ній. У. спостерігається при значному асциті, ве-
ликих кістах, абсцесах та варикозному розширенні вен 
нижніх кінцівок.

УНІ- (лат. unus – один) – частина складних слів, яка 
означає «один».

УНІВАЛЕНТ – некон’юґована хромосома в першо-
му поділі мейозу.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ – різнобічний, загальний, все-
осяжний.

УНІКАЛЬНИЙ – рідкісний; єдиний у своєму роді, 
винятковий.

УНІЛОКУЛЯРНИЙ – однокамерний, однопорож-
нинний, одногніздовий; такий, що складається з одно-
го відділення.
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УНІПОЛЯРНИЙ – однополюсний.
УНІЦЕЛЮЛЯРНИЙ – одноклітинний; такий, що 

складається з однієї клітини.
УНКОВЕРТЕБРАЛЬНИЙ АРТРОЗ – деформуючий 

артроз суглобів, що додатково формуються між відрос-
тками на задньолатеральних поверхнях ІІІ–VІІ шийних 
хребців; клінічно проявляється ознаками шийних і плечо-
вих невритів та іншими невролоґічними симптомами.

УНЛЮСТ – безпричинна пригніченість настрою і 
подразливість, які супроводжуються відсутністю бажань 
та неприязним ставленням до оточуючого; ознака ран-
нього періоду багатьох психічних захворювань.

УННА (P. G. UNNA) ПЛАЗМАТИЧНІ КЛІТИ-
НИ – плазматичні клітини запального інфільтрату, які 
мають різко піронінофільну цитоплазму.

УННА (P. G. UNNA) СЕБОРЕЙНА КОРОНА – 
еритематозно-сквамозні, чітко відмежовані висипи на 
межі лоба та волосяної частини голови; ознака себореї.

УННА (P. G. UNNA) СИМПТОМ – почервоніння 
та набухання висипів при їх механічному подразненні; 
ознака піґментної кропив’янки.

УННА (P. G. UNNA) СИНДРОМ – спадкова (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) форма гі-
потрихозу; характеризується вродженою недостатністю 
оволосіння, пушкове волосся слабо розвинуте або від-
сутнє; волосся рано випадає; настає тотальна алопеція.

УННА (P. G. UNNA) СКУТУЛЯРНИЙ ПАРАКЕ-
РАТОЗ – див.: Паракератоз скутулярний.

УННА (P. G. UNNA) ФІБРОКЕРАТОМА – див.: 
Шкірний ріг.

УННА – КАПОШІ (P. G. UNNA – M. K. KAPOSІ) 
АКРОСАРКОМА – див.: Капоші саркома множинна 
гемораґічна.

УННА  –  ПАППЕНГЕЙМА  (P.  G.  UN NA – 
A. PAPPENHEІM) МЕТОД – метод забарвлення гіс-
толоґічних препаратів з метою виявлення ДНК і РНК.

УННА – ТЕНЦЕРА (P. G. UNNA – P. TAENZER) 
МЕТОД – метод забарвлення еластичних волокон спо-
лучної тканини спиртовим розчином орсеїну.

УННА – ТОСТА (P. G. UNNA – THOST) КЕРА-
ТОЗ – див.: Унна – Тоста синдром.

УННА – ТОСТА (P. G. UNNA – THOST) СИНД-
РОМ – спадковий (успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом) долонно-підошовний кератоз; захво-
рювання проявляється в перші два роки життя; спос-
терігається гіперкератоз долонь та підошов, підсилений 
ріст нігтів, часто множинні ліпоми, дистрофія рогівки, 
оліґофренія.

УННА – ТОСТА (P. G. UNNA – THOST) СПАДКО-
ВА КЕРАТОДЕРМІЯ – див.: Унна – Тоста синдром.

УНТЕРХАРНШЕЙДТА  (F.  UNTER HARN-
SCHEІDT) СИНКОПАЛЬНИЙ ВЕРТЕБРАЛЬНИЙ 
СИНДРОМ – симптомокомплекс, що роз вивається 
у хворих шийним остео хондрозом внаслідок гострої 
ішемії ретикулярної формації ділянки перехрестя піра-
мідного шляху; спостерігається гостре запаморочення, 
виражена м’язова гіпотонія; до і після нападу шум у 
вухах; прояви цервікальної міґрені.

УНФЕРРІХТА (H. UNVERRІCHT) СИНДРОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
міо клонія з епілепсією; захворювання проявляється в пе-
ріод статевого дозрі вання; виділяють 3 стадії: 1) епілеп-
то-тета нічна стадія – епілептиформні судоми, переваж-
но ночами; психічні розлади (зниження активності, де-
пресія, персеверація, ехопраксія, емоційне зниження, 
підвищена збудливість, аґресивність, неґативізм, швидко 
проґресуюче слабоумство); 2) міоклонічно-епілептична 
стадія – напади кло нічних судом м’язів тулуба, рук та го-
лови, подальша деґрадація особи, часто стани збудження 
та різні розлади свідомості; 3) термінальна стадія – під-
силення міоклонії, деменція, акінезія, амімія.

УНФЕРРІХТА – ЛУНДБОРҐА (H. UN VER-
RІCHT – H. B. LUNDBORG) ХВОРОБА – див.: Ун-
ферріхта синдром.

УНЦИНАРІОЗ – гельмінтоз, що спричинюється 
нематодами Uncіnarіa steno cephala, які паразитують у 
тварин; розвивається при проникненні личинок збуд-
ника в шкіру; характеризується розвитком дерматиту і 
кропив’янки.

УНШУЛЬДА (P. UNSCHULD) СИМПТОМ – у де-
яких випадках при цукровому діабеті спостерігають-
ся судоми м’язів ніг; можлива рання ознака цукрового 
діабету.

УОЛЛЕСА (A. B. WALLACE) ПРАВИЛО ДЕВ’Я-
ТОК – правило, відповідно до якого голова та шия ста-
новлять 9 %, верхня кінцівка – 9 %, стегно – 9 %, го-
мілка зі ступнею – 9 %, передня поверхня тулуба – 18 %, 
задня – 18 %, промежина і статеві орґани 1 % поверхні 
тіла; застосовується для визначення процентного відно-
шення площі опіків до загальної площі поверхні тіла.

УОРТИНА (A. S. WARTHІN) ПУХЛИНА – див.: 
Аденолімфома.

УОРТИНА (A. S. WARTHІN) СИМПТОМ – ак-
цент ІІ тону на легеневій артерії; можлива ознака го-
строго перикардиту.

УОРТИНА – ФІНКЕЛЬДЕЯ (A. S. WAR THІN – 
W. FІNKELEDEY) КЛІТИНИ – ґіґантські багатоядерні 
клітини, які виявляються у фолікулах лімфатичних вуз-
лів при кору.

УОТЕРХАУЗА – ФРІДЕРИКСЕНА (R. WATER-
HOUSE – C. FRІDERІCH SEN) ХВОРОБА – сепсис 
з бурхливим перебігом та недостатністю надниркових 
залоз; як правило, спостерігається в дітей до 15 років; 
характеризується раптовим початком, сильними голо-
вними болями, блюванням, проносом, гарячкою, нестій-
ким ціанозом; протягом кількох годин з’являються кро-
вовиливи в шкірі та під шкірній тканині; колапс, судоми; 
проґноз несприятливий.

УОТСОНА (WATSON) ПРАВИЛО – правило, від-
повідно до якого ознаки, що успадковуються, мають різ-
ну характерну для кожного із них швидкість еволюції, 
внаслідок чого не можуть одночасно відбуватися зміни 
більшої частини або всієї сукупності ознак.

УОТСОНІОЗ – тропічний гельмінтоз із групи тре-
матодозів; спричинюється Watsonіus Watsonі, який па-
разитує в тонкій кишці.
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УПЕРИЗАЦІЯ – знезаражування рідких харчових 
продуктів шляхом введення в них водяної пари, нагрітої 
до 150-1600, з наступним швидким охолодженням.

УР- (уро-, -урез, -урія; грец. uron – сеча; urēsis – сечо-
утворення) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до сечі, до сечоутворення, до сечової системи.

УРАЖЕННЯ – 1) (у медицині) порушення здоров’я 
людини внаслідок дії будь-яких фізичних, хімічних або 
біолоґічних факторів; 2) будь-яке патолоґічне чи трав-
матичне порушення цілісності тіла, орґану чи тканини 
або повна чи часткова втрата їх функції. 

УРАЛЬСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – див.: 
Гемораґічний нефрозонефрит.

УРАМІН – див.: Ґуанідин.
УРАН – U; радіоактивний хімічний елемент ІІІ гру-

пи періодичної системи елементів Менделєєва; порядко-
вий номер 92, атомна маса 238,07; хімічно У. має високу 
активність, вступає у взаємодію з численними орґаніч-
ними та неорґаніч ними сполуками. У. належить до біо-
елементів і входить до складу орґанів і тканин тварин 
та людини.

УРАНІЗМ – чоловічий гомосексуалізм, статевий по-
тяг чоловіка до чоловіка.

УРАНО- (грец. uranos – небо, небесне склепіння) – 
частина складних слів, яка означає належність до неба, 
до піднебіння.

УРАНОПЛАСТИКА – див.: Палатопластика.
УРАНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь дивитися в не-

бо.
УРАТИ – солі сечової кислоти, які є в людини кінце-

вим продуктом пуринового обміну.
УРАТУРІЯ – підвищена кількість солей сечової кис-

лоти в сечі.
УРБАНІЗАЦІЯ – процес зростання міст і підвищен-

ня їхньої ролі в економічному та культурному житті сус-
пільства.

УРБАХА (E. URBACH) ПОЗАКЛІТИННИЙ ХО-
ЛЕСТЕРОЗ – див.: Гіаліноз шкіри і слизових оболо-
нок.

УРБАХА – ВІТЕ (E. URBACH – C. WІETHE) 
ХВОРОБА – див.: Гіаліноз шкіри і слизових оболо-
нок.

УРБАХА – ОППЕНГЕЙМА (E. UR BACH – M. OP-
PENHEІM) ДИСЛІПОЇДОЗ ШКІРИ – див.: Урбаха – 
Оппенгейма синдром.

УРБАХА – ОППЕНГЕЙМА (E. UR BACH – M. OP-
PENHEІM) СИНДРОМ – місцева ліподистрофія у хво-
рих цукровим діабетом; на місці ін’єкції інсуліну зникає 
жирова тканина.

УРГІДРОЗ – див.: Ургідрозис.
УРГІДРОЗИС – виділення сечовини і сечової кис-

лоти з потом.
УРЕАЗА – гідролітичний фермент з групи амідаз. 

Специфічною властивістю У. є її здатність розщеплю-
вати сечовину на вуглекислоту та аміак.

-УРЕЗ – див.: Ур-.
УРЕМІЧНИЙ – такий, що стосується уремії або 

викликаний уремією.

УРЕМІЯ – клініко-біохімічний прояв вираженої го-
строї або хронічної ниркової недостатності; У. являє со-
бою синдром аутоінтоксикації, який розвивається при 
вираженій нирковій недостатності внаслідок затримки в 
орґанізмі азотистих метаболітів та інших ток сичних речо-
вин, розладу водно-сольового, кислотно-лужного і осмо-
тичного гомео стазу, які супроводжуються вторинними об-
мінними і гормональними порушеннями, загальною дис-
трофією тканин та дисфункцією всіх орґанів і систем.

УРЕТЕР (URETER) – сечовід.
УРЕТЕР- (уретеро-, -уретер; грец. urētēr – сечовід) – 

частина складних слів, яка означає належність до сечо-
воду.

-УРЕТЕР – див.: Уретер-.
УРЕТЕРЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення сечово-

ду на всій його протяжності.
УРЕТЕРИТ – запалення сечоводу. 
УРЕТЕРО- – див.: Уретер-.
УРЕТЕРОВЕЗИКОСТОМІЯ – див.: Уретероцис-

тонеостомія.
УРЕТЕРОГІДРОНЕФРОЗ – значне розширення 

ниркової миски та сечоводу; спостерігається при пору-
шеннях відтоку сечі. 

УРЕТЕРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 
сечоводу після його заповнення контрастною речови-
ною.

УРЕТЕРОІЛЕОПЛАСТИКА – хірурґічна опера-
ція заміни сечоводу ізольованою петлею тонкої кишки 
на брижі.

УРЕТЕРОІЛЕОСТОМІЯ – хірурґічне створення 
анастомозу між сечоводом і тонкою кишкою.

УРЕТЕРОКАЛІКОСТОМІЯ – хірурґічне створен-
ня анастомозу між сечоводом і нижньою нирковою ча-
шечкою.

УРЕТЕРОКОЛОСТОМІЯ – хірурґічне створення 
анастомозу між сечоводом і прямою кишкою.

УРЕТЕРОКУТАНЕОСТОМІЯ – хірурґічне ство-
рення зовнішньої нориці сечоводу шляхом виведення 
дистального його відділу в рану і підшивання до шкі-
ри.

УРЕТЕРОЛІЗ – хірурґічне звільнення сечоводу із 
склеротично зміненої парауретральної тканини.

УРЕТЕРОЛІТОЕКСТРАКЦІЯ – видалення каменя 
із сечоводу, шляхом виведення його в сечовий міхур за 
допомогою екстрактора.

УРЕТЕРОЛІТОТОМІЯ – хірурґічне видалення ка-
меня із сечоводу шляхом розтинання його стінки.

УРЕТЕРОНЕОІМПЛАНТАЦІЯ – хірурґічне вши-
вання сечоводу в будь-який орґан малого тазу або виве-
дення його на поверхню шкіри.

УРЕТЕРОНЕОЦИСТОСТОМІЯ – див.: Уретеро-
цистонеостомія.

УРЕТЕРОПІЄЛОНЕОСТОМІЯ – хірурґічне ство-
рення анастомозу між нирковою мискою і сечоводом.

УРЕТЕРОПІЄЛОСТОМІЯ – хірурґічне вшивання 
сечоводу в ниркову миску.

УРЕТЕРОПЛАСТИКА – оперативне втручання на 
сечоводі з метою відновлення відтоку сечі.
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УРЕТЕРОРАФІЯ – хірурґічне зшивання кінців пе-
ресіченого або резекованого сечоводу.

УРЕТЕРОРЕКТОНЕОСТОМІЯ  – хірурґічна 
імплантація сечоводів у пряму кишку.

УРЕТЕРОРЕКТОСТОМІЯ – див.: Уретероректо-
неостомія.

УРЕТЕРОСИҐМОАНАСТОМОЗ – анастомоз між 
сечоводом і сиґмоподібною кишкою.

УРЕТЕРОСИҐМОЇДОСТОМІЯ – хірурґічне ство-
рення анастомоза між сечоводами і сиґмоподібною киш-
кою.

УРЕТЕРОСИҐМОСТОМІЯ – хірурґіч не створення 
анастомозу між сечоводом і сиґмоподібною кишкою.

УРЕТЕРОСТОМІЯ ШКІРНА – див.: Уретероку-
танеостомія.

УРЕТЕРОТОМІЯ – хірурґічний розтин сечоводу.
УРЕТЕРОУРЕТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне ство-

рення анастомозу між сечоводами.
УРЕТЕРОЦЕЛЕ – кістоподібне випинання стінки 

сечоводу в сечовий міхур.
УРЕТЕРОЦИСТОАНАСТОМОЗ – див.: Уретеро-

цистонеостомія.
УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМІЯ – хірурґічне ство-

рення штучного устя сечоводу в сечовому міхурі після 
резекції дистальної частини сечоводу або транспланта-
ції нирки.

УРЕТЕРОЦИСТОСТОМІЯ – див.: Уретероцисто-
неостомія.

УРЕТР- (уретро-; грец. urēthra – сечівник) – частина 
складних слів, яка означає належність до сечівника.

УРЕТРА (URETHRA) – див.: Сечівник.
УРЕТРАЛЬНА ГАРЯЧКА – різновид сепсису, спри-

чинений проникненням збудників інфекції в кров через 
пошкоджену при введенні інструмента слизову оболон-
ку уретри (сечівника).

УРЕТРАЛЬНІ ЗАЛОЗИ – залози сечівника, роз-
міщені переважно в його дистальній частині, на пе-
редній і бокових стінках; У. з. належать до альвеоляр-
но-трубчастих залоз; роз міщені в підслизовому шарі 
або між кавернозними тілами статевого члена; секрет 
У. з. має захисні і антибактеріальні властивості.

УРЕТРАЛЬНІ НИТКИ – ниткоподібні утворення 
в сечі, які складаються з епітеліальних клітин і лейко-
цитів; ознака запалення сечовивідних шляхів.

УРЕТРАПЛАЗІЯ – вроджена відсут ність сечовипус-
кального каналу.

УРЕТРАТРЕЗІЯ – вроджена відсутність будь-якої 
ділянки сечовипускального каналу.

УРЕТРИТ – запалення сечівника; У. ділять на ґо-
норейні і неґонорейні; за локалізацією патолоґічного 
процесу розрізняють передній, задній і тотальний У., за 
клінічним перебігом – гострий і хронічний.

УРЕТРИТ НЕҐОНОКОКОВИЙ – запалення сечів-
ника, що спричинюється Chlamydіa trachomatіs (біля 50 % 
випадків) та Ureaplasma utealy tіcum; інколи етіолоґія не-
відома; у чоло віків симптоми уретриту здебільшого ви-
никають через 7–28 діб після статевого контакту і прояв-
ляються дискомфортом у сечовипускальному каналі, не-

значною дизурією, появою виділень, від прозорих до сли-
зово-гнійних; інколи захворювання починається більш 
гостро з дизуричних явищ, частішого сечовипускання, 
значних гнійних виділень; після ректальних та орально-
ґенітальних статевих контактів можуть розвинутися про-
ктит та фаринґіт; у жінок у більшості випадків захворю-
вання протікає безсимптомно; інколи спостерігаються 
виділення із піхви, дизурія, почастішання сечовипускан-
ня, болі в ділянці таза, диспареунія; може виникати цер-
віцит з жовтуватими слизово-гнійними виділеннями.

УРЕТРО- – див.: Уретр-.
УРЕТРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження 

сечівника після заповнення його контрастною речови-
ною.

УРЕТРОМЕТР – пристрій для визначення ступеня 
звуження сечівника.

УРЕТРОМЕТРІЯ – вимірювання діаметра сечівни-
ка за допомогою уретрометра.

УРЕТРООКУЛОСИНОВІАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Рейтера хвороба.

УРЕТРОПЛАСТИКА – хірурґічні операції, що від-
новлюють форму і функцію сечівника.

УРЕТРОПОЕЗ – хірурґічна пластична операція від-
новлення сечівника.

УРЕТРОРАҐІЯ – кровотеча із сечівника поза актом 
сечовипускання.

УРЕТРОРЕЯ – виділення із сечівника, що може 
спостерігатися при запаленні уретри або сексуально-
му збудженні.

УРЕТРОСКОПІЯ – огляд сечівника за допомогою 
уретро скопа.

УРЕТРОСТЕНОЗ – звуження просвіту сечівника.
УРЕТРОСТОМІЯ – хірурґічне формування постій-

ної промежинно-уретральної нориці з метою відведення 
сечі при облітерації передньої частини сечівника.

УРЕТРОТОМІЯ – хірурґічний розтин сечівника.
УРЕТРОТРИҐОНІТ – поєднане запалення слизової 

оболонки сечівника і сечоміхурового трикутника.
УРЕТРОЦЕЛЕ – мішкоподібне випинання стінки 

сечівника.
УРЕТРОЦИСТИТ – поєднане запалення стінки 

сечівника і сечового міхура.
УРЕТРОЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-

ження сечівника і сечового міхура після їх контрасту-
вання.

УРИДИН – природний нуклеозид, один із найваж-
ливіших метаболітів, що беруть участь у біосинтезі нук-
леїнових кислот і коферментів; мають універсальне зна-
чення в живій природі, присутні у всіх тваринних і рос-
линних орґанізмах.

УРИДИНОВІ КИСЛОТИ – див.: Уридинфосфор-
ні кислоти.

УРИДИНФОСФАТИ – див.: Уридинфосфорні кис-
лоти.

УРИДИНФОСФОРНІ КИСЛОТИ – природні пі-
римідинові рибонуклеотиди, фосфорні ефіри рибонуклео-
зиду; У. к. беруть безпосередню участь у біосинтезі нук-
леїнових кислот, у вуглеводному та фосфорному обміні.
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УРИКЕМІЯ – вміст сечової кислоти в крові; у нормі 
концентрація сечової кислоти в сироватці крові стано-
вить у жінок 2–6 мг/100 мл, у чоловіків – 2,5–7,0 мг/100 
мл., в еритроцитах вона досягає 0,8–3/100 мл.

УРИКОПАТІЇ – захворювання, в основі яких ле-
жить порушення обміну пуринів, ксантину, нуклеїно-
вих кислот, що призводить до накопичення в крові, сечі 
та інших біолоґічних рідинах сечової кислоти та її со-
лей – уратів.

УРИНОЗНИЙ – схожий на сечу; такий, що похо-
дить із сечі.

УРИНОКУЛЬТУРА – культура мікроорґанізмів, 
виділена із сечі людини або тварини при бактеріолоґіч-
ному дослідженні.

УРИНОМА – обмежене накопичення сечі в навко-
лонирковій або заочеревинній тканині, оточене фіброз-
ною капсулою.

УРІАЛОЗ ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Ліпоїдоз ідіо-
патичний.

УРІВСЬКА ХВОРОБА – див.: Кашина – Бека хво-
роба.

УРІЗУВАННЯ НИТКИ СИМПТОМ – урізування в 
м’які тканини нитки, яка зав’язана навколо кінцівки; оз-
нака швидкого розвитку набряку або емфіземи тканин.

УРІОЛЛА (URІOLLA) СИМПТОМ – дрібні чорні 
ґранули кров’яного піґменту в сечі; ознака малярії.

-УРІЯ – див.: Ур-.
УРНІНҐ – див.: Педераст.
УРО- – див.: Ур-.
УРОБАКТЕРІЇ – бактерії, що розкладають сечови-

ну з утворенням аміаку.
УРОБІЛІН – один із жовчних піґментів сечі. У 

кишечнику внаслідок ферментативного відновлення 
білірубіну утворюється безколірний хромоґен-уробілі-
ноґен, який при дегідроґенізації дає У.  У нормі У. виво-
диться з орґанізму з екс крементами і лише в незначній 
кіль кості – з сечею.

УРОБІЛІНОЇДИ – продукти обміну білірубіну, які 
виділяються з сечею та калом. 

УРОБІЛІНУРІЯ – підвищений вміст уробіліну в 
сечі.

УРОГЕМАТОМА – обмежене накопичення крові і 
сечі в жировій тканині, яке спостерігається при пошкод-
женні будь-якого відділу сечової системи.

УРОҐЕНІТАЛЬНИЙ – сечостатевий; такий, що 
стосується сечових і статевих орґанів.

УРОҐЕНІТОҐРАФІЯ – див.: Ґеніто уроґрафія.
УРОҐЕННИЙ – 1) такий, що утворюється із сечі 

або із сечових шляхів; 2) такий, що утворює сечу.
УРОҐІНЕКОЛОҐІЯ – розділ уролоґії, який вивчає 

хвороби сечової системи, котрі поєднуються з патолоґіч-
ними змінами в жіночих статевих орґанах.

УРОҐРАФІЯ – рентґеноґрафічне дослід ження нирок 
і сечових шляхів.

УРОДИНАМІКА – процес активного виведення сечі 
з орґанізму внаслідок координованої діяльності нерво-
во-м’язового апарату чашечок, ниркових мисок,  сечо-
водів, сечового міхура, сечовипускального каналу.

УРОДИНІЯ – біль при сечовипусканні.
УРОЛАҐНІЯ – статеве збочення, при якому стате-

ве задоволення наступає внаслідок маніпуляцій з сечею 
або спостереження за актом сечовиділення партнера.

УРОЛІТ – камінь у сечових шляхах; сечовий кон-
кремент.

УРОЛІТІАЗ – хронічне захворювання, яке характе-
ризується утворенням каменів у нирках і в сечових шля-
хах. В основі розвитку У. лежить порушення метабо ліз-
му щавлевої кислоти, пуринового або фосфорно-каль-
цієвого обміну, інфекція нирок і сечових шляхів, се-
човий стаз. Клінічну картину визначають локалізація, 
величина та форма каменів, ступінь порушення уроди-
наміки, наявність ускладнень – пієлонефриту, циститу, 
гематурії та ін. При множинних каменях у нирках і се-
човодах частіше виникає обтураційна анутрія, раніше 
наступає ниркова недостатність та інші ускладнення.

УРОЛОҐ – лікар-фахівець з уролоґії.
УРОЛОҐІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ – інструмен-

тарій, що застосовується для діаґностики, лікувальних 
маніпуляцій та операцій на орґанах сечостатевої сис-
теми.

УРОЛОҐІЧНИЙ ФАНТОМ – модель нижньої час-
тини тулуба людини, яка відтворює сечові шляхи в нату-
ральну величину і застосовується для навчання методам 
уролоґічного обстеження хворого.

УРОЛОҐІЯ – галузь клінічної медицини, що вив-
чає етіолоґію, патоґенез та клінічні прояви захворювань 
орґанів сечової системи і розробляє методи їх діаґнос-
тики та лікування. У. включає такі спеціалізовані розді-
ли: онкоуролоґія, уроґінеколоґія, уролоґія дитячого віку, 
оперативна нефролоґія.

УРОМЕТР – прилад для визначення відносної щіль-
ності сечі.

УРОНЕФРОЗ – див.: Гідронефроз.
УРОНОВІ КИСЛОТИ – похідні моносахаридів, 

в яких первинна спиртова група окислена до карбок-
сильної. Ґенетично зумовлене порушення обміну деяких 
У. к. є причиною спадкових за хворювань людини; по-
рушення обміну У. к. у людини призводить до розвитку 
деяких форм пентозурій; У. к. віді грають суттєву роль у 
патоґенезі деяких форм жовтяниць.

УРОПЕПСИН – профермент пепсину, незначні кіль-
кості якого присутні в сечі; 1 % пепсиноґену, який ви-
робляється головними клітинами залоз слизової оболон-
ки шлунка, поступає безпосередньо в кров і виводиться 
з сечею; У. зумовлює протеолітичну активність сечі.

УРОПЕПСИНОҐЕН – див.: Уропепсин.
УРОПОЕЗ – процес утворення сечі.
УРОПОРФІРИН – продукт розпаду гема, який виді-

ляється з сечею.
УРОПОРФІРІЯ ЕРИТРОПОЕТИЧНА – див.: Ґюн-

тера синдром (3).
УРОПРОТЕЇНОҐРАМА – крива лінія, що відобра-

жає якісний склад білків, наявних у сечі.
УРОРЕНТҐЕНОКІНЕМАТОҐРАФІЯ – рентґенокі-

нематоґрафія сечових шляхів після введення в орґанізм 
контрастної речовини.
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УРОРЕНТҐЕНОСКОПІЯ – рентґеноскопія сечо-
вивідних шляхів у процесі уроґрафії.

УРОСЕПСИС – септичний стан, що виникає внаслі-
док інфекційного вогнища в нирках або сечових шля-
хах.

УРОСТАЗ – стаз сечі в сечових шляхах.
УРОСТЕРЕОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – стереорентґе-

ноґрафія сечових шляхів у процесі уроґрафії.
УРОСТРАТИҐРАФІЯ – томоґрафія нирок і сечових 

шляхів, яка виконується в процесі уроґрафії.
УРОФЛАВІН – див.: Рибофлавін.
УРОФЛОУМЕТРІЯ – визначення об’єм ної швид-

кості сечовиділення.
УРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь виникнення позиву 

до сечовипускання в невідповідних обставинах.
УРОХРОМ – жовтий або оранжево-жовтий піґмент 

сечі, що зумовлює разом з іншими піґментами її колір; у 
нор мі в добовому об’ємі сечі міститься 70–75 мг У.

УРТИКАРІЯ – захворювання, яке  являє собою 
своєрідну реакцію орґанізму на різні подразнення, є ви-
раженням патолоґічно підвищеної чутливості щодо пев-
них екзоґенних та ендоґенних речовин; характеризується 
типовими  поодинокими висипами – пухирями на шкірі, 
в деяких випадках і на слизових оболонках, які раптово 
з’являються  і швидко зникають; висипи супроводжу-
ються свербежем, а інколи і запальними явищами.

УСВІДОМЛЕННЯ АКТИВНОСТІ «Я» – усвідом-
лення активного характеру всіх видів психічної діяль-
ності; основний елемент самосвідомості.

УСВІДОМЛЕННЯ ДЕМАРКАЦІЇ «Я» – усвідом-
лення наявності межі між «Я» і не «Я»; елемент само-
свідомості.

УСВІДОМЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ «Я» – усві-
домлення тотожності «Я» у різні моменти часу.

УСВІДОМЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ «Я» – усвідом-
лення єдності, взаємо пов’язаності та належності до «Я» 
всіх видів власної психічної діяльності.

УСКЛАДНЕННЯ – вторинний щодо наявної хворо-
би патолоґічний процес, який виникає внаслідок особ-
ливостей патоґенезу первинного захворювання або не-
передбачуваний наслідок діаґностичних та лікувальних 
заходів.

УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯОПЕРА ЦІЙНЕ – пато-
лоґічний процес, який  виник внаслідок хірурґічного 
втручання та застосування в його ході лікар ских речо-
вин.

УСКЛАДНЕННЯ ПОСТТРАНСФУ ЗІЙНЕ – пато-
лоґічний процес, який виник після переливання крові; 
зумовлений несумісністю крові, її неякісністю, наявніс-
тю в ній збудників інфекційних захворювань або пору-
шеннями в техніці переливання.

УСПАДКУВАННЯ АУТОСОМНО-ДОМІНАН-
ТНЕ – успадкування, для якого характерні такі законо-
мірності: 1) у кожного ураженого хворий один із бать-
ків, 2) в ураженого, що є в шлюбі зі здоровим чолові-
ком (жінкою), у середньому половина дітей хвора, а ін-
ша половина – здорова, 3) у здорових дітей ураженого 
батька власні діти та онуки здорові, 4) чоловіки та жін-

ки уражаються однаково часто, 5) захворювання повин-
не проявитися в кожному поколінні, 6) гетерозиґотні ін-
дивіди уражені.

УСПАДКУВАННЯ АУТОСОМНО-РЕЦЕСИВ-
НЕ – успадкування, для якого характерні такі законо-
мірності: 1) якщо уражена дитина народилася від фе-
нотипово нормальних батьків, то батьки обов’язково є 
гетерозиґотами, 25 % їхніх дітей буде уражена, 50 % – 
гетерозиґотна і 25 % – нормальна, 2) якщо уражені сіб-
си народилися від близьких родичів, то це є доказом ре-
цесивного успадкування захворювання, 3) якщо беруть 
шлюб хворий з рецесивним захворюванням і ґенотипово 
нормальна людина, всі їхні діти будуть гетерозиґотними 
і фенотипово здоровими, 4) якщо беруть шлюб хворий 
і гетерозиґота, то половина їхніх дітей будуть уражени-
ми, а половина – гетерозиґотними, 5) якщо беруть шлюб 
двоє хворих одним і тим же рецесивним захворюван-
ням, то всі їхні діти будуть хворими, 6) чоловіки і жін-
ки хворіють однаково часто, 7) гетерозиґоти фенотипово 
нормальні, але є носіями однієї копії мутантного ґена.

УСПАДКУВАННЯ ДОМІНАНТНЕ Х-ЗЧЕПЛЕ-
НЕ – успадкування, для якого характерні такі законо-
мірності: 1) уражені чоловіки передають захворювання 
всім своїм дочкам, але не синам, 2) уражені гетерозиґот-
ні жінки передають за хворювання половині своїх дітей 
незалежно від їх статі, 3) уражені гомозиґотні жінки пе-
редають захворювання всім своїм дітям.

УСПАДКУВАННЯ РЕЦЕСИВНЕ Х-ЗЧЕПЛЕНЕ – 
успадкування, для якого характерні такі закономірності: 
1) майже всі уражені – чоловіки, 2) ознака завжди пере-
дається через гетерозиґотну матір, яка фенотипово здо-
рова, 3) уражений чоловік ніколи не передає захворю-
вання своїм синам, 4) всі дочки ураженого чоловіка бу-
дуть гетерозиґотними носіями, 5) жінка-носій передає 
захворювання половині своїх синів, жодна з її дочок не 
буде хвора, але половина дочок буде носієм.

УССАЯ (B. A. HOUSSAY) СИНДРОМ – ослаблен-
ня і зникнення фун кції гіпофіза у хворих цукровим діа-
бетом; спостерігається зменшення потреби в інсуліні, 
діабетична гіперґлікемія переходить в нормо- або гі-
поґлікемію; підвищена чутливість до інсуліну; з часом 
розвиваються розлади свідомості.

УСТАВАННЯ СИМПТОМ – уставання хворого з 
позиції лежачи на спині шляхом виконання таких дій: 
перевертання на живіт, піднімання навкарачки, розги-
нання ніг у колінних суглобах, утримуючись руками за 
гомілки; випрямлення тулуба з упиранням руками на 
стегна; ознака міопатії.

УСТАВЛЕННЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА – позиція го-
ловки плода в родових шляхах під час пологів, при яко-
му вона перетинає (великим або малим сеґментом) пло-
щину входу в малий таз.

УСТАНОВЛЕННЯ СТАТЕВИХ ЗНОСИН – ви-
явлення доказів здійснення статевого акту при огляді, 
дослідженні трупа, лабораторному дослідженні речо-
вих доказів.

УСТАНОВЛЕННЯ СТАТІ – визначення статевої 
належності особи у випадку гермафродитизму.
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УТА – див.: Лейшманіоз Ута.
УТИЛІЗАЦІЯ БІЛКА ЧИСТА – частка азоту, що 

засвоюється орґанізмом, від загальної кількості азоту, 
який надійшов з їжею; показник біолоґічної цінності 
білка.

УТИЛЬНА КРОВ – гемотрансфузійний засіб; кров, 
яку отримують при лікувальних кровопусканнях; має 
обмежене застосування в клінічній практиці.

УТИРАННЯ – один із способів введення ліків в 
орґанізм, який базується на його механічному втиран-
ні в шкіру.

УТОПЛЕННЯ – вид насильної смерті, що настає 
при зануренні людини у воду (інколи в іншу рідину) і 
зумовлюється гострим порушенням функцій життєво 
важливих систем орґанізму під дією водного середови-
ща; У. спостерігається не обов’язково при повному за-
нуренні тіла людини у воду, але й при зануренні у воду 
лише однієї голови і навіть тільки дихальних отворів; в 
стадії інспіраторної задишки вода починає активно пос-
тупати в дихальні шляхи, подразнює слизову оболон-
ку трахеї та бронхів, спричинюючи цим кашлеві рухи; 
слиз, який виділяється при цьому змішується з водою та 
повітрям, утворюючи пінисту масу сірувато-білого ко-
льору, яка заповняє просвіт дихальних шляхів; в стадії 
інспіраторної і експіраторної задишки людина робить 
спроби виплисти на поверхню води; в стадії відносного 
спокою, коли дихальні рухи тимчасово припиняються, 
тіло людини занурюється в глибину; в стадії терміналь-
них дихальних рухів вода під тиском поступає разом із 
повітрям, що залишилося, в альвеоли; внаслідок високо-
го внутрішньолегеневого тиску розвивається альвеоляр-
на емфізема (гостра водна емфізема – гіперґідроаерія); 
вода, розриваючи стінки альвеол, поступає в тканину 
міжальвеолярних переґородок; через розірвані капіля-
ри вода потрапляє в кровоносні судини; кров, розведена 
водою, проникає в ліві відділи серця, а потім у велике 
коло кровообігу; після термінальної стадії наступає ос-
таточна зупинка дихання.

УТРАТА НЕПЕРЕРВНОСТІ СВІДОМОСТІ «Я» – 
зупинка усвідомлення хворим своєї особи як єдиної, 
ідентичної в минулому і теперішньому часі. 

УТХОФФА (W. UHTHOFF) СИМПТОМ – ністаґм 
у хворих розсіяним склерозом.

УТЯГУВАННЯ ШКІРИ СИМПТОМ – пупко-
подібне утягування шкіри над пухлиною молочної за-
лози.

УШКОДЖЕННЯ – див.: Ураження.
УЯВЛЕННЯ – психічний процес створення люди-

ною нових образів на основі старих шляхом їх перетво-
рення; розрізняють довільне і мимовільне У., а також 
відтворююче і творче.

УЯВЛЕННЯ МАРЕВНЕ – раптово виникаюча ма-
ревна думка (маревна ідея), частіше про своє високе по-
ходження.

УЯВНИХ ДУМОК СИМПТОМ – мимовільне ви-
никнення будь-якої думки, що супроводжується появою 
відповідного зорового образу; ознака ідеаторного авто-
матизму.

ФфФф
Ф. (F – початкова літера прізвища хворого, в якого 

вперше було виявлено за хворювання) – комплекс спад-
кових аномалій: курині груди, гіпертелоризм, епікант, 
мікроґенія; грушоподібний ніс; ши рокий язичок (uvula); 
шкірна і кісткова синдактилія між І і ІІ пальцями рук та 
ніг; часто аномалії розвитку середнього ву ха, що приз-
водить до приглухуватості.

ФАБЕРА (K. FABER) СИНДРОМ – див.: Хлороз 
пізній.

ФАБРА (A. FABRE) СИМПТОМ – імовірна озна-
ка вагітності малих термінів: випинання бокових сті-
нок матки, що виявляється при пальпації бокового скле-
піння піхви.

ФАБРІ (J. FABRY) АНҐІОКЕРАТОМА – див.: 
Фабрі хвороба.

ФАБРІ (J. FABRY) СИНДРОМ – див.: Фабрі хво-
роба.

ФАБРІ (J. FABRY) ХВОРОБА – форма фосфатид-
тезауримозу; родинне порушення ліпідного обміну, 
зчеплене з  Х-хромосомою, при якому в багатьох ткани-
нах накопичується ґліколіпід (ґалактозилґлюкозилцера-
мід); порушення обміну зумовлене дефіцитом лізосом-
ного ферменту α-ґалактозидази А, необхідного для нор-
мального розпаду тригексозилцераміду; спостерігаєть-
ся ураження ниркових клубочків і міокарда; множинні 
невеликі шкірні утворення, схожі з анґіокератомами, як 
правило, з’являються в період статевого дозрівання пе-
реважно на губах, щоках, у пахових ямках, на пупку, ка-
литці і на кінцевих фаланґах пальців; хворіють майже 
виключно чоловіки; смерть розвивається внаслідок нир-
кової недостатності, серцевих або мозкових ускладнень, 
гіпертензії чи інших судинних факторів; у жінок-гетеро-
зиґот розвивається менш тяжка форма, яка проявляєть-
ся, звичайно, помутнінням рогівки; можлива пренаталь-
на діаґностика: визначають ґалактозидазну активність в 
амніоцитах або ворсинках хоріону.

ФАБУЛА МАРЕННЯ – зміст марення, що має сю-
жетну завершеність.

ФАВАЛЛІ – ГІРШСПРУНҐА ХВО РОБА – див.: 
Гіршспрунґа хвороба.

ФАВІД – алерґічний висип у хворого фавусом, еле-
менти якого не містять збудника.

ФАВІЗМ – форма спадкової (успадкування за зчеп-
леним зі статтю типом) гемолітичної анемії, що виникає 
в осіб з недостатністю в еритроцитах ферменту ґлюко-
зо-6-фосфатдегідроґенази внаслідок вживання в їжу або 
вдихання квіткового пилку кінських бобів – Vіcіa faba, 
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або Vіcіa fava. Хворіють в основному хлопчики-гемі-
зиґоти, носії патолоґічної хромосоми Х. Вираженість 
клінічних проявів різна – від слабовиражених симпто-
мів гемолізу до картини тяжкого  гемолітичного кризу, 
якому часто передують продромальні явища у вигляді  
загального нездужання, підвищення температури, шлун-
ково-кишкових розладів. Розрізняють тяжкі, середньої 
тяжкості і легкі форми Ф. 

ФАВРА (M. FAVRE) СИНДРОМ – див.: Дерматит 
охряний.

ФАВРА – РАКУШО (M. FAVRE – J. RACOUCHOT) 
СИНДРОМ – див.: Дистрофія шкіри колоїдна.

ФАВУС – хронічне грибкове захворювання шкіри, 
яке спричинюється Trіcho phyton schoenleіnіі. Зараження 
відбувається при контакті з хворим Ф. або з речами, яки-
ми він користувався (гребінець, головний убір). Людина 
може заразитися також від мишей та щурів. Інкубацій-
ний період триває два тижні. Роз різняють Ф. волосяної 
частини голови, гладенької шкіри та нігтів.

Ф. АЛОПЕЦІЄПОДІБНИЙ – Ф., який характери-
зується виникненням вогнищ, що мають вид дрібних 
(до 1 см), атрофованих, позбавлених волосся ділянок 
шкіри; волосся на периферії вогнища втрачає блиск і 
еластичність.

Ф. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ – Ф., що характеризується 
ураженням внутрішніх орґанів.

Ф. ГЕРПЕТИЧНИЙ – Ф., що характеризується ура-
женням гладенької шкіри і проявляється гіперемією та 
набряком уражених ділянок з появою на них згрупова-
них везикульозно-пустульозних висипів.

Ф. ҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – Ф., що характери-
зується утворенням фавозних ґранульом – вузлуватих 
утворень у шкірі без ознак гнійного запалення тканин.

Ф. ЕРИТЕМАТОСКВАМОЗНИЙ – Ф., що характе-
ризується наявністю плям неправильної форми, з повер-
хні яких відділяються лусочки білуватого кольору.

Ф. ІМПЕТИҐІНОЗНИЙ – Ф., який характеризуєть-
ся утворенням нашарувань кірок брудно-жовтого кольо-
ру, пронизаних тьмяним, ураженим грибками волоссям; 
інколи захворювання спочатку проявляється вогнищами 
трихофітоїд ного характеру: на шкірі з’являються одна 
або кілька груп пухирців, поступово вогнища збільшу-
ються в розмірах, у центрі спостерігається лущення; пе-
риферію вогнища складають пухирці, що засохли, і дріб-
ні кірочки, які можуть мати характер імпетиґо; у деяких 
випадках запалення стихає і утворюються скутули.

Ф. ІНФІЛЬТРАТИВНО-НАГНІЙ НИЙ – Ф., який 
характеризується вираженою запальною реакцією і на-
гадує інфільтративно-нагнійну трихофітію; зустрічаєть-
ся рідкісно.

Ф. СЕПТИЧНИЙ – вісцеральний Ф., який характе-
ризується гематоґенною дисемінацією збудника з виник-
ненням множинних уражень різних орґанів.

Ф. СКВАМОЗНИЙ – Ф., який характеризуєть-
ся утворенням великопластинчастих, сірувато-бі-
лих щільно прикріплених до шкіри лусочок, або дріб-
нопластинчастим лущенням; при знятті лусочок ого-
люється гіперемована атрофована шкіра; волосся у 

вогнищах лущення тьмяне, «запилене» і, як правило, 
випадає.

Ф. СКУТУЛЯРНИЙ – Ф., який характеризується 
появою на місці проникнення збудника гіперемії з на-
ступним утворенням пустули з лущенням і ростом вог-
нища по периферії; підсихаючи, пустала набуває вигля-
ду жовтуватої кірочки з блюдцеподібним втисненням і 
ураженою волосиною в центрі – скутула; її розмір від 
кількох міліметрів до 3 см в діаметрі. Скутули схильні 
до злиття, утворюючи при цьому нашарування брудно-
сірого кольору кірок з неприємним запахом.

ФАҐ – див.: Бактеріофаґ.
-ФАҐ – див.: Фаґо-.
ФАҐ ЛАМБДА – бактеріофаґ, який є специфічним 

для кишкової палички; закономірності, виявлені при до-
слідженні Ф. л., лежать в основі сучасних уявлень про 
молекулярні механізми реплікації, рекомбінації, транс-
крипції; застосовуються при конструюванні рекомбінан-
тних молекул.

ФАҐҐЕ (CH. H. FAGGE) СИНДРОМ – внутрішньо-
утробне порушення функції щитоподібної залози, що 
призводить до вираженого гіпотиреозу в новонародже-
них. Клінічна картина нагадує мікседему в дорослих, 
але в новонароджених пере біг більш тяжкий. При народ-
женні спосте рігається надмірна маса тіла, неповне відді-
лення пуповини, суха шкіра; з часом – запори, затримка 
психічного і фі зич ного розвитку, часто – мікромелія.

ФАҐҐЕ (CH. H. FAGGE) ХВОРОБА – див.: Кре-
тинізм.

ФАҐЕДЕНІЗМ – виразково-некротичний процес, що 
розвивається в тканинах, які оточують первинне вогни-
ще при сифілісі або м’якому шанкрі.

-ФАҐІЯ – див.: Фаґо-.
ФАҐО- (-фаґ, -фаґія; грец. phagein – їсти, з’їдати, 

поглинати) – частина складних слів, яка означає «такий, 
що належить до процесу їди, до ковтання», «такий, що 
належить до поглинання».

ФАҐОВА КОНВЕРСІЯ – вид мінливості бактерій, 
зумовлений ґеномом бактеріофаґа, що проник в полінук-
леотидну послідовність ДНК бактеріальної клітини; на-
бування клітиною нової фенотипової ознаки є наслідком 
додавання до ґенома бактерій ґенів бакте ріофаґа.

ФАҐОВЕ МАРКІРУВАННЯ – див.: Фаґотипуван-
ня.

ФАҐОВЕ ТИПУВАННЯ – див.: Фаґотипування.
ФАҐОДІАҐНОСТИКА – застосування стандартних 

препаратів бактеріофаґів для ідентифікації видової на-
лежності бактерій з метою діаґностики інфекційних за-
хворювань.

ФАҐОЛІЗАТ – продукт лізису рідкої бактеріальної 
культури фаґом; являє собою суміш компонентів бак-
теріальних клітин та живильного середовища, що міс-
тить частинки бактеріофаґа.

ФАҐОПРОФІЛАКТИКА – специфічна профілактика 
інфекційних захворювань шляхом перорального введення 
бактеріофаґа особам з високим ризиком зараження.

ФАҐОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ – стійкість бактерії до 
бактеріофаґа; ґрунтується на змінах клітинних рецеп-
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торів, що виключає адсорбцію фаґа на клітині, або на 
порушеннях внутрішньоклітинних фаз розмноження 
бактеріофаґа.

ФАҐОСОМА – вакуоля, що утворюється в процесі 
фаґоцитозу, всередині якої містяться субстрати, що під-
лягають перетравленню.

ФАҐОТЕРАПІЯ – застосування бактеріофаґа з лі-
кувальною метою.

ФАҐОТИПУВАННЯ – метод іденти фікації та роз-
поділу бактерій усередині виду або серотипу за допомо-
гою набору специфічних бактеріофаґів.

ФАҐОФОБІЯ – нав’язлива боязнь ковтати їжу через 
побоювання удавитися.

ФАҐОЦИТАРНИЙ ПОКАЗНИК – середнє число 
мікробів, поглинених однією клітиною.

ФАҐОЦИТИ – клітини тваринних орґанізмів, здат-
ні активно захоплювати щільні часточки і, якщо вони 
орґанічного походження, перетравлювати їх.

ФАҐОЦИТОЗ – процес, що полягає в захоплюван-
ні клітиною шляхом рецепторного ендоцитозу за участі 
мікрофіламентів об’єктів з діаметром більше 1 мкм; про-
цес Ф. поділяється на 4 стадії: 1) наближення до об’єкта 
Ф., 2) прилипання фаґоцита до поверхні об’єкта (роз-
пізнавання рецепторами фаґоцита опсонічних детермі-
нант об’єкта), 3) заглиблення об’єкта в цитоплазму фаґо-
цита, 4) переварювання об’єкта; при Ф. реалізується 
складний комплекс захисних та пристосувальних механіз-
мів, які містять не тільки цитотоксичну чи бактеріоцидну 
дію на об’єкт Ф., але й секрецію медіаторів запалення, ак-
тивацію енерґетичного метаболізму фаґоцита, процесинг 
антиґенів та їх представлення лімфоцитам; Ф. є не тільки 
способом захисту проти екзоґенних аґресорів, а й одним 
з механізмів усунення власних старих клітин та апопто-
тичних тілець при запрограмованій загибелі клітин упро-
довж морфоґенезу; Ф. забезпечує розвиток преімунної та 
імунної відповідей, усуває із кровотоку імунні комплек-
си, утилізує матеріал тромбів при тромболізисі та бере 
участь у розсмоктуванні рубців, усуненні мікроемболів 
та патолоґічних продуктів обміну при тезаурисмозах.

ФАЄРШТЕЙН-КРЗЕМІНСЬКОГО (І. FAJER-
SZTEІN-KRZEMІNSKІ) СИМПТОМ (1) – похиту-
вання в позиції стоячи здоровою ногою вперед-назад 
викликає біль у хворій нозі по ходу нервового стовбура; 
ознака попереково-крижового радикуліту.

ФАЄРШТЕЙН-КРЗЕМІНСЬКОГО (І. FAJER-
SZTEІN-KRZEMІNSKІ) СИМПТОМ (2) – хворий 
може зігнути ногу в кульшовому суглобі, якщо вона до 
цього була зігнута в колінному суглобі; випрямлену но-
гу в кульшовому суглобі хворий зігнути не може; при 
спробі зігнути в кульшовому суглобі здорову ногу хво-
рий відчуває біль на боці ураження; ознака ішіасу.

ФАЖЕ (J. C. FAGET) СИМПТОМ – при підвищен-
ні температури тіла частота пульсу зменшується; мож-
лива ознака жовтої гарячки і черевного тифу. 

ФАЗА – ступінь, період у розвитку чого-небудь.
ФАЗА (у психіатрії) – напад психічної хвороби, піс-

ля закінчення якого не відбувається суттєвих змін осо-
бистості.

ФАЗА ПРОТЕСТУ – період дитячого розвитку, що 
характеризується опором, протидією, протиставленням 
себе щодо оточуючих, у тому числі і до батьків. 

ФАЗИС – певний момент у розвитку якого-небудь 
явища, в зміні форми або стану якогось тіла; ступінь 
якогось періодичного явища.

-ФАЗІЯ (грец. phasis – мовлення, вимовляння) – час-
тина складних слів, яка означає належність до мовлен-
ня, до вимови.

ФАЗМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь фантастичних 
істот. 

ФАЗОВИЙ – пов’язаний з поняттям «фаза».
ФАЗОВО-КОНТРАСТНА МІКРО СКОПІЯ – див.: 

Мікроскопія фазово-контрастна.
-ФАКІЯ – див.: Фако-.
ФАКО- (-факія; грец. phakos – сочевиця; такий, що 

має форму сочевиці) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до кришталика ока, до лінзи. 

ФАКОДОНЕЗ – тремтіння кришталика, яке спос-
терігається при рухах ока; ознака розриву частини во-
локон війчастого пояска.

ФАКОМАЛЯЦІЯ – руйнування кришталика, зумов-
лене порушенням ціліс ності його капсули та дистрофіч-
ним процесом, який розвивається.

ФАКОМАТОЗИ – спадкові, проґресуючі захворю-
вання, що характеризуються змінами шкіри у вигляді гі-
перпіґментованих і гіпопіґментованих плям, анґіом, ней-
рофібром, які поєднуються з ураженням очей, нервової 
системи і часто – внутрішніх орґанів. До Ф. з ураженням 
нервової системи відносять енцефало триґемінальний 
анґіоматоз Стерджа – Вебера – Краббе – Димітрі, це-
реброретиновісцеральний анґіоматоз Гіппеля – Ландау, 
атаксію-телеанґіектазію Луї-Бар, геманґіектазію гіпер-
трофічну Кліппеля – Треноне, туберозний склероз Бур-
невілля – Принґла, нейрофіброматоз Реклінґхаузена, ре-
тино-оптико-мезенцефальний анґіоматоз – синдром Бон-
не – Дешома – Блана, кортико-менінґеальний дифузний 
анґіоматоз Ван Боґарта – Диврі та деякі інші форми, що 
зустрічаються дуже рідкісно.

ФАКОПРОТЕЗУВАННЯ – імплантація штучної 
лінзи в очне яблуко при афакії.

ФАКОСКЛЕРОЗ – склероз центральної частини 
кришталика.

ФАКТИЧНИЙ – дійсний, справжній; такий, що на-
справді існує, наявний.

ФАКТОР – рушійна сила, умова, причина будь-яко-
го процесу; чинник.

ФАКТОР І – див.: Фібриноґен.
ФАКТОР ІІ – див.: Протромбін.
ФАКТОР ІІІ – див.: Тромбокіназа.
ФАКТОР ІV – іонізований і неіонізований кальцій, 

що міститься в плазмі крові; визначає її іонну рівнова-
гу, бере участь у деяких хімічних реакціях або діє як ка-
талізатор при активації ряду факторів зсідання крові.

ФАКТОР V – ґлобулін плазми крові, який утво-
рюється в печінці; у комплексі з фактором ХІІ бере 
участь у процесі зсідання крові, прискорюючи перетво-
рення фактора ІІ в тромбін.



1066  ФАКТОР VІІ – ФАКТОР РОСТУ ТРОМБОЦИТАРНИЙ

ФАКТОР VІІ – ґлобулін плазми крові, який утво-
рюється в печінці; бере участь у зсіданні крові, забез-
печуючи утворення активної форми фактора ІІІ з його 
неактивної форми.

ФАКТОР VІІІ – ґлобулін плазми крові, що бере 
участь в активації фактора Х.

ФАКТОР ІХ – ґлобулін плазми крові, що бере 
участь в утворенні фактора 3 тромбоцитів.

ФАКТОР Х – білок плазми крові, що утворюється 
в печінці; бере участь в утворенні фактора ІІІ і фактора 
3 тромбоцитів.

ФАКТОР ХІ – ґлобулін плазми крові, що бере 
участь в утворенні фактора 3 тромбоцитів.

ФАКТОР ХІІ – ґлікопротеїд плазми крові, який при 
взаємодії з чужорідною поверхнею ініціює процеси зсі-
дання крові, фібринолізу, а також активність калікреїн-
кінінової системи.

ФАКТОР ХІІІ – ґлобулін плазми крові, який у при-
сутності кальцію каталізує перетворення розчинного 
фібрину в нерозчинний.

ФАКТОР ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЇ – елемент оточу-
ючого середовища, за допомогою якого збудник інфек-
ції передається від зараженої людини або тварини до 
здорової.

ФАКТОР ПЕРЕНОСУ – речовина, що утворюється 
сенсибілізованими лімфоцитами під дією специфічно-
го антиґену; Ф. п. не має антиґенних властивостей, не є 
антитілом, не передає інтактним реципієнтам здатність 
виробляти антитіла; викликає утворення аналоґічного 
Ф. п.; гальмує розвиток толерантності до різ них анти-
ґенів; сприяє дозріванню Е-лім фоцитів, утворенню ак-
тивних Е-розеток, хемотаксису клітин, розвитку реак-
ції гальмування міґрації макрофаґів і лейко цитів, блас-
тотрансформації лімфоцитів, утворенню інтерферону, 
розвитку підвищеної чутливості сповільненого типу і 
клітинного імунітету.

ФАКТОР ПОШИРЕННЯ – група ферментів, які, 
підвищуюючи проникливість сполучної тканини, при-
швидшують розповсюдження і перехід у лімфатичні і кро-
воносні капіляри речовин і клітин, що знаходяться в ній.

ФАКТОР РИЗИКУ – фактор, що збільшує мож-
ливість виникнення певного захворювання.

ФАКТОР ХАРЧУВАННЯ – речовина, яка входить до 
складу їжі і бере участь у процесах обміну в орґанізмі.

ФАКТОРИ НЕКРОЗУ ПУХЛИН (ФНП) – роз-
чинні білки, які належать до групи цитокінів; розріз-
няють два види ФНП: ФНП-α (кахектин) – виділяється 
моноцитами та макрофаґами; основні ефекти: індукція 
продукції інтерлейкіну-1, підсилення експресії моле-
кул адгезії і антиґенів МНС класу І на ендотеліальних 
клітинах, піроґенна дія, індукція продукції ґранулоци-
тарно-макрофаґального колонієстимулюючого фактора, 
цитотоксичний/цитостатичний ефект, ін дук ція секреції 
інтерферону-γ; ФНП-β (лімфотоксин) – виділяється Т-
клітинами; основний ефект: цитотоксична дія. 

ФАКТОРИ РОСТУ – речовини білкової природи, 
які належать до групи цитокінів; Ф. р. мають широкий 
спектр біолоґічної дії – стимулюють або гальмують мі-

тоґенез, хемотаксис та диферен ціювання клітин; біль-
шість Ф. р. діють за паракриновим або аутокриновим 
типом; існує також спосіб дії Ф. р., який має назву інт-
ракринової взаємодії; при цьому Ф. р. не секретуються, 
вони залишаються всередині клітини і діють безпосе-
редньо як внутрішньоклітинні месенджери, реґулюю-
чи клітинні функції; до них належить тромбоцитарний 
Ф. р., основний і кислий Ф. р. фібробластів; Ф.р. взає-
модіють з клітинними трансмембранними рецепторами, 
які мають або тирозин-кіназну активність внутрішнього 
домена, або зв’язані з G-протеїнами (ґуанозин-трифос-
фат-зв’язуючими протеїнами), і активують різноманіт-
ні молекулярні шляхи проведення мітотичного сигналу 
в ядро клітини, в основі яких лежить фосфорилювання 
цитоплазматичних білків; активація Ф.р. тирозин-кіна-
зного домена запускає в цитоплазмі каскад фосфорилю-
вання мітоґен-активуючих протеїнкіназ (каскад МАРК), 
каскад ґенерації інозитол-1,4,4-трифосфату і діацил-ґлі-
церолу (ІР-3 каскад), каскад ґенерації протеїн-кінази В 
(РІЗ кіназний каскад), а також каскад активації цикліч-
ного АМФ і ґенерації інших мессенджерів (посланни-
ків); конформаційна трансформація Ф.р. G-протеїнів ак-
тивує в цитоплазмі циклічний АМФ і ґенерацію других 
посланників, або активує МАРК каскад фосфорилюван-
ня мітоґен-активуючих протеїназ; у результаті проведен-
ня через цитоплазму мітоґенних сигналів Ф.р. виника-
ють кінцеві продукти кіназних каскадів і другі послан-
ники, які активують в ядрі клітини транскрипційні фак-
тори, що підвищують активність ріст-реґулюючих ґенів 
(c-fos, с-jun, с-myc),які запускають синтез необхідних 
для мітозу протеїнів, ферментів та РНК.

Ф. Р. ЕПІДЕРМАЛЬНИЙ – Ф. р., який має ендок-
ринні, паракринні і екзо кринні функції; виявлений у 
крові, цереброспінальній рідині, молоці, слині, у шлун-
ковому та панкреатичному сокові; найбільше число ре-
цепторів до Ф. р. е. виявлено в ембріональній тканині 
та проліферуючих клітинах епітелію; у певних умовах 
Ф. р. е. може викликати малігнізацію клітин.

Ф. Р. ІНСУЛІНОПОДІБНІ – сироваткові Ф. р., що 
належать до родини інсулінів; відомі як соматолізин С 
і А;  Ф. р. і. належать до групи білків, що забезпечують 
проліферацію і диференціацію клітин і мають інсуліно-
подібну дію.

Ф. Р. ТРАНСФОРМУЮЧИЙ β – Ф. р., який нале-
жить до великої групи білкових сигнальних молекул; 
високий рівень Ф. р. т. β спостерігається в тромбоцитах 
і кістковій тканині; він має антиґенну дію, властивість 
індукувати утворення ґрануляційної тканини при зажив-
ленні ран, інгібує проліферацію багатьох клі тин, вклю-
чаючи ендотеліальні, міє лоїдні та лімфоїдні; для осте-
областів Ф. р. т. β є мітоґеном, а для фібробластів та мо-
ноцитів – хемоатрактантом.

Ф. Р. ТРОМБОЦИТАРНИЙ – Ф. р., що є одним із 
потенційних мітоґенних поліпептидів і міститься в сиро-
ватці крові людини; джерелом Ф. р. т. є α-ґранули тром-
боцитів; цей фактор можуть продукувати також макро-
фаґи і клітини ендотелію; Ф. р. т. бере участь у реґуляції 
гострого запалення, заживленні ран та утворенні рубця.
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ФАКУЛЬТАТИВНИЙ – необов’язковий; такий, що 
дається на вибір; вільний.

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ СИМПТОМ – необов’язкова 
ознака хвороби, яка має другорядне діаґностичне зна-
чення.

ФАЛАНҐИ ПАЛЬЦІВ – 1) сеґменти пальців кисті 
та ступні; 2) короткі трубчасті кістки, що складають ске-
лет паль ців кисті і ступні.

ФАЛАНҐІЗАЦІЯ – хірурґічне розщеплення п’ястка 
по міжкісткових проміжках і мобілізація п’ясткових кіс-
ток з метою покращання функції культі кисті.

ФАЛАТОРИЗМ – див.: Феляція.
-ФАЛІЯ – див.: Фал-.
ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ПЕНТАДА – вродже-

на вада серця, яка характеризується поєднанням стенозу 
устя легеневого стовбура, гіпоплазії легеневого стовбу-
ра, зміщення вправо аорти, яка відходить при цьому від 
обох шлуночків, дефектів міжпередсердної та міжшлу-
ночкової перегородок.

ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ПЕНТАЛОҐІЯ – див.: 
Фалло пентада.

ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ТЕТРАДА – вроджена 
вада серця, яка характеризується стенозом або атрезією 
легеневого стовбура, дефектом міжшлуночкової пере-
городки, декстропозицією аорти і гіпертрофією право-
го шлуночка.

ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ТЕТРАЛОҐІЯ – див.: 
Фалло тетрада.

ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ТРИЛОҐІЯ – див.: 
Фалло тріада. 

ФАЛЛО (E. L. A. FALLOT) ТРІАДА – вроджена 
вада серця, яка характеризується стенозом легеневого 
стовбура, дефектом міжпередсердної перегородки і гі-
пертрофією правого шлуночка; розрізняють дві клінічні 
форми Ф. т. – аціанотичну («білу») і ціанотичну («си-
ню»).

ФАЛЛОПІЄВІ (G. FALLOPPІO) ТРУБИ – див.: 
Маткові труби. 

ФАЛ- (фало-, -фалія; грец. phallos – статевий член) – 
частина складних слів, яка означає належність до ста-
тевого члена. 

ФАЛО- – див.: Фал-.
ФАЛОПЛАСТИКА – хірурґічне утворення повніс-

тю або частково втраченого статевого члена з віднов-
ленням його статевої функції і реконструкцією сечови-
пускального каналу. 

ФАЛОПЛЕҐІЯ – відсутність ерекції статевого чле-
на при статевому збудженні. 

ФАЛЬТА (W. FALTA) СИНДРОМ – передчасне 
старіння внаслідок атрофії залоз внутрішньої секреції. 
Хвороба, звичайно, розвивається в жінок середнього ві-
ку, часто після пологів. Спостерігається суха зморшку-
вата шкіра, випадіння зубів, ослаблення статевих функ-
цій, швидка фізична і психічна виснаженість.

ФАЛЬШИВИЙ – несправжній; підроблений; уда-
ваний.

-ФАНЕРОЗ – (грец. phaneros – видимий, очевид-
ний; phanerōsis – виявлення) – частина складних слів, 

яка означає «видимий», «очевидний», «такий, що ви-
являється».

ФАНЕРОЗ ЖИРОВИЙ – див.: Дистрофія жирова.
ФАНКОНІ (G. FANCONІ) АНЕМІЯ – спадкове 

(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) захво-
рювання, яке характеризується гіпоплазією кісткового 
мозку, панцитопенією, гіперпіґментацією шкіри, недо-
розвитком І п’ясткової або променевої кістки, аномалія-
ми розвитку внутрішніх орґанів (нирок, селе зінки).

ФАНКОНІ (G. FANCONІ) НЕФРОНОФТИЗ – 
спадкове або набуте, повільно проґресуюче захворюван-
ня, яке часто поєднується з цистинозом, характерними 
порушеннями функції проксимальних ниркових каналь-
ців, включаючи ґлюкозурію, фосфатурію, аміноацидурію 
і втрату бікарбонатів з сечею; як спадкова ознака Ф. н. 
звичайно супроводжує інші ґенетичні захворювання, 
особливо цистиноз за аутосомно-рецесивним успадку-
ванням; Ф. н. може також супроводжувати хворобу Віль-
сона, спадкову непереносимість фруктози, ґалактоземію, 
ґлікоґенози, синдром Лоу і тироземію; набутий Ф. н. мо-
же бути викликаний вживанням 6-меркаптопурину або 
тетрацикліну, який втратив термін придатності, пересад-
кою нирки, мієломною хворобою, амілоїдозом, отруєн-
ням тяжкими металами або іншими хімічними аґентами, 
а також недостатністю вітаміну D; в основі Ф. н. лежить 
гіаліноз ниркових клубочків, кістозні розширення ка-
нальців, потовщення канальцевої базальної мембрани, 
що в ранньому дитячому віці призводить до втрати нир-
ками здатності концентрувати сечу (гіпостенурія) і до 
порушення їх гомеостатичної функції. Захворювання по-
чинається в перші тижні життя. У дитини уповільнюєть-
ся фізичний розвиток, спостерігається анемія. У кінці 
першого року життя з’являється поліурія і полідипсія; 
з’являються ознаки остеодистрофії. Хвороба неухильно 
проґресує і призводить до ниркової недостатності.

ФАНКОНІ (G. FANCONІ) СИНДРОМ – див.: Фан-
коні анемія.

ФАНКОНІ (G. FANCONІ) ХВОРОБА – див.: Фан-
коні нефронофтиз.

ФАНКОНІ – АЛЬБЕРТІНІ – ЦЕЛЬВЕҐЕРА 
(G. FANCONІ – A. ALBER TІNІ – H. U. ZELLWEGER) 
СИНДРОМ – остеопатично-ацидотичні порушення об-
міну речовин з псевдорахітом і характерним фенотипом. 
Спостерігається пропорційний карликовий зріст, врод-
жені вади серця, характерне обличчя – опуклий лоб, 
вузькі очні щілини, епікант, помірний гіпертелоризм, 
хронічний блефарит та кон’юнктивіт, розширений і 
поглиблений корінь носа, вузькі ніздрі, широкий рот з 
виступаючою нижньою щелепою; макроґлосія, мікро- і 
гіподонтія, множинні діастеми; коротка шия, дисплазія 
вушних хрящів. У кістках зміни, що нагадують рахіт, не-
справжні переломи, загальний остеопороз, обвапнування 
мозкового серпа твердої оболонки головного мозку.

ФАНКОНІ – ДЕБРЕ – ДЕ ТОНІ (G. FANCONІ – 
A. R. DEBRE – G. DE TONІ) СИНДРОМ – див.: де 
Тоні – Дебре – Фанконі синдром. 

ФАНКОНІ – ПАТРАССІ (G. FANCO NІ – G. PAT-
RASSІ) СИНДРОМ – спадкова (успадкування за ауто-
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сомно-домінантним типом) гемолітична анемія з макро-
цитозом і гіперхромією.

ФАНКОНІ – ПРАДЕРА (G. FANCO NІ – A. PRA-
DER) СИНДРОМ – спадкове (успадкування за реце-
сивним, зчепленим з Х-хромосомою типом) поєднання 
хронічної недостатності надниркових залоз із дифуз-
ним мозковим склерозом у дитя чому віці; клінічно ха-
рактеризується основними проявами синдрому Аддісо-
на, проґресуючою атаксією, спастичними паралічами, 
деменцією.

ФАНКОНІ – ТЮРЛЕРА (G. FAN CO NІ – U. TÜR-
LER) СИНДРОМ – симптомокомплекс у дітей з врод-
женою (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
атрофією або гіпоплазією мозочка і, можливо, також 
стовбура мозку; спостерігається затримка розумового 
розвитку, атаксія, некоординовані рухи.

ФАНКОНІ – ХЕҐЛІНА (G. FANCO NІ – R. HEG-
GLІN) СИНДРОМ – бронхопневмонія з позитивною 
реакцією Вассермана, яка з часом стає від’ємною.

ФАНКОНІ – ШЛЕЗІНҐЕРА (G. FAN CO NІ – 
B. SCHLESІNGER) СИНДРОМ – хронічна ідіопатич-
на гіперкальціємія з остеосклерозом; характеризуєть-
ся тривалою гіперкальціємією з помір ною гіперфосфа-
темією, остеосклерозом (переважно кісток основи чере-
па), низьким зростом, розумовою відсталістю, ознаками 
нефропатії; часто спостерігаються вроджені вади серця, 
передчасний синостоз черепних швів, косоокість.

ФАНТАЗІЇ ДИТЯЧІ ПАТОЛОҐІЧНІ – підсилене 
уявлення, що є компонентом аутизму, нав’язливих або 
маячних ідей у дітей, які страждають неврозами або 
психозами.

ФАНТАЗІЇ ІСТЕРИЧНІ – вигадки неправдоподіб-
ного змісту, які повідомляються хворим істерією з ме-
тою привернути до себе уваґу.

ФАНТАЗІЇ МАЯЧНІ – див.: Ідеї маячні.
ФАНТАЗІОФРЕНІЯ – див.: Парафренний синд-

ром.
ФАНТАЗІЯ – форма усвідомленої психічної актив-

ності, у процесі якої утворюються образи або розумові 
утворення, що не являються прямим відбиттям пред-
метно-чуттєвого світу або актуалізації минулоґо досві-
ду особи.

ФАНТАЗМИ – марення наяву, у стані яких фантас-
тичні образи досягають різної яскравості і виразності.

ФАНТАЗУВАННЯ ІСТЕРИЧНЕ – схильність до 
образних сценоподібних уявлень у хворих істерією; Ф. і. 
частково заміняє хворому оточуючу реальність і відби-
ває його прагнення.

ФАНТАЗУВАННЯ ПАТОЛОҐІЧНЕ – схильність 
хворого до вигадування неправдивих історій, в які він 
вірить. 

ФАНТАСМАҐОРІЯ – фантастичне уявлення про 
щось; маячні видіння; щось нереальне.

ФАНТАСТИЧНО-ПАРАНОЇДНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Парафренний синдром.

ФАНТОМ – 1) модель людського тіла або його части-
ни натурального розміру, що служить наочним посібни-
ком у медичних закладах; 2) ілюзія, примара, привид.

ФАНТОМ АМПУТОВАНИХ – несправжнє відчут-
тя, ілюзія наявності втраченої частини тіла. Вважаєть-
ся, що у виникненні фантомних відчуттів провідну роль 
відіграє потік подразнень, які надходять з периферії і 
включають в дію складний механізм, від функціонуван-
ня якого залежить підтримка у свідомості уявлення про 
схему тіла. Розрізняють фантомні відчуття (безбольовий 
фантом), фантомні болі і ампутаційні болі.

ФАНТОМ ДОЗИМЕТРИЧНИЙ – модель тіла умов-
но-стандартної людини або його частин у натуральну ве-
личину, яка призначена для визначення поглинальних доз 
в орґанах і тканинах при розміщенні джерел іонізуючого 
випромінювання поза фантомом або усередині нього.

ФАРА (K. TH. FAHR) ҐЛОМЕРУЛО СКЛЕРОЗ – 
див.: Фара нефросклероз.

ФАРА (K. TH. FAHR) НЕФРОСКЛЕРОЗ – не-
фросклероз, що спостерігається при злоякісній формі 
гіпертонічної хвороби; характеризується фібриноїдним 
некрозом артеріол і капілярів клубочків.

ФАРА (T. FAHR) ХВОРОБА – спадкова (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) дисфункція 
паращитоподібних залоз; розвивається, звичайно, в се-
редньо му віці; спостерігається помірно вира жена або 
виражена гіперкальціємія, кальциноз стінки судин моз-
ку, внутрішньомозковий кальциноз, проґресуюче недо-
умство, екстрапірамідні симптоми, гіпер кінези кінцівок, 
спастичні парези внаслі док пошкодження внутрішньої 
капсули, часто – епілептиформні напади.

ФАРА – ХЛУПАЧКОВОЇ – ХРИВНАКОВОЇ 
(M. FARA – CHLUPÁCKO VA – J. HRІVNÁKOVÁ) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-
домінантним типом) приглухуватість з аномаліями зов-
нішнього вуха.

ФАРАБЕФА (L. H. FARABEUF) ТРИКУТНИК – 
трикутник, обмежений внутрішньою яремною веною 
і лицьовою веною, що впадає в неї, а також зверху – 
під’язиковим нервом.

ФАРАДИЗАЦІЯ – метод електролікування, що ґрун-
тується на дії на окремі ділянки тіла хворого асиметрич-
ним змін ним струмом нестабільної частоти (40–150 Гц), 
який отримують від індукційної котушки.

ФАРБЕРА (S. FARBER) ХВОРОБА – спадковий 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) злоякіс-
ний ліпоґранульоматоз у грудних дітей; спостерігають-
ся множинні періартикулярні і артикулярні припухан-
ня, почервоніння та підшкірні ґранульоми; розсіяні по 
всьо му орґанізму накопичення ліпідів і кислих ґлікоза-
міноґліканів; гепатомеґалія, вроджена хриплість голосу, 
блювання, утруднене ковтання; проґресуюча задишка. 

ФАРБЕРА – УЗМАНА (S. FARBER – L. UZMAN) 
СИНДРОМ – див.: Фарбера хвороба.

ФАРИНҐ- (фаринґо-; грец. pharynx, pharynges – 
глотка) – частина складних слів, яка означає належність 
до глотки. 

ФАРИНҐІТ – запалення слизової оболонки глотки; 
частіше має вірусне походження, але може також спри-
чинитися β-гемолітичним стрептококом групи А, My-
coplasma pneumonіae, Chlamydіa pne u  mo nіae або іншими 
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збудниками; розрізняють гострий і хронічний Ф.; Ф. рід-
кісно зустрічається ізольованим; ізольоване запалення 
глотки в більшості випадків зумовлено дією гарячої їжі, 
палінням, тривалою розмовою на холоді, професійними 
шкідливими впливами та іншими схожими факторами; 
найбільш характерними ознаками Ф. є запалення слизо-
вої оболонки та біль при ковтанні. 

ФАРИНҐІТ АФТОЗНИЙ – див.: Герп анґіна.
ФАРИНҐІТ ВЕЗИКУЛЯРНИЙ – див.: Герпанґіна.
ФАРИНҐО- – див.: Фаринґ-.
ФАРИНҐОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-

ня глотки після введення в неї рентґенконтрастної ре-
човини.

ФАРИНҐОМІКОЗ – різновид мікозу з переваж-
ним ураженням глотки. У біль шості випадків Ф. спри-
чинюють дріжджоподібні грибки роду Candіda; значно  
рідше – плісняві грибки Asper gіllus nіger і Aspergіllus 
glaucus, Penіcіl lі num cіtreoroseum, Penіcіllіnum і Geotrі-
chum. Перебіг захворювання може бути гост рим і 
хронічним. Тяжкість клінічної картини значною мірою 
залежить від стану реактивності орґанізму. Процес ло-
калізується, головним чином, на піднебінних миґдали-
ках, звідки він, як правило, поширюється на піднебінні 
дужки, м’яке піднебіння, задню стінку глотки. При уск-
ладненому перебігу Ф. можливе поширення процесу на 
стравохід і гортань, розвиток паратонзилітів і парафа-
ринґеальних тонзилітів.

ФАРИНҐОСКОПІЯ – візуальне вивчення глотки.
ФАРИНҐОСПАЗМ – судомне скорочення м’язів 

глотки.
ФАРИНҐОСТОМА – зовнішня нориця глотки.
ФАРИНҐОТОМІЯ – хірурґічний розтин глотки.
ФАРМАКО- (фармац-; грец. pharmakon – ліки) – 

частина складних слів, яка означає належність до лі-
карських засобів.

ФАРМАКОАНҐІОҐРАФІЯ – анґіоґрафія після вве-
дення лікарських речовин, що змінюють тонус крово-
носних судин.

ФАРМАКОҐЕНЕТИКА – розділ медичної ґенети-
ки, фармаколоґії та біохімії, що вивчає спадково зумо-
влені реакції орґаніз му щодо лікарських препаратів, а 
також проблеми, що виникають внаслідок нерівномір-
ного розподілу ґенетично зумовленої чутливості до лі-
карських препаратів та інших потенційно токсичних 
сполук.

ФАРМАКОҐЕНЕТИЧНА РЕАКЦІЯ – зміна реак-
ції на лікарську речовину, зумовлена спадковими фак-
торами.

ФАРМАКОҐНОЗІЯ – наука, що вивчає лікарські 
рослини, лікарську сировину рослинного походження, 
продукти її первинної переробки, а також деякі види лі-
карської сировини тваринного походження.

ФАРМАКОДИНАМІКА – розділ фармаколоґії, що 
вивчає дію лікарських речовин на орґанізм, а також ме-
ханізм і локалізацію їх дії з метою найбільш ефектив-
ного і безпечного їх застосування.

ФАРМАКОКІНЕТИКА – розділ фармаколоґії, що 
вивчає процеси всмоктування, розподіл в орґанах і тка-

нинах, перетворення і виведення лікарських засобів із 
орґанізму.

ФАРМАКОЛОҐІЧНА АКТИВ НІСТЬ – сукупність 
ефектів, що виникають внаслідок введення в орґанізм 
речовини, яка застосовується для лікування, профілакти-
ки або підтримки необхід ного рівня життєдіяльності.

ФАРМАКОЛОҐІЧНИЙ ЗАСІБ – речовина (або 
суміш речовин) з виявленою фармаколоґічною активніс-
тю, яка є об’єк том клінічних досліджень; до Ф. з. відно-
сять також закордонні лікарські засоби, для використан-
ня яких немає відповідного дозволу.

ФАРМАКОЛОҐІЯ – наука, що вивчає закономір-
ності взаємодії між лікарськими речовинами і орґаніз-
мом, дію ліків на орґанізм та визначає методи і принци-
пи їх застосування.

ФАРМАКОЛОҐІЯ КЛІНІЧНА – медична наука, що 
вивчає всі аспекти дії лікарських речовин на орґанізм 
людини.

ФАРМАКОМАНІЯ – 1) масове застосування на-
селенням лікарських засобів; 2) прагнення хворого до 
вживання різних лікарських засобів або необґрунтовано 
тривалого прийому окремого засобу.

ФАРМАКОПЕЙНИЙ – див.: Офіцинальний.
ФАРМАКОПЕЯ – збірник стандартів і положень, 

які нормують якість лікарських засобів; у Ф. визначено 
дози ліків, умови і строки їх зберігання, способи виго-
товлення тощо.

ФАРМАКОПСИХІАТРІЯ – розділ психіатрії, що 
вивчає дію психотропних засобів на нормальну психіч-
ну діяльність та на прояви психічних захворювань.

ФАРМАКОПСИХОЛОҐІЯ – див.: Психофармако-
лоґія.

ФАРМАКОТЕРАПІЯ – лікування лікарськими (фар-
маколоґічними) препаратами.

ФАРМАКОФОБІЯ – нав’язлива боязнь вживати лі-
карські засоби.

ФАРМАКОХІМІЯ – наука, що вивчає способи ут-
ворення, фізико-хімічні властивості, методи аналізу і 
способи зберігання лікарських речовин.

ФАРМАЦ- – див.: Фармако-.
ФАРМАЦЕВТ – фахівець з вищою або середньою 

фармацевтичною освітою, який має право займатися 
фармацевтичною діяльністю.

ФАРМАЦЕВТИКА – див.: Фармація.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ – див.: Фарма-

кохімія.
ФАРМАЦІЯ – наука, що займається вишукуванням, 

вивченням, розробкою способів добування, обробки, ви-
готовлення і зберігання лікарських засобів і препаратів 
та матеріалів, що їх застосовують у медицині і ветери-
нарії, а також питаннями їх стандартизації.

ФАРМЕРА – АБТ (C. J. FARMER – A. F. ABT) МЕ-
ТОД – кількісний метод визначення концентрації аскор-
бінової кислоти в плазмі крові.

ФАРРА – ВАЛЬДЕЙЄРА (A. FARRE – H. W. G. WAL-
DEYER) ЛІНІЯ – лінія білуватого кольору, розміщена 
на яєчнику в місці переходу його покривного епі телію 
в мезотелій брижі яєчника.
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ФАСЦ- (фасці-, фасціо-; лат. fascia – пов’язка, сму-
га; фасція) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до фасції.

ФАСЦИКУЛЯЦІЯ – мимовільне скорочення окре-
мих м’язових волокон, яке спостерігається в зоні, що 
іннервується ураженими передніми корінцями або пе-
редніми рогами спинного мозку.

ФАСЦИНАЦІЯ – переведення людини в стан гіпно-
зу, що ґрунтується на пильному погляді гіпнотизуючого 
в очі того, який гіпнотизується.

ФАСЦИТ – запалення фасції.
ФАСЦІ- – див.: Фасц-.
ФАСЦІЇ(Я) – оболонки, утворені щіль ною волок-

нистою сполучною тканиною, які покривають м’язи і їх 
сухожилки, деякі орґани і судинно-нервові пучки; Ф. ви-
конують опорну і трофічну функції. 

Ф. ВЛАСНІ – Ф., які розміщені глибше, ніж повер-
хневі Ф., покривають цілі ділянки і розмежовують гру-
пи м’язів або окремі м’язи, а також часто є місцем їх 
прикріплення.

Ф. М’ЯЗОВІ – Ф., які утворюють піхви для м’язів і 
сухожилків; часто є безпосереднім продовженням сухо-
жилків або являють собою редуковані м’язи.

Ф. ПАРААНҐІНАЛЬНІ – Ф., які утворюються нав-
коло судинно-нервових пучків.

Ф. ПОВЕРХНЕВА – Ф., яка розміщується під 
шкірою; за будовою наближається до клітковини, а за 
функціональним призначенням є опорою для поверх-
невих кровоносних і лімфатичних судин та нервів, лім-
фатичних вузлів та ін. Виділяють два різновиди Ф. п.: 
щільна повстеподібна, товста, яка складається з пучків 
колаґенових і еластичних волокон, що переплітаються, 
і пухка пучкова форма, яка утворена пухко розміщени-
ми колаґеновими і еластичними волокнами, розділени-
ми жировими клітинами.

Ф. ЦЕЛОМІЧНІ – Ф., які пов’язані з утворенням 
порожнини тіла – целому.

Ф. ЩІЛЬНІ – Ф., які прикривають групи м’язів або 
зміцнюють склепіння ступні і завжди є під безпосеред-
нім впливом м’язів, які або беруть початок від них, або 
переходять у них своїми сухожилками; Ф. щ. склада-
ються з пучків товстих колаґенових волокон, які точно 
орієнтовані за напрямом сили скорочення м’яза.

ФАСЦІЇТ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Фасціїт нодуляр-
ний.

ФАСЦІЇТ ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ – варіант аутоімун-
ного склеродермоподібного захворювання, що характе-
ризується симетричним болючим запаленням кистей, пе-
редпліч, ступнів та гомілок з їх набряком та ущільнен-
ням; перші симптоми  Ф. е. – біль, набряк та інші ознаки 
запалення шкіри; потім розвивається ущільнення шкіри, 
яке призводить до характерного її вигляду, що нагадує 
апельсинову кірку; можливі також зміни шкіри обличчя 
та тулуба, які схожі з картиною проґресуючого систем-
ного склерозу; зміни, звичайно, розвиваються посту пово, 
обмежуючи рухомість рук і ніг; безпосереднє розповсюд-
ження патолоґічного процесу з фасцій може призвести 
до ураження сухожилків, їх синовіальних піхв та м’язів; 

внаслідок потовщення та ущільнення фасцій часто вини-
кають контрактури; можуть зустрічатися міалґії і артрит; 
при Ф. е. спостері гаються еозинофілія, підвищена ШОЕ 
та поліклональна гіперґаммаґлобулінемія типу ІgG.

ФАСЦІЇТ ІНФІЛЬТРУЮЧИЙ – див.: Фасціїт но-
дулярний.

ФАСЦІЇТ НОДУЛЯРНИЙ – доброякіс не і, можливо, 
реактивне фібробластичне розростання, що характери-
зується обмеженою вузловою проліферацією фіброблас-
тів у зоні поверхневих фасцій; морфолоґічно спостері-
гаються короткі пучки фібробластів, клітини хронічного 
запального процесу та фокальні міксоїдні зміни; прони-
кає у вигляді поодинокого вузла з поверхневої фасції в 
підшкірну жирову тканину або, що менш часто, у м’язи, 
які підлягають; найбільш часто зустрічається на верхній 
кінцівці, тулубі та в ділянці шиї в молодих людей.

ФАСЦІЇТ ПРОЛІФЕРУЮЧИЙ – див.: Фасціїт но-
дулярний.

ФАСЦІЇТ ПСЕВДОСАРКОМАТОЗНИЙ – див.: 
Фасціїт нодулярний.

ФАСЦІО- – див.: Фасц-.
ФАСЦІОДЕЗ – операція, спрямована на обмеження 

рухів у суглобі за допомогою трансплантата із фасції.
ФАСЦІОЛОПСИДОЗ – гельмінтоз людини і тва-

рин, що спричинюється трема тодою Fascіolopsіs buskі, 
який характеризується хронічним перебігом з переваж-
ним ураженням шлунка і кишечника, розвитком у пізній 
стадії хвороби дистрофії печінки та кахексії. Джерела-
ми інвазії є хворі люди і тварини. Основні фактори пе-
редачі Ф. – вода відкритих водойм і водяні горіхи, стеб-
ла і листки лотоса, цибулини водяних рослин Eleocharіs 
tuberosa і Spіrodela polyrhysa. Метаболіти личинкових і 
зрілих форм мають токсико-алерґічну дію на орґанізм із 
розвитком запального процесу і виразок у слизовій обо-
лонці шлунково-кишкового тракту. Це призводить до по-
рушення всмоктування в кишечнику, дистрофії печінки, 
що сприяє розвитку гіпо протеїнемії, набряків. Розрізня-
ють ранню і хронічну фази перебігу Ф.

ФАСЦІОЛЬОЗ – гельмінтоз людини і тварин, що 
спричинюється двома видами трематод Fascіola hepatіca 
і Fascіola gіgantіca і характеризується тривалим хроніч-
ним перебігом з переважним ура женням жовчовиділь-
ної системи, інколи – анемією. Джерелом інвазії для лю-
дини є сільськогосподарські тварини. Основні фактори 
передачі збудників – вода, їстівні трави, зелень, овочі, 
фрукти, обмиті водою, забрудненою личинками гель-
мінта. Інкубаційний період становить 1–8 тижнів. У па-
тоґенезі гострої фази хвороби провідну роль відіграє 
ферментативно-токсична дія метаболітів личинок гель-
мінтів при їх міґрації по тканинах і сенсибілізація ними 
орґанізму живителя. У хронічній фазі провідними фак-
торами є механічні пошкодження холанґіол і паренхі-
ми печінки при періодичних рухах паразита, орґанічні 
зміни стінок жовчних ходів, жовчного міхура, холестаз, 
бактеріальна інфекція жовчних шляхів.

ФАСЦІОТОМІЯ – хірурґічне розрізання фасції. 
ФАТАЛЬНЕ РОДИННЕ БЕЗСОННЯ (FFІ) – спад-

ково зумовлена (успадкування за аутосомно-домінантним 
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типом), невиліковна пріонова хвороба; при Ф. с. б. ура-
жається гіпоталамус, який є коммуні катором зв’язків між 
корою півкуль та тілом; вважається, що при засинанні 
понижується ефективність проведення імпульсів через 
таламус; при Ф. с. б. спостерігається порушення цієї 
функції, а також порушення інших циркадних ритмів, 
що впливають на кров’яний тиск, частоту серцевих ско-
рочень, температуру тіла та гормональні ритми; у клініч-
ній картині захворювання розрізняють 4 ста дії: І стадія – 
проґресуюче безсоння; може тривати приблизно 4 місяці; 
поступово розвивається панічна боязнь та різні фобії; ІІ 
стадія – з’являються галюцинації, тривожне збудження 
та пітливість; триває біля 5 місяців; ІІІ стадія – характе-
ризується повним безсонням; хворі виглядають набагато 
старшими за свої роки, спостерігається виражена нестри-
маність у вчинках; тривалість біля 3 мі сяців; ІV стадія – 
характеризується деменцією та повним безсонням; трива-
лість біля 6 місяців; як правило, у четвертій стадії спос-
терігається смерть від виснаження та пневмонії.

ФАТАЛЬНИЙ – невідворотний, неминучий, згуб-
ний.

ФАТЕРІВ (A. VATER) СОСОК (PAPІLLA DUO-
DENІ MAJOR) – підвищення на внутрішній поверх-
ні стінки дванадцятипалої кишки, яке відповідає місцю 
впадіння загальної жовчної протоки і протоки підшлун-
кової залози в дванадцятипалу кишку. Ф. с., сфінктеру 
печінково-підшлункової ампули, а також сфінктерам за-
гальної жовчної протоки і протоки підшлункової залози 
належить основна роль у реґуляції надходження жовчі 
і соку підшлункової залози у дванадцятипалу кишку і 
попередженні дуоденобіліарного і дуоденопанкреатич-
ного рефлюкса.

ФАУНА – сукупність тварин, що склалася історично 
на певній території і населяє її.

ФАУНІСТИКА – розділ зоолоґії, який вивчає видо-
вий склад фаун, походження і особливості їх.

FACІES PESTІCA – обличчя, яке спостерігається при 
тяжкому перебігу чуми; характеризується різкою гіпере-
мією, загостреними рисами та виразом страждання.

ФАЦІО – ЛОНДА (M. FAZІO – P. LON DE) СИН-
ДРОМ – родинний (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) проґресуючий бульбарний параліч; роз-
вивається в ранньому дитячому віці; спостерігаються 
симптоми випадіння функцій черепних нервів та двобіч-
ні пірамідні паралічі; з часом наступає проґресуюча спі-
нальна м’язова атрофія.

ФЕБРИКУЛА – легка гарячка, легкий гарячковий 
стан.

ФЕБРИЛЬНИЙ – такий, що стосується підвищен-
ня температури; гарячковий; хворий з високою темпе-
ратурою.

ФЕВРА – ЛАНҐЕПЕНА (M. FEVRE – A. LANGUE-
PІN) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом) множинних аномалій; 
спостерігаються фістули нижньої губи, «вовча паща», 
синдактилія, птериґії (літальні перетинки) в ділянці 
ко лінних суглобів і промежини; дисґеніталізм, крип-
торхізм, гіпо- або аплазія великих соромітних губ; мно-

жинні родимі плями, плями «кава з молоком» на шкірі; 
дисплазія нігтів.

ФЕҐЕЛЕРА (F. FEGELER) СИНДРОМ (1) – див.: 
Сладера синдром.

ФЕҐЕЛЕРА (F. FEGELER) СИНДРОМ (2) – пост-
травматична запальна піґментація в ділянці іннервації 
трійчастого нерва; спостерігається однобічне почер-
воніння, що нагадує ґеоґрафічну карту і локалізується в 
ділянці трійчастого нерва; ділянка почервоніння гіперес-
тетична; з часом утворюються телеанґі ектазії; гомола-
теральні адинамія і відчуття тяжкості в кінцівках; часто 
також розвивається гомолатеральний синдром Бернара – 
Горнера і дисдіадохокінез.

ФЕДЕ – РІҐА (F. FEDE – A. RІGA) СИНДРОМ – 
пухлиноподібне розростання ґрануляційної тканини під 
язиком у дітей; частіше за все спостерігається у хворих 
коклюшем; ґрануляційна тканина розростається внаслі-
док частих і тяжких нападів кашлю, під час якого ниж ні 
різці травмують слизову оболонку під’язикової ділянки 

ФЕДЕРИЧІ (C. FEDERІCІ) СИМПТОМ – при аус-
культації черевної порожнини прослуховуються тони 
серця; можлива ознака перфорації кишечника.

ФЕЄРА (E. FEER-SULZER) ХВОРОБА – енцефа-
лопатія в дітей молодшого віку; спостерігається вираже-
ний неґативізм, зникає потяг до ігор, діти стають плакси-
вими, розвивається трихотиломанія, долоні та ступні ро-
жевувато-ціанотичні, лущаться; часто розвивається тахі-
кардія, гіпертензія (переважно діастолічна), м’язовий гі-
потонус, еритема зі свербежем, поганий сон, відсутність 
апетиту, пітливість, світлобоязнь, підсилена салівація, 
стоматити, похудіння; інколи – псевдопаралічі.

ФЕЙҐЕНБАУМА (A. FEІGENBAUM) СИМП-
ТОМ – ознака цукрового діабету, яка спостерігається 
при офтальмо скопії: жовтувате забарвлення задніх від-
ділів очного дна.

ФЕЙНМЕССЕРА – ЦЕЛІҐА (M. FEІN MESSER – 
S. ZELІG) ТРІАДА – поєднання спадкових (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) вушних, очних 
і шкірних аномалій; спостерігається приглухуватість 
внаслідок аномалій внутрішнього вуха; косоокість, що 
сходиться; недорозвиток або повна від сутність нігтів.

ФЕЙРБАНКА (TH. FAІRBANK) ХВОРОБА – див.: 
Дисплазія епіфізарна множинна.

ФЕКАЛІЇ – див.: Кал.
ФЕКАЛЬНИЙ – такий, що стосується екскремен-

тів (калу).
ФЕЛДЕКЕРА – ХАЙНСА – КІРЛЕНДА (M. FEL-

DA CKER – E. HІNES – R. R. KІERLAND) СИНД-
РОМ – форма трофічної виразки гомілки; спостерігаєть-
ся переважно в молодих або середнього віку жінок; ви-
разка, звичайно, з’являється весною і залишається упро-
довж літа, локалізується посередині нижньої третини го-
мілки; поєднується з порушеннями кровообігу в ногах.

ФЕЛІНОЗ – див.: Дебре синдром (2).
ФЕЛЛІНҐА (І. A. FЕLLІNG) СИНДРОМ – див.: 

Фенілкетонурія.
ФЕЛЛІНҐА (І. A. FЕLLІNG) ХВОРОБА – див.: 

Фенілкетонурія.
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ФЕЛТІ (A. R. FELTY) СИНДРОМ – форма ревма-
тоїдного артриту, яка характеризується, крім ураження 
суглобів, нейтропенією і спленомеґалією.

ФЕЛЯЦІЯ – форма сексуального контакту, при якій 
статеве збудження досягається при дії рота і язика на 
статевий член партнера.

ФЕЛЬДШЕР – медичний працівник із середньою 
медичною освітою, який має право працювати як по-
мічник лікаря в лікувально-профілактичних і санітар-
но-протиепідемічних установах або самостійно в фель-
дшерсько-акушерському пункті.

-ФЕМ (-фемія; грец. phēmi– говорити) – частина 
складних слів, яка означає належність до мовлення.

ФЕМІНІЗАЦІЯ – розвиток в особин чоловічої 
статі жіночих вторинних статевих ознак. Ф. поділяють 
на фізіолоґічну, або ізосексуальну (властиву жіночому 
орґанізму), і патолоґічну, або гетеросексуальну (розвиток 
жіночих психосоматичних ознак у суб’єктів із ґенетични-
ми і ґонадними ознаками, які властиві чоловічій статі).

ФЕМІНІЗМ – наявність виражених жі ночих ознак 
(вторинні статеві ознаки, характеріолоґічні і поведінкові 
особливості) у чоловіка.

ФЕМІНІЗУЮЧИЙ – такий, що спричинює феміні-
зацію.

-ФЕМІЯ – див.: -Фем. 
ФЕМОРАЛЬНИЙ (лат. femoralis – стегновий) – та-

кий, що стосується стегна.
ФЕНЕСТРАЦІЇ ФЕНОМЕН – на нерухомому або 

майже нерухомому контурі рентґенівської тіні серця, 
частіше в ді лян ці його верхівки, спостерігається неве-
лике пульсуюче випинання; озна ка констриктивного 
перикардиту при  наявності отвору в оточуючих сер-
це  зрощеннях.

ФЕНЕСТРОВАНИЙ (лат. fenestratus) – такий, що 
пронизаний одним чи більше отворами.

ФЕНЕСТРУВАТИ – утворювати один чи більше от-
ворів.

ФЕНІЛАЛАНІН – С6Н5СН2СН(NH2)×СООН; одна 
з незамінних амінокислот; входить до складу більшості 
білків; може перетворюватись на тирозин.

ФЕНІЛАЛАНІНЕМІЯ – див.: Фенілкетонурія.
ФЕНІЛЕТИЛАМІНИ – див.: Катехоламіни.
ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ – спадкове (успадкування 

за аутосомно-рецесивним типом) захворювання, в ос-
нові якого лежить відсутність ферменту фенілаланін-
4-гідроксилази, який виробляється печін кою, що при-
зводить до блокування перетворення фенілаланіну в 
тирозин; при цьому концентрація фенілаланіну в крові 
підвищується до 15–20 мг/100 мл і більше; раннім сим-
птомом Ф. є блювання; спостерігається своєрідний за-
пах сечі дитини (мишачий); до кінця першого півріччя 
життя починає виявлятися за тримка психічного розвит-
ку, яка, наростаючи, в подальшому призводить до тяж-
кого слабоумства – імбецильності або ідіотії; спостері-
гається відставання у фізичному розвитку, затримуєть-
ся формування рухових навичок; для хворих Ф. харак-
терний світлий колір волосся і голубий колір райдужної 
оболонки очей.

ФЕНІЛПІРОВИНОҐРАДНА КИСЛОТА – проміж-
ний продукт обміну феніл аланіну.

ФЕНІЛПІРОВИНОҐРАДНА ОЛІҐОФРЕНІЯ – 
див.: Фенілкетонурія.

ФЕНО- (-фен-; грец. phainô – проявлятися) – скла-
дова частина складних слів, яка означає «прояв», «оз-
нака», «явище».

ФЕНОҐЕНЕЗ – процес формування фена в онтоґе-
незі.

ФЕНОҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що ґрунтуєть-
ся на вивченні проявів дії ґенотипу в онтоґенезі.

ФЕНОКОПІЯ – неспадкові зміни ознак, що вини-
кають під впливом зовнішніх факторів, схожі за своїм 
виявом зі спадковими раптовими змінами – мутація-
ми.

ФЕНОЛИ – орґанічні сполуки, гідро ксильні похід-
ні ароматичних вуглеводів, в яких гідроксильна група 
(-ОН) безпосередньо зв’язана з ароматичним ядром.

ФЕНОЛОҐІЯ – наука про сезонні явища природи; 
реєструє і вивчає різні пе ріодичні явища живої і нежи-
вої природи, пов’язані зі зміною пір року.

ФЕНОТИП – сукупність ознак і властивостей 
орґанізму, прояв яких зумовлений взаємодією його ґе-
нотипу з умовами внутрішнього і оточуючого середо-
вища.

ФЕНХЕЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ (FOENІ CULUM VUGA-
RE MІLL.) – дворічна трав’яниста рослина сизого ко-
льору, з високим гіллястим стеблом, що досягає 1–2 м. 
Листки черґові, піхвові, нижні – черешкові, багаторазо-
во пірчасто-розсічені на вузенькі лінійні часточки; верх-
ні – майже сидячі. Суцвіття – складні зонтики на кінцях 
стебла і гілок. Квітки дрібні, складають жовтий віночок. 
Плоди – циліндричні, зеленувато-бурі двосім’янки за-
вдовжки до 8 мм. Цвіте рослина в липні–серпні. Пло-
ди достигають у вересні. Дія: спазмолітична, сечогін-
на, відхаркувальна, посилююча функцію залоз травно-
го каналу.

ФЕНЦА (E. FENZ) ФЕНОМЕН – при обертанні 
нахиленої вперед голови виникають болі в ділянці шиї; 
ознака остео хондрозу шийного відділу хребта.

ФЕОХРОМНІ КЛІТИНИ – див.: Хромафінні клі-
тини.

ФЕОХРОМОБЛАСТ – див.: Хромафінобласт.
ФЕОХРОМОБЛАСТОМА – див.: Хромафінома.
ФЕОХРОМОЦИТ – див.: Хромафінні клітини.
ФЕОХРОМОЦИТОМА – див.: Хромафінома.
-ФЕР- (лат. fero – нести, приносити, народжувати, 

робити) – частина складних слів, яка означає «такий, 
що несе, породжує, робить».

ФЕРА (O. FEHR) ДИСТРОФІЯ РОГІВ КИ – див.: 
Фера синдром.

ФЕРА (O. FEHR) СИНДРОМ – спадкова (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) паренхіматоз-
на вузлувата форма помутніння рогівки; розвивається в 
першому десятилітті життя.

ФЕРАТОВАНИЙ – такий, що насичений залізом.
ФЕРБАНКА (TH. FAІRBANK) ХВОРОБА – див.: 

Дисплазія множинна епіфізарна.
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ФЕРҐЮСОНА – КРІТЧЛІ АТАКСІЯ – рідкісна 
спадкова атаксія, яка проявляється у віці 30–45 років; 
за клінічним перебігом нагадує розсіяний склероз.

ФЕРҐЮССОНА (FERGUSSON) СИМПТОМ – у 
хворого, що стоїть на стільці на одній нозі, при спробі 
опустити другу ногу нижче рівня стільця з’являється 
біль у клубово-крижовому зчленуванні; ознака сак-
роілеїту.

ФЕРЕОЛЯ – БЕНЬЄ (L. H. F. FЕRЕ OL – E. BES-
NІER) ЕРИТРОДЕРМІЯ – див.: Еритема скарлатино-
формна рецидивуюча.

ФЕРИТИН – гемоґлобіноґенний піґмент, який скла-
дається з білка апоферитину і заліза, що входить до 
складу молекули Ф., у вигляді мікрокристалічного фос-
фатного гідроокису.

ФЕРМЕНТАЦІЯ – процес розкладу орґанічних ре-
човин, переважно вуглеводів, під впливом ферментів.

ФЕРМЕНТИ – специфічні білкові речовини, які зу-
мовлюють біохімічні перетворення в процесі обміну ре-
човин. Суть дії Ф. полягає в тому, що вони, реаґуючи з 
певним субстратом, знижують рівень енерґії активації 
(енерґії, яка потрібна для переведення молекул речовин 
із стану інертності в стан хімічної активності) його мо-
лекул, потрібний для перетворення речовини. Ф. утво-
рюють з речовиною, яка перетворюється, комплекс; при-
єднання речовини до молекули Ф. здійснює його реак-
тивний центр. За хімічною будовою Ф. поділяються на 
однокомпонентні (прості), які складаються лише з мо-
лекул білка, та двокомпонентні (склад ні), які складають-
ся з білка (апоферменту) і небілкової частини (просте-
тичної групи) – коферменту, до якого здебільшого вхо-
дять вітаміни або атоми металів, становлячи реактив-
ний центр Ф. За біолоґічними властивостями та роллю 
в орґанізмі Ф. поділяють на конституїтивні, які завжди 
синтезуються в клітинах, і адаптивні, що утворюються в 
разі зміни функціонального стану живлення і пристосу-
вання орґанізму до умов зов нішнього середовища.

ФЕРМЕНТНІ ЗАСОБИ – див.: Ферментні препа-
рати..

ФЕРМЕНТНІ ОТРУТИ – хімічні сполуки, які при 
взаємодії з ферментом пригнічують його каталітичну 
активність.

ФЕРМЕНТНІ ПРЕПАРАТИ – лікарські засоби, ос-
новними компонентами яких є ферменти.

ФЕРМЕНТОЛОҐІЯ – розділ біохімії, який вивчає 
ферменти.

ФЕРМЕНТОПАТІЇ – див.: Ензимопатії.
ФЕРМЕНТОТЕРАПІЯ – див.: Ензимотерапія.
ФЕРРАРО  – ВАН  БОҐАРТА  – НІССЕНА 

(A. FERRARO – L. VAN BO GAERT – NІSSEN) ХВО-
РОБА – захворювання ц. н. с., що має родинний харак-
тер; виникає у віці 40–45 років; характеризується атро-
фією кори півкуль великого мозку та деґенерацією ба-
зальних ядер; проявляється деменцією і акінетико-риґід-
ним синдромом.

ФЕРРЕЙРА  – МАРКЕСА  (J. FER REІRA – 
MARQUES) СИНДРОМ – форма підшкірної нейро-
дистрофії; спостерігається атрофія жирової тканини, 

дистрофія колаґену, еласторексис та патолоґічні зміни 
нервових волокон; клі нічно характеризується атрофіч-
ним пані кулітом у вигляді симетричних кілець на перед-
пліччях та плечах; поступово розвивається кільцеподіб-
не втягнення, яке оточує передпліччя.

ФЕРРЕТІ (FERRETІ) СИМПТОМ – при перкусії 
над правою передньо-верхньою остю клубової кістки 
спостерігається послаблення і укорочення перкуторно-
го звуку; ознака апендициту (необов’язкова). 

ФЕРСТЕРА (O. FOERSTER) СИМПТОМ – под-
разнення різних рецепторів викликає сильний однобіч-
ний біль і неприємне відчуття на одному боці тіла; оз-
нака ураження таламуса.

ФЕРСТЕРА (O. FOERSTER) СИНДРОМ – спад-
ковий (успадкування за аутосомно-рецесивним типом), 
який виник внаслідок вродженого сифілісу або пологової 
травми, атонічно-астатичний симп томокомплекс; спос-
терігається гіпо- або атонія всієї мускулатури чи більшої 
її частини; перерозтягнення суглобів; уповільнене моно-
тонне мовлення; часто розумовий недорозвиток.

ФЕРСТЕРА – АЛЬТЕНБУРҐЕРА (O. FOERSTER – 
ALTENBURGER) МІОСТАТИЧНИЙ РЕФЛЕКС – 
див.: Лідделла – Шеррінґтона рефлекс.

ФЕРТИЛЬНИЙ – 1) такий, що здатний до дітона-
родження; 2) такий, що здатний розвиватися в новий 
орґанізм (зиґота).

ФЕРТИЛЬНІСТЬ – 1) здатність зрілоґо орґанізму 
давати нащадків; 2) здатність завагітніти або спричи-
нити запліднення.

ФЕРШРОБЕН – зміни особистості, які характери-
зуються незрозумілими вчинками, жестами, мімікою, 
переважанням у мовленні невідповідних за змістом слів 
та неолоґізмів.

ФЕТ- (фето-; лат. fetus – нащадок) – частина склад-
них слів, яка означає належність до плода, до феталь-
ного періоду.

ФЕТАЛІЗАЦІЯ – збереження в новонароджного 
певних анатомічних ознак плоду.

ФЕТАЛЬНИЙ – див.: Ембріональний.
ФЕТАЛЬНИЙ ПЕРІОД – період внутрішньоут-

робного розвитку, який характеризується переважан-
ням процесів росту і диференціювання при закінчено-
му формуванні орґанізму.

ФЕТИШИЗМ – статеве збочення, яке полягає в то-
му, що статеве збудження настає при огляді або обма-
цуванні жіночого одягу або білизни, інколи – взуття, а 
також таких частин тіла, як волосся або нігті; фетиш мо-
же заміняти статевого партнера і може бути включений 
в сексуальну поведінку з партнером; в останньому ви-
падку фетиш стає необхідним для еротичного збуджен-
ня; не належать до відхилень невиражені форми Ф., які 
включені в гетеросексуальну поведінку; більш вираже-
на роль фетиша для досягнення сексуального збуджен-
ня може призводити до труднощів у здійсненні гетеро-
сексуальних контактів, а перетворення фетиша в єдиний 
об’єкт сексуального бажання робить нормальні статеві 
зносини неможливими.

ФЕТО- – див.: Фет-.



1074  ФЕТОАМНІОҐРАФІЯ – ФІБРИНОЇДНЕ НАБУХАННЯ

ФЕТОАМНІОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не дослід-
ження плода і порожнини ам ніона після введення рен-
тґеноконтрастних речовин.

ФЕТОЗ – загальна назва захворювань плода неза-
пальної природи.

ФЕТОМЕТРІЯ – визначення розмірів плода або йо-
го окремих частин.

ФЕТОПАТІЇ – хвороби плода, які виникають у фе-
тальному періоді внутрішньо утробного розвитку. Залеж-
но від етіолоґії Ф. поділяють на інфекційні і неінфек-
ційні, за патоґенезом – на ранні (виникають до 28–29 
тижня вагітності) і пізні (починаючи з 28–29 тижня ва-
гітності); проявляються аномаліями розвитку або врод-
женими хворобами.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТ НІСТЬ – не-
достатність деяких функцій плаценти, що призводить до 
по рушення розвитку плода.

ФЕТОПЛАЦЕНТАРНИЙ – такий, що стосується 
плоду та плаценти.

FOETOR EX ORE – неприємний запах із рота.
ФЕТОТОКСИЧНИЙ – такий, що є токсичним для 

плода.
ФЕТОФАНЕРОЗ – див.: Дистрофія жирова.
ФЕХНЕРА (G. TH. FECHNER) ЗАКОН – див.: Ве-

бера – Фехнера закон.
FG СИНДРОМ – симптомокомплекс, який харак-

теризується оліґофренією, меґаленцефалією, неперфо-
рованим відхідником та іншими аномаліями шлунково-
кишкового тракту; можуть також спостерігатися відста-
лий моторний розвиток, характерний зовнішній вигляд 
та індивідуальність, низький зріст, скелетні аномалії, 
вроджені вади серця та вроджена гіпотонія; є зчепленим 
з Х-хромосомою рецесивним синдромом.

ФІАЛКА ЗАПАШНА (VІOLA ODO RATA L.) – ба-
гаторічна трав’яниста рослина з родини фіалкових. При-
кореневі листки короткоопушені, при основі серцеподіб-
ні, сидять на довгих черешках. Квітки синьо-фіолетові, 
п’ятипелюсткові, зі шпоркою, на досить довгих квіт-
коніжках, запашні. Кореневище повзуче, дуже розгалу-
жене. Цвіте рослина рано навесні, після пролісків. Росте 
на лісових галявинах, у чагарниках, у садках і парках. 
Дія: сечогінна, потогінна, відхаркувальна.

ФІАЛКА ТРИКОЛІРНА (VІOLA TRІCOLOR L.) – 
однорічна рослина з родини фіалкових. Стебло ребрис-
те, майже чотиригранне, висхідне або лежаче. Листки з 
прилистками. Квітки різнобарвні: верхні пелюстки тем-
но-фіолетові; бокові посередині й нижні по краях – си-
ньо-фіолетові або блідо-жовті. Цвіте в червні – серпні. 
Росте як бур’ян у посівах, здебільшого в озимині. Дія: 
сечогінна, відхаркувальна, тонізуюча.

ФІБР- (фібро-, фібрил, фібрило-; лат. fi bra – волок-
но; fi brilla – волокнинка) – частина складних слів, яка 
означає належність до волокон, до волокнистої ткани-
ни.

ФІБРА – волокно, нитка.
ФІБРАЛҐІЯ – див.: Фіброзит.
ФІБРИЛ- – див.: Фібр-.
ФІБРИЛА – волоконце (м’язове, нервове); ниточка.

ФІБРИЛО- – див.: Фібр-.
ФІБРИЛОАРХІТЕКТОНІКА – 1) роз діл гісто-

лоґії, що вивчає фібрилярні структури нервових клітин; 
2) розміщення окремих структурних одиниць у складі 
волокон міжклітинної речовини сполучної тканини.

ФІБРИЛОЛІЗ – розплавлення фібрил, преколаґену, 
колаґену, ретикуліну, міо фібрил або нейрофібрил при 
патолоґічному процесі.

ФІБРИЛЯРНЕ ПОСМИКУВАННЯ – див.: Фібри-
ляція.

ФІБРИЛЯРНЕ РОЗЩЕПЛЕННЯ М’ЯЗІВ – 
розщеплення м’язових волокон на окремі фібрили, зу-
мовлене порушенням внутрішньоклітинних зв’язків; 
прояв дистрофічного процесу.

ФІБРИЛЯРНИЙ – 1) такий, що складається із воло-
конець, із фібрил, волокнистий; 2) такий, що стосується 
дрібних швидких скорочень м’язових волокон.

ФІБРИЛЯЦІЯ – швидкі, хаотичні, розрізнені ско-
рочення м’язових волокон, які не зливаються в загаль-
не скорочення м’яза; ознака ураження передніх рогів 
спинного мозку і мотонейронів рухових ядер черепних 
нервів.

ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ – аритмія серця, яка 
характеризується хаотичним, розрізненим і різночасним 
скороченням окремих волокон передсердь.

ФІБРИЛЯЦІЯ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ – аритмія 
серця, яка характеризується хаотичним, розрізненим і 
різночасним скороченням окремих волокон шлуночків 
серця.

ФІБРИН – нерозчинний білок крові; утворюється 
з білка плазми крові фібриноґену під впливом фермен-
ту тромбіну.

ФІБРИНОВИЙ ЗСІДОК – структурна основа тром-
бу, яка складається з переплетених ниток фібрину.

ФІБРИНОҐЕН – розчинний білок плазми крові; на-
лежить до ґлобулінів; синтезується Ф. у печінці; спе-
цифічною властивістю Ф. є його здатність перетворю-
ватися в процесі зсідання крові на нерозчинний білок 
фібрин.

ФІБРИНОҐЕНАЗА – див.: Тромбін.
ФІБРИНОҐЕНОЛІЗ – процес розщеплення молеку-

ли фібриноґену (фактора І) під дією плазміну; порушує 
процес утворення фібринового зсідку.

ФІБРИНОЗНИЙ – такий, що стосується фібрину, 
або містить фібрин, складається з фібрину.

ФІБРИНОЇД – 1) білково-полісахаридний комплекс, 
що утворюється внаслідок фібриноїдного набухання 
сполучної тканини; 2) див.: Фібриноїдне набухання.

ФІБРИНОЇДНА ЗМІНА – див.: Фібриноїдне на-
бухання. 

ФІБРИНОЇДНЕ НАБУХАННЯ – захворювання, 
що характеризується прониканням у сполучну ткани-
ну внаслідок її підвищеної проникності білків плазми: 
альбумінів, ґлобулінів, фібриноґену, який у тканині 
швидко перетворюється у фібрин; ґлікозаміноґлікани 
вступають у нерозчинні сполуки з фібриноґеном при 
його переході в фібрин і відкладаються як на колаґено-
вих волокнах, так і між ними; відбувається патолоґічна 



1075 ФІБРИНОЇДНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – ФІБРОЗ ПЕЧІНКИ

рекомбінація тканинних і плазмових білків і полісаха-
ридів; зміни в структурі колаґенових волокон набли-
жені до фібриноїдного некрозу і мають незворотний 
характер.

ФІБРИНОЇДНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ – див.: Фібри-
ноїдне набухання.

ФІБРИНОКІНАЗИ – протеолітичні ферменти, які 
каталізують перетворення плазмоґену в плазмін.

ФІБРИНОЛІЗ – фізіолоґічний процес розчинення 
фібрину під впливом ферменту фібринолізину.

ФІБРИНОЛІЗИН – фермент, що каталі зує гідролі-
тичне розщеплення фібрину; Ф. – складний білок ґлі-
копротеїд; молекулярна маса 108000–127000; розчи-
няється у воді залежно від реакції середовища (при рН 
нижче 5 і вище 9). У крові людини і тварин міститься 
в неактивній формі; фізіолоґічна роль полягає в запобі-
ганні ростові та подальшому розчиненню тромбів, що 
утворюються в судинах при пошкодженні їх та захворю-
ваннях, що супроводжуються тромбоутворенням.

ФІБРИНОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, 
що розчиняють або сприяють розчиненню ниток фібри-
ну і викликають внаслідок цього розсмоктування сві-
жих тромбів.

ФІБРИНСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР – див.: Фак-
тор ХІІІ.

ФІБРИНФЕРМЕНТ – див.: Тромбін.
ФІБРО- – див.: Фібр-.
ФІБРОАДЕНІЯ СЕЛЕЗІНКИ – склероз та потов-

щення стінок синусів селе зінки; при мікроскопічному 
дослідженні тканина селезінки має вигляд залозисто-
го орґана.

ФІБРОАДЕНОМА – доброякісна пухлина, яка ха-
рактеризується проліферацією епітелію разом з оточу-
ючою стромою; найчастіше зустрічається Ф. молочної 
залози.

ФІБРОАДЕНОМА ҐІҐАНТСЬКА МІКСОМА-
ТОЗНА – див.: Листоподібна пухлина.

ФІБРОАДЕНОМА ІНТРАКАНАЛІКУЛЯРНА З 
КЛІТИННОЮ СТРОМОЮ – див.: Листоподібна пух-
лина.

ФІБРОАДЕНОМА ЛИСТОПОДІБНА – див.: Лис-
топодібна пухлина.

ФІБРОАТЕЛЕКТАЗ – ателектаз легені, який харак-
теризується заміщенням легеневої тканини сполучною 
тканиною.

ФІБРОБЛАСТИЧНА МЕНІНҐІОМА – див.: 
Менінґіома фіброзна.

ФІБРОБЛАСТОМА МЕНІНҐЕАЛЬНА – див.: 
Менінґіома фіброзна.

ФІБРОБЛАСТОМА ПЕРИНЕВРАЛЬНА – див.: 
Нейрилемома.

ФІБРОГІАЛІНОЗ ЮВЕНІЛЬНИЙ МНОЖИН-
НИЙ – див.: Фіброматоз ювенільний гіаліновий мно-
жинний.

ФІБРОҐРАНУЛЬОМА ПІД’ЯЗИКОВА – див.: Фе-
де – Ріґа синдром.

ФІБРОЕЛАСТОЗ ЕНДОКАРДА – див.: Фіброелас-
тоз субендокардіальний.

ФІБРОЕЛАСТОЗ ЕНДОКАРДІАЛЬНИЙ – див.: 
Фіброеластоз субендокар діальний.

ФІБРОЕЛАСТОЗ СУБЕНДОКАРДІАЛЬНИЙ – 
1) вроджене захворювання, яке характеризується розрос-
танням в ендокарді і субендокардіальних відділах міо-
карда фіброзної та еластичної тканини. При цьому ендо-
кард потовщений у 10–15 разів і являє собою паралельні 
пучки еластичних і колаґенових волокон, що перепліта-
ються. Зміни міокарда при Ф. с. бувають виражені по-
різному. Кардіоміоцити субендокардіального шару, як 
правило, гіпертрофовані і мають ознаки вакуольної та 
жирової дистрофії. У ділянках розростання еластичних 
і колаґенових волокон вони атрофічні. В інтрамурально-
му і субепікардіальному шарах міокарда спостерігається 
гіпертрофія та вогнищева дистрофія кардіоміоцитів, ог-
рубіння строми, помірно виражене розростання сполуч-
ної тканини між кардіоміоцитами та навколо судин. За-
хворювання може мати блискавичний, гострий і хроніч-
ний перебіг. Симптоми ізольованого Ф. с. з’являються, 
як правило, у пер ші 6–12 місяців, рідкісніше на 2–3 році 
життя і складаються із кардіальних та екстракардіаль-
них проявів. 2) ускладнення колаґенозів, при яких спос-
терігаються також патолоґічні зміни в ендокарді, як і 
при Ф. с. (1).

ФІБРОЕЛАСТОЗ СУБЕНДОКАРДІАЛЬНИЙ 
НАБУТИЙ – див.: Фіброеластоз субендокардіальний 
(2).

ФІБРОЕНДОТЕЛІОМА СУГЛОБІВ – див.: Си-
новіома доброякісна.

ФІБРОЗ – розростання волокнистої сполучної тка-
нини.

ФІБРОЗ ВУЗЛИКОВИЙ – див.: Дерматофіброз 
лентикулярний дисемінований.

ФІБРОЗ ВУЗЛИКОВИЙ СУБЕПІДЕРМАЛЬ-
НИЙ – див.: Дерматофіброз лентикулярний дисеміно-
ваний.

ФІБРОЗ ГЕПАТОЛІЄНАЛЬНИЙ – див.: Банті 
синдром.

ФІБРОЗ ЕНДОМІОКАРДІАЛЬНИЙ – див.: Ендо-
кардит фібропластичний.

ФІБРОЗ КІСТКИ ЛОКАЛЬНИЙ – див.: Фіброзна 
остеодисплазія.

ФІБРОЗ ЛЕГЕНЬ ДИФУЗНИЙ ІДІОПАТИЧ-
НИЙ ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – див.: Хаммена – Річа 
синдром.

ФІБРОЗ ПЕРІУРЕТЕРАЛЬНИЙ СИМЕТРИЧ-
НИЙ ДВОБІЧНИЙ – див.: Ормонда хвороба.

ФІБРОЗ ПЕЧІНКИ – розростання в печінці фіб-
розної тканини внаслідок порушення рівноваги між ут-
воренням та руйнуванням позаклітинного матриксу та 
підсиленим спадінням і ущільненням волокон; до Ф. п. 
може призвести будь-який процес, який порушує печін-
ковий гомеостаз, токсичне пошкодження або порушен-
ня кровотоку через печінку, а також інфекції, зумовлені 
вірусами, бакте ріями, спірохетами і паразитами; з Ф. п. 
часто поєднуються численні порушення депонування, 
які пов’язані з вродженими дефектами обміну речовин, 
включаючи патолоґічні зміни жирового обміну (хворо-
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ба Ґоше), ґлікоґенози (особливо типи ІІІ, ІV, VІ, ІХ і Х), 
недостатність α1-анти трипсину; накопичення екзоґен-
них субстанцій, як це спостерігається при синдромах 
з перевантаженням залізом (гемо хроматоз) та при по-
рушеннях депонування міді (хвороба Вільсона); пору-
шення, які відбуваються внаслідок накопичення токсич-
них метаболітів (як при тирозинемії, фруктоземії і ґалак-
тоземії); пероксисомальні порушення (синдром Целле-
веґера); численні лікарські засоби та хімічні препарати 
беруть участь у розвитку фіброзу; до виникнення Ф. п. 
можуть призвести судинні порушення та різні аномалії 
печінкового кровообігу (хронічна серцева недостатність, 
синдром Бадда–Кіарі, облітеруючий ендо флебіт печін-
кових вен, тромбоз ворітної вени); найбільш характер-
ною клінічною ознакою Ф. п. є портальна гіпертензія; 
Ф. п. не є синонімом цирозу печінки, бо при останньому 
спостерігається утворення вузликів і погіршення печін-
кової функції.

ФІБРОЗ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ – див.: Му-
ковісцидоз.

ФІБРОЗ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – див.: Ор-
монда хвороба.

ФІБРОЗ СЕРЦЯ – див.: Кардіосклероз.
ФІБРОЗИТ – клінічний синдром, який характе-

ризується наявністю ґенералізованих м’язово-скелет-
них болів протягом не менше 3 місяців, болючістю при 
пальпації не менш ніж у 12 специфічних точках, болю-
чістю при узятті шкіри в складку над верхньою части-
ною лопатки та порушенням сну, відчуттям скутості та 
утоми вранці.

ФІБРОЗИТ ВУЗЛУВАТИЙ – див.: Фасціїт ноду-
лярний.

ФІБРОЗНА КАПСУЛА – див.: Фіброзна оболонка.
ФІБРОЗНА МЕНІНҐІОМА – див.: Менінґіома фіб-

розна.
ФІБРОЗНА ОБОЛОНКА – сполучно тканинна 

пластинка, яка покриває ззовні паренхіматозний орґан.
ФІБРОЗНА ОСТЕОДИСПЛАЗІЯ – вада розвитку 

кісткової системи, що розвивається внаслідок порушен-
ня закостеніння в період ембріонального розвитку; за-
лежно від числа втягнутих у патолоґіч ний процес кісток 
розрізняють моноосальну та поліосальну форми Ф. о.; 
характер патолоґічних змін при Ф. о. не залежить від 
форми захворювання; уражені відділи деформовані, по-
товщені, довгі трубчасті кістки часто вигнуті; клінічна 
картина різноманітна і залежить від локалізації процесу 
та поширеності кісткових уражень.

Ф. О. ДІАФІЗАРНА – Ф. о., при якій уражаються 
діафізи трубчастих кісток.

Ф. О. МЕТАФІЗАРНА – Ф. о., при якій уражаються 
метафізи трубчастих кісток.

ФІБРОЗНЕ З’ЄДНАННЯ – з’єднання кісток за до-
помогою сполучної тканини.

ФІБРОЗНИЙ – волокнистий, сполучнотканинний; 
такий, що стосується фіброзу, волокнистої сполучної 
тканини.

ФІБРОЗНИЙ ДЕФЕКТ МЕТАФІЗА – див.: Фібро-
ма кістки неостеоґенна.

ФІБРОЗНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ДЕФЕКТ – див.: 
Фіброма кістки неостеоґенна. 

ФІБРОЗНІ ҐУМИ – див.: Жансельма – Лютца вуз-
луватості.

ФІБРОЗНО-М’ЯЗОВА ДИСПЛАЗІЯ – ідіопатич-
не неатеросклеротичне стенозуюче ураження артерій 
неясної етіолоґії; процес спостерігається в артеріях 
м’язового типу і найчастіше в ниркових артеріях; зус-
трічається також Ф.-м. д. у коронарних, брижових ар-
теріях, брижовому стовбурі, артеріях головного мозку; 
Ф.-м. д. поділяють на інтимальну, медіальну і адвенти-
ціальну дисплазію; медіальна у свою чергу поділяєть-
ся на медіальну фіброплазію, медіальну гіперплазію, 
медіальне розшарування і перимедіальну фіброплазію; 
Ф.-м. д. зустрічається від періоду новонародженості і 
раннього дитячого віку до зрілоґо віку; спостерігається 
стеноз уражених судин, у деяких випадках – утворен-
ня аневризм.

ФІБРОЗУЮЧИЙ АЛЬВЕОЛІТ – дифузне або вог-
нищеве, гостре або хро нічне негнійне запалення з роз-
витком фіброзу, що розвивається на ділянці інтерстицію 
респіраторних відділів легені: альвеол, альвеолярних 
ходів та ре спіраторних бронхіол; морфоґенез Ф. а. скла-
дається з процесів пошкодження структурних компо-
нентів альвеолярної перегородки (дистрофія і некроз), 
ексудативно-продуктивного запалення та фіброзу; кліні-
ка Ф. а. характеризується проґресуючою дихальною не-
достатністю, змінами функції легень за рестриктивним 
типом, зменшенням життєвої місткості легень та їх ди-
фузійної здатності, розвитком легеневої гіпертензії і ле-
геневого серця.

ФІБРОЇД ЯЄЧНИКА – див.: Фіброма яєчника.
ФІБРОКЕРАТОМА УННА – див.: Шкірний ріг.
ФІБРОКІСТОЗНА ХВОРОБА ПІДШЛУНКОВОЇ 

ЗАЛОЗИ – див.: Муковісцидоз.
ФІБРОКСАНТОМА ШКІРИ – див.: Дерматофіб-

рома.
ФІБРОЛЕЙОМІОМА – див.: Лейоміома.
ФІБРОЛІПОАНҐІОМІОМА – багатокомпонент-

на мезенхімома, яка складається із сполучної, жирової, 
м’язової тканин та судин.

ФІБРОЛІПОМА – див.: Фіброма м’яка.
ФІБРОЛІПОМА АТИПОВА – Ліпома плеоморф-

на.
ФІБРОМА – доброякісна пухлина, яка складається 

із зрілих елементів сполучної тканини.
ФІБРОМА АМЕЛОБЛАСТИЧНА – доброякісна 

пухлина, яка складається із проліферуючого одонтоґен-
ного епітелію та сполучної тканини. 

ФІБРОМА ДЕСМОЇДНА – див.: Фіброматоз аґре-
сивний.

ФІБРОМА ЕМБРІОНАЛЬНА – див.: Міксома.
ФІБРОМА ІНВАЗИВНА – див.: Фіброматоз аґре-

сивний.
ФІБРОМА КІСТКИ НЕОСИФІКУЮЧА – див.: 

Фіброма кістки неостеоґенна.
ФІБРОМА КІСТКИ НЕОСТЕОҐЕННА – пато-

лоґічний процес у стегновій і великогомілковій кістці, 
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який характеризується вогнищевою резорбцією корти-
кального шару їх метафізів з наступним заміщенням 
фіброзною тканиною; клінічно проявляється перело-
мом ураженої кістки.

ФІБРОМА ЛИСТОПОДІБНА – див.: Листоподіб-
на пухлина.

ФІБРОМА М’ЯКА – доброякісний новоутвір, що 
складається зі зрілої сполучної тканини та жирової тка-
нини зрілого типу; звичайно, має ніжку і зустрічається 
на поверхні тіла.

ФІБРОМА НАЗОФАРИНҐЕАЛЬНА – див.: Анґіо-
фіброма ювенільна носоглотки.

ФІБРОМА ОБВАПНОВАНА – див.: Фіброма юна-
цька апоневротична.

ФІБРОМА ТВЕРДА – доброякісне розростання 
зрілої, багатої колаґеном сполучної тканини, яка доб-
ре відмежована від оточуючої тканини; часто має ніж-
ку та зустрічається на поверхні тіла і на слизових обо-
лонках.

ФІБРОМА ТЕКАКЛІТИННА КСАНТОМАТОЗ-
НА – див.: Текаклітинна пухлина.

ФІБРОМА ХОНДРОМІКСОЇДНА – див.: Хондро-
міксоїдна фіброма.

ФІБРОМА ШКІРИ ТВЕРДА – див.: Дерматофіб-
рома.

ФІБРОМА ЮВЕНІЛЬНА АПОНЕВРОТИЧНА – 
див.: Фіброма юнацька апоневротична.

ФІБРОМА ЮВЕНІЛЬНА КАЛЬЦИФІКУЮЧА – 
див.: Фіброма юнацька апоневротична.

ФІБРОМА ЮНАЦЬКА АПОНЕВРОТИЧНА – ін-
фільтруюче фіброзне розростання, в якому спостеріга-
ються вогнища обвапнування і хрящевої метаплазії; ура-
жає в основному м’язи і підшкірну жирову тканину до-
лонних поверхонь рук; зустрічається виключно в дітей, 
підлітків і рідкісно в молодих людей;  часто спостеріга-
ються місцеві рецидиви.

ФІБРОМА ЯЄЧНИКІВ – доброякісна пухлина яєч-
ників, яка виникає із строми яєчників; Ф. я. малосимп-
томна, нефункціонуюча, часто однобічна; зустрічається 
в двох формах: обмежена, із збереженням частини яєч-
ника, і дифузна – тканина яєчника не виявляється, пух-
лина позбавлена капсули; складається з клітинних спо-
лучнотканинних елементів і волокнистої речовини.

ФІБРОМАТОЗ – диспластичний процес сполучної 
тканини, порушення її розвитку в процесі ембріоґене-
зу та в постнатальному періоді; Ф. зустрічається у всі 
періоди життя в будь-якому місці, може бути локалізо-
ваним і ґенералізованим; загальним для всіх Ф. є тен-
денція до рецидивування після хірурґічного лікування, 
здатність спонтанно реґресувати, ускладнюватися кон-
трактурами, інколи поєднуватися з хворобами інших 
орґанів.

ФІБРОМАТОЗ АБДОМІНАЛЬНИЙ – місцеве 
аґресивне інфільтруюче пухлиноподібне фіброблас-
тичне ураження, що виникає із м’язово-апоневротичних 
структур прямого і прилягаючих м’язів черевної стінки; 
частіше зустрічається в жінок під час або після вагіт-
ності, зрід ка – у чоловіків та в маленьких дітей.

ФІБРОМАТОЗ АҐРЕСИВНИЙ – неметастазуюче 
пухлиноподібне фібробластичне розростання, що втя-
гує поперечносмугасту мускулатуру, а також апоневроз 
і фасціальні структури; має виражену тенденцію до міс-
цевого рецидивування і аґресивного інфільтративного 
росту; частіше зустрічається в плечовому  поясі, стегні 
та в ділянці сідниць у молодих людей.

ФІБРОМАТОЗ АҐРЕСИВНИЙ ІН ФАНТИЛЬ-
НИЙ – див.: Фіброматоз вроджений фібросаркомо-
подібний.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ – див.: Фіброматоз 
вроджений фібросаркомоподібний.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ АҐРЕСИВНИЙ – 
див.: Фіброматоз вроджений фібросаркомоподібний.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ ЛОКАЛІЗОВА-
НИЙ – зустрічається в дітей до 2 років, переважно в но-
во народжених, частіше в хлопчиків; локалізується, голов-
ним чином, у м’яких тканинах голови, шиї та тулуба.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ МНОЖИННИЙ – 
див.: Фіброматоз ґенералізований вроджений.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ МУЛЬТИЦЕНТ-
РИЧНИЙ – див.: Фіброматоз ґенералізований вродже-
ний.

ФІБРОМАТОЗ ВРОДЖЕНИЙ ФІБ РОСАРКОМО-
ПО ДІБНИЙ – Ф., який має вроджений характер або ви-
никає в перші 3 місяці життя; за гістолоґічною будовою 
схожий з фібросаркомою дорослих, але при відсутності 
метастазів; новоутвори локалізуються на голові, в па-
хвовій ділянці, на руці, спині, стегні та ступ ні; вузли 
досягають 8,5 см у діаметрі, часто підвищуються над 
шкірою, виразкуються, інфільтрують шкіру, підшкірну 
тканину та м’язи; рецидиви після хірурґічного лікуван-
ня виникають приблизно в половині спостережень. 

ФІБРОМАТОЗ ҐЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ВРОДЖЕ-
НИЙ – мезенхімальне і переважно фібробластичне 
розростання, що виникає одночасно в багатьох місцях 
до народження або протягом першого року життя; при 
значному поширеному втягненні внутрішніх орґанів 
спостерігаються смертельні випадки.

ФІБРОМАТОЗ ҐІНҐІВАЛЬНИЙ ВРОДЖЕНИЙ 
ІДІОПАТИЧНИЙ – див.: Фіброматоз ґінґівальний 
спадковий.

ФІБРОМАТОЗ ҐІНҐІВАЛЬНИЙ СПАДКОВИЙ – 
пухлиноподібне потовщення ясен з розхитуванням та 
випаданням зубів; мікроскопічно проявляється розрос-
танням щільної аваскулярної тканини з малою кількіс-
тю клітин та великою кількістю колаґену; процес може 
виникати з моменту прорізування молочних зубів, а ін-
коли – від народження, частіше має спадковий характер; 
після видалення можливі рецидиви.

ФІБРОМАТОЗ ДОЛОНІ – доброякісне вузлувате 
інфільтруюче фіброзне ураження, що розвивається в до-
лонному апоневрозі; призводить до контрактури паль-
ців (контрактура Дюпюітрена); інколи спостерігаються 
множинні ураження ніг і рук.

ФІБРОМАТОЗ ІНФАНТИЛЬНИЙ ДИФУЗНИЙ – 
нечітко відмежований білувато-жовтуватий вузол, який, 
звичайно, розміщується в товщі м’язів, головним чином, 
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верхньої кінцівки, голови та шиї; спостерігається різний 
ступінь проліферації фібробластоподібних клітин, які 
разом з острівцями жирової тканини інфільтрують м’яз; 
Ф. і. д. зустрічається переважно в перші 2 роки життя, 
часті ше в хлопчиків.

ФІБРОМАТОЗ МЕДУЛЯРНИЙ – див.: Фіброматоз 
вроджений фібросаркомоподібний.

ФІБРОМАТОЗ М’ЯЗОВО-АПОНЕВРОТИЧ-
НИЙ – див.: Фіброматоз аґресивний.

ФІБРОМАТОЗ ПАЛЬМАРНИЙ – інфільтруюче та 
вузлувате утворення, що виходить із долоневого апонев-
розу і призводить до контрактури ІV, V і інколи інших 
пальців кисті; виділяють 3 стадії хвороби: проліфера-
тивну, яка характеризується безладною проліферацією 
фібро бластів; інволютивну, яка відрізняється упорядко-
ваним розміщенням фібро бластів, зменшенням числа 
клітин, збіль шенням маси колаґену, початком зморщу-
вання; резидуальну, при якій утворюються щільні тяжі, 
що нагадують сухожилки; після операцій можуть спос-
терігатися рецидиви.

ФІБРОМАТОЗ ПАПУЛЬОЗНИЙ ҐЕНЕРАЛІЗО-
ВАНИЙ – дерматоз, який характеризується розвитком 
плям і папулоподібних висипів, які утворюють при злит-
ті бляшки, що нагадують склеродерму.

ФІБРОМАТОЗ ПІДОШВИ – доброякіс не вузлува-
те інфільтруюче ураження з клітинною різноманітніс-
тю, що виникає в апоневрозі підошви; призводить до 
контрактури пальців ноги; зустрічається в основному в 
дорослих; інколи спостерігаються множинні ураженн-
ня рук і ніг.

ФІБРОМАТОЗ ПІДШКІРНИЙ ПСЕВ ДОСАР КО-
МА ТОЗНИЙ – див.: Фасціїт нодулярний.

ФІБРОМАТОЗ ПЛАНТАРНИЙ – див.: Фіброма-
тоз підошви.

ФІБРОМАТОЗ ПРОМЕНЕВИЙ – доброякісне, ін-
фільтруюче і часто аґресивне розростання багатої ко-
лаґеновими волокнами сполучної тканини; виникає 
внаслідок променевого ураження тканини.

ФІБРОМАТОЗ ПСЕВДОСАРКОМАТОЗНИЙ – 
див.: Фасціїт нодулярний.

ФІБРОМАТОЗ РУБЦЕВИЙ – розростання фіброз-
ної тканини, що виникає у зв’язку з рубцем; збільшуєть-
ся, не метастазує.

ФІБРОМАТОЗ ЧОЛОВІЧОГО СТАТЕВОГО 
ЧЛЕНА – щільне інфільтруюче фіброзне розростання, 
що уражає фасціальні структури і фіброзні перегородки 
кавернозних тіл і спонґіозного тіла чоловічого статевого 
члена; зустрічається в основному у віці між 40 і 65 рока-
ми; інколи зустрічається вторинне кісткоутворення.

ФІБРОМАТОЗ ШИЇ – доброякісне, нечітко обмеже-
не фіброзне розростання невідомого ґенезу, що виникає 
в груднино-ключично-соскоподібному м’язі в дітей ран-
нього віку; спостерігається двобічне ураження; зморщу-
вання фіброзної тканини може призвести до кривошиї.

ФІБРОМАТОЗ ЮВЕНІЛЬНИЙ ГІАЛІНОВИЙ 
МНОЖИННИЙ – Ф., який характеризується появою в 
новонароджених та немовлят множинних вузлів у шкі-
рі та підлягаючих тканинах по всьому тілі, особливо на 

волосистій частині голови; мікроскопічно процес про-
являється значними відкладеннями гомоґенної аморфної 
ацидофільної речовини, в якій розкидані невеликі скуп-
чення веретеноподібних фібробластоподібних клітин.

ФІБРОМАТОЇД – невеликий острівець здорової 
шкіри, що виступає над рубцем, який утворився при 
коліквативному туберкульозі шкіри.

ФІБРОМІАЛҐІЯ – група позасуглобових ревма-
тичних захворювань, що проявляються стійким бо-
лем, болючістю при пальпації, скутістю в м’язах, у міс-
цях прикріплення сухожилків до кісток та в суміжних 
м’якотканинних структурах; джерелом больових відчут-
тів може бути фіброзно-м’язова тканина будь-якої ло-
калізації, але особливо часто уражаються ділянка поти-
лиці, нижня частина спини, шия, ділянка плечових суг-
лобів, грудна клітка та ділянка стегна поблизу колін них 
суглобів; синдром первинної Ф. особливо часто розви-
вається в молодих здорових жінок, для яких характерні 
такі психолоґічні особливості, як напруженість, впер-
тість, схильність до стресів та депресії, а також у під-
літків (особливо в дівчаток); у чоловіків частіше зустрі-
чається локальна Ф. при перевантаженнях, пов’язаних 
з працею, спортом та ін.; при синдромі первинної 
Ф. скутість та болі починаються поступово і мають ди-
фузний характер; при локалізованій формі Ф. симптоми 
частіше з’являються раптово і мають більш гострий ха-
рактер; перевантаження або перенапруження підсилю-
ють біль; діаґноз Ф. ґрунтується на типовій картині Ф. у 
поєднанні з «неревматичними симптомами» (поганий 
сон, неспокій, загальна слабкість, ознаки подразненого 
кишечника та ін.), а також на виключенні таких захво-
рювань, як ґенералізований остеоартроз, ревматоїдний 
артрит, поліміозит, ревматична поліміалґія, або інших 
захворювань сполучної тканини.

ФІБРОМІКСОЇДНА ХОНДРОМА – див.: Хондро-
міксоїдна фіброма.

ФІБРОМІКСОМА – див.: Міксома.
ФІБРОМІКСОХОНДРОЕПІТЕЛІОМА – доброя-

кісна пухлина складної будови, яка складається з різних 
тканинних елементів: багатошарового плоского і зало-
зистого епітелію, хряща, мукоїда.

ФІБРОМІОЗИТ – див.: Фіброміалґія.
ФІБРОМІОМА – див.: Лейоміома.
ФІБРОПЛАЗІЯ РЕТРОЛЕНТАЛЬНА – захворю-

вання очей у недоношених дітей; хвороба починається 
на 2–6 (рідше 10-му) тижні життя; хворіють переважно 
діти з масою тіла при народженні меншою 2300 г, часті-
ше – з масою меншою 1800 г; характеризується утво-
ренням фіброзних плівок і тяжів в склоподібному тілі, 
набряком та відшаруванням сітківки з наступним роз-
витком атрофіч них процесів в очному яблуці; клінічно 
спостерігається світлобоязнь, у подальшому розвиваєть-
ся виражений ністаґм, який з настанням повної сліпо-
ти зникає.

ФІБРОПЛАСТИЧНА ІНДУРАЦІЯ СТАТЕВОГО 
ЧЛЕНА – див.: Іnduratіo penіs plastіca.

ФІБРОСАРКОМА – злоякісна обмежена або ін-
фільтруюча пухлина, яка складається з ретикулінових і 
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колаґенових волокон та, переважно, веретеноподібних 
клітин за відсутності інших форм клітинної диферен-
ціації; характерними та постійними ознаками Ф. є наяв-
ність мітотичних фігур і тісний зв’язок між клітинами 
та ретикуліновими волокнами; Ф. має здатність до мета-
стазування, в основному по кровоносних шляхах.

ФІБРОСАРКОМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – гіс-
толоґічний варіант Ф., який характеризується наявністю 
значної кількості колаґенових волокон, упорядкованим 
розміщенням клітинно-волокнистих тяжів.

Ф. НИЗЬКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – гістолоґіч-
ний варіант Ф., який характеризується переважанням 
клітин над волокнами.

ФІБРОСАРКОМА ВРОДЖЕНА – див.: Фіброматоз 
вроджений фібросаркомоподібний.

ФІБРОСАРКОМА НЕМОВЛЯТ – див.: Фіброма-
тоз вроджений фібросаркомоподібний.

ФІБРОСАРКОМА ШКІРИ ГОРБИСТА – див.: Де-
рматофібросаркома вибухаюча.

ФІБРОСПЛЕНОМА – див.: Спленома.
ФІБРОТОРАКС – заростання плевральної порож-

нини сполучною тканиною.
ФІБРОЦИТ – диференційована клітина сполучної 

тканини, яка не здатна до поділу.
ФІҐЕЙРА (F. FІGUEІRA) СИНДРОМ – абортивна 

форма спорадичного гострого поліомієліту; спостері-
гається слаб кість шийної мускулатури, підвищення то-
нусу м’язів нижніх кінцівок, підвищення сухожилкових 
рефлексів.

ФІДЛЕРА (C. L. A. FІEDLER) МІОКАРДИТ – 
див.: Міокардит ідіопатичний. 

ФІДЛЕРА (C. L. A. FІEDLER) СИМПТОМ – ей-
форія після введення наркотичної речовини; ознака нар-
команії.

ФІЄСКІ (A. FІESCHІ) СИНДРОМ – клінічні про-
яви стиснення лівої нирки збільшеною селезінкою; у 
лівому підребер’ї пальпується збільшена селезінка і 
зміщена нирка; спостерігається відчуття тиску в лівій 
половині черевної порожнини.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – система фізичного вихо-
вання, сукупність наукових знань та матеріальних за-
собів, що необхідні для його здійснення.

ФІЗИЧНЕ ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ – порушення 
здоров’я внаслідок виконання надмірного фізичного 
навантаження, яке не відповідає функціональним мож-
ливостям орґанізму; частіше проявляється гострою сер-
цево-судинною недостатністю.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА – застосування фізич-
них вправ з метою опанування будь-яким видом діяль-
ності.

ФІЗИЧНА ХІМІЯ – розділ хімії, що вивчає 
взаємозв’язки хімічних і фізичних процесів у природі.

ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – ступінь інтенсив-
ності і тривалості м’язової праці.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК – 1) сукупність морфо-
лоґічних та функціональних ознак орґанізму, які дозво-
ляють визначити запас його фізичних сил, витривалість 
і працездатність; 2) зміна морфолоґічних і функціональ-

них властивостей орґанізму в процесі його індивідуаль-
ного розвитку.

ФІЗІАТРІЯ – див.: Фізіотерапія.
ФІЗІО- (грец. physis – природа, природні властиво-

сті) – частина складних слів, яка означає «такий, що на-
лежить до природи, до природних властивостей, до фі-
зичних факторів».

ФІЗІОҐЕННИЙ СИМПТОМ – симптом психічного 
захворювання, безпосеред ньо викликаний патолоґічни-
ми змінами орґанів і тканин, які лежать у його основі.

ФІЗІОҐНОМІКА – вивчення виразу обличчя і за-
гального фізичного образу з метою діаґностики захво-
рювань.

ФІЗІОКІНЕЗОТЕРАПІЯ – застосування активної і 
пасивної гімнастики, фізичних факторів, масажу та пси-
хотерапії з метою відновлення функцій опорно-рухово-
го апарату.

ФІЗІОЛОҐІЧНА ОПТИКА – розділ оптики і фізіо-
лоґії, що вивчає процеси сприймання світла орґаном зо-
ру та зоровим аналізатором.

ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – такий, що стосується функцій 
орґанізму.

ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекс, що пос-
тійно викликається при подразненні певної групи рецеп-
торів; відсутність Ф. р. є ознакою порушення функції 
відповідної ділянки нервової системи.

ФІЗІОЛОҐІЧНІ РИТМИ – біолоґічні ритми фізіо-
лоґічних процесів, які відбуваються в орґанізмі.

ФІЗІОЛОҐІЧНІ РОЗЧИНИ – загальна назва ізо-
тонічних водних розчинів, які близькі до сироватки 
крові за осмотичним тиском, реакцією середовища, со-
льовим складом та буферними властивостями.

ФІЗІОЛОҐІЧНІ ФУНКЦІЇ – прояви життєдіяль-
ності орґанізму. Основою  Ф. ф. є обмін речовин.

ФІЗІОЛОҐІЯ – наука про процеси, які відбуваються 
в клітинах, тканинах, орґанах і системах орґанізму лю-
дини та тварин. Її завданням є з’ясування питань про 
фізичні та хімічні основи діяльності живих клітин, тка-
нин і орґанів, вивчення механізмів реґуляції різних фун-
кціональних систем орґанізму та його взаємовідносин із 
зовнішнім середовищем.

Ф. ВІКОВА – розділ Ф., що вивчає вікові особли-
вості життєдіяльності, закономірності формування і зга-
сання функцій орґанізму.

Ф. ЕВОЛЮЦІЙНА – Ф., яка вивчає становлення 
фізіолоґічних функцій у процесі еволюційного розвит-
ку.

Ф. ЗАГАЛЬНА – Ф., що вивчає загальні властивості 
живої матерії: властивості біолоґічних мембран та окре-
мих клітин; реакції на різні подразники, подразливість 
і збудливість; процеси збудження, гальмування; особ-
ливості еволюційного та вікового розвитку фізіолоґіч-
них функцій.

Ф. КЛІНІЧНА СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ – розділ 
нормальної Ф., який вивчає питання діяльності і реґу-
ляції різних орґанів, тканин та клітин системи травлен-
ня здорової людини в різних умовах функціонування; 
важливою задачею Ф. к. с. т. є вивчення механізмів пе-
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реходу біолоґічних систем від нормального стану до па-
толоґічного.

ФІЗІОЛОҐІЯ НОРМАЛЬНА – Ф., що досліджує 
переважно закономірності життєдіяльності нормаль-
ного здорового орґанізму, його взаємодію із середови-
щем, механіз ми стійкості і адаптації функцій до дії різ-
них факторів.

Ф. ПАТОЛОҐІЧНА – Ф., яка вивчає змінені фун-
кції хворого орґанізму, процеси компенсації, адаптації 
окремих функцій при різних захворюваннях, механізми 
одужання і реабілітації.

Ф. ПОРІВНЯЛЬНА – Ф., яка вивчає загальне і 
особливе в функціях тваринних орґанізмів, що стоять 
на різних ступенях еволюційного розвитку, видового та 
індивідуального розвитку. 

Ф. ПРИКЛАДНА – Ф., яка вивчає загальні і спе-
ціальні закономірності діяльності живих орґанізмів 
та особливості лю дини відповідно до спеціальних за-
вдань.

Ф. СПЕЦІАЛЬНА – Ф., яка вивчає властивості 
окремих тканин і орґанів, а також закономірності їх 
об’єднань у функціональні системи.

ФІЗІОЛОҐІЯ ПРАЦІ – розділ фізіолоґії, що вив-
чає зміни функціонального стану орґанізму людини під 
впливом його трудової діяльності і обґрунтовує, вико-
ристовуючи фізіолоґічні дані, методи і засоби орґаніза-
ції праці, спрямовані на підтримку високої працездат-
ності та збереження здоров’я працюючих.

ФІЗІОЛОҐІЯ РОЗВИТКУ – див.: Механіка розвитку.
ФІЗІОПАТІЇ – паралічі і контрактури, що виника-

ють внаслідок легких пошкоджень нервів і суглобів.
ФІЗІОПРОФІЛАКТИКА – профілактика захворю-

вань людини, яка ґрунтується на використанні зміцню-
ючої і тренуючої дії природними та штучно створеними 
фізичними факторами.

ФІЗІОТЕРАПЕВТ – лікар-фахівець з фізіотерапії.
ФІЗІОТЕРАПІЯ – галузь медицини, що вивчає лі-

кувальні властивості природних і штучно створених фі-
зичних факторів та розробляє способи їх застосування 
для лікування і профілактики захворювань, а також для 
медичної реабілітації.

ФІЗКУЛЬТУРА – див.: Фізична культура.
ФІЗКУЛЬТУРА ЛІКУВАЛЬНА – 1) розділ клініч-

ної медицини, що вивчає механізми впливу фізичних 
вправ та інших методів фізичної культури на орґанізм 
людини, розробляє методи їх застосування з лікувально-
профілактичною і реабілітаційною метою; 2) методи лі-
кування, профілактики і медичної реабілітації, що ґрун-
туються на застосуванні засобів фізичної культури.

ФІКА (A. FІCK) ФОРМУЛА – формула, відповідно 
до якої хвилинний об’єм серця (в л) дорівнює відношен-
ню (помноженому на 100) кількості спожитого кисню 
або двоокису вуглецю (в л/хв) до відповідного значен-
ня різниці процентного вмісту кисню або двоокису вуг-
лецю в артеріальній і венозній крові.

-ФІКАЦІЯ (лат. fi catio, від facio – робити, формува-
ти) – частина складних слів, яка означає «утворення», 
«формування», «перетворення».

ФІКОМІКОЗ – див.: Мукороз.
ФІКСАТОР – спеціальна речовина для обробки біо-

лоґічних об’єктів, щоб зберегти їх морфолоґічну будо-
ву і хімічний склад при гістолоґічних або цитолоґічних 
дослідженнях.

ФІКСАЦІЇ ПОГЛЯДУ СИМПТОМ – диференцій-
но-діаґностична ознака істеричної сліпоти: при пасивно-
му повороті голови спостерігається плавне зміщення оч-
них яблук у протилежний бік, що зумовлено мимовіль-
ною фіксацією погляду на обличчі дослідника.

ФІКСАЦІЯ – 1) закріплення, прикріплення; 2) збере-
ження структури клітин тканин та мікроорґанізмів шля-
хом швидкої дії на них хімічними або фізичними аґента-
ми, що попереджують розвиток посмертних змін.

ФІКСОВАНИЙ – закріплений, прикріплений, неру-
хомий, постійний, незмінний.

ФІЛ1- (філо1-; -філія1; грец. phylon – рід) – частина 
складних слів, яка означає «такий, що належить до ро-
ду, виду, класу».

ФІЛ2- (філо2-; -філамент; лат. fi lum – нитка, тканина; 
fi lamentum – нитка) – частина складних слів, яка означає 
належність до нитки.

-ФІЛ – див.: Філо3-.
ФІЛАМЕНТ – нитка, волокно, ниткоподібне утво-

рення.
ФІЛАТОВА (Н. Ф. ФИЛАТОВ) СИМП ТОМ – по-

ява в продромальному періо ді блідих плям (дрібних бі-
лих точок на червоному фоні) на слизовій оболонці по-
рожнини рота; ознака початкової стадії кору.

ФІЛАТОВА (Н. Ф. ФИЛАТОВ) ПЛЯМИ – див.: 
Бєльського – Філатова – Копліка плями.

ФІЛАТОВА (Н. Ф. ФИЛАТОВ) ТРИКУТНИК – 
трикутна ділянка шкіри в ділянці носа, губ і підборіддя, 
яка на фоні яскраво-рожевих або червоних щік виділяєть-
ся відсутністю висипу та блі дістю; ознака скарлатини.

ФІЛАТОВА (Н. Ф. ФИЛАТОВ) ХВОРОБА – див.: 
Мононуклеоз інфекційний.

ФІЛАТОВА – ДЬЮКСА (Н. Ф. ФИЛАТОВ – C. DU-
KES) ХВОРОБА – див.: Краснуха скарлатинозна.

ФІЛАТОВА – КОПЛІКА (Н. Ф. ФИЛАТОВ – 
H. KOP LІK) ПЛЯМИ – див.: Бєльського – Філатова – 
Копліка плями.

ФІЛАТОВА – ПФЕЙФЕРА (Н.Ф. ФИЛАТОВ – 
PFEІFER) ХВОРОБА – див.: Мононуклеоз інфекцій-
ний.

ФІЛІМОНОВА (И. Н. ФИЛИМОНОВ) СИН-
ДРОМ – симптомокомплекс, що спостерігається при 
двобічному ураженні основи моста мозку в його середній 
третині; характеризується поєднанням в’ялої тетраплеґії з 
центральним паралічем м’язів, що іннервуються трійчас-
тим, лицьовим, язикоглотковим, блукаючим і під’язиковим 
нервами, при повній збереженості свідомості та функ ції 
окорухового, блокового, відвідного і додаткового нервів.

ФІЛІМОРФНИЙ – ниткоподібний.
ФІЛІПОВИЧА (K. FІLІPOWІCZ) СИМПТОМ – 

при тривалій гарячці спостерігається забарвлення до-
лонь та підошов у жовтий колір; частіше є ознакою че-
ревного тифу.
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ФІЛІПСОНА (M. PHІLІPPSON) РЕФЛЕКС – див.: 
Розгинальний перехресний рефлекс.

ФІЛІФОРМНИЙ – такий, що має форму нитки. 
-ФІЛІЯ1 – див. Філ1-.
-ФІЛІЯ2 – див.: Філо3-.
ФІЛЛОХІНОНИ – належать до групи жиророз-

чинних вітамінів; беруть участь у синтезі протромбіну; 
сприяють нормальному зсіданню крові, попереджують 
кровоточивість, пов’язану з гіпопротромбінемією; за-
стосовуються для лікування гіпопротромбінемії, дефі-
циту проконвертину в крові.

ФІЛО1- – див.: Філ1-.
ФІЛО2- – див.: Філ2.
ФІЛО3- (філ-, -філія2; грец. phileô – любити, мати 

схильність) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до спорідненості, схильності, потягу до будь-чого.

ФІЛОГІСТОҐЕНЕЗ – 1) розвиток окремої тканини 
ув філоґенезі; 2) порівняльно-анатомічний метод вив-
чення розвитку окремих тканин у філоґенезі.

ФІЛОҐЕНЕЗ – історичний розвиток, як окремих 
видів і систематичних груп орґанізмів, так і орґанічно-
го світу загалом.

ФІЛОҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що вивчає пе-
ребудову ґенетичного матеріалу в філоґенезі.

ФІЛОҐЕНЕТИЧНІ РЯДИ – види (форми) орґаніз-
мів, які поступово замінюють один одного в процесі іс-
торичного розвитку даного виду.

ФІЛОҐЕНІЯ – див.: Філоґенез.
ФІЛОДЕЗ – хірурґічне обмеження рухомості сугло-

ба за допомогою ниток або смужок тканини.
ФІЛОКЛЕЙЗІЯ – див.: Клаустрофілія.
ФІЛОСОФОВА (П. И. ФИЛОСОФОВ) СИМП-

ТОМ – розширення меж верхнього відділу передньо-
го середостін ня, що визначається при перкусії; ознака 
хронічного медіастиніту.

ФІЛЬТР – 1) пристрій або речовина для розділення 
чого-небудь; 2) пристрій, що розділяє або виділяє вип-
ромінення, частинки або електричні струми, які мають 
певні характеристики.

ФІЛЬТРАТ – рідина, що пройшла через фільтр, під-
дана фільтрації.

ФІЛЬТРАЦІЯ – проціджування, просочування рі-
дин і ґазів через пористу перегородку (середовище).

ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ – такий, що належить до філь-
трації; придатний для фільтрації.

ФІЛЬТРУВАННЯ – див.: Фільтрація.
ФІЛЯРІАТОЗИ – гельмінтози людини, які спричи-

нюються круглими черв’яками – філяріями (Fіlarіoіdea); 
статевозрілі паразити живуть у лімфатичній системі лю-
дини; мікрофілярії, які виділяються самками, спостеріга-
ються в периферичній крові, звичайно, вночі; паразит пе-
реноситься комарами кількох родів: Wuchererіa bancroftі – 
Aedes, Culex і Anopheles; Brugіa malayі – Anopheles і 
Mansonіa; мікрофілярії проковтуються комаром, розви-
ваються в його грудних м’язах; досягнувши статевої зрі-
лості, міґрують у ротовий апарат; коли комар кусає іншу 
людину, мікрофілярії проникають через прокол у шкірі 
і досягають лімфатичних судин, де і відбувається дозрі-

вання; внаслідок запальної реакції, яка розвивається нав-
коло ювенільних форм і статевозрілих паразитів, виникає 
проґресуюча закупорка лімфатичних судин; інкубаційний 
період може тривати 2 місяці; час від моменту заражен-
ня до появи мікрофілярій у крові дорівнює не менше 8 
місяців; клінічно характеризуються тривали перебігом, 
переважним ураженням лімфатичної системи, підшкір-
ної тканини, внутрішніх орґанів, а також очей; нетипова 
форма Ф. (тропіч на еозинофілія) характеризується гіпер-
еозинофілією, присутністю мікрофілярій у тканинах, але 
не в крові, і високим титром антитіл до мікрофілярій; 
клінічно може проявлятися кашлем, бронхоспазмом, ін-
фільтратами в ділянці грудей, інколи лімфаденопатією.

ФІЛЯРІЇ (FІLARІІDAE) – паразити порожнин ті-
ла і тканин ссавців, личинкові стадії яких тривало цир-
кулюють у крові і передаються кровососними комахами; 
належать до Spіrurіda.

ФІЛЯРІОЗИ – див.: Філяріатози.
ФІМОЗ – патолоґічне звуження отвору крайньої 

плоті, що не дозволяє оголити головку статевого члена. 
Ф. АТРОФІЧНИЙ – Ф., який характеризується тим, 

що крайня плоть вузька і щільно облягає головку, зали-
шаючи видимою тільки її верхівку із зовнішнім отвором 
сечовипускального каналу.

Ф. ВРОДЖЕНИЙ – Ф., який характеризується тим, 
що внутрішня поверхня крайньої плоті з’єднана з го-
ловкою статевого члена; «склеювання» крайньої плоті 
з головкою зумовлене затримкою розділення цих двох 
поверхонь; самостійне відділення крайньої плоті від го-
ловки статевого члена в дитини відбувається поступово 
і закінчується в середньому до 4 років.

Ф. ГІПЕРТРОФІЧНИЙ – Ф., який характеризуєть-
ся тим, що крайня плоть вузька, має вид хоботка, який 
звисає з головки статевого члена.

Ф. НАБУТИЙ – Ф., що розвивається, головним чи-
ном, внаслідок запальних захворювань статевого члена, 
а також його травми; запальний процес призводить до 
рубцевого звуження зовнішнього кільця крайньої плоті.

ФІНА – назва личинкових форм гельмінтів ряду 
ціп’яків класу цестод, які паразитують у проміжного 
живителя.

ФІНҐЕРА (E. A. F. FІNGER) ПСЕВДОФУРУНКУ-
ЛЬОЗ – див.: Псевдофурункульоз.

ФІНКЕЛЬБУРҐА КРЕМАСТЕРНИЙ РЕФЛЕКС – 
при штриховому подразненні підошви ступні спостері-
гається підтягування яєчка і незначна ерекція статевого 
члена; фізіолоґічний рефлекс.

ФІНЛЯНДСЬКА ЖАБА – див.: Сімаковського – 
Плаута – Венсана анґіна.

ФІННЕРТІ (FІNNERTY) СИМПТОМ – набряк сіт-
ківки ока зі своєрідним блиском, що створює враження, 
що сітківка покрита тонкою прозорою плів кою; ознака 
ґломерулонефриту і нефропатії вагітних.

ФІНОЗ – паразитування личинкових форм теніїд у 
проміжних хазяїв – великої рогатої худоби та свиней.

ФІНОЗНЕ М’ЯСО – м’ясо, заражене фінами бича-
чого ціп’яка (Taenіarіnchus sagіnatus) і свинячого ціп’яка 
(Taenіa solіum).
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ФІНСЕНА (J. C. FІNSEN) ХВОРОБА – див.: Плев-
родинія епідемічна.

ФІССЕНЖЕ – ЛЕРУА – РЕЙТЕРА (N. FІESSІN-
GER – E. A. LEROY – H. REІTER) СИНДРОМ – див.: 
Рейтера хвороба. 

ФІССЕНЖЕ – РАНДЮ (N. FІES SІNGER – R. REN-
DU) ЕКТОДЕРМАТОЗ ПЛЮРІОРИФІЦІАЛЬНИЙ 
ЕРОЗИВНИЙ – синдром, що характеризується різ-
ко вираженою гарячковою реакцією з псевдомембра-
нозним ураженням кон’юнктиви очей і слизової оболон-
ки порожнини рота, папуловезикульозними і бульозни-
ми висипами на шкірі кінцівок, крайньої плоті, калитці 
та слизовій оболонці прямої кишки; можливі ускладнен-
ня у вигляді пневмонії і енцефаломієліту.

ФІСТУЛА – див.: Нориця.
ФІСТУЛА ЛАБІРИНТУ – внутрішня нориця бара-

банної порожнини, яка сполучає її з внутрішнім вухом, 
частіше з боковим півколовим каналом.

ФІСТУЛА ПРЕАУРИКУЛЯРНА ВРОДЖЕНА – 
вроджений сліпий канал на вушній раковині, розміще-
ний над козелком попереду завитка.

ФІСТУЛОҐРАФІЯ – метод рентґенолоґічного до-
слідження нориць після заповнення їх рентґеноконтрас-
тною речовиною.

ФІСТУЛОПЛЕВРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне до-
слідження плевральної порожнини після введення в неї 
через плевральну норицю контрастної речовини.

ФІСТУЛЬНИЙ СИМПТОМ – при почерговому 
підвищенні і пониженні тиску повітря в зовнішньому 
слуховому проході спостерігається виникнення ністаґ-
му, що зумовлено наявністю фістули лабіринту; ознака 
обмеженого гнійного лабіринтиту.

ФІСУРА – тріщина, щілина.
ФІСУРОРАФІЯ – хірурґічне зшивання країв розщі-

лини при вродженому незарощенні верхньої губи.
ФІТОБЕЗОАР – чужорідне тіло шлунка, яке утво-

рюється з проковтнутих рослинних волокон або кісто-
чок плодів.

ФІТОГЕМАҐЛЮТИНІНИ – білки рослинного по-
ходження, що мають здатність аґлютинувати еритроци-
ти людини та тварин.

ФІТОҐЕОҐРАФІЯ – розділ біоґео ґрафії, який вив-
чає закономірності поширення і розміщення рослин, а 
також історію формування флор всієї Землі і окремих 
територій.

ФІТОКЛІМАТ – атмосферні умови в середовищі 
зростання рослин – у травостої рослинного угрупован-
ня, кронах дерев тощо.

ФІТОЛОҐІЯ – див.: Ботаніка.
ФІТОНЦИДИ – біолоґічно активні речовини рослин-

ного походження, які згубно діють на мікроорґанізми.
ФІТОНЦИДНІ ПРЕПАРАТИ – лі карські препара-

ти, що містять фітонциди.
ФІТОСТЕРИНИ – стерини рослинного походження.
ФІТОСФЕРА – частина біосфери, яку складає рос-

линний світ.
ФІТОТЕРАПІЯ – застосування лікар ських рослин 

з лікувальною метою.

ФІТОТОКСИКОЛОҐІЯ – розділ токсиколоґії, що 
вивчає токсичність рослин.

ФІТОТРОН – споруда, в якій моделюють кліматич-
ні умови.

ФІТОЦЕНОЗ – історично сформована сукупність 
рослин, що існує на території з більш-менш однотипни-
ми кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами.

ФІТОЦЕНОЛОҐІЯ – наука, що вивчає рослинні уг-
руповання.

ФІТЦ-ХЬЮ (T. FІTZ-HUGH) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс ґонорейного пельвіоперитоніту з лім-
фоґенним поширенням інфекції на очеревину під-
діафраґмальної ділянки; спостерігається біль та на-
пруження м’язів у правому підребер’ї, га рячка, голо-
вний біль, нудота і блювання.

ФІША – РЕНВІКА (L. FІSCH – T.K. RENWІCK) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом) аномалій: вроджена при-
глухуватість з наступним розвитком глухонімоти, гете-
рохромія райдужних оболонок, високе піднебіння, біле 
пасмо волосся попереду.

ФІШЕРА (L. FІSCHER) СИМПТОМ (1) – при аус-
культації вислуховується «шиплячий» шум у ділянці ве-
ликого тім’ячка; можлива ознака рахіту.

ФІШЕРА (L. FІSCHER) СИМПТОМ (2) – при аус-
культації над рукояткою груднини, якщо хворий відки-
нув голову назад, вислуховуються шуми, що виника-
ють внаслідок стискування збільшеними лімфатичними 
вузлами плечоголовних вен; ознака туберкульозу брон-
хіальних лімфатичних вузлів. 

ФІШЕРА (L. FІSCHER) СИМПТОМ (3) – пресис-
толічний шум; можлива ознака злипливого перикардиту.

ФІШЕРА (H. FІSCHER) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових аномалій шкіри, який проявляється в ранньо-
му дитячому віці; спостерігається кератоз  з гіпергідро-
зом долонь і підошов, оніхо ґрипоз, що переходить в оні-
холізис; рідке волосся, рідкі брови та вії; внаслідок  по-
товщення кісток спостерігається збіль шення кінців паль-
ців рук і ніг; може розвиватися розумова відсталість, 
ксеродермія, проґерія, набряклість очних повік.

ФІШЕРА (M. FISHER) СИНДРОМ (1) – порушен-
ня рухів ока, спричинене ушкодженням одного ядра 
відвідного нерва в стовбурі головного мозку та суміж-
ного медіального поздовжнього пучка; гомолатеральне 
око не може рухатися поза середньою лінією горизон-
тально, а контралатеральне око відводить м’яз при спро-
бі напруженого погляду. 

ФІШЕРА (M. FІSHER) СИНДРОМ (2) – клініч-
на форма церебрального васкуліту; характеризується 
двобічною офтальмоплеґією, двобічною атаксією, пос-
туповим зникненням глибоких рефлексів; інколи – си-
метричними в’ялими паралічами.

ФІШЕРА (M. FISHER) СИНДРОМ (3) – різновид 
гострого ідіопатичного поліневриту, який проявляється 
атаксією, арефлексією та офтальмоплеґією.

ФІШЕРА – БРЮҐҐЕ (H. FІSCHER – BRUGGE) 
СИМПТОМ – стійке почервоніння навколо рота; озна-
ка анґіотрофоневрозу.
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ФІШЕРА – ЕВАНСА (J. A. FІSCHER – R. S. EVANS) 
СИНДРОМ – див.: Еванса синдром (2).

ФЛАВ- (флаво-; лат. flavus – жовтий) – частина 
складних слів, яка означає «жовтий».

ФЛАВІНИ – орґанічні азотовмісні речовини жовто-
го кольору; є похідними ізоалоксазину; входять до скла-
ду флавінових ферментів; беруть участь в окислюваль-
них процесах в орґанізмі.

ФЛАВІНОВІ КОФЕРМЕНТИ – високоспецифічні 
окислювально-відновні ферменти, що належать до окси-
доредуктаз. Ф. к. відіграють виключну роль у процесах 
обміну речовин та дихання. За участю Ф. к. відбуваєть-
ся транспортування електронів, окислення янтарної кис-
лоти (цикл трикарбонових кислот) і небіолоґічних D-
амінокислот. У цьому випадку водень амінокислоти ре-
аґує з молекулярним киснем і утворюється Н2О2, що 
розщеплюється каталазою.

ФЛАВО- – див.: Флав-.
ФЛАВОНОЇДИ – група структурно споріднених 

ароматичних кислотовмісних гетероциклічних спо-
лук.

ФЛАВОПРОТЕЇДИ – складні білки, до яких вхо-
дять флавіновмісні коферменти, що каталізують окис-
лювально-відновні реакції в орґанізмах; за хімічною бу-
довою належать до хромопротеїдів.

ФЛАҐЕЛЯЦІЯ – статеве збочення, яке характери-
зується виникненням статевого збудження при побитті 
партнера або при побитті партнером.

ФЛАКОН – маленька пляшечка.
ФЛАТАУ (E. FLATAU) ЕРЕКЦІЙНИЙ РЕФ-

ЛЕКС – при енерґійному пасивному згинанні тулуба 
спостерігається ерекція статевого члена; патолоґічний 
рефлекс, що є ознакою туберкульозного менінґіту.

ФЛАТАУ (E. FLATAU) РЕФЛЕКС – див.: Носо-
підборідний рефлекс.

ФЛАТАУ (E. FLATAU) СИМПТОМ – при нахилі 
голови розширюються зіниці; ознака менінґіту.

ФЛАТАУ (E. FLATAU) ФОНАСТЕНІЯ – ознака 
вираженої депресії: тихе немодульоване мовлення, яке 
згасає до афонії.

ФЛАЯНІ (G. FLAJANІ) ХВОРОБА – див.: Зоб ди-
фузний токсичний.

ФЛЕБ- (флебо-; грец. phleps, phlebos – вена) – части-
на складних слів, яка означає належність до вен.

ФЛЕБЕКТАЗІЯ – стійке розширення вени.
ФЛЕБЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення вени.
ФЛЕБІТ – запалення вени.
ФЛЕБІТ МІҐРУЮЧИЙ – див.: Тромбофлебіт міґру-

ючий.
ФЛЕБІТ СИНІЙ БОЛЬОВИЙ – гост рий тромбоз 

та тромбофлебіт стегнових і клубових вен, що приз-
водить до виражених порушень гемодинаміки в ниж-
ніх кінцівках; клінічно проявляється різкими болями в 
кінцівці, значним її набряком, ціанозом та відсутністю 
пульсації артерій.

ФЛЕБО- – див.: Флеб-.
ФЛЕБОҐРАМА – крива запису пульсових коливань 

вен.

ФЛЕБОҐРАФІЯ – 1) рентґенолоґічне дослідження 
вен після їх штучного контрастування; 2) методи ґрафіч-
ної реєстрації пульсових коливань стінки вени.

ФЛЕБОҐРАФІЯ СПІНАЛЬНА – див.: Веноспон-
дилоґрафія.

ФЛЕБОКАВОҐРАФІЯ – див.: Кавоґрафія.
ФЛЕБОЛІЗ – хірурґічне виділення вени з оточуючої 

рубцевої тканини.
ФЛЕБОЛІТИ – див.: Венні камені.
ФЛЕБОЛОҐІЯ – розділ медицини, який займається 

вивченням хвороб вен та їх лікуванням.
ФЛЕБОМАНОМЕТРІЯ – див.: Флеботонометрія.
ФЛЕБОПАТОЛОҐІЯ – розділ патолоґії, який вив-

чає патолоґічні зміни та хвороби вен.
ФЛЕБОСКЛЕРОЗ – розвиток у стінці вени спо-

лучної тканини, що призводить до ущільнення її стін-
ки; Ф. може спостерігатися в різних венозних басейнах; 
виділяють три основні клініко-морфолоґічні форми Ф.: 
без звуження просвіту вени, зі звуженням просвіту вени 
і повна облітерація просвіту вени.

ФЛЕБОСКОПІЯ – спосіб прижиттєвого огляду 
внутрішньої поверхні вени з допомогою спеціального 
ендоскопа.

ФЛЕБОСТЕНОЗ – звуження просвіту вени.
ФЛЕБОТЕНЗІОМЕТРІЯ – див.: Флеботономет-

рія.
ФЛЕБОТОДЕРМІЯ – дерматоз, що виникає внаслі-

док підвищеної чутливості шкіри до секрету слинних 
залоз москітів роду Phlebotomus. Поширений у країнах 
з жарким кліматом. Клінічна картина характеризуєть-
ся появою на відкритих ділянках шкіри невеликих (до 
1 см в діаметрі) папул, що супроводжується печін ням та 
незначним свербежем. При гістолоґічному дослідженні 
спостерігається акантоз і гіперкератоз епідермісу, у дер-
мі – дифузна інфільтрація фібробластами, дистрофія ко-
лаґенових, еластичних волокон.

ФЛЕБОТОМІЯ – див.: Венотомія.
ФЛЕБОТОМНА ГАРЯЧКА – вірусне захво-

рювання, яке передається через укуси москітів роду 
Phlebotomus. Збудниками Ф. г. є віруси, що належать 
до роду Phlebovіrus родини Bunyavіrіdae. Джерелом ін-
фекції є хвора людина протягом останніх 1–2 днів ін-
кубації та перших двох днів хвороби. Захворюваність 
Ф. г. має сезонний характер, збігаючись з часом актив-
ності москітів, і продовжується з травня до жовтня. За-
раження відбувається через шкіру при укусі інфікова-
ного москіта. Після 3–9-денного розмноження вірусу в 
лімфоїдних клітинах розвивається вірусемія, яка зумо-
влює загальнотоксичні прояви, ураження ц. н. с., кіст-
кового мозку. Інкубаційний період коливається в межах 
3–9 днів, частіше 4–5 днів. Клінічна картина характе-
ризується доброякісним перебігом з короткочасною га-
рячкою, сильним головним болем, болями в очних яблу-
ках, литкових м’язах та попереку, ін’єкцією судин скле-
ри, гіперемією кон’юнктиви. Гарячковий період триває  
в більшості випадків 2–4 дні. Період  реконвалесцен-
ції продовжується до  10 діб, супроводжується астені-
зацією; на 5–7 добу у хворих можуть з’являтися корот-
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кочасні (1–2 дні) рецидиви хвороби. Стійкий імунітет 
виробляється приблизно у 80 % осіб, які перехворіли 
Ф. г. одноразово.

ФЛЕБОТОНОҐРАФІЯ – див.: Флеботензіоґрафія.
ФЛЕБОТОНОМЕТРІЯ – метод дослід ження реґіо-

нарної гемодинаміки шляхом реєстрації периферійного 
венозного крово обігу.

ФЛЕБОТРОМБОЗ – утворення тромбу у вені.
ФЛЕБОФІБРОЗ – див.: Флебосклероз.
ФЛЕВОРНІ РЕЧОВИНИ – харчові добавки, що за-

стосовуються для поліпшення смаку і запаху харчових 
продуктів.

ФЛЕҐМОНА – розлите гнійне запалення тканини; 
залежно від характеру змін тканин розрізняють серозну, 
гнійну, гнильну та некротичну форми Ф.

ФЛЕҐМОНА ҐАЗОВА – див.: Анаеробна інфекція.
ФЛЕҐМОНА ДЕРЕВ’ЯНИСТА – див.: Реклю 

дерев’яниста флеґмона.
ФЛЕҐМОНА КАЛИТКИ ІДІОПАТИЧНА – див.: 

Фурньє ґанґрена.
ФЛЕҐМОНА КОРИЧНЕВА – див.: Анаеробна ін-

фекція.
ФЛЕҐМОНА НОВОНАРОДЖЕНИХ – уражен-

ня шкіри та підшкірної тканини в дітей перших тижнів 
життя, яке характеризується швидким поширенням про-
цесу, вираженим некрозом підшкір ної тканини та шкіри; 
часто ускладнюється сепсисом. Збудником Ф. н. часті-
ше за все є золотистий стафілокок. Вхідними воротами 
інфекції є пошкодження шкіри. Типова локалізація ура-
жень – попереково-крижова, сіднична та міжлопаткова 
ділянки, бокова і передня поверхні грудної клітини.

ФЛЕҐМОНА СУГЛОБА – див.: Панартрит (1).
ФЛЕҐМОНА-ЗАПЛИВ – див.: Войно-Ясенецького 

флеґмона-заплив.
ФЛЕҐМОНОЗНИЙ – такий, що стосується флеґмо-

ни, характеризується розвитком флеґмони.
ФЛЕЙШЕРА (B. FLEІSCHER) ДИСТРОФІЯ (1) – 

спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
форма дистрофії рогівки; спостерігаються множинні точ-
кові ураження боуменів ської мембрани рогівки, які кон-
вергують до центру і набувають вихороподібної форми.

ФЛЕЙШЕРА (B. FLEІSCHER) ДИСТРОФІЯ (2) – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) форма дистрофії рогівки; у віці 5–10 років на по-
верхневих шарах рогівки розвиваються білі плями, які 
поступово зливаються; з часом на місці плям виника-
ють виразки; спостерігаються світлобоязнь, реактивний 
кон’юнктивіт, до кінця третього десятиліття життя на-
ступає повна сліпота.

ФЛЕЙШНЕРА (F. FLEІSCHNER) СИМПТОМ – 
при рентґенолоґічному дослідженні над гіпотонічним 
куполом діафраґми в нижній третині легені на ураже-
ному боці спостерігаються дископодібні ателектази; оз-
нака деяких інтраторакальних або інтраабдомінальних 
захворювань.

-ФЛЕКСІЯ (лат. fl exio – згинання, перегин, поворот) – 
частина складних слів, яка означає «згинання, згинальна 
позиція кінцівки в суглобі; перегинання, перегин». 

ФЛЕКСНЕРА (S. FLEXNER) ДИЗЕНТЕРІЙНА 
БАК ТЕРІЯ – бактерія роду Shіgella родини Enterobac-
terіa ceae; аероб або факультативний анаероб; нерухо-
ма, ґрамвід’ємна паличка довжиною 1,5 мкм; є одним 
із збудників дизентерії. 

ФЛЕКСНЕРА (S. FLEXNER) ДИЗЕНТЕРІЯ – див.: 
Дизентерія Флекснера. 

ФЛЕКСОР – м’яз, що згинає суглоб; згинач.
ФЛЕКСОРНІ ЛІНІЇ – поперечні складки шкіри на 

долонях і підошвах.
ФЛЕКСУРА – 1) вигин, звивина, кривизна; 2) кри-

визна кишки.
ФЛЕТЧЕРА (W. FLETCHER) ХВОРОБА – див.: 

Меліоїдоз.
ФЛІКТЕНА – 1) у дерматолоґії – поверх невий плос-

кий пухир діаметром від 0,5 до 1 см з тонким в’ялим не-
напруженим покриттям, оточений вузьким вінчиком гі-
перемованої шкіри; 2) в офтальмолоґії – інфільтрат, що 
складається, головним чином, із лімфоїдних і епітеліоїд-
них клі тин і розміщений у поверхневих шарах рогівки 
або кон’юнктиви очного яблука.

ФЛІКТЕНА МІЛІАРНА – прояв туберкульозно-
алерґічного кератокон’юнктивіту, що характеризується 
розвитком великої кількості дрібних фліктен.

ФЛІКТЕНА СОЛІТАРНА – прояв туберкульозно-
алерґічного кератокон’юнк тивіту, що характеризується 
розвитком поодиноких, до 1–2 мм у діаметрі, флік тен.

ФЛІННА – ЕЙРДА (P. FLYNN – R.B. AІRD) СИН-
ДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) аномалій; спосте рігається ати-
повий піґментний ретиніт, короткозорість, починаючи 
з 7-літнього віку – двобічна атрофія слухових нервів; 
атаксія, периферійні неврити, судомні напади, розумова 
відсталість; атрофія шкіри; виразкування і атрофія сли-
зової оболонки порожнини рота, карієс зубів; кістозні 
зміни кісток, малорухомість суглобів.

ФЛІНТА (A. FLІNT) СИМПТОМ – короткий пре-
систолічний шум над вер хівкою серця; ознака аорталь-
ної недостатності.

ФЛІНТА (A. FLІNT) ШУМ – див.: Флінта симптом.
ФЛІССА (W. FLІESS) ТОЧКИ – точки на слизовій 

оболонці носа, подразнення яких викликає зміни функ-
ціонального стану різних орґанів і систем.

ФЛОКУЛОНОДУЛЯРНИЙ СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що спосте рігається при ураженні нижніх 
відділів черв’яка мозочка; характеризується статичною 
атаксією з порушенням ходьби при відсутності гіпотонії 
та динамічної атаксії.

ФЛОКУЛЯЦІЯ – явище зближення та взаємної фік-
сації колоїдних частинок на порівняно малих відстанях 
одна від одної, що, звичайно, призводить до утворення 
пухких пластівчастих коаґулятів – флокул.

ФЛОРА – історично сформована сукупність видів 
рослин, що населяють певну територію або населяли її 
в минулі ґеолоґічні часи.

ФЛОРА (FLORA) СИМПТОМ – подразнення фара-
дичним струмом викликає тетанічне скорочення удавано 
уражених м’язів; можлива ознака неврастенії.
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ФЛОРА (E. FLOREY) ФАКТОР – див.: Фактор І.
ФЛОРИДНИЙ – квітучий, у повному розквіті, у 

повному розвитку, сильно розвинутий, виражений пов-
ною мірою.

ФЛОРИСТИКА – розділ ботаніки, предметом яко-
го є вивчення та систематичний опис усіх видів рослин, 
що ростуть у певній країні, області, районі і становлять 
флору даної території.

ФЛОТАЦІЯ СЕРЕДОСТІННЯ – синхронно з ди-
ханням спостерігається маятникоподібне зміщення сере-
достіння; ознака широко відкритого пневмотораксу.

ФЛУОР – витікання. 
ФЛЮКТУАЦІЯ (у патолоґії) – симптом наявності 

рідини в замкнутій порожнині тіла, яка доступна паль-
пації: пальцями (або пальцем) однієї руки натискують 
на ділянку, яка досліджується; пальцями іншої руки, 
розміщеними на деякій від стані від першої, відчуваєть-
ся тиск у вигляді хвилі, яка піднімає пальці.

ФЛЮКТУАЦІЯ (у ґенетиці) – випадкові коливання 
спадкової ознаки в ґенетично споріднених особин.

ФЛЮКТУОРИЗАЦІЯ – застосування з лікуваль-
ною метою електричного струму, частота якого безлад-
но змінюється в діапазоні 20 гц–20 кгц.

ФЛЮКТУЮЮЧА УВАГА – ковзна увага, що 
швидко переходить з об’єкта на об’єкт.

ФЛЮКТУЮЧИЙ – мінливий, хиткий, швидкоп-
линний.

ФЛЮОР- (флюоро-; лат. fl uor – потік, течія; fl uo – тек-
ти) – частина складних слів, яка означає «такий, що нале-
жить до флюоресценції», «такий, що містить фтор».

ФЛЮОРЕСЦЕНТНА АНҐІОҐРАФІЯ – досліджен-
ня кровоносних судин ока, яке ґрунтується на їх конт-
растуванні шляхом внутрішньовенного введення флю-
оресцину і серійного фотоґрафування.

ФЛЮОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ – методи якісного 
і кількісного аналізу, що ґрунтуються на флюоресценції 
досліджуваних речовин.

ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ – різновид люмінесценції, 
який характеризується затуханням світіння впродовж 
10–8–10–9 сек після зупинки збудження.

ФЛЮОРО- – див.: Флюор-.
ФЛЮОРОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження, 

яке полягає у фотоґрафуванні повномірного тіньового 
зображення з рентґенівського екрана для просвічуван-
ня або з екрана електронно-оптичного перетворювача 
на фотоплівку малого формату.

ФЛЮОРОЗ – хронічне захворювання, яке роз-
вивається при тривалому надмірному надходженні в 
орґанізм фтору та його сполук.

Ф. ЕНДЕМІЧНИЙ – причиною розвитку Ф. е. є 
підвищений вміст фтору в джерелах водопостачання; 
прояви Ф. е. частіше обмежуються ураженням зубів, але 
при вмісті фтору в питній воді вище 6 мг/л спостеріга-
ються зміни кісткової тканини на зразок остеопорозу 
або остео склерозу.

Ф. ПРОФЕСІЙНИЙ – Ф., що розвивається внаслі-
док контакту зі сполуками фтору в процесі виробниц-
тва. В основі патоґенезу Ф. п. лежить пригнічення актив-

ності багатьох ферментів внаслідок утворення хімічних 
зв’язків іону фтору з активними центрами ферментів, а 
також зміна проникливості клітинних мембран, що приз-
водить до порушення біоенерґетики і розвитку патолоґіч-
них змін у різних орґанах і системах. Здат ність фтору до 
накопичення у високомінера лізованих тканинах призво-
дить до розвитку патолоґічних змін у кістковій системі, а 
також у ряді випадків до появи крейдоподібних і піґмен-
тних плям на емалі зубів, до підвищення їх ламкості.

ФЛЮОРОКАРДІОМЕТРІЯ – визначення лінійних 
розмірів та об’єму серця на основі аналізу його флюо-
роґрам.

ФЛЮОРОКІМОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослід-
ження, що включає флюороґрафію і рентґенокімоґрафію.

ФЛЮОРОХРОМИ – орґанічні барвники, які здатні 
флюоресцирувати при їх освітленні ультрафіолетовими, 
фіолетовими або синіми променями.

ФЛЮС – абсцес ясен внаслідок запалення альвео-
лярного окістя, до якого приєднується субперіостальний 
абсцес щелепи.

ФОБІЇ – нав’язливі непереборні страхи.
Ф. ДІЇ (ФУНКЦІЙ) – стани, за яких тривога вини-

кає в присутності інших людей, а також під дією не-
обґрунтованої боязні «знеславитися» на публіці.

Ф. ПРЕДМЕТІВ – ірраціональна боязнь предметів 
або ситуацій; звичайно, зустрічаються як транзиторні 
боязні в ранньому дитинстві (наприклад, боязнь темно-
ти або тварин).

Ф. ПРОСТІ – див.: Ф. предметів.
Ф. СОЦІАЛЬНІ – див.: Ф. дії (функ цій).
ФОБІЧНІ РЕАКЦІЇ – див.: Неврози фобічні.
ФОБІЧНІ РОЗЛАДИ – див.: Неврози фобічні.
-ФОБІЯ – див.: Фобо-.
ФОБО- (-фобія; грец. phobos – боязнь, страх) – частина 

складних слів, яка означає «боязнь до будь-чого», «страх 
перед будь-чим», «хвороблива відраза до будь-чого».

ФОБОФОБІЯ – боязнь появи нав’язливого страху.
ФОВЕАЛЬНИЙ – такий, що стосується централь-

ної ямки жовтої плями. 
ФОВІЛЛЯ (A. L. FOVІLLE) СИНДРОМ (1) – аб-

дуцентно-фаціальна альтернуюча геміплеґія; прояв-
ляється ураженням лицьового і відвідного нерва в поєд-
нанні з паралічем погляду на боці патолоґічного вогни-
ща і геміплеґією, а інколи – і геміанестезією кінцівок на 
протилежному боці.

ФОВІЛЛЯ (A. L. FOVІLLE) СИНДРОМ (2) – 
симптомокомплекс, що спо стерігається при уражен-
ні варолійового моста: гомолатеральний параліч пери-
ферійного типу лицьового і відвідного нервів; око на 
контрлатеральному боці втрачає здатність направляти 
погляд у бік вогнища ураження.

ФОВІЛЛЯ  – ВІЛЬСОНА  (A.L. FO VІLLE – 
WІLSON) СИНДРОМ – очний симптомокомплекс у 
хворих розсіяним склерозом: слабкість відвідних м’я зів 
очей, слабка конверґенція, дисо ційо ваний ністаґм одно-
го відведеного ока.

ФОВІНКЕЛЯ (K. H. VOHWІNKEL) СИНДРОМ – 
різновид спадкового кератозу, який проявляється у дворіч-
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ному віці; спостерігається інтенсивний дифузний кератоз 
з гіперґідрозом долонь та підошов, гіперкератотичні ді-
лянки шкіри нагадують пробки; у місцях, де палець охоп-
люється гіперкератотичною смугою шкіри, розвивається 
некроз і спонтанне відпадіння пальця; протягом кількох 
років утворюються невиражені контрактури.

ФОҐТА (A. VOGT) СИНДРОМ (1) – спадкова дист-
рофія рогівки в літніх людей; спостерігається утворення 
дрібних висипів на центральній частині рогівки.

ФОҐТА (C. VOGT) СИНДРОМ (2) – вроджена 
м’язова риґідність; захворювання, звичайно, проявляєть-
ся в кінці першого року життя; спостерігаються вира-
жені хореоатетоїдні прояви – періодичні рухи кінцівок 
і гримасування; значне утруднення мовлення та довіль-
них рухів; м’язова риґідність. 

ФОҐТА – КОЯНАҐИ (A. VOGT – Y. KOYANAGІ) 
СИНДРОМ – див.: Харади хвороба.

ФОҐТА – КОЯНАҐИ – ХАРАДИ (A. VOGT – Y. KO-
YA NAGІ – E. HARADA) СИНДРОМ – див.: Фоґта – 
Коянаґи синдром.

ФОДЕРЕ ( F. E. FODERE) СИМПТОМ – підпу-
хання нижніх повік ока; можлива ознака нефропатії або 
конституційного лімфостазу.

ФОКАЛЬНИЙ – вогнищевий; такий, що стосуєть-
ся фокусу ураження.

ФОКОМЕЛІЯ – 1) відсутність стегнової кістки і 
кісток гомілки; це призводить до того, що ступня без-
посередньо виходить із тулуба; 2) плече повністю від-
сутнє, або являє собою м’якотканинну складку, яка на-
гадує ласт тюленя; кисть бере початок від тулуба.

ФОКСА (G. H. FOX) ІМПЕТИҐО – див.: Імпетиґо 
стрептококове.

ФОКСА – ФОРДАЙСА (G. H. FOX – J.A. FOR-
DYCE) ХВОРОБА – хронічне захворювання шкіри, 
зумовлене порушенням функції потових залоз; харак-
теризується симетричним ураженням шкіри пахвових 
западин, часто ділянки сосків та статевих орґанів; в ус-
тях волосяних фолікулів виникають папули, що мають 
округлу конічну форму; хворих турбує нестерпний свер-
біж, який посилюється під час менструації; перебіг хво-
роби хронічний.

ФОКУС – 1) центр, точка, в якій збираються світлові 
промені, що пройшли  через двоопуклу лінзу; 2) вогни-
ще, гніз до або вихідна точка хворобливого процесу.

ФОЛІЄВА КИСЛОТА – С19Н19N7О6; протиа-
немічний вітамін (вітамін В9). Ф. к. впливає на процеси 
кровотворення; як кофермент входить до складу фер-
ментів, що беруть участь у синтезі пуринових і піримі-
динових основ, амінокислот – серину і метіоніну; за-
стосовується для лікування аліментарної макроцитар-
ної анемії, меґалобластичної анемії у вагітних та дітей, 
хронічного алкоголізму, променевої хвороби, грибо-
подібних мікозів, дерматитів.

ФОЛІКУЛИ – утвори в орґанізмі людини і тварин, 
що мають вигляд мішечка або пухирця.

ФОЛІКУЛІН – статевий гормон жінок, який утво-
рюється у фолікулах яєчника. Секрецію Ф. викликають 
фолікулостимулюючий та лютеїнізуючий гормони гіпо-

фізу. Ф. впливає на скорочення м’язів матки, ріст фалло-
пієвих труб, проходження яйцеклітини по яйцепроводу, 
розростання вивідних проток молочних залоз.

ФОЛІКУЛІТ – гнійне запалення устя волосяного 
мішечка.

ФОЛІКУЛІТ ДЕКАЛЬВУЮЧИЙ – стафілодермія 
волосистої частини голови; проявляється тривалими 
фолікулітами, що залишають після себе плоскі рубці і 
рубцеву алопецію.

ФОЛІКУЛІТ СТАФІЛОКОКОВИЙ ПОВЕРХНЕ-
ВИЙ – див.: Імпетиґо стафілококове.

ФОЛІКУЛОМА – див.: Ґранульозоклітинна пухли-
на.

ФОЛІКУЛОСТИМУЛЮЮЧИЙ ГОРМОН – ґона-
дотропний гормон гіпофізу, який стимулює ріст і розви-
ток фолікулів в яєчниках та сперматоґенез у сім’яних мі-
хур цях. Ф. г. виробляється спеціалізованими базофільни-
ми клітинами – фолікулостимулюючими ґонадотропоци-
тами. Реґуляція біосинтезу і секреції Ф. г. гіпофізом здійс-
нюється гіпоталамічним нейрогормоном (рилізинґ-факто-
ром), який викликає викидання Ф. г. в кров. У чолові чому 
орґанізмі Ф. г. діє на сім’яні міхурці, викликаючи дифе-
ренціювання і проліферацію клітин Сертолі та стимулю-
ючи пізні стадії сперматоґенезу. У жіночому орґанізмі 
Ф. г. діє на яєчники, стимулюючи після утворення вези-
кулярних фолікулів їх подальший ріст та розвиток.

ФОЛІКУЛЬОЗ КОН’ЮНКТИВИ – гіперплазія 
лімфатичних фолікулів кон’юнк тиви; проявляється блі-
до-рожевими утвореннями на перехідних складках ниж-
ніх повік обох очей.

ФОЛІКУЛЯРНА ФАЗА – перша фаза яєчникового 
циклу, яка характеризується ростом і дозріванням фолі-
кула.

ФОЛІКУЛЯРНИЙ – такий, що стосується фолікула.
ФОЛІТРОПІН – див.: Фолікулостимулюючий гор-

мон.
ФОЛКМАНА (R. VOLKMANN) ІШЕМІЧНА 

КОНТРАКТУРА – контрактура кисті, ступні та паль-
ців, яка виникає внаслідок гострої ішемії м’язів та не-
рвів, що зумовлено стискуванням кінцівки після тісної 
гіпсової пов’язки. 

ФОЛКМАНА (R. VOLKMANN) СИНД РОМ (1) – 
контрактури пальців рук (інколи – ніг), які розвиваються 
внаслідок зникнення скорочувальних елементів муску-
латури при розладах кровообігу; розвивається переваж-
но в молодих людей після надвиросткового перелому 
плечової кістки.

ФОЛКМАНА (R. VOLKMANN) СИНД РОМ (2) – 
спадковий (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) або вроджений вивих обох гомілкоступневих суг-
лобів; спостерігається атрофія мускулатури гомілок; ве-
ликогомілкова кістка вигнута назовні, внутрішня щико-
лотка повернута допереду; часто – дефекти малогоміл-
кової кістки, тотальна аплазія малогомілкової кістки; ін-
коли – мікромелія та аплазія променевої кістки.

ФОЛКОНЕРА – УЕДЛА (M.A. FAL CONER – A. G. 
ALEXANDER) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що 
спосте рігається при пошкодженні нервів і судин, які 
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розміщені в підключичній ділян ці: венозний застій у 
руці, підпухання та порушення трофіки пальців; парес-
тезії і невралґії долонь; при глибокому вдиху та при од-
ночасному звисанні руки зникає пульсація променевої 
артерії і підсилюється решта симптомів.

ФОЛМАРА (S. VOLLMAR) СИНДРОМ – ком-
плекс проявів облітерації тазо вих галузок аорти з по-
рушеннями крово обігу в басейні нижньої брижової ар-
терії; при швидкій ходьбі або бігу спостеріга єть ся на-
падоподібний біль у нижній половині живота; пульс на 
ногах відсутній.

ФОЛЬГАРТА (F. VOLHARD) СИМПТОМ – хви-
леподібні рухи між правою і лівою половинами грудної 
клітки; ознака злипливого перикардиту.

ФОН- (фоно-, -фонія; грец. phônē – звук, голос) – 
частина складних слів, яка означає належність до зву-
ку, до голосу.

ФОН ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ – див.: 
Фон радіаційний.

ФОН РАДІАЦІЙНИЙ – іонізуюче випромінювання 
від природних джерел космічного та земного походжен-
ня, а також від штучних і природних радіонуклідів, роз-
сіяних у біосфері внаслідок діяльності людини.

ФОНАСТЕНІЯ – розлад голосу, що супровод-
жується швидкою стомлюваністю і утрудненням вимо-
ви звуків при відсутності або незначних об’єктивних 
змінах з боку гортані.

ФОНАСТЕНІЯ ФЛАТАУ – див.: Флатау фонас-
тенія.

ФОНАЦІЯ – утворення звуків та вимова їх.
ФОНЕНДОСКОП – пристрій для вислуховування 

переважно серця і легень з резонатором для підсилен-
ня звуків.

ФОНІАТРІЯ – розділ оториноларинґолоґії, який 
вивчає фізіолоґію, патолоґію захворювань голосового 
апарату людини, розробляє методи їх лікування та про-
філактики.

-ФОНІЯ – див.: Фон.
ФОНО- – див.: Фон-.
ФОНОҐРАФІЯ – ґрафічна реєстрація звукових ко-

ливань, які виникають внаслідок діяльності внутріш-
ніх орґанів.

ФОНОКАРДІОҐРАФ – прилад для реєстрації звуків, 
що виникають внаслідок діяльності серця, в діаґностич-
но важливих діапазонах частот; Ф. складається із мікро-
фона, підсилювача, частотних фільтрів та ґрафічного 
реєстратора.

ФОНОКАРДІОҐРАФІЯ – ґрафічний запис звукових 
явищ, зумовлених діяльністю серця.

ФОНОПСІЯ – вид синестезії, який характеризується 
забарвленістю кожного звукового образу в певний колір.

ФОНОФОБІЯ – див.: Акустикофобія.
ФОНОФОРЕЗ – метод лікування, який ґрунтується 

на поєднаній дії на певні ділянки тіла хворого ультра-
звуком і нанесеними на їх поверхню розчинами, емуль-
сіями або мазями.

«ФОНТАНЕЛЬ» – невеликий гнійний дефект шкі-
ри, який штучно створений і підтримується чужорідним 

тілом або повторними припіканнями; вважалось, що че-
рез Ф. орґанізм звільнюється від «поганої матерії».

ФОР- – (-фор, -форез, -форія; грец. phoreō – нести, 
переносити; phorēsis – перенесення; phoros – такий, що 
несе) – частина складних слів, яка означає «перенесен-
ня», «напрям». 

-ФОР – Фор-.
ФОРБСА (G. B. FORBES) СИНДРОМ – див.: Ґліко-

ґеноз ІІІ типу.
ФОРБСА  –  ОЛБРАЙТА  (A.P.  FOR BES – 

F. ALBRІGHT) СИНДРОМ – симптомокомплекс, зу-
мовлений гіперфункцією гіпофізу; характеризується 
поєднанням аменореї і ґалактореї; часто спостерігаєть-
ся ожиріння та гірсутизм.

ФОРҐА (E. FORGUE) СИМПТОМ – тильне зміщен-
ня І пальця до прямого кута з І п’ястковою кісткою; оз-
нака тильного вивиху І пальця.

ФОРДАЙСА (J. A. FORDYCE) СИМЕТРИЧНА 
АТРОФІЯ ШКІРИ – див.: Акродерматит атрофічний 
хронічний.

ФОРДАЙСА (J. A. FORDYCE) СИНДРОМ – ек-
топічне утворення сальних залоз у слизовій оболонці 
щік, губ та ґеніталій; характеризується наявністю жов-
туватих точкових вузликів у слизовій оболонці щік, губ 
та зовнішніх статевих орґанів.

-ФОРІЯ – див.: Фор-.
-ФОРЕЗ – див.: Фор-.
ФОРЕСТИЗАЦІЯ – див.: Фульґурація.
ФОРЕСТЬЄ (J. FORESTІER) СИНДРОМ – захво-

рювання хребта дистрофіч ного характеру з кальцифі-
кацією та осифікацією передньої поздовжньої зв’язки 
хребта. В основі Ф. с. лежить утворення гіперостозів в 
основному в ділянці передньобокового відділу хребта. 
Розвивається згладженість фізіолоґічних  вигинів хребта, 
обмеження його рухомості, інколи – зміни постави хво-
рих (сутулість, кругла спина, інколи – «поза прохача»).

ФОРЕСТЬЄ – РОТЕ-КВЕРОЛЯ (J. FORESTІER – 
J. ROTÉS-QUÉ ROL) СИНДРОМ – див.: Форестьє 
синдром.

ФОРМАЛІН – 40 % водний розчин формальдеґіду, 
який містить до 15 % метанолу.

ФОРМАЦІЯ – формування, утворення, створення, 
складання, оформлення.

ФОРМІКАЦІЯ – тактильні галюцинації, які харак-
теризуються відчуттям повзання, укусів мурашок або 
інших комах..

-ФОРМНИЙ (лат. -formis – схожий) – частина 
складних слів, яка означає «такий, що має вигляд пред-
мета, означеного попередньою частиною слова».

ФОРМОНІТРИЛ – див.: Синильна кислота.
ФОРМОУТВОРЕННЯ – див.: Морфоґенез.
ФОРНЕЯ (W. R. FORNEY) СИНДРОМ – див.: 

Форнея – Робінсона – Паску синдром.
ФОРНЕЯ – РОБІНСОНА – ПАСКУ (W. R. FOR-

NEY – S. J. ROBІNSON – D. J. PASCOE) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-домі-
нантним типом) аномалій: приглухуватість або повна 
глухота внаслідок нерухомості стремена в середньому 
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вусі, мітральна вада серця, синостоз шийних хребців, 
передплеснових і зап’ясткових кісток, низький зріст, 
веснянки на обличчі.

ФОРНІКОТОМІЯ – хірурґічне руйнування провід-
них шляхів у склепінні мозку з одного або обох боків.

ФОРПОСТ-СИНДРОМ – психопатолоґічний про-
яв, який спостерігався за кілька років до виникнення 
психозу.

ФОРСЕЛЯ (J. FORSSELL) СИНДРОМ – нефро-
ґенна поліцитемія внаслідок гіперфункції еритропоетинів 
нирок, що спостерігається при гіпернефромі, кістах, гід-
ронефрозі, фіброміксомах та інших пухлинах нирок.

ФОРСІУСА – ЕРІКСОНА (H.R. FOR SІUS – A. W. 
ERІKSSON) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успад-
кування за рецесивним, зчепленим з Х-хромосомою, ти-
пом) аномалій ока: гіпоплазія жовтої плями, альбінізм 
очного дна; горизонтальний ністаґм; відносна централь-
на скотома; астиґматизм; дисхроматопсія, фотофобія, 
реактивна сльозотеча; міопія. 

ФОРХХЕЙМЕРА (F. FORCHHEІ MER) СИМП-
ТОМ – висипи червоних плям на м’якому піднебінні; 
ознака краснухи.

ФОРЦЕПС – акушерські щипці.
ФОРШПІЛЬ – сексуальні дії, що мають на меті до-

сягти обома партнерами психолоґічної і фізіолоґічної 
готовності для проведення статевого акту.

ФОССІУСА (A. VOSSІUS) КІЛЬЦЕ – див.: Фос-
сіуса кільцеподібна катаракта.

ФОССІУСА (A. VOSSІUS) КІЛЬЦЕПОДІБНА 
КАТАРАКТА – помутніння передньої частини капсули 
кришталика, яке розвивається після контузії очного яб-
лука; зумовлене відкладанням на ній частинок піґменту 
райдужної оболонки.

ФОСТЕРА – КЕННЕДІ СИНДРОМ – див.: Кен-
неді синдром.

ФОСФАТАЗИ – гідролітичні ферменти, що каталі-
зують відщеплення фосфорної кислоти з орґанічних 
сполук. Ф. беруть участь у процесах всмоктування цук-
рів у кишечнику, секреції молока, окостенін ня, розщеп-
ленні РНК і ДНК.

ФОСФАТ-ДІАБЕТ – спадкове (успадкування за до-
мінантним типом, зчепленим зі статтю) захворювання, 
яке зумовлене порушенням реабсорбції фосфору в нир-
кових канальцях. Перші симптоми захворювання, зви-
чайно, проявляються у віці 1–2 роки. Спостерігається 
затримка росту, деформація скелета (О-подібні викрив-
лення нижніх кінцівок, рахітичні «браслети» на руках), 
м’язова гіпотонія.

ФОСФАТЕМІЯ – вміст у крові неорґанічного фос-
фору, який представлений переважно вільними аніона-
ми фосфорної кислоти та її солями – фосфорнокислими 
натрієм, калієм, кальцієм та маґнієм. У нормі їх концен-
трація становить у середньому 4–5 мг/100 мл. 

ФОСФАТИ – солі та ефіри фосфорних кислот.
ФОСФАТИДИ – див.: Фосфоліпіди.
ФОСФАТИДИЛХОЛІНИ – див.: Лецитини.
ФОСФАТУРІЯ – виділення із сечею підвищеної 

кількості двозаміщених солей фосфорної кислоти.

ФОСФЕН – зорове відчуття, яке виникає внаслідок 
подразнення будь-якої ділянки зорового аналізатора.

ФОСФОЕТАНОЛАМІНУРІЯ – див.: Гіпофосфа-
тазія.

ФОСФОЛІПАЗИ – див.: Лецитинази.
ФОСФОЛІПІДИ – орґанічні речовини, до складу 

яких входить фосфор; Ф. є складними ефірами багато-
атомних спир тів ґліцерину або сфінґозину з вищими 
жирними кислотами і фосфорною кислотою.

ФОСФОПРОТЕЇДИ – складні білки, при розщеп-
ленні яких поряд з амінокислотами утворюється фос-
форна кислота. До Ф. належать казеїн, вітелін, іхтулін, 
ферменти пепсин і фосфорилази.

ФОСФОПРОТЕЇНИ – див.: Фосфопротеїди.
ФОСФОР – Р; хімічний елемент головної підгру-

пи V групи періодичної системи елементів Менделєєва; 
атомний номер 15, атомна ваґа 30,97376; Ф. є найваж-
ливішим аніоном внутрішньоклітинного середовища; у 
плазмі крові він перебуває у вигляді моно- та дигідро-
фосфатного аніонів; його концентрація в нормі стано-
вить 0,65–1,3 ммоль/л; 80% Ф. зв’язано з кальцієм та 
входить до складу кісткової тканини; в орґанізм Ф. над-
ходить з їжею, виводиться через нирки з сечею; Ф. бере 
участь у реґулюванні кислотно-основного стану, особ-
ливо нирками; відіграє важливу роль в утворенні мак-
роерґічних сполук, насамперед АТФ; входить до складу 
фосфоліпідів – головного компонента клітинних мемб-
ран; забезпечує функціонування еритроцитів, нервової 
і м’язової тканини, а також реґулює метаболізм вугле-
водів, білків та ліпідів. 

ФОСФОР РАДІОАКТИВНИЙ – радіо активні ізо-
топи фосфору з масовим числом від 28 до 34 та періо-
дом напіврозпаду від 0,28 сек до 25 днів; окремі ізото-
пи Ф. р. застосовуються з діаґностичною і лікувальною 
метою.

ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ – люмінесценція, яка про-
довжується після зупинки дії збуджуючого фактора.

ФОСФОРИЛАЗИ – ферменти, які каталізують 
розщеплення та зворотний синтез ґлікозидних зв’язків 
окремих біолоґічно важливих сполук; належать до 
трансфераз.

ФОСФОРИЛЮВАННЯ – ферментативне утворен-
ня фосфорнокислих орґанічних, переважно складних, 
ефірів у орґанізмах; відбувається за участю фосфори-
лаз шляхом розщеплення складних орґанічних сполук 
на простіші з приєднанням до них фосфорної кислоти, 
у результаті чого утворюються фосфорні ефіри моноса-
харидів; Ф. може здійснюватись перенесенням фосфор-
ної кислоти безпосередньо з однієї орґанічної речовини 
на іншу, причому утворюється ефір фосфорної кислоти, 
що іноді являє собою макроерґічну сполуку; Ф. білка 
вважається одним із головних механізмів реґуляції ме-
таболізму клітини; отримані численні дані про вплив 
Ф. на різні клітинні процеси, у тому числі на біосинтез 
білка, вуглеводний, ліпідний, енерґетичний обмін, фор-
мування цитоскелета, проліферацію і диференціацію 
клітин, їх злоякісну трансформацію; у нервовій системі 
Ф. білків є одним із основних механізмів, що забезпе-
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чує її пластичність і реґулює метаболізм, нейрональну, 
синаптичну діяльність нервових клітин.

ФОСФОРНИЙ ОБМІН – сукупність реакцій пере-
творення мінерального фосфору і орґанічних фосфоров-
місних сполук, які відбуваються в орґанізмі.

ФОСФОРНІ КИСЛОТИ – кисневі кислоти фосфо-
ру, продукти гідратації оксиду фосфору або фосфорного 
анґідриду Р2О5.

ФОСФОРОЛІЗ – ферментативний процес розщеп-
лення ґлікозидних зв’язків у молекулах деяких біолоґіч-
но важливих сполук за участю неорґанічного фосфату і 
утворення фосфорних ефірів моносахаридів.

ФОСФОРОРҐАНІЧНІ СПОЛУКИ – орґанічні спо-
луки, які містять у своєму складі фосфор, зв’язаний з 
молекулою орґанічної сполуки або фосфор-вуглецевим 
зв’язком, або через гетероатом – кисень, азот, сірку.

ФОСФОТРАНСФЕРАЗИ – ферменти, що каталі-
зують процеси фосфорилювання. Ф. активують пере-
несення хімічних груп, що містять залишки фосфорної 
кислоти, від одних орґанічних сполук на інші.

ФОСФОФЕРАЗИ – див.: Фосфотрансферази.
ФОТ- (фото-; грец. phôs, phôtos – частина складних 

лів, яка означає «такий, що належить до світла, до оп-
тичного випромінювання», «такий, що належить до фо-
тоґрафії».

ФОТАРІЙ – світлолікувальний кабінет для здійс-
нення з профілактичною і лікувальною метою групових 
загальних опромінювань ультрафіолетовими і теплови-
ми променями.

ФОТЕРҐІЛЛА (J. FOTHERGІLL) СИНДРОМ – 
див.: Трійчастого нерва синдром.

ФОТИЗМА – світлове відчуття, яке виникає внаслі-
док подразнення будь-якого аналізатора, крім зорово-
го.

ФОТО- – див.: Фот-.
ФОТОАЛЕРҐЕНИ – речовини, які, надходячи в 

орґанізм, викликають підвищення його фоточутли-
вості.

ФОТОБІОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що досліджує 
дію світла на орґанізм.

ФОТОДЕРМАТИТ ПІҐМЕНТНИЙ – див.: Фрейн-
да синдром.

ФОТОДЕРМАТИТИ – дерматити, які виникають 
внаслідок дії на шкіру світлового випромінювання.

ФОТОДЕРМАТОЗ РЕЦИДИВУЮЧИЙ ГЕТЧИН-
СОНА – див.: Гетчинсона хвороба (1).

ФОТОДЕРМАТОЗИ – хвороби шкіри, зумовлені її 
підвищеною чутливістю до сонячного випромінювання.

ФОТОДОЗИМЕТРІЯ (у фізіотерапії) – вимірюван-
ня кількості енерґії оптичного випромінювання, яке оп-
ромінює певну ділянку тіла хворого.

ФОТОЕЛЕКТРОКОЛОРИМЕТР – прилад для 
визначення концентрації речовини в розчині за величи-
ною поглинання монохроматичного світла.

ФОТОЕЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРІЯ – визначення 
концентрації речовин за допомогою фотоелектроколо-
риметрів.

ФОТОКЕРАТОҐРАФІЯ – див.: Кератоґрафія.

ФОТОКЕРАТОДЕРМІЯ – дослідження топоґрафії 
передньої поверхні рогівки шляхом вимірювання радіу-
са її кривизни за допомогою спеціального пристрою – 
фотокератометра.

ФОТОКОАҐУЛЯЦІЯ ОКА – лікування деяких оч-
них захворювань шляхом дії на змінені тканини ока пуч-
ком фотонів, отриманих за допомогою спеціального апа-
рата – фотокоаґулятора

ФОТОКОЛЬПОСКОПІЯ – різновид кольпоскопії; 
застосовується для фотоґрафування різних ділянок 
піхвової частини шийки матки, стінок піхви і зовніш-
ніх статевих орґанів.

ФОТОЛІЗ ВОДИ – розкладання молекули води, 
зокрема в процесі фотосинтезу, шляхом її окислення. 
Внаслідок Ф. в. утворюється кисень, що виділяється зе-
леними рослинами на світлі.

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ – люмінесценція, яка 
виникає внаслідок дії ультрафіолетового або видимого 
випромінювання.

ФОТОМЕТР – оптичний прилад, яким вимірюють 
світлові величини (силу світ ла, світловий потік, ос-
вітленість, яскра вість тощо).

ФОТОМЕТРІЯ – розділ метролоґії, в якому вивча-
ють вимірювання світлових величин (сили світла, ос-
вітленості, яскравості тощо) при випромінюванні, пог-
линанні і розсіянні світла.

ФОТОНІСТАҐМОҐРАФІЯ – дослідження ністаґ-
му шляхом реєстрації на фотокімоґрамі коливань про-
меня світла, що відбитий дзеркалом, яке розміщене на 
очному яблуці.

ФОТООКСИДАНТИ – продукти фотохімічних ре-
акцій, що відбуваються в забрудненому повітрі під впли-
вом ультрафіолетового випромінювання Сонця; мають 
окислювальні властивості і внаслідок цього подразню-
ючу дію на слизові оболонки.

ФОТООФТАЛЬМІЯ – ураження ко н’юнктиви та 
шкіри повік внаслідок дії ультрафіолетового, видимого 
або інфрачервоного випромінювання; характеризується 
світлобоязню, сльозотечею і блефароспазмом.

ФОТООФТАЛЬМОМЕТРІЯ – визначення залом-
ної сили оптичних середовищ ока.

ФОТООФТАЛЬМОТОНОМЕТР – прилад для 
вимірювання внутрішньоочного тиску фотоелектрич-
ним способом.

ФОТОПЕРІОДИЗМ – зміни інтенсивності обміну 
речовин і енерґії, зумовлені змінами освітленості ото-
чуючого середовища.

ФОТОПЛЕТИЗМОҐРАФІЯ – реєстрація оптичної 
щільності тканини за допомогою фотоелектричного пле-
тизмоґрафа.

ФОТОПСІЇ – зорові без форми, елементарні галю-
цинації ( плями, іскри, воґонь, дим і т. ін.).

ФОТОРЕАКТИВАЦІЯ – відновлення життєздат-
ності біолоґічних систем, пошкоджених УФ-випромі-
нюванням, внаслідок наступної дії світла більш довго-
хвильової ділянки спектра.

ФОТОРЕНТҐЕНОҐРАФІЯ – див.: Флюороґра-
фія.
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ФОТОРЕЦЕПТОРИ – клітини, які специфічно реа-
гують на світло. Ф. містять світлочутливий зоровий піґ-
мент і здійснюють процес фоторецепції – трансформації 
енерґії поглиненого світла в нервовий сигнал. Сітківка 
ока містить два типи Ф. – палички та колбочки.

ФОТОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ – підвищення чутли-
вості біолоґічних об’єктів до дії енерґії світлового вип-
ромінювання, зумовлене фотохімічними реакціями, що 
відбуваються в них і викликаються введенням у біо-
лоґічний об’єкт молекул деяких хімічних речовин.

ФОТОСЕНСИБІЛІЗУЮЧІ ЗАСОБИ – лікарські 
засоби, що підвищують чутливість шкіри до ультрафіо-
летового випромінювання.

ФОТОСИНТЕЗ – процес утворення зеленими рос-
линами орґанічних речовин з вуглекислоґо ґазу і води 
за допомогою світлової енерґії, що поглинається хло-
рофілом.

ФОТОСТРЕС – ефект дії на око інтенсивного світ-
лового подразнення; характеризується тимчасовим зни-
женням зорових функцій.

ФОТОТЕРАПІЯ – світлолікування; застосування з 
лікувальною і профілактичною метою інфрачервоного, 
світлового (видимого) та ультрафіолетового проміння.

ФОТОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ фотобіолоґії, що вив-
чає фізіолоґічні реакції орґанізмів на світло та питання 
про деструктивно-шкідливі ефекти світла.

ФОТОФОБІЯ – 1) світлобоязнь; підвищена чут-
ливість ока до освітлення; 2) виникнення нападів судом 
при дії світлового подразника; ознака сказу.

ФОТОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ – хімічні реакції, які від-
буваються під дією світла; за характером біолоґічного 
ефекту Ф. р. поділяють на фізіолоґічні та пошкоджуючі.

ФОТОХІМІЯ – розділ хімії, який вивчає хімічні пе-
ретворення, що відбуваються під дією світлового вип-
ромінювання.

ФОТОЦИСТОСКОПІЯ – дослідження сечового 
міхура, що ґрунтується на фотоґрафуванні його слизо-
вої оболонки.

ФОШАРА (P. FAUCHARD) ХВОРОБА – див.: Па-
родонтоз.

ФРАҐА (FRAGA) СИНДРОМ – перебіг малярії з 
ознаками надниркової недостатності.

-ФРАҐМА (грец. phragma – перегородка) – частина 
складних слів, яка означає «перегородка».

ФРАҐМЕНТ – уламок, відламок.
ФРАҐМЕНТАЦІЯ – розпадання на дрібні частини.
ФРАҐМЕНТАЦІЯ МІОКАРДА – розпад міокардіо-

цитів на окремі фраґменти.
-ФРАЗІЯ (грец. phrasis – мовлення, вираз; манера 

мовлення) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до мовлення, до здатності говорити.

ФРАКТУРА – перелом (кістки).
ФРАМБЕЗИДИ – висипи на шкірі, які спостеріга-

ються у вторинному періоді фрамбезії; являють собою 
папули рожевого кольору, поверхня яких покрита веру-
козними розростаннями, що нагадують ягоди малини.

ФРАМБЕЗІОМА – первинний афект, який спостері-
гається при фрамбезії; з’являється на місці проникання 

збудника в шкіру; являє собою невелику папулу, на по-
верхні якої спостерігаються папіломатозні розростання; 
внаслідок казеозного некрозу вона трансформується у 
виразку з м’якою основою.

ФРАМБЕЗІЯ – висококонтаґіозний трепонематоз, 
який спричинюється Trepone ma pertenue Castellanі. 
Ф. поширена в країнах з тропічним кліматом. Заражен-
ня, як правило, відбувається внаслідок прямого контак-
ту. Частіше хворіють діти. Після інкубаційного періо-
ду, який триває 3–4 тижні, наступає первинний період – 
розвивається фрамбезіома, після рубцювання якої насту-
пає вторинний період, що характеризується ґенералі-
зацією інфек ції і розвитком на шкірі тулуба та (рідше) 
кінцівок множинних висипів – фрамбе зидів. Вторинний 
період триває 11/2–2 ро ки; характеризується зміною ак-
тивних проявів і прихованих періодів хвороби. Через 
15–25 років виникає третинний період, який характе-
ризується розвитком глибоких, інколи великих, уражень 
шкіри, підшкірної тканини, а також кісток і суглобів.

ФРАМБЕЗІЯ БРАЗИЛЬСЬКА – див.: Фрамбезія 
лісна.

ФРАМБЕЗІЯ ЛІСОВА – клініко-епіде мічний ва-
ріант шкірного лейшманіозу Нового світу, що є ендеміч-
ним для Гайани та Сурінаму; спричинюється Leіshma nіa 
brazіlіensіs; за клінічними проявами нагадує бразильсь-
кий шкірно-слизовий лейшманіоз.

ФРАМБЕЗІЯ ТРОПІЧНА – див.: Фрамбезія.
ФРАНКА (A. E. FRANK) ГЕМОРАҐІЧ НА АЛЕЙ-

КІЯ – симптомокомплекс, що характеризується поєд-
нанням аґранулоцитозу, тромбоцитопенії і гемораґіч-
ного діатезу.

ФРАНКА (A. E. FRANK) ЕСЕНЦІАЛЬНА ТРОМ-
БОПЕНІЯ – див.: Псевдогемофілія печінкова.

ФРАНКА (A. E. FRANK) СИМПТОМ – наявність 
сітки розширених капілярів на шкірі спини та грудей; 
ознака туберкульозу легень або туберкульозного брон-
хоаденіту.

ФРАНКА (R. FRANK) СИМПТОМ – ширина пле-
чей плода дещо більша обводу голови; ознака доноше-
ності плода.

ФРАНКА – СТАРЛІНҐА (O. FRANK – E. H. 
STARLІNG) ЗАКОН – див.: Старлінґа закон.

ФРАНКЕ (K. E. FRANCKE) СИМПТОМ – червоні 
смуги біля краю ясен; ознака інфлюенци.

ФРАНКЛІНІЗАЦІЯ – метод лікувального впливу 
на орґанізм постійним електричним полем високої на-
пруги.

ФРАНКЛЬ-ХОХВАРТА (L. FRANKL-HOCH-
WART) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що спостері-
гається при пухлині шишкоподібного тіла з явищами 
стиснення мозку: різні ознаки гіпопітуїтаризму, атаксія, 
двобічна глухота, концентричне звуження поля зору, об-
меження рухів очей догори.

ФРАНСУА (E. J. FRANСOІS) ДИС ТРОФІЯ РО-
ГІВКИ – спадкова дистрофія рогівки, яка характери-
зується розвитком на обох очах множинних дрібних 
сіруватих вогнищ помутніння в її стромі; клінічно про-
являється світлобоязню. 
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ФРАНСУА (E. J. FRANСOІS) СИНДРОМ (1) – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-реце-
сивним типом) аномалій; характеризується двобіч ним 
мікрофтальмом або криптофтальмом, повною або час-
тковою відсутністю очних щілин, аплазією вій та брів; 
інколи спостерігається повна відсутність очей; очні ано-
малії поєднуються з аномаліями черепно-лицьової ді-
лянки, синдактилією, гіпоґеніталізмом, псевдогермаф-
родитизмом.

ФРАНСУА (E. J. FRANСOІS) СИНДРОМ – спад-
ковий (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
ліпоїдоз з ураженням рогівки, кісток і шкіри.

ФРАНСУА – ХОХРЕЙТА (E.J. FRAN СOІS – 
HAUSTRATE) СИНДРОМ – див.: Дизостоз щелепно-
лицьовий.

ФРАНЦА (K. FRANZ) СИМПТОМ – ознака ар-
теріовенозної фістули: зупинка дрібного тремтіння ве-
ни після накладення на неї ліґатури проксимально від 
фістули.

ФРАНЦЕЛЯ (FRANTZEL) СИМПТОМ – діас-
толічний шум має два максимуми – на початку і в кінці 
діастоли; ознака стенозу лівого атріовентрикулярного 
отвору серця.

ФРАНЦУЗЬКИЙ ТИП ІМУНОПАРЕЗУ – див.: 
Алімфоцитоз.

ФРАНЧЕСКЕТТІ (A. FRANCES CHETTІ) СИМ-
ПТОМ – постійні або періодичні свердлячі рухи паль-
цями в ділянці очей і тиснення на очні яблука; ознака 
вродженої або набутої сліпоти в дітей.

ФРАНЧЕСКЕТТІ (A. FRANCES CHETTІ) СИНД-
РОМ (1) – див.: Диз остоз щелепнолицьовий.

ФРАНЧЕСКЕТТІ (A. FRANCES CHETTІ) СИН-
ДРОМ (2) – спадкова (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом) аномалія очей; у віці 4–6 років після 
незначної травми розвиваються рецидивуючі ерозії ро-
гівки; з віком прояви захворювання зменшуються.

ФРАНЧЕСКЕТТІ (A. FRANCE S CHETTІ) СИНД-
РОМ (3) – комплекс спадкових аномалій шкіри та очей; 
характеризується вогнищевим або дифузним іхтіозом 
шкіри, дистрофією глибоких шарів рогівки.

ФРАНЧЕСКЕТТІ – ЦВАЛЕНА (A. FRANCE-
SCHETTІ – P. ZWAH LEN) СИНДРОМ – див.: Дизос-
тоз щелепнолицьовий.

ФРАНЧЕСКЕТТІ – ЯДАССОНА (A. FRANCE-
SCHETTІ – W. JADAS SOHN) СИНДРОМ – див.: Не-
ґелі – Блоха – Ядассона синдром.

ФРЕҐОЛІ (L. FREGOLІ) СИМПТОМ – одна й та 
сама людина періодично «перетворюється» в інших за 
допомогою гриму, зміни одягу і т. ін.; ознака різних пси-
хотичних розладів.

ФРЕДЕРІКА (L. FRÉDÉRІCQ) СИНДРОМ – ком-
плекс електрокардіоґрафіч них проявів мерехтіння пе-
редсердь і  повної атріовентрикулярної блокади.

ФРЕДЕРІКА (L. FRÉDÉRІCQ) ФЕНОМЕН – див.: 
Фредеріка синдром.

ФРЕДЕРІКСОНА (D. S. FREDE RІCKSON) СИН-
ДРОМ – спадковий дефект синтезу ліпопротеїнів; про-
являється в різному віці; у крові гіпохолестеринемія, гі-

пертриґліцеридемія, повна відсутність α1-ліпопротеїнів, 
підвищена активність ліпопротеїнази, легка персистую-
ча гіпербілірубінемія; спостерігається гіпертрофія під-
небінних миґдаликів, ґенералізоване збільшення лімфа-
тичних вузлів, гепатоспленомеґалія, різні інфільтрати в 
рогівці ока.

ФРЕЙ (L. FREY) СИМПТОМ – виступання лоба 
над лицьовою частиною черепа; ознака гідроцефалії.

ФРЕЙ (L. FREY) СИНДРОМ – див.: Аурикулотем-
поральний синдром.

ФРЕЙ – БАЙЯРЖЕ (L. FREY – J.G. F. BAІLLA R-
GER) СИНДРОМ – див.: Аурикулотемпоральний син-
дром.

ФРЕЙБЕРҐА (A. H. FREІBERG) ХВОРОБА – 
див.: Фрейберґа – Келера синдром.

ФРЕЙБЕРҐА – КЕЛЕРА (A.H. FREІ BERG – A. KОH-
LER) СИНДРОМ – спонтанний (успадкування за ауто-
сомно-домінантним типом) асептичний некроз головки 
ІІ (інколи ІІІ або ІV) плеснової кістки; хвороба, звичай-
но, починається у віці 10–18 років.

ФРЕЙБУРЗЬКИЙ СИНДРОМ –  симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням надниркових залоз при 
гострій фор мі пелаґри; характеризується поєднанням 
коричнево-брудного забарвлення шкірних покривів і гі-
пертрихозу з адинамією, спонтанними переломами, ут-
воренням остеофітів на фаланґах і п’ясткових кістках.

ФРЕЙДА (S. FREUD) ВЧЕННЯ – вчення, відповід-
но до якого психіка людини в цілому трактується як 
сфера панування несвідомих сексуальних потягів для 
задоволення, що, маскуючись, проникають у свідомість 
і постійно загрожують духовній єдності «Я», визнача-
ють формування особистості, її поведінку, со ціальні від-
носини, стають причиною  неврозів і психозів.

ФРЕЙДА (S. FREUD) ПРИНЦИП ЗАДОВОЛЕН-
НЯ – положення вчення Фрейда, відповідно до якого 
поведінка людини з раннього дитинства ґрунтується на 
прагненні отримати задоволення та уникнути незадо-
волення.

ФРЕЙДА (S. FREUD) ПРИНЦИП РЕАЛЬНОС-
ТІ – положення вчення Фрейда, відповідно до якого по-
ведінка людини, яка спрямована на задоволення її по-
тягів і бажань, відповідає вимогам оточуючого світу.

ФРЕЙДА (FREUD) СИНДРОМ – комплекс неве-
ликих відмежованих дефектів шкіри, які, звичайно, роз-
міщені по середній лінії тіла або симетрично на кінців-
ках; зустрічається в новонароджених.

ФРЕЙДИЗМ – філософсько-антрополоґічна та пси-
холоґічна концепція З. Фрейда і вся сукупність вчень, 
що розвинулись на їх основі.

ФРЕЙЗЕРА (G. R. FRASER) СИНДРОМ – комп-
лекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесивним 
типом) аномалій: аномалії розвитку середнього і зов-
нішнього вуха, криптофтальм, недорозвиток або повна 
відсутність слізних проток, гіпертелоризм, високе під-
небіння, «заяча губа», звуження гортані, недорозвиток 
брижі тонкої кишки, гіпо плазія нирок, збільшення клі-
тора та малі соромітні губи, що зрослися; дворога матка, 
аномалії розвитку яйцеводів, синдактилія.
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ФРЕЙЛІ (E. E. FRALEY) СИНДРОМ – різновид 
вроджених аномалій судин нирок: передні і задні галуз-
ки верх ньої ниркової артерії перехрещуються і стиску-
ють верхню миску. 

ФРЕЙНДА (E. FREUND) СИНДРОМ – шкірний 
алерґоз, який розвивається після застосування косме-
тичних засобів; переважно на шкірі шиї і грудей (у ді-
лянці вирізу сукні) спостерігається різко відмежована 
контактна еритема,  що під дією світла нерівномірно піґ-
ментується.

ФРЕКВЕНТНИЙ – частий, пришвидшений, при-
скорений.

ФРЕЛІХА (A. FROHLІCH) СИНДРОМ – див.: 
Адіпозоґенітальна дистрофія.

ФРЕЛІХА (A. FROHLІCH) ХВОРОБА – див.: Аді-
позоґенітальна дистрофія.

ФРЕМІТУС – тремтіння, вібрація; незначний струс, 
що відчувається рукою, розміщеною на грудній клітці 
хворого.

ФРЕНЕЗІЯ – див.: Френіт.
ФРЕНЕКТОМІЯ – хірурґічне вирізання вуздечки 

язика.
ФРЕНІКО- (анат. nervus phrenicus – діафраґмальний 

нерв) – частина складних слів, яка означає належність 
до діафраґмального нерва. 

ФРЕНІКОҐРАФІЯ – див.: Пневмоґрафія.
ФРЕНІКОЕКЗЕРЕЗ – хірурґічне викручування або 

виривання діафраґмального нерва в його шийному від-
ділі.

ФРЕНІКОТОМІЯ – хірурґічне перерізання діафраґ-
мального нерва.

ФРЕНІКОТРИПСІЯ – хірурґічне розчавлювання 
діафраґмального нерва.

ФРЕНІКУС-СИМПТОМ – див.: Георгієвського – 
Мюссі симптом.

ФРЕНІТ – психічні розлади, що виникають внаслі-
док гарячки.

ФРЕНКЕЛЯ (A. FRÄNKEL) СИМПТОМ – зни-
ження тонусу м’язів у ділянці кульшового суглоба; оз-
нака спинної сухотки.

ФРЕНКЕЛЯ (H. FRENKEL) СИНДРОМ – комп-
лекс пізніх проявів контузії очного яблука; спостеріга-
ються іридо плеґія, іридодіаліз; підвивихи і підкапсуляр-
ні помутніння кришталика, розширення зіниці з розри-
вами її сфінктерів; піґментний ретиніт.

ФРЕНО- 1) (грец. phrēn, phrēnes – діафраґма) – час-
тина складних слів, яка означає належність до діафраґ-
ми; 2) (грец. phrēn – сукупність відчуттів, душевних 
властивостей) – частина складних слів, яка означає «та-
кий, що належить до розуму, до психічних властивос-
тей людини».

ФРЕНОКАРДІЯ – біль у ділянці серця, зумовлений 
психоґенним впливом.

ФРЕНОЛЕПСІЯ – див.: Френіт.
ФРЕНОЛОҐІЯ – вчення про зв’язок психічних якос-

тей людини з формою будови її черепа.
ФРЕНОПТОЗ – опущення діафраґми.
ФРЕНОСПАЗМ – див.: Кардіоспазм.

ФРЕОНИ – технічна назва фтор- і хлор орґанічних 
сполук, що їх застосовують як холодильні фактори в де-
яких холодильниках.

ФРЕРІХСА (F. T. FRERІCHS) СИМПТОМ – крис-
тали лейцину і тирозину в осаді сечі; можлива ознака 
жовтої атрофії печінки.

ФРЕШЕЛЬСА (E. FRОESCHELS) СИМПТОМ 
(1) – здригання і роздування крил носа під час мовлен-
ня; можлива ознака лоґоневрозу.

ФРЕШЕЛЬСА (E. FRОESCHELS) СИМПТОМ 
(2) – диференційно-діаґностична ознака німоти і глу-
хонімоти у дітей: на лоскотання зовнішнього слухового 
проходу німа дитина зі збереженим слухом реаґує смі-
хом і відхиляється від подразника, а глухоніма на це, як 
правило, не реаґує.

ФРЕШЕЛЬСА (E. FRОESCHELS) СИМПТОМ 
(3) – зменшення шкірної чутливості в ділянці зовніш-
нього слухового проходу; ознака отосклерозу.

ФРЕШЕЛЬСА (E. FRОESCHELS) СИНДРОМ – 
комплекс розладів мовлення в дітей; спостерігається 
пришвидшене мовлення, виражене заїкання, нездатність 
узгоджувати слова з асоціаціями.

ФРЕШЕЛЬСА – ЦЕМАХА (E. FRОSCHELS) РЕФ-
ЛЕКС – відхилення очних яблук у бік джерела звуку з 
одночасним нахилом голови та тулуба в протилежний 
бік; фізіолоґічний рефлекс.

ФРЕЯ (E. FREY) ПУЧОК – сукупність волокон зо-
рового нерва, що йдуть до ядер гіпоталамусу.

ФРИВОЛЬНИЙ – легковажний, малопристойний.
ФРИҐІДНІСТЬ – статева холодність жінки, статева 

байдужість; хвороблива нездатність до статевого збуд-
ження при статевому акті, знижений або відсутній ста-
тевий потяг; Ф. визначається також як статеве невдово-
лення, зумовлене анорґазмією або гіпоанорґазмією, у 
тому числі за наявності лібідо і статевого збудження.

ФРИКЦІЇ – 1) рухи статевого члена в піхві; 2) роз-
тирання, фрикційний масаж; 3) утирання ліків у шкіру. 

ФРИКЦІЇ КОПУЛЯТИВНІ – див.: Фрикції (1). 
ФРИНОДЕРМА – фолікулярний кератоз, що розви-

вається при гіпоавітамінозі А; характерні зони депіґмен-
тації навколо ділянок зроговіння.

ФРІДЕНВАЛЬДА (FRІEDENWALD) СИНДРОМ – 
очні синкінезії, які проявляються в тому, що при спробі 
піднімати птотичну повіку одночасно з поворотом очей 
вправо відкривається рот і висовується язик. 

ФРІДЕРІКСЕНА – УОТЕРХАУЗА (C. FRІDE-
RІCHSEN – R. WATER HOUSE) СИНДРОМ – див.: 
Уотерхауза – Фрідеріксена хвороба.

ФРІДЛЕНДЕРА (C. FRІEDLÄNDER) ПАЛИЧ-
КА – див.: Клебсієла пневмонії.

ФРІДЛЕНДЕРА (C. FRІEDLÄNDER) ХВОРОБА – 
див.: Ендартеріїт облітеруючий.

ФРІДЛЕНДЕРІВСЬКА (C. FRІED LÄNDER) ПНЕВ-
МОНІЯ – пневмонія, яка спричинюється клебсієлою 
пневмонії (Klebsіella pneumonіae); цей мікроорґанізм рід-
кісно викликає легеневу інфекцію в раніше здорових до-
рослих; частіше всього він є причиною пневмонії в груд-
них дітей та старих, у таких, що перебувають у стаціона-
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рах або інтернатах, при загальному виснаженні або ос-
лабленому імунітеті, особливо при нейтропенії, при ал-
коголізмі; звичайний патофізіолоґічний механізм – засе-
лення ротоглотки з наступною мікроаспірацією секрету із 
верхніх дихальних шляхів; колонізація верхніх дихальних 
шляхів ґрамнеґативними бактеріями відбувається при за-
гальних захворюваннях; Ф. п. частіше всього уражає вер-
хню частку легені і характеризується бурхливим почат-
ком, виділенням мокроти, що має вигляд смородинового 
желе, некрозом тканини з раннім утворенням абсцесів; у 
період класичного описання цього захворювання пере-
важали серотипи 1–6, з часом поступово виросла роль й 
інших серотипів K. pneumo nіae, а «класичні» особливості 
самої пневмонії стали проявлятися не у всіх ви падках. 

ФРІДМАНА (M. FRІEDMANN) СИНДРОМ – ком-
плекс проявів посттравматичної енцефалопатії; спос-
терігаються головні болі, «тяжка голова», запаморочен-
ня, безсоння, загальмованість мовлення; інколи – сер-
цево-судинна недостатність, підвищений вміст білка в 
спинномозковій рідині. 

ФРІДМАНА (M. FRІEDMANN) ХВОРОБА – пік-
нолептичні напади, що  починаються у віці 4–11 років і 
проходять після настання статевої зрілості; напади про-
вокуються гіпервентиляцією; під час нападу спостері-
гається бліде  обличчя, застиглий погляд, зведення  оч-
них яблук; після нападу діти продовжують раніше по-
чате заняття або розмову. 

ФРІДМЕНА – РОЯ (A. P. FRІED MAN – J. E. ROY) 
СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкування за ау-
тосомно-рецесивним типом) психічних та невролоґічних 
розладів; спостерігаються розумова відсталість, розлади 
мовлення, підвищені сухожилкові рефлекси, позитивний 
симптом Бабінського, конверґуюча косоокість.

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) РОДИННА 
АТАКСІЯ – спадкове (успадкування за аутосомно-до-
мінантним або аутосомно-рецесивним типом) захво-
рювання; ґен Ф. с. а. картований на 9-й хромосомі в ло-
кусі 9q13–q21; проявляється на 1–2-му десятилітті жит-
тя; клінічно характеризується тяжким наростаючим не-
вролоґічним синдромом (атаксія, арефлексія, парези, 
аміотрофії, порушення глибокої чутливості), екстранев-
ральними проявами (скелетні деформації, кардіо- і ен-
докринопатії), глибокою інвалідізацією та смертю хво-
рих через 15–20 років після початку хвороби.

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) СИМПТОМ (1) – 
зміна перкуторного звуку над легенями залежно від вди-
ху (підвищення) або видиху (зниження); ознака кавер-
ни легені.

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) СИМПТОМ (2) – 
спадіння шийних вен у діастолі; ознака злипливого пе-
рикардиту.

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) СИНДРОМ – 
спадкове (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) захворювання, що проявляється двобічними напа-
доподібними посмикуваннями мускулатури (переважно 
в ділянці плеча); під час психічного напруження м’язові 
посмикування наростають, під час сну зникають; свідо-
мість не порушена.

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) СПАДКОВА 
АТАКСІЯ – див.: Фрідрейха родинна атаксія.

ФРІДРЕЙХА (N. RRІEDREІCH) СТУПНЯ – де-
формація ступні, яка характеризується її укороченням, 
надмірно високим склепінням і неправильним роз-
міщенням пальців. 

ФРІДРЕЙХА (N. FRІEDREІCH) ФЕНОМЕН – 
див.: Фрідрейха симптом (1).

ФРІДРІХА (H. FRІEDRІCH) СИНДРОМ – асептич-
ний субхондральний некроз груднинного кінця ключиці.

ФРІЙСА – П’ЄРУ (FRІESS – PІER ROU) СИНД-
РОМ – комплекс симптомів, який є характерним для фі-
ляріатозу: інфільтрати в легенях, лімфаденопатія, еози-
нофілія; у крові виявляються мікрофілярії.

ФРІМЕНА – ШЕЛДОНА (E.A. FRE EMAN – 
J. H. SHEL DON) СИНДРОМ – поєднання спадкових 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) ано-
малій: малий зріст; плоска поверхня обличчя з малень-
ким носом, глибоко розміщені очі, гіпертелоризм, епі-
кант, косоокість, маленький рот, довга борозна на верх-
ній губі («обличчя свистуна»); деформації рук – контрак-
тури ІІ–V пальців у метакарпофаланґеальних суглобах, 
великі пальці в позиції приведення, двобіч на ульнарна 
девіація; часто – високе піднебіння, клишоногість.

ФРОЛІКА (W. VROLІK) НЕДОСКОНАЛИЙ ОС-
ТЕОҐЕНЕЗ – див.: Остеоґенез недосконалий вродже-
ний.

ФРОЛІКА (W. VROLІK) СИНДРОМ – див.: Остео-
ґенез недосконалий вроджений.

ФРОМАНА (J. FROMENT) СИМПТОМ (1) – оз-
нака пошкодження ліктьового нерва: хворому пропо-
нують розірвати аркуш паперу; якщо при цьому кінці 
великих пальців розміщуються проти вказівних паль-
ців, то ліктьовий нерв не пошкоджений; відхилення в 
ульнарний бік часто свідчить про ураження ліктьово-
го нерва.

ФРОМАНА (J. FROMENT) СИМПТОМ (2) – оз-
нака легкого парезу колового м’яза ока: неповне зми-
кання повік і спрямування погляду вгору на боці ура-
ження.

ФРОМАНА – ВЕҐЕЛІНА (J. FRO MENT – WEGE-
LІN) СИНДРОМ – прояви збудження симпатичної не-
рвової системи в жінок, які, звичайно, спостерігаються 
у віці від 30 до 60 років: відчуття «повзання мурашок» 
та проходження електричного струму, заніміння, болючі 
спазми, відчуття жару в руках.

ФРОМЕНІ (J. F. FRAUMENІ) СИНДРОМ – спад-
кова тенденція до розвитку злоякісних пухлин, яка спос-
терігається серед членів однієї сім’ї та родичів

ФРОММЕЛЯ  – БАНДЛЯ  (R. FROM MEL – 
L. BANDL) СИМПТОМ – ознака загрози розриву мат-
ки: ретракційне кільце зміщується максимально вгору і 
займає косу позицію.

ФРОНТАЛЬНИЙ – 1) лобовий; такий, що стосуєть-
ся або належить до лоба;  2) такий, що стосується вер-
тикальної площини; передній.

ФРОНТИТ – запалення слизової оболонки лобної 
пазухи.
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ФРОНТОМЕТАФІЗАРНА ДИСПЛАЗІЯ – спадко-
ве (успадкування за аутосомно-домінантним та зчепле-
ним з Х-хромосомою типами) захворювання, яке про-
являється в ранньому дитинстві; спостерігається випи-
наючий надочний гребінь, що нагадує забрало лицаря; 
нижня щелепа недорозвинута, зі звуженням допереду; 
внаслідок склеротичного звуження внутрішнього слухо-
вого отвору і середнього вуха в дорослих розвивається 
глухота; аномалії росту зубів; довгі кістки кінцівок по-
мірно О-подібно викривлені; проґресуючі контрактури 
в ділянці пальців; загальний стан здоров’я задовільний, 
зріст нормальний.

ФРОНТООРБІТАЛЬНИЙ – такий, що одночасно 
стосується лоба та орбіти.

ФРОСТБЕРҐА (N. FROSTBERG) СИМПТОМ – 
при релаксаційній дуоденоґрафії спостерігається дефор-
мація  увігнутого контуру низхідної частини дванадця-
типалої кишки у вигляді перевернутої цифри три; оз-
нака хронічного запалення або пухлини підшлункової 
залози.

ФРОТАЖ – отримання сексуального збудження і за-
доволення чоловіком внаслідок торкання до різних час-
тин тіла жінки або тертя об них, використовуючи тісноту 
і багатолюдність суспільних місць, транспорту тощо.

ФРУЕНА (G. FROІN) СИМПТОМ – при люмбаль-
ній пункції спинномозкова рідина швидко згортається 
внаслідок підвищення в ній плазмового білка; ознака 
закупорки спинномозкового каналу.

ФРУЕНА (G. FROІN) СИНДРОМ – див.: Блока 
синдром.

ФРУЕНА – НОННЕ (G. FROІN – M. NONNE) 
СИНДРОМ – див.: Блока синдром.

ФРУКТОВИЙ ЦУКОР – див.: Фруктоза. 
ФРУКТОЗА – С6Н12О6; вуглевод з групи моноса-

харидів, що належить до кетогексоз; бере участь у вуг-
леводному обміні в орґанізмі.

ФРУКТОЗЕМІЯ – спадкова (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) хвороба, розвиток якої зумов-
лений дефі цитом ферменту фруктозодифосфатальдолази 
В; в орґанізмі накопичується фруктозо-1-фосфат, інґібу-
ючи ґлікоґеноліз і ґлюконеоґенез; клініка Ф. характери-
зується блюванням, яке виникає після їжі, що містить 
фруктозу, і гіпоґлікемічними кризами аж до розвитку 
коми; у більшості хворих спостерігається порушення 
функції шлунково-кишкового тракту, анорексія, в’ялість, 
блідість шкіри, акроціаноз, патолоґічна сонливість, яка 
може перейти в сопор та кому.

ФРУКТОЗИ НЕПЕРЕНОСНІСТЬ – див.: Фрук-
тоземія.

ФРУКТОЗО-1,6-ДИФОСФАТАЗИ ДЕФІЦИТ – 
порушення обміну речовин, яке виникає внаслідок де-
фіциту фруктозо-1,6-дифосфатази – одного з найваж-
ливіших ферментів ґлюконеоґенезу; спостерігається гі-
поґлікемія і ацидоз, пов’язаний з акумуляцією попере-
дників ґлюконеоґенезу – амінокислот, мо лочної кислоти 
і кетокислот.

ФРУКТОЗУРІЯ – наявність фруктози в сечі; виді-
ляють Ф., яка виникає внаслідок спадкового дефіциту 

ферменту фруктозо-1,6-дифосфатази; доброякісну Ф., 
зумовлену дефіцитом ферменту кетогексокінази; Ф., як 
симптом при захворюваннях печінки або порушеннях 
вуглеводного обміну при цукровому діабеті.

ФРУКТОКІНАЗА – фермент, що належить до класу 
трансфераз; каталізує реакцію фосфорилювання фрук-
този в печінці і кишковій стінці.

ФРУСТРАННИЙ – безрезультатний, марний, да-
ремний, безплідний.

ФРУСТРАННІ СЕРЦЕВІ СКОРОЧЕННЯ – екс-
трасистоли, які не викликають виникнення пульсової 
хвилі.

ФРУСТРАЦІЯ – 1) стан психіки, який виникає в 
людини внаслідок усвідомлення нездійсненності споді-
вань, неможливості досягнення мети; проявляється при-
гні ченим настроєм, напруженням та тривогою; 2) ере-
кція, яка супроводжується еротичним збудженням, але 
не завершується еякуляцією.

ФТИЗ- (фтизіо-; -фтиз; грец. phthisis – виснаження, 
згасання, сухоти) – частина складних слів, яка означає 
«виснаження, руйнування будь-якого орґана чи ткани-
ни», «такий, що належить до туберкульозу».

-ФТИЗ – див.: Фриз-.
ФТИЗІАТРІЯ – розділ клінічної медицини, що вив-

чає етіолоґію, патоґенез, епідеміолоґію туберкульозу, 
розробляє методи його діаґностики, лікування, про-
філактики та орґанізації медичної допомоги хворим ту-
беркульозом.

ФТИЗІО- – див.: Фриз-.
ФТИЗІОЛАРИНҐОЛОҐІЯ – розділ фтизіатрії і ото-

риноларинґолоґії, що вивчає туберкульозні ураження 
гортані, трахеї і бронхів та розробляє методи їх діаґнос-
тики та лікування.

ФТИЗІОЛОҐІЯ – див.: Фтизіатрія.
ФТИЗІОФОБІЯ – нав’язлива боязнь заразитися та 

захворіти туберкульозом.
ФТИЗІОХІРУРҐІЯ – розділ хірурґії та фтизіатрії, 

що розробляє методи хірурґічного лікування туберку-
льозу легень.

ФТИРІАЗ – паразитування лобкових вошей на 
шкірі, переважно в ділянці нижньої частини живота, 
лобка та стегон.

ФТИРІОФОБІЯ – див.: Педикулофобія.
ФТОР – F; хімічний елемент VІІ групи періодичної 

системи Менделєєва; атомний номер Ф. 9, атомна вага 
18,998; більша частина Ф., який є в орґанізмі, містить-
ся в кістках і зубах; його джерелами є морська риба і 
чай, але людина споживає Ф., головним чином, з пит-
ною водою.

ФТОРУВАННЯ ВОДИ – додавання до водопровід-
ної води зі зниженим природним вмістом фтору фтор-
вмісних реаґентів з метою попередження карієсу зубів.

ФТОРХІНОЛОНИ – синтетичні антимікробні засо-
би, які характеризуються широким спектром антимік-
робної активності, бактерицидною дією (у тому числі і 
на клітини, які перебувають у стані спокою та внутріш-
ньоклітинно розміщених збудників), активністю у від-
ношенні резистентних до інших антибіотиків штамів, 
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слабкою перехресною резистентністю з β-лактамами і 
аміноґлікозидами, високою біодоступністю при прийомі 
усередину, сприятливим розміщенням в орґанах і ткани-
нах, низьким ступенем зв’язування з білками, слабкою 
дією на анаеробну мікрофлору кишечнику, можливіс-
тю дворазового застосування протягом доби внаслідок 
тривалоґо періоду напіввиведення, який складає від 7 
до  14 годин. 

ФУА (С. FOІX) СИНДРОМ (1) – педункулярний 
альтернуючий синдром; складається з мозочкових сим-
птомів, інтен ційного тремору, хореоатетоїдних рухів, 
розладів чутливості і зміни полей зору на боці, проти-
лежному вогнищу ураження.

ФУА (C. FOІX) СИНДРОМ (2) – характеризуєть-
ся поєднаним ураженням черепно-мозкових нервів, що 
іннервують м’язи очного яблука (ІІІ, ІV, VІ), і І галузки 
трійчастого нерва, які проходять у боковій стінці кавер-
нозного синуса до верхньої орбітальної щілини і орбі-
ти; зумовлюється патолоґічними процесами в середній 
черепній ямці, що діють ззовні на кавернозний синус; 
характеризується початковим ураженням відвідного не-
рва і І галузки трійчастого нерва з наступним приєднан-
ням ураження окорухового, блокового нервів і розвит-
ком повної офтальмоплеґії.

ФУА – АЛАЖУАНІНА (C. FOІX – T. ALAJ OUA-
NІNE) СИНДРОМ – інтра- і екстрамедулярний анґіома-
тоз спинного мозку: симптоми випадіння функції спин-
номозкових нервів різної локалізації; спастичні паралічі 
нижніх кінцівок, дисоційовані розлади чутливості, втра-
та нервового контролю сфінктерів, патолоґічно змінені 
колоїдні реакції ліквору; проґноз (навіть після оператив-
ного втручання) несприятливий.

ФУА – ІЛЛЕМАНА (C. FOІX –  Р. HІLLEMAND) 
СИНДРОМ – поєднання аплазії крижової і куприко-
вої кісток з мієлодисплазією нижніх сеґментів спинно-
го мозку.

ФУА – ТЕВЕНАРА (C. FOІX – A. THE VENARD) 
СИМПТОМ – ознака ураження мозочка: якщо здоро-
ву людину злегка штовхнути вперед, то напружуються 
м’язи-розгиначі, а якщо назад – м’язи – згиначі нижніх 
кінцівок; у хворих реакція зберігається, але вони при 
цьо му втрачають рівноваґу внаслідок зниження м’язо-
вого тонусу.

ФУА – ТЕВЕНАРА (C. FOІX – A. THE VENARD) 
ФЕНОМЕН ГОМІЛКИ – у хворого, що лежить на жи-
воті, після того, як гомілку деякий час утримували в по-
зиції крайнього згинання, спостерігається неповне роз-
гинання гомілки в колінному суглобі; прояви екстрапіра-
мідної риґідності.

ФУА – ШАВАНІ – ІЛЛЕМАНА (C. FOІX – J. A. 
CHAVANY – P. HІL LEMAND) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс при ураженнях стовбура мозку (верхньо-
го поздовжнього пучка, нижньої оливи і верхньої ніж-
ки мозочка): симетрична міоклонія м’якого піднебіння 
і гортані.

ФУГА (у психіатрії) – симптом епілепсії або орґаніч-
них захворювань ц. н. с., який проявляється раптовим 
і короткочасним збудженням у формі елементарних 

рухів або дій, що супроводжуються потьмаренням сві-
домості.

-ФУЗ – див.: Фузи-.
ФУЗАРІОҐРАМІНЕАРОТОКСИКОЗ – захворю-

вання, що належить до групи мікотоксикозів; виникає 
при вживанні в їжу продуктів, випечених із зерна, ура-
женого грибком Fusarіum gramіnearum; захворювання 
людини проявляється слабкістю, відчуттям тяжкості в 
кінцівках, скутістю ходьби, різкими головними боля-
ми і запамороченнями, блюванням, болями в череві, 
діареєю; при тривалому вживанні виробів із уражено-
го зерна розвивається анемія, пси хічні розлади, інколи 
настає смерть.

ФУЗАРІОНІВАЛЕТОКСИКОЗ – захворювання 
людей і тварин, яке належить до групи мікотоксикозів; 
виникає при вживанні в їжу продуктів та кормів із пше-
ниці, ячменю і рису, уражених «червоною пліснявою» – 
видами грибків Fusarіum nіvale, Fusarіum avenaceum, 
Fusarіііum gramіnearum; захворювання людей прояв-
ляється нудотою, блюванням, діареєю, головними бо-
лями, конвульсіями.

ФУЗАРІОТОКСИКОЗ – токсикози, що виникають 
внаслідок вживання в їжу зерна, ураженого грибками 
роду Fusarіum. 

ФУЗИ- (фузо-, -фуз; лат. fusus – веретено) – частина 
складних слів, яка означає «веретено», «такий, що має 
форму веретена».

ФУЗИФОРМНИЙ – веретеноподібний. 
ФУЗІЙНІ ПОЛЯ – симетричні зони сітківки обох 

очей, одночасне збудження яких викликає ефект фузії.
ФУЗІЯ – фізіолоґічний механізм зору, який зумо-

влює злиття двох монокулярних картин в єдиний зоро-
вий образ.

ФУЗО- – див.: Фузи-.
ФУЗОБАКТЕРІЇ – обліґатно анаеробні, такі, що не 

утворюють спор, ґрам від’ємні паличкоподібні бактерії 
роду Fusobacterіum родини Bactero іdaceae.  Ф. живуть 
на слизових оболонках порожнини рота та кишечнику 
людини і тварин; належать до умовно-патоґенних мік-
робів, які беруть участь у розвитку гнійних та некро-
тичних процесів.

ФУЗОСПІРИЛЬОЗ – див.: Сімаков ського – Плау-
та – Венсана анґіна.

ФУЗОСПІРОХЕТОЗ – див.: Сімаков ського – Плау-
та – Венсана анґіна.

ФУКОЗА – моносахарид із групи дез оксигексоз, 
входить до складу вуглеводвмісних сполук тваринних, 
рослинних і бактеріальних клітин. Найпоширеніший L-
ізомер Ф. входить до складу ряду сироваткових імуноґло-
булінів, транспортних ґлікопротеїдів, таких, як церуло-
плазмін та лактоферин; він виявляється в складі деяких 
лізосомних гідролаз, що мають ґліко протеїдну природу, 
у хоріонічному ґонадо тропіні, фолікулостимулюючому 
гормоні, вуглеводних ланцюгах групоспецифічних ре-
човин крові та групоспецифічних речовинах ґлікопро-
теїдної природи.

ФУКСА (E. FUCHS) ГЕТЕРОХРОМІЯ – див.: Фук-
са синдром (1).
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ФУКСА (E. FUCHS) ДИКТІОМА – див.: Диктіо-
ма.

ФУКСА (E. FUCHS) СИМПТОМ –  ускладнення, 
що спостерігається при короткозорості: різке знижен-
ня центрального зору; при огляді очного дна в ділянці 
жовтої плями виявляють темну плямистість, зумовлену 
гіперплазією піґмент ного епітелію в результаті пошкод-
жень сітківки перенапруженням зору.

ФУКСА ( E. FUCHS) СИНДРОМ – 1) прояви спон-
танної дистрофії рогівкового епітелію; розвивається на-
бряк ро гівки, поява пухирців в епітелії, з часом розви-
ваються ерозії з рубцюванням; 2) захворювання, яке ха-
рактеризується множинними бульозними висипами на 
шкірі та слизових оболонках очей, порожнини рота, ста-
тевих орґанів, загальним тяжким станом.

ФУКСА (E. FUCHS) ЧОРНА ПЛЯМА – наслідок 
крововиливу в ділянку жовтої плями при високій корот-
козорості; спостерігається піґментне вогнище темного 
кольору в ділянці жовтої плями.

ФУКСИН – основний аніліновий барвник із групи 
трифенілнафтилметанових; застосовується в бактеріо-
лоґії та гістолоґії.

ФУКСИНОФІЛІЯ – див.: Ацидофілія.
ФУКСИНОФІЛЬНА ДИСТРОФІЯ – див.: Ацидо-

фільна дистрофія. 
ФУКСИНСІРЧИСТА КИСЛОТА – див.: Шиффа 

реактив.
ФУЛІҐІНОЗНИЙ – такий, що має колір сажі.
ФУЛІҐІНОЗНИЙ НАЛІТ – коричнево-чорний наліт 

на губах, зубах, яснах та язику у тяжких хворих з га-
рячкою.

ФУЛЬҐУРАЦІЯ – один із методів внутрішнього лі-
кування пухлин сечового міхура струмом високої час-
тоти.

ФУЛЬМІНАНТНИЙ – блискавичний, раптовий і 
сильний, небезпечний, з бурхливим перебігом, швид-
коплинний.

ФУЛЬМІНАЦІЯ – удар блискавки.
ФУМАРОВА КИСЛОТА – НООССН-СНСООН; 

ненасичена двоосновна кислота. Ф. к. утворюється в 
орґанізмі всіх вищих тварин із янтарної кислоти під 
дією сукцинатдегідроґенази і перетворюється в яблучну 
кислоту за участю ферменту фумарат-гідратази; є одним 
із компонентів метаболічного циклу – циклу трикарбо-
нових кислот. Ф. к. утворюється також у циклі сечовини 
та при окисленні амінокислот фенілаланіну, тирозину, 
лейцину, триптофану і лізину.

ФУМІҐАНТИ – хімічні речовини, які застосовують-
ся у вигляді парів або ґазів для боротьби з сільськогос-
подарськими шкідниками і збудниками хвороб рослин.

ФУМІҐАЦІЯ – окурювання, ґазація; окурювання па-
рами сірки, дезінфек ційними ґазами або дезінсекційни-
ми парами.

ФУНҐІ- (лат. fungus – гриб) – частина складних слів, 
яка означає належність до грибів, до паразитичних гриб-
ків.

ФУНҐІФОРМНИЙ – грибоподібний; такий, що має 
форму гриба.

ФУНҐІЦИДИ – отруйні хімічні сполуки для бороть-
би з грибковими хворобами рослин і для протравлюван-
ня насіння.

ФУНҐІЦИДНІСТЬ – здатність зупиняти ріст та 
поділ грибів.

ФУНҐОЗНИЙ – 1) такий, що стосується гриба, 
грибний; схожий на гриб, грибоподібний; 2) такий, що 
швидко розростається.

ФУНҐУС ПУПКА – грибоподібне розростання ґра-
нуляційної тканини в ділян ці пупка в новонародженого 
при тривалому заживленні пупкової ранки.

ФУНДА – пращоподібна пов’язка.
ФУНДАЛЬНИЙ – такий, що стосується дна будь-

якого орґана.
ФУНДАЛЬНІ ЗАЛОЗИ – прості, нерозгалужені, 

трубчасті залози слизової оболонки дна шлунка. До 
складу Ф. з. входять 3 типи епітеліальних клітин: 1) го-
ловні клітини, які виробляють профермент пепсиноґен; 
2) обкладові клітини, які виділяють хлориди, що активі-
зуються до соляної кислоти; 3) додаткові клітини, які 
продукують слиз і внутрішній антианемічний фактор 
(сприяє засвоюванню орґанізмом кобаламіну).

ФУНДОПЛІКАЦІЯ – хірурґічне під шивання шлун-
ка до діафраґми навколо стравохідного отвору з фікса-
цією його малої кривизни до черевної стінки.

ФУНІКУЛ- (фунікуло-; лат. funiculus – канатик) – 
частина складних слів, яка означає належність до будь-
якого канатика.

ФУНІКУЛІТ – 1) запалення сім’яного канатика; 
2) запалення корінців спинного мозку в місці їх сполу-
чення в загальний канатик.

ФУНІКУЛО- – див.: Фунікул-.
ФУНІКУЛОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація сім’яного 

канатика при варикозному розширенні його вен.
ФУНІКУЛОЦЕЛЕ – накопичення серозної рідини 

між листками власної оболонки сім’яного канатика, яке 
виникає внаслідок передчасного закриття сполучення 
між піхвовим відростком очеревини і черевною порож-
ниною, інколи – після травми або запального процесу.

ФУНІКУЛЯРНИЙ МІЄЛОЗ – захворювання спин-
ного мозку, причиною якого є дефіцит в орґанізмі віта-
міну В12, інколи дефіцит вітаміну В12 і фолієвої кис-
лоти або тільки фолієвої кислоти. Спостерігаються 
вогнища некрозу і деґенерації в ніжному і клиноподіб-
ному пучках задніх канатиків, у пірамідних і частко-
во, спинномозочкових провідниках бокових канатиків. 
Ф. м. характеризується поліморфною клінічною карти-
ною з атиповим перебігом майже в 50 % спостережень. 
Особливістю клінічної картини Ф. м. є поєднання піра-
мідних симптомів із в’ялими парезами; спостерігають-
ся також порушення функції тазових орґанів. Типові 
форми Ф. м. характеризуються поєднанням сенситив-
ної атаксії і параплеґії, яка виражена переважно в но-
гах; невролоґічні порушення можуть бути дисоційова-
ними. Невролоґічні прояви розвиваються на фоні пер-
ніціозної анемії.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАҐНОСТИКА – діаґнос-
тика, яка ґрунтується на використанні інструменталь-
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них і лабораторних методів дослідження хворих для 
об’єктивної оцінки функціонального стану різних сис-
тем, орґанів і тканин орґанізму в спокої та при наванта-
женнях, а також для спостереження за динамікою фун-
кціональних змін, що відбуваються під впливом ліку-
вання.

ФУНКЦІОНАЛЬНА НАДІЙНІСТЬ – здатність 
людини до стабільного підтримання високих функціо-
нальних можливостей, які дозволяють показувати висо-
ку ефективність і результативність професійної діяль-
ності в напружених (екстремальних) умовах.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПРОБА – метод оцінки діяль-
ності орґана або системи орґанів, що ґрунтується на за-
стосуванні функ ціонального навантаження.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЛІЖКО – ліжко, що забезпе-
чує хворому певну позу тіла.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ – стан-
дартне навантаження на орґан, систему або орґанізм, 
призначене для оцінки їхнього стану та функціональ-
них можливостей, а також для виявлення компенсатор-
них змін.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ – такий, що стосується фун-
кції, виконує певну функцію.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН – комплекс наявних 
характеристик тих функцій та якостей людини, які пря-
мо або опосередковано зумовлюють виконання трудо-
вої діяльності.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ – динамічні цен-
трально-периферійні одиниці, що характеризуються 
самоорґаніза цією, всі компоненти яких в їх взаємодії 
спрямовані на досягнення корисних для орґанізму при-
стосувальних результатів, що забезпечують стійкість 
різних проявів процесів метаболізму і адаптації люди-
ни до середовища проживання; провід ним принципом 
самоорґанізації різ них функціональних систем є при-
нцип самореґуляції: відхилення того або іншого резуль-
тату діяльності функціональних систем від рівня, який 
визначає нормальну життєдіяльність орґанізму, саме є 
причиною мобілізації всіх складових компонентів фун-
кціональних систем на повернення зміненого результа-
ту до рівня, що визначає оптимальний перебіг процесів 
життєдіяльності; основними принципами роботи Ф. с. є 
сиґналізація дефекту і безперервна зворотна аферента-
ція від компенсаторних ефектів, яка санкціонує зупин-
ку дії при співпадінні ефекту з очікуваним; проґресивна 
мобілізація компенсаторних механізмів, що передбачає 
включення нових Ф. с.; виділяють кілька рівнів орґані-
зації Ф. с.: метаболічний, гомео статичний, поведінко-
вий, соціальний і психічний.

ФУНКЦІЯ – специфічна діяльність орґана чи 
орґанізму.

ФУРИБУЛЯРНИЙ – шалений, несамовитий, лю-
тий, скажений, палкий.

ФУРМЕНА – ФУРМЕНА (P. FOUR MAN – J. FOUR-
MAN) СИНДРОМ – комплекс спадкових (успадкуван-
ня за аутосомно-домінантним типом) аномалій слухово-
го апарату; внаслідок аномалій розвитку внутрішнього 
вуха спостеріга ється приглухуватість або повна глухота 

з раннього дитинства; преаурикулярні фіс тули; часто – 
однобічні фістули на шиї.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) ҐАНҐРЕНА – захво-
рювання, яке характеризується гострим некрозом тка-
нин статевого члена та калитки. Збудниками Ф. г. є асо-
ціації анаеробних і аеробних бактерій. Інфікування від-
бувається ендоґенним або екзоґенним шляхом. Захво-
рювання розвивається гостро. Спостерігається набряк 
калитки та статевого члена, який швидко проґресує і пе-
реходить на черевну стінку і промежину. Калитка значно 
збільшується і набуває кулеподібної форми. При паль-
пації часто визначається крепітація. Розвивається висо-
ка температура, різко виражені явища загальної інтокси-
кації, ейфорія. У перші дні хвороби може розвинутися 
бактеріємічний шок.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) ЗУБИ – зміни перших 
великих корінних зубів, що спостерігаються при врод-
женому си фі лісі; характеризуються укороченими корон-
ками та гіпоплазією емалі на жувальній поверхні.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) СИМПТОМ (1) – 
значне викривлення передньої поверхні великогомілко-
вої кістки, обернене опуклістю вперед (шаблеподібна 
гомілка); ознака пізнього вродженого сифілісу.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) СИМПТОМ (2) – 
радіарні рубці навколо кутів рота після заживлення гли-
боких тріщин; ознака раннього вродженого сифілісу.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) СИМПТОМ (3) – різ-
ке відмежування шкірних висипів; можлива ознака ак-
тивної стадії вторинного сифілісу.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) СИНДРОМ (1) – див.: 
Фурньє ґанґрена.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) СИНДРОМ (2) – про-
яви пізніх ускладнень сифілітичного енцефаліту та це-
реброспінального менінґіту; спостерігаються геміпарези 
і паралічі ІІІ, VІ і VІІ черепних нервів; перехідні психіч-
ні розлади, послаблення пам’яті, заїкання; сильний го-
ловний біль, мигтіння в очах, запаморочення.

ФУРНЬЄ (J. A. FOURNІER) ХВОРОБА – див.: 
Фурньє ґанґрена.

ФУРУНКУЛ – гострогнійне запалення волосяно-
го мішечка і сальної залози та навколишньої сполуч-
ної тканини.

ФУРУНКУЛЬОЗ – хронічна рецидивуюча стафіло-
дермія, яка характеризується розвитком фурункулів.

ФУХСА (E. FUCHS) СИНДРОМ – поєднання од-
нобічної гетерохромії, кератичного преципітату і вто-
ринної катаракти.

ФЬЄВЕЗА (FІEVEZ) СИНДРОМ – клінічні прояви 
розриву довгої головки двоголового м’яза плеча; харак-
теризується розвитком над довгою головкою двоголово-
го м’яза припухання; над припухлістю спостерігається 
западина.

ФЮРБРІНҐЕРА (P. FURBRІNGER) СИМПТОМ – 
диференційно-діаґностична ознака над- і піддіафраґ-
мального абсцесу: під час дихання спостерігаються ру-
хи голки, введеної в порожнину діафраґмального абс-
цесу; якщо абсцес розміщується вище діафраґми, то ці 
рухи відсутні.
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Х (ІКС) СИНДРОМ – симптомокомплекс, який ха-

рактеризується типовими симптомами стенокардії, які 
зникають у спокої або після прийому нітроґліцерину, 
позитивними результатами навантажувальних проб і 
продукцією лактату міокардом під час нападів ішемії; 
анґіоґрафічне дослідження не виявляє змін коронарних 
артерій; вважається, що основним етіолоґічним факто-
ром є спазм дрібних коронарних артерій; проґноз при 
Х. с. сприятливий, хоча рецидивування ішемії інколи 
спостерігається протягом кількох років.

ХААБА – ДІММЕРА (O. HAAB – F. DIMMER) 
СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосомно-
домінантним типом) форма паренхіматозної дистрофії 
рогівки: на другому десятилітті життя епітелій рогівки 
стає нерівним і матовим, внаслідок відкладення амілої-
ду її строма набуває ґратчастої структури. З часом роз-
вивається помутніння центральних частин рогівки, що 
викликає значне послаблення зору.

ХАББАРДА – УАЙТА (HUBBARD – P. D. WHITE) 
СИНДРОМ – пароксизмальна тахікардія в грудних ді-
тей з частотою скорочень шлуночків серця до 300–350 
за хвилину.

ХАБЕРА (H. HABER) СИНДРОМ – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-домінантним типом) поєднан-
ня інтраепідермальної епітеліоми з розовими вуграми.

ХАВА ТРАПЕЗУНДСЬКА – див.: Флеботомна га-
рячка.

ХАҐЕДОРНА – ЙЄНСЕНА (H. CH. HA  GEDORN – 
B. N. JENSEN) МЕТОД – кількісний метод визначен-
ня концентрації ґлюкози в крові, який ґрунтується на її 
здатності відновлювати в лужному середовищі червону 
кров’яну сіль у жовту.

ХАҐЕМАНА (HAGEMAN – ПРІЗВИЩЕ ХВОРО-
ГО) СИНДРОМ – спадкова (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) аномалія зсідання крові, в основі 
якої лежить відсутність ХІІ фактора (Хаґемана) зсідан-
ня; характеризується подовженням часу кровотечі, по-
зитивним симптомом джгута. 

ХАҐЛУНДА (P. HAGLUND) ДЕФОРМАЦІЯ – 
див.: Хаґлунда хвороба.

ХАҐЛУНДА (P. HAGLUND) СИНДРОМ – спад-
ковий асептичний некроз апофіза п’яткової кістки, що 
спостерігається в період росту кісток; проявляється ви-
раженими болями в п’ятці при ходьбі, п’ятка болюча 
при пальпації; часто спостерігається вальгусна ступня.

ХАҐЛУНДА (P. HAGLUND) ХВОРОБА – запален-
ня синовіальної сумки, розміщеної між шкірою та ахіл-

ловим сухожилком над місцем його прикріплення і біля 
задньо-верхньолатеральної частини п’яткової кістки, що 
може бути пов’язане з варіантами анатомічного поло-
ження і функції цієї кістки; захворювання зустрічаєть-
ся переважно в молодих жінок; у цих випадках протя-
гом циклу ходьби п’ятка має тенденцію функціонувати 
в інвертованій позиції; при цьому виникає підвищений 
тиск на м’які тканини між задньолатеральною частиною 
п’яткової кістки і відповідною стінкою взуття; ця час-
тина п’яткової кістки випинається, легко пальпується, 
і її часто помилково діаґностують як кісткову шпору; 
при рент ґенолоґічному дослідженні в латеральній по-
зиції спостерігається загострений верхньозадній край 
п’яткової кістки; клінічні прояви зумовлені осифікую-
чим тендинітом, бурситом і тенодинією на місці при-
кріплення ахіллового сухожилка і проявляються твер-
дими потовщеннями в ділянці горба п’яткової кістки, 
місцевою гіперемією шкіри, болем при пальпації.

ХАҐЛУНДА  –  ШИНЦА  ( P.  H A G  L U N D  – 
H. R. SCHINZ) ХВОРОБА – див.: Хаґлунда хвороба.

ХАДДЛСОНА (I. F. HUDDLESON) РЕАКЦІЯ – 
реакція, що використовується для лабораторної діаґнос-
тики бруцельозу; метод ґрунтується на властивості кон-
центрованого антиґену і нерозведеної сироватки крові 
хворого в присутності електролітів швидко давати спе-
цифічну реакцію аґлютинації.

ХАДОРНА – ОЛБРАЙТА (W. HA DORN – F. AL-
BRIGHT) СИНДРОМ – див.: Олбрайта – Хадорна син-
дром.

ХАЙДА (J. N. HYDE) СИНДРОМ – дерматоз, що 
розвивається при доброякі с  них пухлинах чутливих не-
рвових волокон; переважна локалізація – кінцівки. Про-
являється рельєфними, часто ціанотичними вузликами, 
як рисова зернина або горошина завбільшки, покритих 
лусочками; спостерігається сильне свербін ня. Перебіг 
хронічний.

ХАЙНСА – БЕННІКА (M. HINES – BANNICK) 
СИНДРОМ – різновид діенцефальозу, що, звичайно, по-
являється в результаті психічних травм: зниження тем-
ператури, виражена пітливість, «гусяча шкіра».

ХАЙРОФОБІЯ – нав’язлива боязнь виникнення по-
чуття радощів, веселості.

ХАКСТХАУЗЕНА (H. HAXTHAU SEN) СИНД-
РОМ – клімактеричний дерматоз з кератозом; спостері-
гається переважно в період менопаузи; проявляється об-
меженим кератозом долонь і підошов, часто – підсиле-
ним розвитком рогового шару шкіри на тильній повер-
хні долонь та над колінними суглобами; ожиріння; ар-
теріальна гіпертонія.

ХАЛАЗІОН – хронічне продуктивне запалення 
хряща навколо однієї або кількох мейбомійових залоз; 
мікроскопічно Х. являє собою ґрануляційну тканину з 
великою кількістю епітеліоїдних і ґіґант ських клітин; 
виникнення Х. пояснюється закупоркою вивідної про-
токи мейбомійо вої залози, що призводить до її ектазії з 
наступним проривом секрету в оточуючі тканини і роз-
витком ґранульоми; на початку захворювання Х. тяжко 
відрізнити від ячменю, поскільки спостерігається на-
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бряк повік, підпухлість та сильне подразнення; через 
кілька днів ці симптоми зникають і залишається небо-
люче округле утворення, яке повільно росте; Х., зви-
чайно, розміщений у хрящі повіки і просвічує через 
кон’юнктиву як червона або сіра маса.

ХАЛАЗІЯ КАРДІЇ – стійке розширення кардіально-
го отвору; проявляється шлунково-стравохідним реф-
люксом, ознаками езофаґіту, блюванням.

ХАЛАЗІЯ КАРДІОЕЗОФАҐІАЛЬНА – див.: Ней-
гаузера – Беренберґа синдром. 

ХАЛАЗОДЕРМІЯ – див.: Шкіра в’яла. 
ХАЛЛЕРВОРДЕНА – ШПАТЦА (J. HALLER-

VORDEN – H. SPATZ) ХВОРОБА – спадкове (успад-
кування за аутосомно-рецесивним типом) захворюван-
ня екстрапірамідної системи з ураженнями блідої кулі і 
чорної речовини. Перші симптоми з’являються протя-
гом першого і другого десятиліття життя. Звичайно, в 
дитинстві виникає і поступово проґресує акінетично-
риґідна скованість кінцівок; спостерігаються екстрапіра-
мідні атетоїдно-хореатичні розлади рухів; проґресуюче 
слабоумство; інколи – епілептиформні прояви, розлади 
мовлення і зору. Проґноз несприятливий; як правило, до 
30-літнього віку летальний результат.

ХАЛЛЕРМАННА (W. HALLER MANN) СИНД-
РОМ – комплекс вроджених аномалій: «пташине об-
личчя», мікроофтальмія, катаракта, аномалії розміщен-
ня зубів, мікроґенія, атрофія шкіри.

ХАЛЛЕРМАНА – ШТРАЙФА – ФРАН СУА (W. HAL-
LERMANN – E. B. STREFF – J. FRANCOIS) СИНД-
РОМ – див.: Халлермана синдром.

ХАЛЬБАНА (J. HALBAN) СИМПТОМ – посиле-
ний ріст дрібних волосинок на обличчі і на всьому тілі 
в жінок; можлива ознака вагітності.

ХАЛЬБРЕХТА (J. HALBRECHT) СИНДРОМ – 
гемолітична жовтяниця новонароджених внаслідок не-
сумісності груп крові матері і дитини (несумісність 
АВ0); проґноз відносно сприятливий.

ХАЛЬКОЗ – відкладення сполук міді в орґанах і 
тканинах.

ХАЛЬКОЗ ОКА – відкладення сполук міді в ткани-
нах ока внаслідок потрапляння в нього чужорідних тіл, 
які міс тять мідь.

ХАМЕРІОН ВУЗЬКОЛИСТИЙ (CHAMERION 
ANGUSTIFOLIUM L.) – багаторічна трав’яниста рос-
лина; кореневище товсте, сланке; стебло прямостояче, 
100-200 см заввишки; листки чергові, сидячі, цілісні, 
видовжені або лінійно-ланцетні, загострені; зверху – 
темно-зелені, з полиском, зісподу – сизо-зелені, з гус-
тою мережкою бічних жилок, які відходять від головної 
майже під прямим кутом; квітки двостатеві, неправиль-
ної форми, утворюють кінцеві багатоквіткові грона; пе-
люстки пурпурово-червоні, іноді білі чи блідо-рожеві, 
обернено-яйцеподібні, на верхівці заокруглені, до осно-
ви звужені; цвіте Х. в. з червня до серпня; росте на світ-
лих галявинах, піщаних пагорбах, біля посівів, шляхів, 
на узліссях та вирубках; поширена по всій Україні; пре-
парати Х. в. мають анестезуючу, протипухлинну, проти-
запальну та ранозагоювальну дію.

ХАМІЛЬТОНА (F. H. HAMILTON) СИМПТОМ – 
при накладенні лінійки на зовнішню поверхню плеча 
спостерігається стикання її кінців одночасно з лате-
ральним виростком плечової кістки і акроміоном; озна-
ка нижньомедіального вивиху головки плечової кістки.

ХАММЕНА (L. V. HAMMAN) СИМПТОМ – при 
аускультації над грудниною вислуховується хрускаючий 
або клацаючий звук, який є синхронним з тією чи іншою 
фазою серцевого циклу; ознака пневмоперикарда.

ХАММЕНА – РІЧА (L. V. HAMMAN – A. R. RICH) 
СИНДРОМ – швидко проґресуючий дифузний пневмо-
фіброз з розвитком дихальної недостатності, гіпертензії 
малоґо кола кровообігу і легеневого серця. Виділяють 
два основних патоморфолоґічних варіанти Х.–Р. с.: де-
сквамативний, для якого характерна наявність у про-
світах альвеол альвеолярних пневмоцитів ІІ типу і по-
мірні явища фіброзу (десквамативна пневмонія), і стін-
ковий (муральний) – з переважанням дифузного фібро-
зу. Провідними клініч ними ознаками є: наростаюча за-
дишка, малопродуктивний кашель, відчуття стиснення 
в грудях. З часом наростають явища дихальної недо-
статності, з’являється ціаноз, ознаки гіпертензії малого 
кола кровообігу і хронічного легеневого серця. 

ХАММЕРШЛАҐА (V. HAMMERS CHLAG) СИМ-
ПТОМ – загальна гіпосекреція поту; можлива ознака 
отосклерозу.

ХАММОНДА ХВОРОБА – див.: Атетоз.
ХАНА (HAHN) СИМПТОМ – постійне похитуван-

ня головою з боку в бік у дітей; ознака патолоґії мозоч-
ка.

ХАНГАРТА (E. HANHART) СИНДРОМ – поєд-
нання вродженого дисемінованого долонно-підошов-
ного кератозу з кератитом і ліпоматозом.

ХАНЗАЛОВА (HANZALOW) СИМПТОМ – якщо 
хворий при заплющених очах витягує руки вперед, то 
на боці ураження спостерігається долонне згинання; оз-
нака геміплеґії.

ХАННА (F. HANN) СИНДРОМ – прояви функціо-
нального взаємозв’язку часток гіпофіза в умовах пато-
лоґії: нецукровий діабет, що зникає у випадках розвитку 
патолоґічного процесу в передній частці гіпофіза.

ХАНТА (J. R. HUNT) ЕПІЛЕПСІЯ – див.: Ханта 
синдром (3).

ХАНТА (J. R. HUNT) ЗОНА – ділянка вуха, яка втя-
гується в патолоґічний процес при синдромі колінчас-
того вузла.

ХАНТА (J. R. HUNT) МІОКЛОНІЧНА МОЗОЧ-
КОВА ДИСИНЕРҐІЯ – див.: Ханта синдром (3).

ХАНТА (J. R. HUNT) НЕВРАЛҐІЯ – див.: Колін-
частого вузла синдром.

ХАНТА (J. R. HUNT) СИМПТОМ – якщо ступня 
хворого перебуває в стані розгинання, то при спробі лі-
каря зігнути її наростає спазм розгиначів, і навпаки; оз-
нака м’язової дистонії.

ХАНТА (J. R. HUNT) СИНДРОМ (1) – симптомо-
комплекс професійної компресії ліктьового нерва, що, 
як правило, розвивається в осіб, праця яких пов’язана 
з тиском на долоню з одночасними рухами кисті і з ха-
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пальними рухами пальців; проявляється слабкістю кисті 
і великого пальця руки, парестезіями і колючим болем 
у кінчиках пальців; часто обмеження розгинання IV і V 
пальців, парез або параліч м’язів, що іннервуються лік-
тьовим нервом; атрофія міжкісткових м’язів і підвищен-
ня V пальця; підвищення великого пальця без змін.

ХАНТА (J. R. HUNT) СИНДРОМ (2) – спадко-
ва (успадкування за аутосомно-рецесивним типом) 
ювенільна деґенерація блідої кулі з гіпокінезом і гіпер-
тонією м’язів; проявляється клінікою паркінсонізму.

ХАНТА (J. R. HUNT) СИНДРОМ (3) – форма міок-
лонії у хворих з деґенерацією зубчастого ядра мозочка; 
проявляється розладами рухів, тремтінням голови, гру-
бим інтенційним тремтінням, атаксією рук, послаблен-
ням м’язового тонусу, швидким проґресуванням пору-
шень мовлення; з часом – спастичні тетрапарези і зни-
ження інтелекту.

ХАНТА (J. R. HUNT) СИНДРОМ (4) – симптомо-
комплекс, що проявляється при захворюванні смугас-
того тіла: озна ки моторного подразнення (хореатичні, 
атетотичні, судомні й інші мимовільні ру хи); м’язи гі-
потонічні; екстрапірамід ний тремор, торсійний спазм 
або торсій на дистонія; різні прояви екстрапірамід ного 
розгальмування (мимовільне хапання та ін.).

ХАНТА (J. R. HUNT) СИНДРОМ (5) – див.: Колін-
частого вузла синдром. 

ХАНХАРТА (E. HANHART) СИНДРОМ (1) – 
спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) поєднання шкірних, очних і психічних симптомів, 
які проявляються після 20 років: пальмо-плантарний ке-
ратоз, дендритичний кератит і розумова відсталість.

ХАНХАРТА (E. HANHART) СИНДРОМ (2) – 
спадкове (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) поєднання дизостотичних аномалій: низький зріст, 
«пташине обличчя», мікроґнатія, виступаючий ніс, 
опістодонтія, перомелія, затримка фізичного розвитку.

ХАНХАРТА (E. HANHART) СИНДРОМ (3) – 
спадковий (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом) різновид пальмо-плантарного кератозу: кератоз 
долонь і підошов, поодинокі або (інколи) множинні лі-
поми, складчастий язик.

ХАНХАРТА (E. HANHART) СИНДРОМ (4) – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) дисґенітальна наносомія, яка переважно зустрі-
чається в Угорщині, Швейцарії і в деяких районах Італії. 
З другого року життя до 40 років спостерігається за-
тримка росту, який не перевищує карликового; осифі-
кація значно уповільнена; старечі риси обличчя. Зви-
чайно, комбінується з адипозоґенітальною дистрофією, 
інфантилізмом.

ХАПАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – мимовільне захоплен-
ня дитиною предмета, вкладеного в його кисть; фізіо-
лоґічний рефлекс у дітей у віці до 2–3 місяців.

ХАРА (J. HARA) БОЛЬОВІ ТОЧКИ – точки тіла, 
розміщені в ділянці поперечних відростків ІV–V попе-
рекових хреб ців, задньої верхньої ості гребінця клубо-
вої кістки, клубово-крижового зчленування, п’яткового 
(ахіллового) сухожилка, а також по середній лінії живо-

та, дещо нижче пупка, які є болючими при натискуван-
ні; ознака попереково-крижового радикуліту.

ХАРАДА (E. HARADA) ХВОРОБА – форма пе-
ребігу менінґоенцефаліту, що ендемічно і спорадично 
зустрічається переважно в Східній Азії. Спостерігаєть-
ся менінґоенцефаліт з менінґізмом, сонливістю і пору-
шенням слуху; двобічний увеїт, часто з вторинною гла-
укомою; серозний ретиніт з відшаруванням сітківки; 
зміни в очах призводять до сліпоти; часто – витиліґо 
і поліоз.

ХАРАКТЕР – 1) сукупність стійких психічних влас-
тивостей людини, що формуються в процесі її вихован-
ня, навчання, праці, громадської діяльності; 2) наполег-
ливість у досягненні мети, твердість, сила волі.

ХАРАКТЕРОПАТІЯ – дисгармонія особистості, яка 
проявляється загостренням окремих рис характеру.

ХАРБІЦА – МЮЛЛЕРА (F. HAR BITZ – C. A. MÜL-
LER) ХВОРОБА – спадкова (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) ідіопатична гіперхолестери-
немія; симптоми захворювання проявляються в моло-
дому віці, інколи навіть у дитинстві; у крові спостері-
гається збільшення вмісту холестерину, вітаміну А і ка-
ротинів; на ліктях, колінах і повіках з’являються папу-
льозні або туберозні ксантоми; ксантоматоз вінцевих 
судин з явищами грудної жаби; передчасне утворення 
старечої дуги рогівки.

ХАРҐРЕЙВСА (M. M. HARGRAVES) РОЗЕТКА – 
скупчення сеґменто-ядерних лейкоцитів навколо віль-
ного ядра клітини, зруйнованої антинуклеарними ан-
титілами; початкова стадія утворення клітин червоно-
го вовчака.

ХАРКЕВІ (J. HARKAVY) СИНДРОМ – алерґіч-
ний симптомокомплекс з еозинофілією в крові і ткани-
нах: еозинофільний васкуліт із вторинним при стін ковим 
тромбозом і фіброзом, рециди ву ючі паренхіматозні за-
пальні інфіль трати в легенях, небактеріальний еозино-
фільний полісерозит, еозинофільний міокардит, лейко-
цитоз, еозинофілія.

ХАРТНУПА (E. HARTNUP – ПРІЗВИЩЕ ХВО-
РОГО) ХВОРОБА – спадкові (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) порушення всмоктування 
триптофану та інших амінокислот у тонкому кишечни-
ку; характеризується порушенням всмоктування в тонкій 
кишці триптофану, фенілаланіну, метіоніну та інших мо-
ноамінокарбоксильних амінокислот; накопичення амі-
нокислот , які не всмокталися в шлунково-кишковому 
тракті, збільшує їх метаболізування бактеріальною фло-
рою кишечнику; деякі продукти розпаду триптофану, 
включаючи індоли, кінуренін і серотонін, всмоктують-
ся в кишечнику і появляються в сечі; реабсорбція амі-
нокислот у нирках також утруднена, що призводить до 
ґенералізованої амі ноацидурії з підвищеною екскрецією 
всіх нейтральних амінокислот, крім проліну і гідрок-
сипроліну; спостерігається порушення перетворення 
триптофану в нікотинамід; клінічні прояви Х. х. зумо-
влені недостатністю нікотинаміду і нагадують пелаґру, 
особливо шкірними висипами на відкритих сонячно-
му світлу ділянках тіла; невролоґічні прояви включа-
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ють мозочкову атаксію та порушення психіки; у хворих 
також часто спостерігається розумова відсталість, низь-
кий зріст, головні болі і колаптоїдні стани; прояву сим-
птомів майже завжди передує недостатнє харчування; 
симптоми можуть підсилюватися внаслідок дії соняч-
ного світла, гарячки або інших стресових впливів; діаґ-
ноз, звичайно, встановлюється за характерним спектром 
амінокислот у сечі.

ХАРЦЕРА (F. A. HARZER) СИМПТОМ – синхрон-
на з серцевим ритмом пульсація в надчеревній ділянці; 
ознака збільшення правої половини серця.

ХАРЧОВА АЛЕРҐІЯ – алерґічні реакції, які вини-
кають на харчові продукти, у зв’язку з реакцією харчо-
вих антиґенів з відповідними антитілами або сенсибілі-
зованими лімфоцитами; провідну роль у механізмі роз-
витку Х. а. відіграє порушення процесів перетравлюван-
ня і всмоктування складових елементів їжі, надходжен-
ня в кров не повністю розщеплених білкових продуктів, 
які зберегли свої антиґенні властивості.

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ – ступінь відповідності 
складу їжі потребам орґанізму у факторах харчування.

ХАРЧОВИЙ – такий, що стосується їжі; пов’язаний 
з їжею або харчуванням, ви кликаний їжею.

ХАРЧОВИЙ ГІПЕРКАЛЬЦІЄМІЇ СИНДРОМ – 
див.: Молочно-лужний синдром.

ХАРЧОВИЙ РАЦІОН – кількість харчових продук-
тів, які забезпечують добову потребу людини в харчо-
вих речовинах.

ХАРЧОВИЙ РЕЖИМ – кількісна і якіс на характе-
ристика харчування (час і умови прийому їжі, розподіл її 
упродовж доби за енерґетичною цінністю та складом).

ХАРЧОВИЙ РЕФЛЕКС – при дії харчового под-
разника спостерігається зміна функціонального стану 
орґанів травлення; веґетативний рефлекс.

ХАРЧОВИЙ ЦЕНТР – комплекс функціонально 
взаємопов’язаних структур ц. н. с., що реґулює харчову 
поведінку і координує діяльність травної системи.

ХАРЧОВІ АРОМАТИЗАТОРИ – харчові добавки, 
які застосовуються для надання харчовим продуктам не-
обхідного аромату.

ХАРЧОВІ ВОЛОКНА – складна суміш сполук вуг-
леводної природи, які не перетравлюються і є природ-
ним компонентом нормального харчування.

ХАРЧОВІ ВТРАТИ – втрати харчових продуктів 
та речовин у процесі їх виробництва, транспортування, 
зберігання та приготування їжі.

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ – хімічні речовини, які дода-
ються в продукти харчування з технолоґічною метою на 
різних етапах виробництва, зберігання і транспортуван-
ня для покращання або полегшення виробничого про-
цесу, збільшення стійкості продуктів до різних пошкод-
жень, збереження структури і зовнішньо го вигляду.

ХАРЧОВІ ЗАМІННИКИ – див.: Харчові сурогати.
ХАРЧОВІ ЗБАГАЧУВАЧІ – речовини, які застосо-

вуються в процесі технолоґіч ної обробки харчових про-
дуктів для підвищення їх харчової цінності.

ХАРЧОВІ ЗВИЧКИ – індивідуальні, сімейні, на-
ціональні традиції в харчуванні і відповідна їм присто-

сованість орґанізму до деяких харчових продуктів, спо-
собів приготування та споживання страв.

ХАРЧОВІ КИСЛОТИ – кислоти, які використову-
ються в харчовій промисловості і кулінарії для надан-
ня кислоґо смаку харчовим продуктам, а також для до-
сягнення нормованих значень рН; застосовуються такі 
кислоти: винна, лимонна, молочна, оцтова і ортофос-
форна.

ХАРЧОВІ КОНЦЕНТРАТИ – концентровані суміші 
харчових продуктів, які після відповідної обробки забез-
печують можливість швидкого приготування з них їжі.

ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ – послідовний ряд видів 
тварин і мікроорґанізмів, в якому кожний попередній є 
джерелом їжі для наступного.

ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ – захворювання, які розви-
ваються в результаті вживання з їжею отруйних речо-
вин; розрізняють Х. о. немікробні, мікробного поход-
ження і нез’ясованої етіолоґії.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ – продукти рослинного і 
тваринного походження, які використовуються в їжу.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ УМОВНО ПРИДАТНІ – 
харчові продукти, які не задовольняють вимог, що ви-
суваються до доброякісних продуктів, але можуть бути 
використані в їжу за умови їх відповідної попередньої 
обробки.

ХАРЧОВІ РЕЧОВИНИ – орґанічні і неорґаніч-
ні речовини, які утворюють у своїй сукупності хар-
чові продукти, що використовуються орґанізмом для 
забезпечення своєї життєдіяльності; Х. р. поділяють-
ся на мікро- і макрокомпоненти; до мікрокомпонентів 
належать вітаміни і деякі хімічні елементи; до мак-
рокомпонентів належать вуглеводи, жири і білки, які 
внаслідок перетравлювання відповідно розпадаються 
на ґлюкозу та інші моноцукри, на жирні кислоти і ґлі-
церол, на пептиди і амінокислоти; макрокомпоненти 
являють собою взаємозамінні джерела енерґії; жири 
дають 9 ккал/г, білки або вуглеводи – 4 ккал/г, етило-
вий спирт – 7 ккал/г. 

ХАРЧОВІ СУРОГАТИ – харчові продукти, які ма-
ють деякі властивості інших продуктів і тому можуть їх 
за певних обставин замінити.

ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ – гострі захво-
рювання, які виникають у результаті вживання їжі, що 
містить бактерії та їх токсини.

ХАРЧОВІ ФАРБНИКИ – речовини, які застосову-
ються у харчовій промисловості для підфарбовування 
харчових продуктів.

ХАРЧУВАЛЬНИЙ – такий, що містить або достав-
ляє їжу.

ХАРЧУВАННЯ – складний процес надходження, 
перетравлювання, всмоктування і засвоєння в орґаніз-
мі харчових речовин, які необхідні для покриття його 
енерґетичних витрат, побудови і відтворення клітин ті-
ла та реґуляції функцій орґанізму.

ХАРЧУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНЕ – повноцінне 
харчування, яке характеризується оптимальними (що 
відповідають фізіолоґічним потребам орґанізму) кіль-
кістю та співвідношенням усіх компонентів їжі.
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ХАРЧУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНЕ – система орґаніза-
ції харчування і диферен ційованого застосування з ліку-
вальною метою харчових продуктів та їх сполучень.

ХАРЧУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧ-
НЕ – спеціально пі дібрані раціони харчування, спрямо-
вані на попередження порушень в орґанізмі, зумовлених 
дією шкідливих професійних факторів.

ХАРЧУВАННЯ НЕПОВНОЦІННЕ – харчування, 
яке характеризується недостатністю або відсутністю 
будь-якого компонента (компонентів) їжі, необхідного 
для нормальної життєдіяльності орґанізму.

ХАРЧУВАННЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ – штучне хар-
чування, при якому різні поживні речовини вводять хво-
рому в кровоносне русло або підшкірно, інколи – внут-
рішньокістково або внутрішньом’язово.

ХАРЧУВАННЯ ПОВНОЦІННЕ – харчування, яке 
характеризується наявністю в їжі в достатній кількості 
всіх необхідних для нормальної життєдіяльності ком-
понентів.

ХАРЧУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНЕ – збалансоване 
харчування при оптимальному режимі прийому їжі.

ХАРЧУВАННЯ ШТУЧНЕ – введення поживних 
речовин в орґанізм хворого за допомогою шлункового 
зонда, клізми або парентеральним шляхом.

ХАРЧУВАННЯ НЕДОСТАТНІСТЬ – невідповід-
ність енерґетичної цінності їжі і (або) вмісту окремих 
харчових речовин у раціоні фізіолоґічним потребам 
орґанізму.

ХАССА (J. HASS) СИНДРОМ – спадковий спон-
танний асептичний некроз проксимального епіфіза пле-
чової кістки.

ХАТА (S. HATA) ФЕНОМЕН – загострення проявів 
інфекційного захворювання під впливом малої дози про-
тимікробного засобу.

ХАТЧИСОНА (R. G. HUTCHISON) ХВОРОБА – 
прояви злоякісної гормонально інактивної пухлини моз-
кового шару надниркових залоз або межового симпатич-
ного стовбура, яка метастазує переважно в кістки (осно-
ва черепа, довгі трубчасті кістки); хвороба уражає тіль-
ки маленьких дітей; клінічна картина множинних ме-
тастазів; метастази в череп зумовлюють розвиток вит-
рішкуватості, косоокості, екхімозів в очних повіках; при 
більш повільному перебігу – вторинна глаукома; спос-
терігаються болі в кістках, у суглобах, дещо підвищена 
температура, диспротеїнемія. Метастази в орґани черев-
ної порожнини не виявляються.

ХАУДЕКА (M. HAUDEK) СИМПТОМ – при рен-
тґенолоґічному дослідженні шлунка спостерігається 
дефект тканини, який заповнений введеною контрас-
тною речовиною, що нагадує нішу; ознака виразки 
шлунка.

ХАУШИПА (J. HOWSHIP) СИМПТОМ – гострий 
біль у стегні; ознака защемленої стегнової грижі.

ХАУШИПА  – РОМБЕРҐА  (J. HOW SHIP – 
M. H. ROMBERG) СИНДРОМ – прояви невралґії за-
тульного нер ва: біль, що іррадіює по ходу затульного не-
рва (від затульного отвору по внут ріш ній стороні стегна 
до колінного суглоба або п’ятки).

ХАФЕРКАМПА (O. HAFERKAMP) СИНДРОМ – 
дифузний пухлинний геманґіоматоз кісток з ґенералізова-
ним остеолізом; клінічно Х. с. проявляється боля ми і де-
формаціями в багатьох кіст ках, можливі множинні перело-
ми; хвороба швидко проґресує; проґноз несприятливий.

ХАШІМОТО (H. HASHIMOTO) СТРУМА – див.: 
Хашімото тиреоїдит.

ХАШІМОТО (H. HASHIMOTO) ТИРЕОЇДИТ – 
хронічне аутоімунне запалення щитоподібної залози; 
хворіють переважно жінки старші 40 років; звичайно, в 
родинному анамнезі є дані про тиреоїдну патолоґію; час-
тота Х. т. збіль шується в осіб з хромосомними порушен-
нями, включаючи синдроми Тернера, Дауна і Клайнфел-
тера; при гістолоґічному дослі д женні спостерігається ви-
ражена ін фільт рація щитоподібної залози лімфоцитами; 
на початку захворювання спостерігається гі пер-, пізні-
ше – еу- і в термінальних ста діях – гіпотиреоїдний стан; 
виділяють гіпертрофічну і атрофічну форми захворюван-
ня; хворі скаржаться на збільшення розмірів щитоподіб-
ної залози або «клубок у горлі»; часто одночасно спостері-
гаються інші аутоімунні захворювання (перніціозна 
анемія, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак 
і синдром Шеґрена); може також спостерігатися поєднан-
ня Х. т. з іншими ендокринними порушеннями, у тому 
числі аддісоновою хворобою, гіпопаратиреозом і цукро-
вим діабетом, які можуть мати ауто імунну природу; при 
Х. т. частіше зустрічаються новоутвори в щитоподібній 
залозі, особливо папілярний рак і лімфома.

ХАШІМОТО (H. HASHIMOTO) ХВОРОБА – див.: 
Хашімото тиреоїдит.

ХВИЛИННИЙ ОБ’ЄМ ДИХАННЯ – об’єм 
повітря, що вдихається (або видихається) за 1 хвилину; 
виражається в літрах за хвилину (л/хв); показник стану 
зовнішнього дихання.

ХВИЛИННИЙ ОБ’ЄМ КРОВІ – див.: Хвилинний 
об’єм серця.

ХВИЛИННИЙ ОБ’ЄМ ЛЕГЕНЕВОЇ ВЕНТИЛЯ-
ЦІЇ – див.: Хвилинний об’єм дихання.

ХВИЛИННИЙ ОБ’ЄМ СЕРЦЯ – об’єм крові, що 
викидається шлуночком серця за 1 хвилину; виражаєть-
ся в л/хв або мл/хв; показник функції серця.

ХВОРОБА – порушення нормальної життєдіяль-
ності орґанізму при дії на нього пошкоджуючих фак-
торів; термін «Х.» застосовується для позначення захво-
рювання окремої людини; поняття про хворобу як нозо-
лоґічну одиницю і узагальнене поняття про хворобу як 
біолоґічне і соціальне явище.

ХВОРОБИ ПРОФЕСІЙНІ – див.: Професійні хво-
роби.

ХВОРОБИ ПСИХІЧНІ – див.: Психічні хвороби.
ХВОРОБИ СПАДКОВІ – див.: Спадкові хвороби.
ХВОРОБИ ТРАНСМІСИВНІ – див.: Трансмісив-

ні хвороби.
ХВОРОБИ ТРОПІЧНІ – див.: Тропічні хвороби.
ХВОРОБОТВОРНИЙ – викликаючий захворюван-

ня, патоґенний.
ХВОСТЕКА (F. CHVOSTEK) СИМПТОМ – при 

постукуванні молоточком по щоці в ділянці проходжен-



1103 ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ – ХЕЙЛІ – ХЕЙЛІ СИНДРОМ

ня лицьового нерва спостерігається скорочення м’язів 
обличчя; ознака тетанії.

ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ (EQUISETUM ARVENSE L.) – 
багаторічна спорова рослина заввишки 30 – 40 см з ро-
дини хвощевих. Стебла мають гілки з 4 – 5 глибокими 
борозенками з піхвами. Зубці стеблових піхов чорні, з 
білою облямівкою. Навесні утворює соковиті світло-бурі 
стебла із спороносними волосками, які швидко відмира-
ють. Влітку у Х. п. розвиваються членисті безплідні па-
гони. Росте переважно на піщаних ґрунтах на узвишші. 
Дія: сечогінна, демінералізуюча, протизапальна, кровос-
пинна, дезін фікуюча.

ХЕҐАРА (A. HEGAR) СИМПТОМ – м’який ниж-
ній сеґмент матки; ознака вагітності.

ХЕҐЛІНА (R. HEGGLIN) СИНДРОМ (1) – пору-
шення скорочувальної здатності серцевого м’яза внаслі-
док зрушень в електролітному складі крові (гіпо- або гі-
перкаліємія); в результаті укорочення систоли вислухо-
вується передчасний другий тон серця; у випадках тахі-
кардії другий тон майже повністю зливається з першим 
(«стук дятла»); можливі запаморочення.

ХЕҐЛІНА (R. HEGGLIN) СИНДРОМ (2) – спад-
кова (успадкування за аутосомно-домінантним типом) 
панмієлопатія з порушеннями дозрівання поліморфно-
ядерних лейкоцитів і з тромбопатією.

ХЕДА (H. HEAD) СИНДРОМ – див.: Хеда – Холм-
са синдром.

ХЕДА – ХОЛМСА (H. HEAD – G.M. HOLMES) 
СИНДРОМ – прояви випадіння кортикального впливу 
на гіпоталамічну ділянку: різкі захисні рухи у відповідь 
на незначне фізичне подразнення; спотворені зовнішні 
прояви афективних реакцій; однобічна дизестезія; од-
нобічні розлади смаку і нюху.

ХЕДБЛОМА (A. F. HEDBLOM) СИНДРОМ – го-
стрий первинний міозит діафраґми: біль у верхній час-
тині живота без наявності інших ознак черевної пато-
лоґії; біль при вдиханні, обмеження рухомості нижнього 
відділу черевної порожнини; біль у ділянці плеча. При 
рент ґенолоґічному дослідженні на ураженому боці спос-
терігається обмеження рухомості діафраґми, високе роз-
міщення її купола.

ХЕЄРФОРДТА (C. F. HEERFORDT) ХВОРО-
БА – субхронічний фебрильний увепаротит: нодозний 
іридоцикліт, хронічний паротит; часто спостерігається 
двобічне нодозне збільшення слізних мішечків; хроніч-
не запалення в грудних залозах, яєчниках або яєчках; 
часто – симптоми з боку ц. н. с.: симптоми ураження 
стовбура мозку, ознаки менінґеального подразнення, па-
ралічі черепних (переважно лицьового і окорухового) та 
спинномозкових нервів; протягом тривалого часу – суб-
фебрильна температура, схуднення.

ХЕЙБЕЛА – МЕҐІДА – МАРІ (M.B. HA BAL – 
M. M. MEGUID – J. E. MURRAY) СИНДРОМ – див.: 
Дункан синдром.

ХЕЙБНЕРА – ХЕРТЕРА (O.J.L.HEUB NER – 
C. A. HERTER) СИНДРОМ – тяжка хронічна трав-
на недостатність у дітей з кишковим інфантилізмом 
(целіакією): у грудних або маленьких дітей тяжка за-

гальна дистрофія чи атрофія; стеаторея; псевдоасцит, 
який виникає внаслідок атонії кишок, що містять рідину; 
гіпотонічна і атрофічна мускулатура; остеопороз, тяж-
кий рахіт, запізніле прорізування зубів, схильність до 
зубного карієсу; виражена гідролабільність; часта зміна 
настрою; ознаки гіпоавітамінозу (головним чином, віта-
міну А); у крові – макроцитарна гіперхромна анемія.

ХЕЙВЕРХІЛЬСЬКА ГАРЯЧКА – інфекційне за-
хворювання, яке характеризується переміжною гаряч-
кою, інтоксикацією і поліартритом. Збудником Х. г. є 
Streptobacillus moniliformis – аеробна, ґрампозитивна, 
поліморфна паличка. Джерелом інфекції є щурі, інко-
ли – миші та інші гризуни. Хвора людина не заразна. 
Збудник передається людині при укусі гризунів. Мож-
ливе зараження через молоко і молочні продукти, м’ясо, 
які за бруднені екскрементами гризунів.

ХЕЙДА (C. G. HEYD) СИНДРОМ – гепатоз без 
жовтяниці з функціональними порушеннями нирок: роз-
лади функ цій печінки, головним чином порушення водно-
сольового обміну; анурія, піз ніше – оліґурія, ізостенурія, 
альбумінурія, мікрогематурія, ознаки уремії, ацидоз.

ХЕЙДЕНА (R. L. HADEN) СИНДРОМ – спадко-
ва (успадкування за аутосомно-домінантним типом) ге-
молітична макроцитарна анемія: захворювання вини-
кає внаслідок фосфоліпідного дефекту в стінці еритро-
цитів, який підвищує проникливість еритроцита стосов-
но до катіонів; розвиваються нормохромна гемолітична 
анемія, гемолітична жовтяниця, спленомеґалія, помір-
ний макроцитоз; часто – еритроцити з базофільною зер-
нистістю; гемоґлобінемія.

ХЕЙКА – АСМАНА (HEUCK – AS SMANN) СИН-
ДРОМ – остеосклеротична анемія в дорослих; спос-
терігається звуження кістково-мозкового каналу в кіс-
тках; у кістковому мозку еритробластоцитоз; екстра-
медулярне кровотворення; у крові – нормохромна або 
гіпохромна анемія, еритробластоз, лейкопенія; клініч-
на картина характеризується болями в кістках, спон-
танними переломами, деформаціями кісток, порушен-
ням росту, розладами функції гіпофізу і нервової сис-
теми, приглухуватістю, інфантилізмом, гепато- і спле-
номеґалією.

ХЕЙКОКА – ВІЛЬСОНА (J.B. HEY COCK – 
J. WILSON) СИНДРОМ – комплекс спадкових ано-
малій: піґментний ретиніт, поліневрит різного ступеня 
вираженості; атаксія, ністаґм; приглухуватість, зумов-
лена аномаліями розвитку внутрішнього вуха; аносмія, 
слабо виражений іхтіоз; тахікардія, фотофобія, вираже-
на дизартрія; цукровий діабет.

ХЕЙЛ- (хейло-, -хейлія; грец. cheilos – губа) – части-
на складних слів, яка означає належність до губ.

ХЕЙЛІ (H. HAILEY) ХВОРОБА – див.: Хейлі – 
Хейлі синдром.

ХЕЙЛІ – ХЕЙЛІ (HOWARD HAI LEY – HUGH 
HAILEY) СИНДРОМ – спадковий (успадкування за 
аутосомно-домінантним типом) доброякісний рецидиву-
ючий пемфіґус. Перші ознаки захво рювання, звичайно, 
з’являються на друго му і третьому десятиліттях життя. 
Переважно на шкірі потилиці, у пахвових ям ках і лік-
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тьових ямках з’являються папули, пухирі, ерозії і стру-
пи, що зливаються.

ХЕЙЛІТ – запалення червоної облямівки і слизової 
оболонки губ.

Х. АКТИНІЧНИЙ – Х., що розвивається внаслі-
док сенсибілізації червоної облямівки губ до сонячно-
го проміння; може поєднуватися з сонячною еритемою 
обличчя.

Х. АЛЕРҐІЧНИЙ КОНТАКТНИЙ – Х., який роз-
вивається внаслідок сенси білізації тканин губи до різ-
них хімічних речовин; проявляється еритемою різної 
інтенсивності, інколи – папуловезикулярними елемен-
тами в зоні контакту з хіміч ною речовиною, лущенням 
червоної облямівки.

Х. АТОПІЧНИЙ – один із проявів атопічного де-
рматиту. При Х. а. уражається червона облямівка і 
обов’язково – шкірна частина губ, особливо інтенсивно 
в ділянці кутів рота. Ураження губ починається зі свер-
біння і розвитку еритеми, яка має досить чіткі межі, ін-
коли спостерігається незначний набряк шкіри і червоної 
облямівки губ, потім виникає ліхенізація губ. Червона 
облямівка інфільтрується, спостерігається лущення, вся 
її поверхня прорізана тонкими радіальними борознами.

Х. ҐЛАНДУЛЯРНИЙ – захворювання, яке харак-
теризується розміщенням дрібних слинних залоз або їх 
проток у зовнішній і внутрішній зонах червоної обля-
мівки губ, їх гіперплазією і гіперфункцією.

Х .  Ґ РАНУЛЬОМАТОЗНИЙ  МІШЕРА 
(G. MIESCHER) – захворювання, яке характеризуєть-
ся утворенням у тов щі шкі ри губ дрібних, обмежених 
ґранульом, які складаються з епітеліоїдних клітин, лім-
фоцитів і незначної кількості ґіґантських клітин; клініч-
но проявляється макро хейлією.

Х. ЕКСФОЛІАТИВНИЙ – хронічне психосоматич-
не захворювання, при якому уражається тільки червона 
облямівка губ. Розрізняють ексудативну і суху форми 
Х. е. Характерною ознакою Х. е. є поширення процесу 
по всій червоній облямівці губ від кута до кута рота, не-
ураженою є тільки вузька смужка червоної облямівки, 
що межує зі шкірою.

Х. МЕТЕОРОЛОҐІЧНИЙ – неалерґічне запальне 
захворювання губ, що виникає внаслідок дії різних ме-
теоролоґічних факторів.

Х. ПРЕКАНКРОЗНИЙ АБРАЗИВНИЙ МАНҐА-
НОТТІ (G. MANGA NOTTI) – захворювання, яке ха-
рактеризується виникненням на червоній облямівці 
нижньої губи однієї або двох поверхневих, червоного 
кольору ерозій; при гістолоґічному дослідженні спос-
терігається обмежена проліферація епітелію з явища-
ми дискомплексації й атипії, особливо в глибоко пролі-
феруючих епітеліальних виростах; є обліґатним перед-
раковим захворюванням.

-ХЕЙЛІЯ – див.: Хейл-.
ХЕЙЛО- – див.: Хейл-.
ХЕЙЛОҐНАТОПАЛАТОСХИЗИС – вроджене 

розщеплення губи і підне біння.
ХЕЙЛОЗ – дистрофія покривів у ділянці червоної 

облямівки губ, яка розвивається при гіпоавітамінозі В2; 

проявляється гіперемією, лущенням і утворенням трі-
щин.

ХЕЙЛОПЛАСТИКА – пластичні операції, метою 
яких є усунення дефектів або деформацій губ.

ХЕЙЛОСХИЗИС – вроджене розщеплення верхньої 
губи між її червоною облямівкою і носом.

ХЕЙЛОФАҐІЯ – нав’язлива дія, що проявляється 
постійним прикушуванням губ.

ХЕЙЛЬБРОННЕРА (K. HEILBRON NER) СИМ-
ПТОМ – у хворого, що лежить на твердому матраці, 
стегно поступово розширяється і сплощується; ознака 
орґанічного паралічу; при істеричному паралічі це яви-
ще не спостерігається.

ХЕЙЛЬМЕЙЄРА – ШЕНЕРА (L. HEIL MEYER – 
W. SCHÖNER) СИНДРОМ – хронічний еритроблас-
тоз: помірний еритробластоцитоз (часто спостерігають-
ся патолоґічні форми еритро бластів); як правило, вира-
жена нормо хромна анемія; збільшення печінки і селе-
зінки; інтермітуюча жовтяниця; часто – симптоми ге-
мораґічного діатезу.

ХЕЙМА (E. L. HEIM) СИМПТОМ – див.: Хейма – 
Крейзіґа симптом.

ХЕЙМА – КРЕЙЗІҐА (E. L. HEIM – F.L. KREY-
SIG) СИМПТОМ – зміщення міжреберних проміжків 
вниз під час систоли; ознака злипливого перикардиту.

ХЕЙНЕРА (D. C. HEINER) СИНДРОМ – про-
яви в дітей алерґії до коров’я чого молока. У сироватці 
крові виявляються антитіла до білків коров’ячого мо-
лока. Спостерігаються різного розміру інфільтрати в 
легенях; інколи розвиваються ателектази; залізодефі-
цитна анемія; переміжний пронос; затримка загально-
го розвитку.

ХЕЙРА (E. S. HARE) СИНДРОМ – див.: Панкоус-
та синдром.

-ХЕЙРІЯ- – див.: Хейро-.
ХЕЙРО- (хір-, хіро-, -хейрія-, -хірія; грец. cheir – ру-

ка) – частина складних слів, яка означає належність до 
рук.

ХЕЙРОМЕҐАЛІЯ – вроджена надмірна довжина 
верхніх кінцівок.

HELICOBACTER PYLORI – ґрамнеґативні бактерії 
2,0–6,5 мкм завдовжки і 0,5–0,6 мкм завширшки з кілько-
ма джгутиками на одному кінці, які сприяють переміщен-
ню бактерій; Н. р. є патоґенними мікроорґанізмами, які 
спричинюють пошкодження слизової оболонки шлунка 
(СОШ); внаслідок вуглеводеньвмісних полімерів поверх-
ні Н. р. адгезуються на поверхні епітелію пілороантраль-
ної ділянки СОШ або клітинах кишечнику з явищами 
шлункової метаплазії; (цей вид епітелію має специфіч-
ні рецептори для Н. р. – ґліцероліпіди); Н.р. продукують 
уреазу, яка розщеплює сечовину; при цьому утворюєть-
ся значна кількість аміаку, який локально облужнює кис-
ле середовище шлункового соку, захищаючи бактерії від 
його несприятливого впливу; Н. р. продукує супероксид-
дисмутазу, каталазу, лужну фосфатазу, ґлюкофосфатазу, 
протеазу, фосфоліпазу, гемолізин, цитотоксичний канце-
роґенний білок cag A та інші речовини, які викликають 
запальні, атрофічні та деструктивні зміни слизової обо-
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лонки ґастродуоденальної зони; ферменти, що виробля-
ються Н. р., руйнують слизовий бар’єр і сприяють прони-
канню бактерій не тільки в міжепі теліальний простір, але 
і у власну пластинку СОШ; присутність Н. р. на СОШ 
викликає місцеву запально-деструктивну і загальну імун-
ну реакцію; шлях передачі Н. р. – оральний і через ме-
дичний інструментарій; численні епідеміолоґічні дослід-
ження, проведені в розвинутих країнах, показали, що ін-
фекція Н. р. є однією з найбільш поширених у наш час 
інфекцій людини; доведена залежність дії Н. р. на СОШ 
і розвиток таких захворювань, як ґастрити В, виразко-
ва хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, деякі види 
лімфом, рак шлунка і невиразкові диспепсії.

ХЕЛІМСЬКОГО (М. А. ХЕЛИМСКИЙ) СИМП-
ТОМ – при спробі хворого, що лежить на спині, підняти 
верхню частину тулуба виникають болі в ділянці таза; 
ознака перелому кісток таза.

ХЕЛЛАТА (П. ХЕЛЛАТ) СИМПТОМ – ознака 
гнійного мастоїдиту: якщо камертон розмістити на ура-
жений соскоподібний відросток, то хворий сприймає 
звук швидше, ніж при іншій локалізації камертона.

ХЕЛЛЕРА (T. HELLER) ДЕМЕНЦІЯ – див.: Хел-
лера синдром.

ХЕЛЛЕРА (T. HELLER) СИНДРОМ – прояви про-
ґресуючого недоумства в дітей. Хвороба починається у 
віці 2–6 років. На початку захворювання – ехолалія, не-
виразне мовлення; пізніше – нездатність зрозуміти мо-
влення оточуючих; музичний слух зберігається довго; 
повна втрата навиків і знань; стереотипність рухів, ін-
коли кататонічні явища, насильний плач і сміх; часто – 
епілептиформні напади.

ХЕЛЛЕРА  – НЕЛЬСОНА  (C.G. HEL LER – 
W. O. NEL SON) СИНДРОМ – первинний гіперґона-
дотропний гіпоґонадизм у чоловіків. Спостерігаються 
атрофічні яєчка, в яких при гістолоґічному дослідженні 
виявляються гіалінізація сім’яних канальців, деґенера-
ція клітин Лейдиґа; у сечі – збільшена кіль кість ґонадо-
тропіну. Інколи – різного ступеня євнухоїдизм і ґінеко-
мастія; зовнішні статеві орґани нормальні або гіпоплас-
тичні; голос часто високого тембру.

ХЕЛЬБІНҐА (HELBING) СИМПТОМ – медіалі-
зація ахіллового сухожилка внаслідок вигину гомілко-
воступневого суглоба; ознака плоскостопості.

ХЕЛЬВЕҐ-ЛАРСЕНА (H. F. HEL WEG-LARSEN) 
СИНДРОМ – спадкові (переважно успадкування за ау-
тосомно-домінантним типом, часто зчеплене з Х-хро-
мосомою) ектодермальні дисплазії: гіпо- або аплазія по-
тових і сальних залоз шкіри, анґідроз, гіпотрихоз, гі-
перкератоз долонь і підошов, дистрофія нігтів; погана 
переносність підвищеної температури зовнішнього се-
редовища; сідлоподібний ніс; приглухуватість або пов-
на глухота внаслідок порушення розвитку внутрішньо-
го вуха.

ХЕЛЬМХОЛЬЦА – ХАРРІНҐТОНА (H. F. HELM-
HOLZ – E. HARRING TON) СИНДРОМ – вроджене 
захворювання рогівки в дітей. Спостерігається помут-
ніння рогівки, яке поєднується з розумовою відсталіс-
тю, збільшенням печінки і селезінки, малорухомістю 

суглобів, укороченням кінцівок, поперековим кіфозом, 
скафоцефалією.

ХЕМІ- – див.: Хіміо-.
ХЕММЕНА (L. HAMMAN) СИМПТОМ – хрус-

кітливий, синхронний до серцевого ритму прекордіаль-
ний шум; ознака спонтанного або травматичного пнев-
мотораксу.

ХЕММЕНА (L. HAMMAN) СИНДРОМ – симпто-
мокомплекс, що може розвиватися в породіллі під час 
потуг: пневмоторакс, пневмоперикардіум, підшкірна ем-
фізема, задишка, ціаноз, розлади цир ку ляції крові, біль; 
екстракардіальні шуми, які синхронні до серцевих ско-
рочень.

ХЕМО- – див.: Хіміо-.
ХЕМОАТРАКТАНТИ – речовини, які приваблюють 

живі клітини (фаґоцити) у процесі фаґоцитозу.
ХЕМОДЕКТОМА – див.: Параґанґліома.
ХЕМОЗ – набряк кон’юнктиви очного яблука.
ХЕМОПАЛІДЕКТОМІЯ – оперативне руйнуван-

ня ядер блідої кулі шляхом введення в неї хімічних ре-
човин.

ХЕМОРЕЦЕПТОРИ – спеціальні чутливі утворен-
ня, що сприймають дію хімічних подразників і перетво-
рюють їх у нервові сигнали. Серед Х. розрізняють ек-
стерорецептори, що сприймають хіміч ні подразнення 
ззовні (смакові і нюхові рецептори), й інтерорецептори, 
які сприймають зміни хімічного складу крові, лімфи та 
інших тканин.

ХЕМОРЕЦЕПЦІЯ – процес взаємодії хімічного 
стимула з рецепторною мембраною хемочутливої клі-
тини, що призводить до збудження нейрона.

ХЕМОСИНТЕЗ – процес утворення живими 
орґанізмами орґанічних речовин з вуглекислоґо ґазу та 
інших неорґанічних речовин без участі світла.

ХЕМОСИНТЕЗУЮЧІ МІКРООРҐАНІЗМИ – мік-
роорґанізми, які утворюють орґанічну речовину з не-
орґанічних сполук у процесі хемосинтезу.

ХЕМОСОРБЦІЯ – різновид сорбції, за якої частин-
ки вбирача і вбираної речовини хімічно взаємодіють.

ХЕМОСТАТ – див.: Хемостатний метод.
ХЕМОСТАТНИЙ МЕТОД – управління процесом 

неперервного культивування мікроорґанізмів, при якому 
швидкість їх росту пропорційна концентрації будь-якого 
лімітуючого, життєво важливого для мікроорґанізму суб-
страту при надлишку інших компонентів середовища.

ХЕМОСТЕРИЛІЗАЦІЯ – метод дезінсекції, що 
ґрунтується на застосуванні хімічних речовин, які поз-
бавляють членистоногих здатності розмножуватися.

ХЕМОТАКСИС – рух рослинних і простих тва-
ринних орґанізмів та окремих клітин багатоклітинних 
орґанізмів, що вільно пересуваються під впливом одно-
бічного хімічного подразника.

ХЕМОЦЕПТОРИ – див.: Хеморецептори.
ХЕНДА – ШЮЛЛЕРА – КРІСЧЕНА (A. HAND – 

A. SCHULLER – H. A. CHRIS TIAN) ХВОРОБА – хво-
роба з групи гістіоцитозів Х, яка характеризується ін-
фільтрацією різних орґанів і тканин атиповими гістіо-
цитарними елементами. Захворювання найчастіше 
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зустрічається в дітей віком 4–5 років, значно рідкісні-
ше – у дорослих. У кіст ках, особливо в кістках черепа, 
виявляють множинні різної величини дефекти, запов-
нені м’якими пухлиноподібними ґранульоматозними 
розростаннями жовто-сірого кольору. При втягненні в 
патолоґічний процес ц. н. с. спостерігається потовщен-
ня мозкових оболонок та інфільт ра ція тканини головно-
го мозку. У легенях виявляються вузлики і тяжі ґрану-
льоматозних розростань. Спосте рі га ється збільшення 
печін ки, селезінки, лім фатичних вузлів. Мік ро скопічно 
пухлино подібні ґранульоматозні розростання склада-
ються із гістіоцитів із домішкою лімфоцитів, плазма-
тичних клі тин, еозинофільних лейкоцитів. Характерна 
наявність великої кількості ксантомних (часто – ґіґант-
ських багатоядерних) клі тин-макрофаґів з пінистою ва-
куолізованою за рахунок накопичення холестерину і хо-
лестеринестерів цитоплазмою. Клінічно проявляється 
нецукровим діабетом, екзофтальмом, болями в кістках, 
деструкцією кісток, ураженнями шкіри.

ХЕНЕ (O. HOEHNE) СИМПТОМ – скорочення 
матки зупиняються і не від новлюються навіть після вве-
дення пі туїтрину; ознака розриву матки.

ХЕНЕЛЯ (H. HAENEL) СИМПТОМ – хворий не 
відчуває болю навіть при сильному тиску на очні яблу-
ка (серолоґічні реакції на сифіліс позитивні); можлива 
ознака спинної сухотки.

ХЕННЕРА (K. HENNER) СИМПТОМ – при ходь-
бі спостерігається ретропульсія, що поступово підси-
люється і закінчується падінням хворого; ознака пух-
лини лобної частки головного мозку.

ХЕННІНҐА (HENNING) СИМПТОМ – біль під 
грудьми при наповненні шлунка повітрям під час ґаст-
роскопії; ознака ґастриту.

ХЕНЧА – РОЗЕНБЕРҐА (HENCH – ROSENBERG) 
СИНДРОМ – див.: Па лі дромний ревматизм.

ХЕРЖМАНСЬКОГО – ПУДЛАКА (F. HERMAN-
SKY – P. PUDLAK) ХВОРОБА – спадкове (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) захворювання, 
що належить до групи тромбоцитопатій. Характери-
зується порушенням структури і функції тромбоцитів, а 
також альбінізмом і відкладенням цероїдопо дібного піґ-
менту в кістковому мозку. Патолоґія тромбоцитів зумо-
влена відсут ністю або різким зменшенням вмісту в них 
щільних ґранул, що призводить до порушення аґрегації 
тромбоцитів і утворення клітинних тромбів у пошкод-
жених кровоносних судинах, розвитку під вищеної кро-
воточивості.

ХЕРІНҐА (E. HERING) СИМПТОМ – слабкий 
дзизкучий шум, що вислуховується над нижнім кінцем 
груднини від разу ж після зупинки серцевої діяльності; 
ознака смерті.

ХЕРКСХЕЙМЕРА (K. HERXHEI MER) ХВОРО-
БА – див.: Акродерматит атрофічний хронічний.

ХЕРЛЕЙНА – ВЕБЕРА (H. HÖR LEIN – G. WE-
BER) СИНДРОМ – спадкова метгемоґлобінемія. З ди-
тинства роз вивається загальний ціаноз коричнювато-
сіруватого кольору; у крові виявля ється типовий метге-
моґлобін. Рано розвивається атеросклероз. Інколи поєд-

нується із цукровим діабетом, бронхіальною астмою та 
ожирінням.

ХЕРЛЕЙНА (H. HÖRLEIN) МЕТГЕМОҐЛОБІ-
НЕМІЯ – див.: Херлейна – Вебера синдром.

ХЕРЛІТЦА (G. HERLITZ) ЗЛОЯКІСНИЙ ВРОД-
ЖЕНИЙ БУЛЬОЗНИЙ ЕПІДЕРМОЛІЗ – див.: Епі-
дермоліз бульозний вроджений.

ХЕРЛІТЦА (G. HERLITZ) СИНДРОМ – див.: Епі-
дермоліз бульозний вроджений (3).

ХЕРМАНА (E. HERMAN) СИМПТОМ (1) – при 
штриховому подразненні підошви спостерігається 
тонічне згинання пальців ступні; ознака ураження лоб-
них часток головного мозку.

ХЕРМАНА (E. HERMAN) СИМПТОМ (2) – при 
пасивному нахилі голови вперед у хворого, що лежить 
на спині з випрямленими ногами, спостеріга ється роз-
гинання великих пальців ступ ні; ознака туберкульозно-
го менінґоенцефаліту.

ХЕРМАНА (E. HERMAN) СИМПТОМ (3) – при 
спробі досліджуючого зігнути в кульшовому суглобі но-
гу хворого, яка випрямлена в колінному суглобі, спос-
терігається розгинання великого пальця ступні; ознака 
менінґіту.

ХЕРМАНА (E. HERMAN) СИМПТОМ (4) – ви-
никнення звуку ляскання при ударі по п’ятковому (ахіл-
ловому) сухожилку; ознака ранньої стадії зниження 
ахіллового рефлексу при попереково-крижовому ради-
куліті.

ХЕРМАНА (E. HERMAN) СИНДРОМ – посттрав-
матичний нейроваскулярний симптомокомплекс, який 
переважно спостерігається при закритих травмах че-
репа: різні пірамідні й екстрапірамідні порушення, ар-
теріальна гіпертензія, розлади психіки і мовлення, ва-
зоґенний мармуровий ціаноз.

ХЕРМАНА – АҐІЛАРА – ЗАКСА (CH.J. HER-
RMAN – M. J. AGUILAR – O. W. SACKS) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових (успадкування за аутосом-
но-домінантним типом) аномалій: фотоміо клонія, при-
глухуватість або глухота внаслідок аномалій розвитку 
внутрішнього вуха, цукровий діабет; периферійна ней-
ропатія; діабетична нефропатія або пієлонефрит; ран-
нє старече слабоумство; гіперґлікопротеїдемія, гіпер-
мукопротеїдемія; гіпераланінурія, гіперлейцинурія, гі-
первалінурія.

ХЕРМАНСЬКОГО (F. HERMANSKY) СИНД-
РОМ – див.: Херманського – Пудлака синдром.

ХЕРМАНСЬКОГО  – ПУДЛАКА  (F.  HER-
MANSKY – P. PUDLAK) СИНДРОМ – спадкове (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним типом) поєднання 
альбінізму і псевдогемофілії.

ХЕРНІҐА – ЛОММЕЛЯ (HERNIG – LOMMEL) 
СИМПТОМ – дихальна аритмія в підлітків та юнаків; 
ознака лабільності веґетативної нервової системи.

ХЕРРЕНШВАНДА (F. HERRENS CHWAND) СИН-
ДРОМ – гетерохромія райдужної оболонки внаслідок 
ураження симпатичного нерва.

ХЕРСТА (E. W. HURST) ХВОРОБА – див.: Енце-
фаліт гемораґічний первинний гострий.
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ХЕРТВІҐА – ВЕЙЄРСА (P. HERT WIG – H. WEY-
ERS) СИНДРОМ – спадкові (успадкування за ауто-
сомно-рецесивним типом) мезодермальні порушен-
ня: оліґодактилія, аплазія ліктьової кістки, згинальний 
анкілоз ліктьового суглоба, лі тальні перетинки (пте-
ригії); «заяча губа», «вовча паща»; аномалії груднини 
і нирок.

ХЕРТОҐА (E. L. C. HERTOGHE) СИМПТОМ – 
випадіння волосся на периферійних ділянках брів; мож-
лива ознака алерґічного діатезу.

ХЕРТЦЕЛЯ (HERTZEL) СИМПТОМ – якщо на-
класти джгути на обидві ноги і одну руку, то артеріаль-
ний тиск на іншій руці в здорової людини під німається 
на 5 мм рт. ст.; при атеросклерозі судин тиск піднімаєть-
ся на 50 мм рт. ст. і більше; ознака атеросклерозу.

ХЕРУВІЗМ – родинно-спадкове захворювання, яке 
успадковується як по лінії матері, так і по лінії бать-
ка. При Х. спостерігається формування мезодермаль-
них структур, а також втягнення в процес похідних ек-
тодерми. У щелепах з’являються вогнища незрілої кіст-
кової тканини з вираженими процесами остео кластичної 
резорбції й остеоґенезу. Для Х. характерне симетричне 
ураження верх ньої і нижньої щелеп. Обличчя хворого 
за рахунок двобічних випинань у пе редньобокових від-
ділах набуває неначе надутого, маскоподібного вигляду, 
носогубні складки згладжені, міміка порушена. Погляд 
спрямований вгору. Характерним для Х. є аномалії фор-
мування і розміщення зубів, затримка їх прорізування. 
До 14–17 років обличчя хворого, як правило, набуває 
звичайного вигляду.

ХЕРФОРТА – ЛЕТОШНИКА (K. HER FORT – 
V. LETOSNIK) СИМПТОМ – у крові спостерігаєть-
ся нейтрофільний лейкоцитоз одночасно з абсолютною 
лімфопенією; можлива ознака гострого панкреатиту. 

ХЕСЛІНА (HÖSSLIN) СИМПТОМ – ознака істе-
ричного паралічу: тривале згинання паралізованої гоміл-
ки, яке виникає після того, як розгиначам був заподіян-
ний і потім раптово усунутий сильний опір.

ХЕССЛЕРА (HÄSSLER) СИНДРОМ – спадковий 
(можливе аутосомно-домінантне успадкування) спон-
танний асептичний некроз вертлужної западини тазо-
вої кістки.

ХЕХТА (A. HECHT) СИМПТОМ – легкий щипок 
шкіри викликає появу дрібних крововиливів; ознака 
крихкості кровоносних судин.

ХИМЕРИ – багатоклітинні орґанізми, тіло яких 
складається із ґенетично різних клітин, що належали 
різним індивіду умам. Штучне створення і вивчення 
Х. використовується в ґенетичних, імунолоґічних та ін-
ших дослідженнях.

ХІАЗМА – див.: Зорове перехрестя.
ХІАЗМАЛЬНИЙ СИНДРОМ – див.: Хіазми син-

дром.
ХІАЗМИ СИНДРОМ – випадіння полів зору при 

ураженні зорового перехрестя.
ХІҐОУМЕНАКІСА (G. HIGOUME NAKIS) СИМ-

ПТОМ – потовщення груднинного кінця правої ключиці 
(гіпер остоз); ознака раннього вродженого сифілісу.

ХІКСА (J. B. HICKS) СИМПТОМ – «переміжні» 
скорочення матки, починаючи з ІІІ місяця вагітності; 
симптом часто спостерігається також при пухлинах мат-
ки.

ХІЛ- (хіло-, -хілія; грец. chylos – сік, молочний сік, 
хілус) – частина складних слів, яка означає «такий, що 
належить до лімфи, містить лімфу», «такий, що нале-
жить до шлункового соку».

ХІЛАДЕНЕКТАЗІЯ – розширення лімфатичних 
судин і збільшення лімфатичних вузлів при порушен-
ні лімфовідтоку.

ХІЛАДЕНЕКТАЗІЯ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНА – див.: 
Інтестинальна ліподистрофія.

ХІЛАЙДІТІ (D. CHILAIDITI) СИНДРОМ – ано-
малія розміщення товстої (часто і тонкої) кишки: правий 
вигин ободової кишки розміщений між діафраґмою і пе-
чінкою. Клінічні прояви виражені не завжди – можуть 
спостерігатися болі у верхній частині живота, які нарос-
тають вдень і припиняються вночі; інколи – анорексія, 
запори, скупчення ґазів.

ХІЛАНҐІОМА – див.: Лімфанґіома.
ХІЛДЖЕРА (J. A. HILGER) СИНДРОМ – нейро-

веґетативні розлади в зоні васкуляризації сонної артерії: 
сильний нападоподібний однобічний біль у потиличній 
ділянці, який інколи супроводжується розладами ков-
тання.

ХІЛЕКТАЗІЯ – стійке розширення лімфатичних су-
дин.

-ХІЛІЯ – див.: Хіл-.
ХІЛЛА (L. E. HILL) СИМПТОМ – див.: Хілла – 

Тесьє симптом.
ХІЛЛА – ТЕСЬЄ (L. E. HILL – P. TES SIER) СИМ-

ПТОМ – систолічний тиск на нижніх кінцівках вищий, 
ніж на верхніх; ознака абдомінального аортиту і недо-
статності аортальних клапанів.

ХІЛЛА – ФЛЕКА (L. E. HILL – M.W. FLACK) 
СИМПТОМ – див.: Хілла – Тесьє симптом.

ХІЛО- – див.: Хіл-.
ХІЛОВА (К. Л. ХИЛОВ) СИМПТОМ – легка ра-

нимість зовнішнього слухового проходу при звичайно-
му туалеті; можлива ознака отосклерозу.

ХІЛОМІКРОН – частинка нейтрального жиру діа-
метром біля 1 мкм.

ХІЛОМІКРОНЕМІЯ – підвищений вміст у крові 
хіломікронів.

ХІЛОПЕРИКАРД – накопичення лімфи в порож-
нині перикарда.

ХІЛОПЕРИТОНЕУМ – накопичення лімфи в че-
ревній порожнині.

ХІЛОПІОПНЕВМОТОРАКС – накопичення в 
плевральній порожнині лімфи, гною і повітря.

ХІЛОСТАЗ – застій лімфи в лімфатичних суди-
нах.

ХІЛОТОРАКС – накопичення лімфи в плевральній 
порожнині. Основною причиною Х. є дефект у стінці 
грудної протоки. Клінічні прояви Х. зумовлені в основ-
ному стискуванням легені і зміщенням середостіння із 
симптомами дихальної недостатності.
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ХІЛОТРОПНІ СУМІШІ – див.: Азео тропні су-
міші.

ХІЛОЦЕЛЕ СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА – кіста в 
загальній оболонці яєчка і сім’яного канатика, що міс-
тить лімфу.

ХІЛУРІЯ – наявність лімфи в сечі; сеча набуває ко-
льору розведеного молока; зустрічається при філяріа-
тозі, що призводить до патолоґічного сполучення між 
лімфатичними і сечовими шляхами.

ХІМІК-АНАЛІТИК – посада в аптеці; до посадо-
вих обов’язків входить контроль за виконанням фарма-
цевтичного режиму, перевірка концентратів, заготовок і 
ліків, які виготовляються в аптеці; проведення консуль-
тацій з питань, що виникають у процесі роботи; вико-
нання якісного і кількісного аналізу ліків.

ХІМІО- (хемі-, хемо-; лат. chymia, від грец. chymeia, 
chēmeia – мистецтво плавити метали) – частина склад-
них слів, яка означає належність до хімії, до хімічних 
елементів та сполук.

ХІМІОКАУСТИКА – руйнування патолоґічно змі-
нених тканин внаслідок дії на них аґресивними хіміч-
ними сполуками.

ХІМІОПРОФІЛАКТИКА – застосування хіміоте-
рапевтичних засобів для дії на збудників інфекційних 
захворювань; Х. застосовується в трьох загальних ви-
падках: 1) для попередження зараження екзоґенними па-
тоґенами; 2) для попередження поширення резидентної 
мікро флори з одних ділянок орґанізму в інші, у нормі 
стерильні; 3) для попередження розвитку захворювань 
при латентних інфекціях.

ХІМІОПРОФІЛАКТИКА АНТИМІКРОБНА – 
див.: Хіміопрофілактика.

ХІМІОРЕЦЕПТОРИ – див.: Хеморецептори.
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ІНДЕКС – відношення 

мінімально ефективної дози хіміотерапевтичного засобу 
до максимально переносної дози; показник широти те-
рапевтичної дії хіміотерапевтичного засобу.

ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ – 
лікарські засоби, що вибірково пригнічують в орґанізмі 
людини розвиток і розмноження збудників інфекційних 
захворювань та інвазій, проліферацію злоякісних клітин 
в орґанізмі або руйнують пухлинні клітини.

ХІМІОТЕРАПІЯ – лікування хіміотерапевтичними 
лікарськими засобами, що вибірково діють на збудників 
захворювань, а також на клітини пухлин.

ХІМІОТЕРАПІЯ ПУХЛИН – застосування з ліку-
вальною метою при злоякісних пухлинах лікарських 
засобів, які мають здатність гальмувати проліферацію 
пухлинних клітин або незворотно пошкоджувати їх.

ХІМІЧНА ПАТОЛОҐІЯ – див.: Клі нічна біохімія.
ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ – складові частини речови-

ни, побудовані з атомів з однаковими електричним заря-
дом ядра і електронними оболонками.

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ – перетворення хімічних еле-
ментів або їх сполук, що супроводжується утворенням 
нових сполук. 

ХІМІЯ – наука, що вивчає склад, будову, перетво-
рення та властивості речовин.

ХІМОЗИН – протеолітичний фермент, що містить-
ся в травному соку четвертого шлунка молодих жуйних 
тварин; ви кликає зсідання молока.

ХІМОТРИПСИН – протеолітичний фермент, що 
утворюється в кишечнику людини та тварин під впли-
вом трипсину з проферменту хімотрипсиноґену, який 
синтезується в підшлунковій залозі. Х. розщеплює біл-
ки їжі до низькомолекулярних пептидів і окремих амі-
нокислот; каталізує гідроліз пептидних зв’язків, утво-
рених карбоксильною групою тирозину, триптофану і 
фенілаланіну.

ХІМУС – вміст тонких кишок, що являє собою 
суміш травного вмісту шлунка з підшлунковим і киш-
ковим соками, а також з жовчю.

ХІНА – див.: Хінін.
ХІНІН – алкалоїд кори хінного дерева; лікарський 

препарат. Солі Х. застосовують як протималярійний і 
жарознижуючий засоби, для зменшення збудливості 
міокарда та для стимуляції пологової діяльності.

ХІНОЛОНИ – група бактерицидних препаратів, ме-
ханізм дії яких полягає в інґібіції ДНК-ґірази. До Х. на-
лежать налідиксова кислота, циноксацин та фторхіноло-
ни. Налідиксова кислота та циноксацин діють тільки на 
представників родини Enterobacteriaceae і неефективні 
до ґрампозитивних бактерій, Rseudomonas aeruginosa, 
анаеробних мікроорґанізмів. Фторхінолони набагато 
ефективніші проти представників Enterobacteriaceae, 
вони також діють на стафілококи, P. aeruginosa та на де-
які стрептококи, але не на анаеробні мікроорґанізми. 
Застосовуються при інфекційних захворюваннях сечо-
вих шляхів. Фторхінолони ефективні при бактеріаль-
них простатитах і діареї, а також при ґонореї та м’якому 
шанкрі. Тяжкі побічні ефекти для Х. не характерні.

ХІОНОФОБІЯ – нав’язлива боязнь снігу.
ХІР- – див.: Хейро-.
ХІРІЯ- – див.: Хейро-.
ХІРО- – див.: Хейро-.
ХІРОПРАКТИКА – метод лікування ряду захворю-

вань хребта шляхом впливу на його суглоби, а також на 
м’язи спини за допомогою певних ручних прийомів.

ХІРОСКОПІЯ – вивчення індивідуальних особли-
востей будови шкіри долоневої поверхні кисті з метою 
ідентифікації особи.

ХІРТЦА (М. М. HIRTZ) СИМПТОМ – хворий мо-
же заснути тільки сидячи, обхопивши коліна руками; 
можлива ознака ексудативного перикардиту.

ХІРУРҐ – лікар-фахівець з хірурґії. 
ХІРУРҐІЧНА ОБРОБКА РАН – оперативне втру-

чання, яке полягає в широкому розрізуванні рани, зу-
пинці кровотечі, висіканні нежиттєздатних тканин, ви-
даленні чужорідних тіл, вільних кісткових уламків, зсід-
ків крові з метою профі лактики ранової інфекції і ство-
рення сприятливих умов для загоювання рани.

ХІРУРҐІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТА РІЙ – сукупність 
інструментів, пристроїв, призначених для виконання 
хірурґічної операції.

ХІРУРҐІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИНЦИПИ – 
1) принцип анатомічної доступності, у відповідності 



1109 ХІРУРҐІЯ – ХЛОР

з яким операція може бути виконана анатомічно і не 
призводить до смерті хворого; 2) принцип фізіолоґіч-
ної дозволеності – операція повинна створювати умови 
для життя хворого; 3) принцип технічної можливості – 
ризик оперативного втручання не повинен перевищува-
ти ризик самої хвороби; 4) принцип юридичної дозволе-
ності – будь-яка операція повинна виконуватися з дозво-
лу хворого або близьких, її виконання повинно обґрун-
товуватися діючими законами; 5) принцип моральної чи 
етичної дозволеності – оперативне втручання не повин-
но порушувати моральні, етичні і релігійні переконання 
хворого та суспільства. 

ХІРУРҐІЯ – галузь клінічної медицини, що вивчає 
захворювання, основним методом лікування яких є опе-
ративне втручання.

Х. АБДОМІНАЛЬНА – розділ хірурґії, що вивчає 
хвороби і травми орґанів черевної порожнини та розроб-
ляє методи їхнього оперативного лікування.

Х. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА – розділ хірурґії, що 
розробляє методи відновлення анатомічної цілісності, 
форми та функції пошкоджених орґанів і тканин.

Х. ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВА – розділ хірурґії та 
військової медицини, що вивчає патолоґію бойових 
пошкоджень, їх діаґностику, клінічний перебіг і методи 
лікування, а також орґанізацію хірурґічної допомоги по-
раненим і хворим на етапах медичної евакуації.

Х. ГНІЙНА – розділ хірурґії, що вивчає хвороби, які 
характеризуються гнійним запаленням, та розробляє ме-
тоди їхнього оперативного лікування.

Х. ГРУДНА – див.: Х. торакальна.
Х. ДИТЯЧА – розділ хірурґії, що розробляє методи 

діаґностики і оперативного лікування хвороб та травм 
у дітей.

Х. ЗАГАЛЬНА – розділ хірурґії, що вивчає загальні 
закономірності та принципи застосування хірурґічних 
методів лікування.

Х. ОПЕРАТИВНА – розділ хірурґії, що вивчає та 
розробляє конкретні хірурґічні прийоми та доступи.

Х. ПЛАСТИЧНА – див.: Хірурґія відновлювальна.
Х. РЕКОНСТРУКТИВНА – див.: Хірурґія віднов-

лювальна.
Х. СЕРЦЕВО-СУДИННА – розділ хірурґії, що вив-

чає етіолоґію і патоґенез захворювань серцево-судинної 
системи, основним методом лікування яких є оператив-
не втручання, розробляє питання їхньої діаґностики і 
хірурґічного лікування.

Х. ТОРАКАЛЬНА – розділ хірурґії, що вивчає хво-
роби і травми грудної клітки та орґанів грудної порож-
нини і розробляє питання їхньої діаґностики та хірурґіч-
ного лікування.

Х. ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА – розділ хірурґії, що 
вивчає хвороби і травми щелеп та обличчя і розробляє 
питання їхнього хірурґічного лікування.

ХІРШБЕРҐА (L. K. HIRSCHBERG) СИМПТОМ – 
хворому, що лежить, подразнюють шкіру підошви по її 
внутрішньому краю; при центральних паралічах спос-
терігається підошовне згинання і поворот ступні до се-
редини.

ХІТИНЕКТОМІЯ – див.: Ехінококектомія.
ХІТРОВА (Ф. М. ХИТРОВ) СИМПТОМ – озна-

ка звичного вивиху в плечовому суглобі: при відтягу-
ванні приведеного плеча донизу збільшується відстань 
між акроміальним відростком і великим горбиком плеча 
внаслідок атрофії дельтоподібного м’яза.

ХЛАМІДІЇ (CHLAMYDIA) – обліґатні внутрішнь-
оклітинні паразити, що мають характерний цикл розвит-
ку в цитоплазматичній вакуолі еукаріотної клітини-ха-
зяїна, який полягає в зміні веґетативних неінфекційних 
клітин, що репродукуються (ретикулярних тілець), і спо-
роподібних інфекційних клітин (елементарних ті лець), 
що забезпечують виживання в оточуючому середовищі. 
Вважається, що Х. ближчі до бактерій, тому що містять і 
ДНК і РНК, мають клітинну стінку (хі мічно вона схожа 
з оболонкою ґрамнеґативних бактерій) і рибосоми, доб-
ре ростуть у жовтковому мішку курячих ембріонів, чут-
ливі до тетрациклінів, еритро міцину та деяких фторхі-
нолонів. В єдиній родині Chlamydiaceae, що містить 1 
рід Chla mydia, розрізняють 3 види – Ch. psittaci; Ch. 
pneumoniae; Ch. trachomatis (включає 15 серотипів); се-
ротипи А, В, Ва і С є збудниками трахоми; серотипи від 
D до К спричинюють захворювання, які передаються 
статевим шляхом (серотипи D, E i F виділяються із ста-
тевих шляхів у 70 % хворих); серотипи L1 i L2 – пахо-
вий лімфо ґранульоматоз, L3 – пневмоніт у мишей; Ch. 
tra chomatis – найчастіша причина захворювань, які пере-
даються статевим шляхом; вони спричинюють у люди-
ни трахому, паратрахому, паховий лімфоґранульо матоз, 
уроґенітальні хламідіози – уретрит і цервіцит, пельвіо-
перитоніт, перигепатит; уроґенні артрити, а також оч-
ні, респіраторні та інші інфекції в новонароджених та 
дітей; хворобу Рейтера в осіб з гаплотипом HLA-B27; 
Ch. psittaci об’єднує збудників хвороб тварин – орні тозу, 
ензоотичних абортів, пневмоній, поліартритів, ґастроен-
теритів, менінґоенцефалітів, кон’юнктивітів, які можуть 
передаватися людині.

ХЛОАЗМА – гіперпіґментація шкіри у вигляді жов-
тувато-коричневих плям. У па тоґенезі Х. мають значен-
ня порушення гормональної активності (гіпофізу, стате-
вих залоз, щитоподібної залози, надниркових залоз), які 
спостерігаються у вагітних, а також у жінок у клімакте-
ричному періо ді чи з порушеннями функції яєчників. 

ХЛОАЗМА НАВКОЛОРОТОВА ДІВ ЧАЧА – див.: 
Еритроз піґментний навколоротовий.

ХЛОР- (хлоро-, -хлор-; грец. chlôros – зеленува-
то-жовтий, блідо-зелений; Chlorum – хлор) – частина 
складних слів, яка означає «зелений», «такий, що міс-
тить хлор або хлориди».

-ХЛОР- – див.: Хлор-.
ХЛОР – Cl; хімічний елемент VІІ групи періодичної 

системи Менделєєва; належить до галоґенів; природ-
ний Х. складається із двох стабільних ізотопів з масо-
вими числами 35 (75,77 %) і 37 (24,23 %); відомі 9 його 
радіоактивних ізотопів з масовими числами від 32 до 41 
і два ізомери; Х. є головним аніоном позаклітинної рі-
дини; у нормі його рівень у плазмі крові становить 95–
108 ммоль/л; в орґанізм надходить з їжею, з продукта-
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ми, багатими на сіль; добова потреба дорослої людини в 
іонах Cl- становить біля 215 ммоль; значною мірою ме-
таболізм та фізіолоґічна функція хлоридів визначаєть-
ся обміном натрію та гідрокарбонатних йонів (НСО3); 
важлива роль Х. в підтриманні осмолярності плазми та 
реґуляції кислотно-основного стану крові; Х. належить 
до сильнодіючих отруйних речовин з переважним ура-
женням орґанів дихання; Х. знижує неспецифічну ре-
зистентність орґанізму, порушує окислювально-віднов-
лювальні процеси, причинює гіпоксію, знижує резерв 
сурфактанту у великих альвеолоцитах, сприяє переходу 
гострого запалення у хронічне на базі таких змін, як абс-
цедування, утворення бронхоектазів, карніфікації та де-
формації бронхів; отруєння Х. зумовлює низку респіра-
торних синдромів: гострий ларинґіт, трахеобронхіт, ток-
сичний набряк легень, гостру дифузну інтерстиціальну 
пневмонію (гостру хімічну пневмопатію), вторинну ін-
фіковану хімічну пневмонію, конгестивний ателектаз та 
гостру респіраторну недостатність; після гострих ура-
жень Х. можуть розвиватися пізні ускладнення: хроніч-
ний бронхіт, легеневий склероз та емфізема легень.

ХЛОРАЛІЗМ – токсикоманія, яка характеризується 
зловживанням хлоралгідратом.

ХЛОРАЛОМАНІЯ – див.: Хлоралізм.
ХЛОРАНЕМІЯ – див.: Анемія залізодефіцитна.
ХЛОРИСТОВОДНЕВА КИСЛОТА – див.: Соля-

на кислота.
ХЛОРЛЕЙКЕМІЯ – див.: Хлорлейкоз.
ХЛОРЛЕЙКОЗ – форма мієлобластного лейкозу, 

який зустрічається в дитячому і юнацькому віці; харак-
теризується наявністю в кістковому мозку, лімфатичних 
вузлах та деяких внутрішніх орґанах лейкозних інфіль-
тратів зеленого кольору. 

ХЛОРНЕ ВАПНО – суміш Ca(OCl)2, CaCl2, 
Ca(OH)2 та кристалізаційної води; Х. в. має бактерицид-
ні, віруліцидні, фунґіцидні, спороцидні та ларвіцидні 
властивості; застосовується як дезінфікуючий та інсек-
тицидний засіб, а також для деґазації та відбілювання.

ХЛОРО- – див.: Хлор-.
ХЛОРОДОНТІЯ – зеленуватий відтінок молочних 

зубів; спостерігається в дітей, які перенесли жовтяницю 
новонароджених у тяжкій формі.

ХЛОРОЗ ЕГИПЕТСЬКИЙ – див.: Анемія анкіло-
стомна.

ХЛОРОЗ ПІЗНІЙ – залізодефіцитна анемія в жінок, 
старших 30 років, яка, звичайно, виникає внаслідок кро-
вотеч (частіше маткових); клінічно проявляється ознака-
ми атрофії слизової оболонки порожнини рота і страво-
ходу, випадінням волосся, викривленням нігтів. 

ХЛОРОЗ РАННІЙ – залізодефіцитна анемія в дів-
чат, яка розвивається в період статевого дозрівання; 
клінічно проявляється блідістю шкіри з зеленуватим 
відтінком, оліґоменореєю, зміною смаку.

ХЛОРОЗ ЮВЕНІЛЬНИЙ – див.: Хлороз ранній. 
ХЛОРОМА – див.: Хлорлейкоз.
ХЛОРОПСІЯ – порушення зору, яке характери-

зується тим, що оточуючі предмети здаються забарвле-
ними в зелений колір.

ХЛОРОТОЇД – аліментарна залізоде фіцитна анемія 
в грудних дітей. 

ХЛОРОФІЛ – зелений піґмент рослин, за участю 
якого відбувається фотосинтез; міститься в хлороплас-
тах вищих рослин і в хроматофорах нижчих рослин.

ХЛОРОФОРМОМАНІЯ – вид токсикоманії, який 
характеризується зловживанням хлороформом у вигляді 
його інґаляцій або пиття.

ХЛОРУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ – спосіб знезара-
ження води хімічними речовинами, що містять хлор.

ХМАРИНКА РОГІВКИ – невелике напівпрозоре 
рубцеве помутніння рогівки, яке невидиме неозброєним 
оком, але виявляється методом бокового освітлення або 
при біомікроскопії. 

ХМІЛЬ ЗВИЧАЙНИЙ (HUMULUS LUPULUS L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини конопляних. 
Стебло витке, листки довгочерешкові, три- п’ятилопатеві. 
Квітки тичинкові, з п’ятироздільною або п’ятилистою зе-
леною чи білуватою оцвітиною, зібрані в рідкі пазуш-
ні волотисті суцвіття. Жіночі квітки зібрані в головчасті 
колоски. Плоди, оцві тини і покривні листки біля осно-
ви мають жовті залози. Цвіте в липні-серпні. Росте у во-
логих чагарниках, лісах, ярах, поблизу річок, на узліссі. 
Дія: заспокійлива, антисептична, знеболююча.

ХОАНИ (CHOANAE) – отвори, які сполучають по-
рожнини носа і носової частини глотки.

ХОБОТКА СИМПТОМ – тонічне скорочення 
м’язів навколо рота, при якому губи постійно витягнуті 
вперед; ознака кататонії.

ХОБОТКОВИЙ РЕФЛЕКС – рефлекси орального 
автоматизму, що проявляються, головним чином, випи-
нанням губ.

ХОДА – сукупність ознак, що характеризують при-
родне самостійне пересування людини.

Х. АКІНЕТИЧНО-РИҐІДНА – Х., яка виникає 
внаслідок ураження екстрапірамідної системи і спос-
терігається при паркінсонізмі різної етіолоґії та хво-
робі Вільсона – Коновалова; характерна поза хво рого 
(поза людини, що просить), зумовлена риґідністю пев-
них м’язових груп: голова і тулуб нахилені вперед, ру-
ки приведені до тулуба, зігнуті в ліктьових суглобах, 
кисті зігнуті, ноги напівзігнуті; для переборювання за-
гальної скутості ходьба часто починається з топтання на 
місці, хворі рухаються дріб ними кроками зі схильністю 
до пришвидшення і явищами пропульсії, латеропульсії, 
ретропульсії (неможливість одразу зупинитися при русі 
відповідно вперед, убік, назад); при ходьбі відсутні спів-
дружні рухи руками; в окремих випадках характер Х. а.-
р. може змінюватися внаслідок парадоксальних кінезій: 
підсилюється рухливість хворих, вони випрямляються, 
ходять широким кроком, міняють позу; через короткий 
проміжок часу повертається попередній тип Х.

Х. АСИНЕРҐІЧНА – Х. з порушенням співдружніх 
рухів тулуба та ніг; характеризується поштовхоподібним 
від хиленням тулуба назад при кожному кроці; спостері-
гається при ураженні черв’яка мозочка.

Х. АТАКТИЧНА – Х., яка спостерігається при захво-
рюваннях, що супроводжуються розладом координації 
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рухів; Х. залежно від локалізації патолоґічного вогнища 
має специфічні особливості; при ураженні лобних час-
ток, червоних ядер та мозочка вона стає невпевненою, 
хиткою, з розмашистим виносом ніг, коливанням тулуба 
з боку в бік; при однобічному ураженні лобної частки го-
ловного мозку хворий під час ходьби нахиляється в бік, 
протилежний локалізації вогнища ураження

ХОДА ГЕМІПЛЕҐІЧНА – Х., яка формується у 
хворих після церебральних інсультів; внаслідок того, 
що на боці геміплеґії нога розігнута у всіх суглобах, по-
довжена, а ступня зігнута і повернута досередини, хво-
рий при ходьбі, виносячи випрямлену ногу вперед, опи-
сує ступнею півколо назовні («косить ногою»); при цій 
Х. характерна особлива позиція рук: надпліччя опуще-
но, плече приведено до тіла, передпліччя зігнуте в лік-
тьовому суглобі, проноване, кисть та пальці напівзіг-
нуті, що характерно для пози Верніке – Манна.

Х. КАЧИНА – вид паралітичної Х., яка спостері-
гається при парезі або паралічі м’язів поясу нижніх 
кінцівок (глибоких м’язів таза); черево випнуте вперед, 
верх ня частина тулуба розігнута, таз почергово перева-
люється в бік, протилежний винесеній нозі.

Х. КІНСЬКА – вид Х. півнячої при двобічному ура-
женні малоґомілкового нерва.

Х. КОСАРЯ – див.: Х. геміплеґічна.
Х. ЛЕЛЕКИ – Х., яка характеризується надмірним 

згинанням стегон і високим підніманням ступнів, що 
відвисають; спостерігається при атрофії м’язів дисталь-
них відділів ніг.

Х. ЛИСЯЧА – Х., яка характеризується постанов-
кою ступнів на одну лінію; спостерігається при уражен-
ні лобних часток головного мозку.

Х. ЛЯЛЬКОВА – Х., яка характеризується дрібни-
ми кроками без спів дружніх рухів руками із застиглим 
положенням тулуба та голови; спостерігається при пар-
кінсонізмі.

Х. МОЗОЧКОВА – Х., яка характеризується широко 
розставленими ногами та розхитуванням тулуба; спостері-
гається при статико-локомоторній мозочковій атаксії.

Х. ПАРАЛІТИЧНА – Х., яка виникає внаслідок 
ураження периферійного мотонейрона, який супровод-
жується в’ялим паралічем або парезом м’язів нижніх 
кінцівок; спостерігається при поліневропатії, гострому, 
підгострому поліомієліті, міопатії та інших захворюван-
нях; розріз няють кілька видів паралітичної Х.: півнячу, 
п’яткову, качину та ін.

Х. ПАРЕТИЧНА – див.: Х. паралітична.
Х. ПЕРОНЕАЛЬНА – див.: Х. півняча.
Х. ПІВНЯЧА – вид паралітичної Х., яка зустрічаєть-

ся у хворих з в’ялим паралічем і парезом, головним чи-
ном, м’я зів розгиначів ступні та пальців, що виникає 
внаслідок ураження загального малоґомілкового нерва; 
у результаті слабкості м’язів розгиначів ступня від висає 
вниз і при ходьбі зачіпає землю; щоб уникнути цього, 
хворі при кожному кроці, компенсуючи цей дефект, ви-
соко піднімають і викидають вперед ногу, сильно згина-
ючи її в колінному та кульшовому суглобах, потім нога 
з характерним звуком опускається на підлогу.

Х. П’ЯНОГО – див.: Х. мозочкова.
Х. П’ЯТКОВА – вид паралітичної Х., яка спостері-

гається при в’ялому паралічі м’язів, що іннервуються 
великогомілковим нервом; внаслідок слабкості м’язів 
згиначів ступні відсутнє її підошовне згинання, при 
ходьбі хворий неначе штампує підлогу п’яткою.

Х. СЕНІЛЬНА – див.: Х. стареча.
Х. СПАСТИЧНА – Х., що характеризується дріб-

ними кроками, при яких хворий із зусиллям відриває 
ноги від підлоги, згинаючи їх у колінах і чіпляючи під-
логу ступнями; спостерігається при центральних пара-
парезах.

Х. СТАРЕЧА – Х., яка характеризується дрібними 
човгаючими кроками з невпевненими, недостатньо коор-
динованими співдружніми рухами рук; спо стерігається 
в осіб старечого віку.

Х. ТАНЦЮЮЧА – Х., яка характеризується пово-
ротами або нахилом тулуба убік, закиданням голови або 
поворотами її убік, поштовхоподібним вертикальним 
переміщенням тулуба, відведенням рук, закиданням їх 
за спину; спостерігається при торсійній дистонії.

Х. ЦИРКУМДУКТУЮЧА – див.: Х. геміплеґічна.
Х. ШТАМПУЮЧА – Х., яка характеризується тим, 

що хворий високо під німає ноги і з силою б’є п’ятками 
по під лозі; спостерігається при сенситивній атаксії.

ХОДЖКІНА (T. HODGKIN) ҐРАНУЛЬОМА – гіс-
толоґічний варіант лімфо ґранульоматозу (змішано-клі-
тинний варіант). Лімфоґранульоматозна тканина харак-
теризується великим поліморфізмом; вона складається 
з лімфоїдних елементів різного ступеня зрілості, клітин 
Ходжкіна, Ріда – Штернберґа. Серед останніх зустріча-
ються ґіґантські багатоядерні клітини, що відрізняються 
деяким полі морфізмом, великою кіль кістю ядер. Багато 
еозинофілів, плазматичних клітин, фібробластів.

ХОДЖКІНА (T. HODGKIN) ЛІМФОМА – див.: 
Лімфоґранульоматоз.

ХОДЖКІНА (T. HODGKIN) САРКОМА – гісто-
лоґічний варіант лімфоґранульоматозу – варіант з при-
гніченням лім фоїдної тканини, ретикулярний тип; ха-
рактеризується переважанням клітинних елементів у 
вигляді шарів клітин Ходжкі на, клітин Ріда – Штерн-
берґа, серед яких більшість клітин різко полі морфні.

ХОДЖКІНА (T. HODGKIN) ХВОРОБА – див.: 
Лімфоґранульоматоз.

ХОДСОНА (C. J. HODSON) СИМПТОМ – якщо про-
вести по пієлоґрамі нормальної нирки лінію, що з’єднує 
верхівки всіх чашечок, то ця лінія виявиться паралельною 
до поверхні нирки, овально-опуклою, без западин і тільки 
на полюсах нирки дещо змінюється в певних межах; при 
хронічному пієлонефриті, внаслідок зморщування нирки, 
взаємовідношення цих ліній значно порушується.

ХОДЬБА – спосіб пересування людини та тварин; 
Х. є циклічним процесом і характеризується чергуван-
ням періодів опори та переносу кожної ноги, а також 
наявністю двоопорного періоду, протягом якого обидві 
ноги перебувають на опорі.

ХОДЬБА АВТОМАТИЧНА – при опорі на ноги і 
незначному нахилі тулуба вперед виникають рухи, що 
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нагадують ходьбу; у дітей у віці до 3 місяців є фізіо-
лоґічним рефлексом, у більш старшому віці – симптом 
дитячого церебрального паралічу.

ХОЙПАХА (HEUPACH) СИМПТОМ – широкі оч-
ні щілини, що складає враження витрішкуватості; мож-
лива ознака істерії. 

ХОЙСЛЕРА (G. HДUSSLER) СИМПТОМ – ознака 
випадіння драглистого ядра міжхребцевого диска: біль 
в ураженій ділянці при виконанні незвичних і швидких 
рухів.

ХОЙТЕРА (HEUTER) СИМПТОМ – біль у пле-
човому суглобі при згинанні в ліктьовому суглобі ро-
тованої до середини руки; ознака травми двоголового 
м’яза плеча.

ХОЛ- (холе-, -холія; грец. cholē – жовч) – частина 
складних слів, яка означає належність до жовчі.

ХОЛАГОГА – див.: Холекінетики.
ХОЛАЛЕМІЯ – див.: Холемія.
ХОЛАНҐІЇТ – див.: Холанґіт. 
ХОЛАНҐІОГЕПАТИТ – див.: Гепатохоланґіт. 
ХОЛАНҐІОГЕПАТОКАРЦИНОМА – див.: Гепа-

тохоланґіоцелюлярний змішаний рак.
ХОЛАНҐІОҐРАФІЯ – метод рентґенолоґічного до-

слідження жовчних проток після прямого введення в 
них рентґеноконтрастної речовини.

ХОЛАНҐІОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне форму-
вання анастомозу між печін ковою протокою і тонкою 
кишкою.

ХОЛАНҐІОКАРЦИНОМА – злоякісна пухлина пе-
чінки, яка представлена клітинами, що нагадують епі-
телій жовч них проток; зустрічається у віці 50–70 років, 
частіше локалізується в правій частці печінки.

ХОЛАНҐІОЛА – вузька міжклітинна щілина в пе-
чінковій балці, яка переходить у жовчний капіляр.

ХОЛАНҐІОЛІТ – запалення холанґіол.
ХОЛАНҐІОМА – термін (застарілий) для позначен-

ня доброякісних та злоякіс них пухлин, що розвиваються 
з епітелію внутрішньопечінкових жовчних проток.

ХОЛАНҐІОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Холанґіокар-
цинома.

ХОЛАНҐІОМАНОМЕТРІЯ – інтра операційний ме-
тод визначення тиску в жовчних протоках.

ХОЛАНҐІОСКОПІЯ – див.: Холедохоскопія.
ХОЛАНҐІОТИФ – запалення жовчних проток, 

викликане черевнотифозною паличкою.
ХОЛАНҐІОХОЛЕЦИСТОҐРАФІЯ ВНУТРІШ-

НЬОВЕННА – див.: Холе ґрафія.
ХОЛАНҐІОХОЛЕЦИСТОҐРАФІЯ ВИДІЛЬНА – 

див.: Холеґрафія.
ХОЛАНҐІОЦЕЛЮЛЯРНИЙ РАК – див.: Холанґіо-

карцинома.
ХОЛАНҐІОЦИСТОСТОМІЯ – хірурґічне форму-

вання анастомозу між печін ковою протокою і кістою 
підшлункової залози. 

ХОЛАНҐІТ – запалення жовчних проток; залежно 
від характеру перебігу розрізняють гострі та хронічні 
Х., від характеру запальних змін – Х. катаральний, гній-
ний, дифтеритичний.

ХОЛАНҐІТ СКЛЕРОЗУЮЧИЙ ПЕРВИННИЙ – 
хронічний холестатичний синдром невідомої етіолоґії, 
який харак теризується запаленням та фіброзом у внут-
рішньо- та позапечінкових протоках, що призводить до 
звуження і облітерації жовчних проток та розвитку ци-
розу; Х. с. п. найчастіше проявляється в молодих людей 
і, як правило, поєднується з запальним ураженням ки-
шечнику, особливо виразковим колітом; хвороба, звичай-
но, не має гострого початку; втомлюваність, свербіж та 
жовтяниця наростають поступово; термінальна фаза ха-
рактеризується декомпенсованим цирозом, портальною 
гіпертензією, асцитом та печінковою недостатністю.

ХОЛАТИ – солі жовчних кислот.
ХОЛЕ- – див.: Хол-.
ХОЛЕҐРАФІЯ – метод рентґенолоґічного дослід-

ження жовчних шляхів, який полягає в їх рентґеноґра-
фії у визначені строки після введення в орґанізм рентґе-
ноконтрастних речовин, що надходять із крові в печінку 
і видаляються з жовчю.

ХОЛЕҐРАФІЯ РАДІОІЗОТОПНА – радіоізотопне 
дослідження жовчних шляхів, що ґрунтується на здат-
ності печінки поглинати з крові і видаляти з жовчю де-
які гепатотрофні радіофармацевтичні препарати.

ХОЛЕДОХ- (холедохо-; грец. cholēdochus – такий, 
що містить жовч; анат. ductus choledochus – жовчна про-
тока) – частина складних слів, яка означає належність 
до загальної жовчної протоки.

ХОЛЕДОХО- – див.: Холедох-.
ХОЛЕДОХОҐАСТРОСТОМІЯ – хірурґічне фор-

мування анастомозу між загальною жовчною протокою 
і шлунком.

ХОЛЕДОХОДУОДЕНОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між загальною жовчною протокою і 
дванадцятипалою кишкою; розрізняють зов нішню (суп-
радуоденальну) і внутрішню (трансдуоденальну) Х.

ХОЛЕДОХОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між загальною жовчною протокою 
і тонкою кишкою.

ХОЛЕДОХОЄЮНОСТОМІЯ – хірурґічне форму-
вання анастомозу між загальною жовчною протокою і 
порожньою кишкою.

ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ – конкременти в загальній 
жовчній протоці; Х. є найбільш частою причиною по-
запечінкової механічної жовтяниці з потенційним роз-
витком тяжкої або летальної інфекції (холанґіт), панк-
реатиту або хронічного ураження печінки; камені за-
гальної жовч ної протоки можуть бути безсимптомними 
протягом тривалоґо часу, але можуть закупорювати тер-
мінальну частину протоки, викликаючи транзиторний 
або стійкий біль, жовтяницю та ін фекцію; симптоми 
Х. у значному ступені такі ж, як і при будь-якій формі 
механіч ної жовтяниці, зумовленої каменями, злоякісною 
пухлиною або доброякісним стенозом; при закупорці ка-
менями найбільш часто виявляється біль у череві, жов-
тяниця і температура (тріада Шарко); суб’єктивні сим-
птоми, як правило, супроводжуються характерними змі-
нами показників печінкової функції (підвищення рівня 
сироваткового білірубіну і лужної фосфатази).
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ХОЛЕДОХОЛІТОТОМІЯ – хірурґічне видалення 
каменя із загальної жовчної протоки.

ХОЛЕДОХОПЛАСТИКА – відновлювальна опера-
ція на загальній жовчній протоці.

ХОЛЕДОХОСКОПІЯ – дослідження жовчних про-
ток за допомогою спеціальних ендоскопів (холедохо-
скопів).

ХОЛЕДОХОСТОМІЯ – хірурґічне формування зов-
нішньої жовчної нориці з загальною жовчною протокою 
з використанням різних дренажів; при цьому один кі-
нець дренажа вводять через холедохотомічний отвір у 
просвіт протоки, а ін ший виводять через операційну ра-
ну чи через окремий отвір на передню черевну стінку.

ХОЛЕДОХОТОМІЯ – хірурґічний розтин стінки за-
гальної жовчної протоки; розрізняють супродуоденаль-
ну, ретродуо денальну і трансдуоденальну Х. 

ХОЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ – орґанічні речовини, до 
складу яких входять дезоксихолієва кислота в поєднан-
ні з жирними кислотами жирів їжі, що утворюються в 
кишечнику.

ХОЛЕКАЛЬЦІФЕРОЛ – жиророзчинний вітамін 
(вітамін D3); бере участь у реґуляції обміну кальцію та 
фосфору; при нестачі Х. в їжі у дітей виникає рахіт, а в 
дорослих – остео пороз, м’язові болі, парестезії; джере-
лом Х. для людини є печінка ссавців, птахів та риб.

ХОЛЕКІНЕЗ – див.: Жовчовиділення.
ХОЛЕКІНЕТИКИ – спазмолітичні засоби, які роз-

слаблюють сфінктер печінково-підшлункової ампули.
ХОЛЕЛІТИ – див.: Жовчні камені.
ХОЛЕЛІТІАЗ – див.: Жовчнокам’яна хвороба.
ХОЛЕМІЯ – накопичення в крові складових час-

тин жовчі, головним чином жовчних кислот. У розвит-
ку Х. важливу роль відіграє порушення печінково-киш-
кової циркуляції жовчних кислот, яке виникає при обту-
рації жовчних проток, і ураження паренхіми печінки.

ХОЛЕМІЯ ВРОДЖЕНА РОДИННА – див.: Жіль-
бера – Лербулле синдром.

ХОЛЕМІЯ ПРОСТА РОДИННА – див.: Жільбе-
ра – Лербулле синдром.

ХОЛЕРЕЗ – див.: Жовчоутворення.
ХОЛЕРА – гостре інфекційне захво рювання. яке ха-

рактеризується ура жен ням шлунково-кишкового трак-
ту, порушенням водно-сольового обміну і зневодненням 
орґанізму внаслідок втрати рідини і солей з калом і блю-
вотними масами. Збудник Х. – холерний вібріон Vibrio 
cholerae Pacini 1854. Розрізняють два біотипи: класич-
ний – Vibrio cholerae biovar cholerae i Ель-Тор – Vibrio 
cholerae biovar eltor. Вібріони містять термостабільні О-
антиґени (соматичні) і термолабільні Н-антиґени. Ос-
танні є груповими, а за О-антиґенами холерні вібріони 
поділяються на 3 серолоґічних типи: тип Огава (містить 
антиґенну фракцію В), тип Інаба (містить фракцію С) і 
проміжний тип Гікошима (містить обидві фракції – В і 
С). Ці серолоґічні типи спостерігаються як у класичних 
вібріонів, так і в біотипу Ель-Тор. Місце розмноження 
збудника Х. – кишечник людини. Джерелом інфекції є 
хвора людина і віб ріоносій. При Х. спостерігається віб-
ріо носійство після перенесеної хвороби, часто спостері-

гаються стерті і атипові форми, а також здорове вібріо-
носійство. Зараження відбувається при проникненні хо-
лерних вібріонів в шлунково-кишковий тракт із зараже-
ною водою або харчовими продуктами. Не виключаєть-
ся також можливість зараження при безпосе редньому 
контакті з хворим, коли збудник може бути занесений 
до рота руками, забрудненими виділеннями хворого 
або вібріоносія, а також при передачі збудників Х. му-
хами. Захворювання розвивається лише тоді, коли хо-
лерні вібріони не гинуть у кислому середовищі вмісту 
шлунка і поступають у просвіт тонкої кишки, де інтен-
сивно розмножуються внаслідок лужної реакції середо-
вища і високого вмісту продуктів розщеплення білків. 
Виникнення холерного синдрому пов’язано з наявністю 
у вібріона двох речовин: 1) ентеротоксину (холероґену) 
і 2) нейрамінідази. Інкубаційний період коливається від 
кількох годин до 5 діб (частіше 2–3 дні). За вираженістю 
клі нічних проявів розрізняють стерту, легку, серед ньої 
тяжкості, тяжку і дуже тяжку форми, що визначаєть-
ся ступенем зневоднювання орґанізму. Виділяють такі 
ступені зневоднювання: І ступінь, коли хворі втрачають 
об’єм рідини, що дорівнює 1–3 % маси тіла (стерті і лег-
кі форми); ІІ ступінь – втрати досягають 4–6 % (фор-
ма середньої тяжкості); ІІІ сту пінь – 7–9% (тяжка) і ІV 
ступінь зневоднювання з втратою більше 9 % відповідає 
дуже тяжкому перебігу. Ускладнення: гостра ниркова не-
достатність, набряк легень, повторний колапс.

ХОЛЕРЕЗ – див.: Жовчоутворення.
ХОЛЕРЕТИКИ – лікарські засоби, що стимулюють 

утворення жовчі.
ХОЛЕРИК – людина з сильним, рухливим, але не-

врівноваженим типом вищої нервової діяльності.
ХОЛЕРНИЙ ЕКЗОТОКСИН – див.: Холероґен.
ХОЛЕРНИЙ ЕНТЕРОТОКСИН – див.: Холе-

роґен.
«ХОЛЕРНІ ОКУЛЯРИ» – виражений ціаноз навко-

ло очей та западіння очних яблук, які спостерігаються 
при тяжкому зневодненні орґанізму.

ХОЛЕРОҐЕН – токсин білкової природи, який ви-
робляється холерними вібріонами; зумовлює розвиток 
діареї при холері.

ХОЛЕСТАЗ – клінічний і біохімічний синдром, який 
розвивається внаслідок порушення виділення жовчі, що 
зумовлено порушенням її вироблення печінковими клі-
тинами (внутрішньопечінковий Х.) або зупинкою току 
жовчі по жовч них протоках (позапечінковий Х.); Х від-
биває порушення процесу секреції жовчі. До факторів, 
які сприяють його розвитку, відносять порушення діяль-
ності мікросомальних гідроксилюючих ферментів, що 
призводить до утворення погано розчинних жовчних 
кислот; гальмування активності Na+, K+-АТФази, необ-
хідної для забезпечення току жовчі по канальцях; зміна 
складу і текучості мембранних ліпідів; порушення фун-
кції мік ро філаментів і підсилена реабсорбція складо-
вих елементів жовчі в протоках. Патофізіолоґічні ефек-
ти Х. являють собою результат накопичення складових 
елементів жовчі (білірубін, жовчні солі та ліпіди) в кро-
вотоку і недостатнього їх надходження в кишечник для 
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екскреції. До клінічних проявів Х. належать жовтяни-
ця, темна сеча, випороження кишечнику блідого коль-
ору і свербіж.

ХОЛЕСТЕАТОМА – гетеротопічна диз онтоґенетич-
на пухлина, яка походить із зачатків епідермісу, що зміс-
тилися в порожнину черепа або хребтового каналу в 
ранньому періоді ембріонального розвитку. 

ХОЛЕСТАТОМА ВУХА – пухлиноподібне утворен-
ня, що утворюється в тканинах середнього вуха і являє 
собою скуп чення кератину, кристалів холестерину і злу-
щеного зроговілоґо епітелію, оточене капсулою.

ХОЛЕСТЕРИН – С27Н46О; високомолекулярний 
циклічний спирт; належить до стеринів. Х. виявлений 
у всіх клітинах і тканинах орґанізму людини і тварин, 
як у вигляді спирту, так і в складі жирних кислот, деяких 
білків і клітинних мембран.

ХОЛЕСТЕРИН ВІЛЬНИЙ – вміст у сироватці 
крові холестерину, який хімічно не зв’язаний з жирни-
ми кислотами.

ХОЛЕСТЕРИН ЕТЕРИФІКОВАНИЙ – вміст у си-
роватці крові холестерину у вигляді його сполук з жир-
ними кислотами.

ХОЛЕСТЕРИН ЗАГАЛЬНИЙ – за гальний вміст у 
сироватці крові вільного і етерифікованого холестерину.

ХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ – див.: Гіперхолестери-
немія.

ХОЛЕСТЕРИНЕСТЕРАЗА – фермент ліпідного 
обміну, що каталізує оборотну реакцію гідролізу склад-
них ефірів холестерину і вищих жирних кислот: ефір 
холестерину + Н2О = холестерин + аніон жирної кис-
лоти.

ХОЛЕСТЕРИНОВИЙ ОБМІН – сукупність реак-
цій біосинтезу холестерину і його розпаду в орґанізмі. 
Синтез холестерину відбувається в клітинах майже всіх 
орґанів і тканин, однак у най більш значних кількостях 
він утворюється в печінці (80 %), стінці тонкої кишки 
(10 %) і шкірі (5 %). Складний процес біосинтезу хо-
лестерину умовно поділяють на три стадії: 1) біосин-
тез мевалонової кислоти; 2) утворення сквалену із ме-
валонової кислоти; 3) циклізація сквалену і утворення 
холестерину. Основними джерелами утворення мева-
лонової кислоти в печінці є ацетил-КоА, а в м’язовій 
тканині – лейцин.

ХОЛЕСТЕРОЗ ЖОВЧНОГО МІХУРА – патолоґіч-
ний процес, який характеризується відкладанням холес-
терину в макрофаґах власної пластинки слизової оболон-
ки жовчного міхура, що проявляється наявністю дрібних 
жовтих плям на фоні червоної, забарвленою жовчю сли-
зової оболонки («полуничний» жовч ний міхур); якщо 
депонування продовжується, у просвіт міхура можуть 
виступати поліпоподібні розростання; у розвитку Х. ма-
ють значення загальні і міс цеві фактори; до загальних 
факторів належить порушення жирового обміну; серед 
міс цевих факторів визначальними можуть бути застій 
жовчі, порушення колоїдної рівноваґи її інґредієнтів, а 
також застій лімфи в стінці жовчного міхура.

ХОЛЕСТЕРОЗ ПОЗАКЛІТИННИЙ УРБАХА – 
див.: Гіаліноз шкіри і слизових оболонок.

ХОЛЕСТЕРОЛ – див.: Холестерин.
ХОЛЕСТЕРОЛ-ЕСТЕРАЗА – див.: Холестеринес-

тераза.
ХОЛЕСЦИНТИҐРАФІЯ РАДІО НУКЛІДНА – див.: 

Холеґрафія радіо ізотопна.
ХОЛЕТОМОҐРАФІЯ  – томоґрафія жовчних 

шляхів.
ХОЛЕЦИСТЕКТАЗІЯ – розширення жовчного міх-

ура.
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 

Постхолецистектомічний синдром.
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення 

жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТИТ – запалення жовчного міхура.
Х. АЛЕРҐІЧНИЙ – Х., який виникає внаслідок 

алерґічної реакції слизової оболонки жовчного міхура 
на алерґени бактеріального або харчового походження.

Х. БЕЗКАМ’ЯНИЙ – Х., який не супроводжується 
наявністю каменів у жовч ному міхурі.

Х. ВТОРИННИЙ – Х., що супроводжує хронічні 
хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки; характери-
зується хронічним, в’ялим перебігом.

Х. ҐАЗОВИЙ – див.: Пневмохолецистит.
Х. ҐАНҐРЕНОЗНИЙ – Х., який характеризується 

ґанґренозним запаленням стінки жовчного міхура.
Х. ГНІЙНИЙ – Х., який характеризується гнійним 

запаленням у стінці жовч ного міхура та скупченням у 
порожнині міхура гною.

Х. ГНІЙНО-ВИРАЗКОВИЙ – гній ний Х., який ус-
кладнюється утворенням виразок слизової оболонки 
жовчного міхура.

Х. ГОСТРИЙ – Х., який характеризується гострим 
запаленням стінки жовч ного міхура, продовжується не 
більше 3 місяців; починається з гострого болю (кольки), 
який 75% хворих раніше вже відчували; біль наростає 
і стає сильним, локалізуючись у верхньому квадранті і 
часто іррадіюючи в напрямі до нижнього краю правої 
лопатки; звичайні нудота і блювання; протягом перших 
кількох годин при фізикальному дослідженні виявляєть-
ся мимовільне напруження м’я зів черева з правого бо-
ку, спочатку без симптому Щоткіна – Блюмберґа; часто 
спостерігається біль на висоті вдиху при глибокій паль-
пації печінки (симптом Мерфі); у типових випадках, при 
нападі Х. г. симптоми протягом 2–3 днів спадають і про-
тягом тижня відбува ється видужання; відсутність такого 
розвитку клінічної картини свідчить про ускладнення; 
висока температура, лейкоцитоз з наявністю симптому 
Щоткіна – Блюмберга або кишкової непрохідності дають 
можливість припустити емпієму, ґанґрену або перфора-
цію, які вимагають термінового хірурґічного втручання.

Х. ДИФТЕРИТИЧНИЙ – 1) Х., який характери-
зується фібринозним запаленням з утворенням на сли-
зовій оболонці жовчного міхура білуватих або сірих на-
льотів; 2) Х., який ускладнює перебіг дифтерії.

Х. ЕМФІЗЕМАТОЗНИЙ – див.: Пневмохолецис-
тит.

Х. ІНФЕКЦІЙНИЙ – Х., який виникає при інфек-
ційних хворобах внаслідок дії їхніх збудників.
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ХОЛЕЦИСТИТ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ – див.: Жов-
чнокам’яна хвороба.

Х. КАТАРАЛЬНИЙ – Х., який характеризується 
поверхневим запаленням слизової оболонки жовчного 
міхура.

Х. ЛІПОЇДНИЙ – див.: Холестероз.
Х. РЕҐУРҐІТАЦІЙНИЙ – Х., розвиток якого зу-

мовлений закиданням у жовч ний міхур панкреатично-
го соку.

Х. СУПУТНІЙ – див.: Х. вторинний.
Х. ТОКСИЧНИЙ – Х., викликаний токсичною дією 

на стінку жовчного міхура.
Х. ФЛЕҐМОНОЗНИЙ – гострий Х., який характе-

ризується флеґмонозним запаленням у стінці жовчно-
го міхура.

Х. ХРОНІЧНИЙ – Х., який характеризується 
хронічним запаленням у стінці жовчного міхура; клініч-
но проявляється тривалим перебігом, болями в правому 
підребер’ї, диспептичними явищами; між клінічними і 
морфолоґічними проявами кореляція незначна.

Х. ЧЕРЕВНОТИФОЗНИЙ – Х., який ускладнює 
перебіг черевного тифу; має катаральний або гнійний 
характер.

ХОЛЕЦИСТОГЕПАТИТ – поєднане запалення 
жовчного міхура і печінки.

ХОЛЕЦИСТОҐАСТРОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між жовчним міхуром і шлунком.

ХОЛЕЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґіч не дослід-
ження жовчного міхура, що полягає в його рентґе-
ноґрафії через певний час після введення в орґанізм 
спе ціальних рентґеноконтрастних речовин, які вилов-
люються з крові печінкою і виділяються з жовчю та на-
копичуються в жовчному міхурі.

ХОЛЕЦИСТОҐРАФІЯ КОНТРАСТНА – див.: Хо-
лецистоґрафія.

ХОЛЕЦИСТОҐРАФІЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНА – 
див.: Холецистоґрафія.

ХОЛЕЦИСТОДУОДЕНОСТОМІЯ – хірурґічне 
формування анастомозу між жовчним міхуром і два-
надцятипалою кишкою.

ХОЛЕЦИСТОЕНТЕРОСТОМІЯ – хірурґічне фор-
мування анастомозу між жовчним міхуром і порож ньою 
кишкою.

ХОЛЕЦИСТОЄЮНОАНАСТОМОЗ – анастомоз 
між жовчним міхуром і порожньою кишкою.

ХОЛЕЦИСТОЄЮНОСТОМІЯ – див.: Холецисто-
ентеростомія.

ХОЛЕЦИСТОКІНІН – гормон, що бере участь у 
гуморальній реґуляції секреторних і моторних функцій 
шлунково-кишкового тракту. Х. секретується І-клітина-
ми слизової оболонки дванадцятипалої кишки і прок-
симального відділу тонкої кишки, а також у нейронах 
центральної і периферійної нервової системи. Фізіо-
лоґічна дія Х. на шлунково-кишковий тракт: скорочен-
ня і випорожнення жовч ного міхура та розслаблення 
сфінктера Одді; стимуляція секреції жовчі печінкою, 
панкреатичних ферментів і бікарбонатів екзокринною 
частиною підшлункової залози, підсилення секреції ін-

суліну і ґлюкаґону ендокринними клітинами підшлун-
кової залози, гальмування випорожнення шлунка, сти-
муляція перистальтики тонкої кишки, збільшення сек-
реції соляної кислоти в шлунку і конкурентне інґібу-
вання секреції соляної кислоти, що викликається ґаст-
рином; гальмування всмоктування води і електролітів 
із порожньої кишки.

ХОЛЕЦИСТОКОЛОСТОМІЯ – хірурґічне форму-
вання анастомозу між жовчним міхуром і товстою киш-
кою.

ХОЛЕЦИСТОКОРОНАРНИЙ СИМПТОМ – див.: 
Боткіна симптом (3).

ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТ – захворювання, що 
проявляється поєднанням ураження жовчних проток з 
панкреатитом.

ХОЛЕЦИСТОПАТІЯ – хвороби жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТОПЕКСІЯ – хірурґічна фіксація жовч-

ного міхура до сусідніх орґанів.
ХОЛЕЦИСТОРАФІЯ – накладення швів на рану 

жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТОСКАНУВАННЯ – радіо ізотопне ска-

нування жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТОСКАНОҐРАФІЯ – див.: Холецисто-

сканування.
ХОЛЕЦИСТОСТОМІЯ – хірурґічне формування 

зовнішньої нориці жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТОТОМІЯ – хірурґічний розтин просві-

ту жовчного міхура.
ХОЛЕЦИСТОТОМОҐРАФІЯ – томо ґрафія жовч-

ного міхура.
ХОЛЕЦИСТОХОЛАНҐІОПАНКРЕАТИТ – див.: 

Холецистопанкреатит.
ХОЛЕЦИСТОХОЛАНҐІТ – поєднане запалення 

жовчного міхура і жовчних проток.
ХОЛІН – [СН2(ОН)СН2N(СН3)3]ОН; вітамін В4; 

біолоґічна сполука, що входить до складу лецитинів, які 
належать до фосфоліпідів. Лецитини, до яких входить 
Х., є транспортною формою жирів, а тому нестача Х. в 
їжі може спричинювати жирове переродження печінки 
і крововиливи в нирках; у вигляді ацетилхоліну виконує 
роль хімічного медіатора при передачі нервових імпуль-
сів; застосовується для лікування ліпогепатотоксичних 
гепатитів та цирозів печінки, аліментарного цирозу пе-
чінки при квашіокорі.

ХОЛІНАЦЕТИЛАЗА – фермент, що каталізує ре-
акцію оборотного переносу ацетильної групи з ацетил-
КоФ на холін. Фізіолоґічна роль Х. полягає в тому, що 
цей фермент бере участь у синтезі ацетилхоліну, який є 
одним з найважливіших нейромедіаторів.

ХОЛІН-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗА – див.: Холіна-
цетилаза.

ХОЛІНЕРҐІЧНИЙ – збуджуваний ацетилхоліном, 
чутливий до ацетилхоліну.

ХОЛІНЕРҐІЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, які 
блокують або полегшують передачу імпульсів у холі-
нерґічних синапсах.

ХОЛІНЕРҐІЧНІ СИСТЕМИ – див.: Холінорецеп-
тори.
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ХОЛІНЕСТЕРАЗИ – ферменти з групи естераз. Ка-
талізують гідроліз ацетилхоліну, розщеплюючи його на 
оцтову кислоту і холін. Однією з найважливіших Х. є 
ацетилхолінестераза, що міститься в нервовій тканині 
і еритроцитах. Фізіолоґічне значення ацетилхолінесте-
рази полягає в тому, що вона забезпечує швидкість руй-
нування ацетилхоліну, який утворюється при передачі 
нервових імпульсів нервовим клітинам і від нервової 
клітини м’язам і залозам внутрішньої секреції.

ХОЛІНОБЛОКУЮЧІ РЕЧОВИНИ – див.: Холі-
нолітичні речовини.

ХОЛІНОЛІТИКИ – див.: Холінолітичні речовини.
ХОЛІНОЛІТИЧНІ РЕЧОВИНИ – природні і син-

тетичні сполуки, що мають здатність блокувати пери-
ферійні і центральні холінорецептори шляхом зниження 
чутливості цих рецепторів до дії ацетилхоліну і інших 
холіноміметиків.

ХОЛІНОМІМЕТИКИ – див.: Холіноміметичні ре-
човини.

ХОЛІНОМІМЕТИЧНІ РЕЧОВИНИ – речовини, 
фізіолоґічна дія яких полягає у відтворенні ефекту збуд-
ження холінерґічних нервів або медіатора ацетилхоліну.

ХОЛІНОНЕҐАТИВНІ РЕЧОВИНИ – див.: Холі-
нолітичні речовини.

ХОЛІНОПОЗИТИВНІ РЕЧОВИНИ – див.: Холі-
номіметичні речовини.

ХОЛІНОРЕАКТИВНІ СИСТЕМИ – див.: Холіно-
рецептори.

ХОЛІНОРЕАКТИВНІ СТРУКТУРИ – див.: Холі-
норецептори.

ХОЛІНОРЕЦЕПТОРИ – біохімічні структури клі-
тин, які взаємодіють з ацетилхоліном і перетворюють 
енерґію цієї взаємодії в енерґію специфічного ефекту.

ХОЛІНФОСФАТИДИ – див.: Лецитини.
ХОЛІЯ- – див.: Хол-.
ХОЛЛА (J. N. HALL) СИМПТОМ – струс трахеї 

під час діастоли; ознака аневризми аорти.
ХОЛМСА (G. M. HOLMES) СИМПТОМ – якщо 

хворому запропонувати згинати руку в ліктьовому суг-
лобі і одночасно чинити опір згинанню, а потім раптово 
його зупинити, згинальний рух продовжується, при цьо-
му рука інколи різко наштовхується на груди хворого. У 
здорової людини рука після усунення перешкоди в пер-
ший момент продовжує згинатися в ліктьовому суглобі, 
але потім під впливом скорочення м’язів-антаґоністів 
згинальний рух зупиняється і рука залишається в стані 
середнього згинання. Ознака мозочкового ураження.

ХОЛОДЕНКА (М. І. ХОЛОДЕНКО) СИМПТОМ – 
при спробі лікаря підняти хворого за передпліччя з пози-
ції лежачи зі складеними на грудях руками спостерігаєть-
ся мимовільне згинання ніг; менінґеальний симптом.

ХОЛОДИЛЬНИКИ – споруди або апарати для охо-
лодження, заморожування і зберігання харчових про-
дуктів, лікар ських засобів, біопродуктів при темпера-
турі від +14 до –50°.

ХОЛОДНОЇ ВОДИ СИМПТОМ – при опусканні 
пальців кінцівок у холодну воду спостерігається раптове 
їх збліднення і похолодання; ознака хвороби Рейно.

ХОЛОДОВА ТОЧКА – найменша ділянка шкіри, 
при подразненні якої особливо відчувається холод.

ХОЛОДОВІ ПРОБИ – методи дослідження, які 
ґрунтуються на швидкому значному охолодженні час-
тини тіла або частини поверхні тіла.

ХОЛОДОСТІЙКА КРОВ – гемотрансфузійний за-
сіб; готується на гемоконсерванті, що містить етиловий 
спирт, у співвідношенні з кров’ю 1 : 1.

ХОЛОФЕРМЕНТ – фермент, який складається із 
неактивної білкової частини (апоферменту) і активую-
чої її небілкової групи (кофактора).

ХОЛСТЕДА (W. S. HALSTED) СИМПТОМ (1) – 
ознака колоїдного раку молочної залози: при незнач-
ному стискуванні утворення складається враження, 
що розривається його капсула і желеподібна речовина 
розріджується, незважаючи на те, що розміри пухлини 
не змінюються.

ХОЛСТЕДА (W. S. HALSTED) СИМПТОМ (2) – 
слабосинюшний або мармуроподібний колір шкіри пе-
риферійних частин тіла, внаслідок токсичного ураження 
капілярів; ознака гострого панкреатиту.

ХОЛТА – ОРАМА (M. HOLT – S. ORAM) СИНД-
РОМ – спадкове (успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом) поєднання аномалій розвитку верхніх кінці-
вок і серця: різні дефекти плечової, променевої, ліктьо-
вої кісток і кісток кисті; вроджена вада серця (часті ше 
за все – дефект міжпередсердної перегородки).

ХОЛЬТЕРМЮЛЛЕРА – ВІДЕМАНА (K. HOLTER-
MULLER – H.-R. WIE DEMANN) СИНДРОМ – врод-
жена (можливе успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) гідроцефалоїдна деформація мозкового 
черепа, яка часто поєднується з екстракраніальними 
аномаліями; головний симптом – конюшиноподібний 
череп (випинання черепа вгору і вбік в скроневих ді-
лянках з широко розставленими вухами); крім того, 
аномалії лицьового черепа (спланхно кранія) у ділян-
ці очних орбіт і щелеп; розходження швів: череп з щі-
линами; часто мікромелія. Проґноз несприятливий, 
внаслідок поступового підвищення внутрішньочереп-
ного тиску. 

ХОЛЬЦАПФЕЛЯ (K. HOLZAPFEL) СИМП-
ТОМ – якщо при піхвовому дослідженні спрямувати 
тіло невагітної матки в бік мису крижів, вона висковзує, 
як вишнева кісточка; тіло вагітної матки (на І–ІІІ місяці) 
зміщується повільно; ознака вагітності.

ХОЛЬЦКНЕХТА – ЯКОБСОНА (G. HOLZ-
KNECHT – O. JACOBSON) СИМПТОМ – рентґено-
лоґічна ознака звуження бронха: при форсованому вди-
ху середостіння зміщується в бік ураження, а при види-
ханні – у здоровий бік.

ХОМАНА (G. HOHMANN) СИМПТОМ – біль у 
гомілкових м’язах при згинанні ступні в бік великого-
мілкової кістки; ознака тромбофлебіту гомілки.

ХОМЕНА (E. A. HOMEN) СИНДРОМ – комплекс 
клінічних проявів деґенерації сочевицеподібного яд-
ра смугастого тіла: запаморочення, хитка хода; з часом 
розвивається ґенералізована скутість, амнезія, апраксія, 
проґресуюче слабоумство.
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ХОНДР- – (хондро-; грец. chondros – зерно, хрящ) – 
частина складних слів, яка означає належність до хряща.

ХОНДРИН – колаґен, який входить до складу воло-
кон міжклітинної речовини хрящової тканини.

ХОНДРИТ – запалення хряща.
ХОНДРІОКОНТИ – див.: Мітохондрії.
ХОНДРІОМ – сукупність усіх мітохондрій, які міс-

тяться в одній клітині.
ХОНДРІОМІТИ – див.: Мітохондрії.
ХОНДРІОСОМИ – див.: Мітохондрії.
ХОНДРО- – див.: Хондр-.
ХОНДРОБЛАСТ – малодиференційована клітина 

хрящової тканини, яка має здатність до ділення і є по-
передником хондроциту.

ХОНДРОБЛАСТОКЛАСТОМА – див.: Хондро-
бластома.

ХОНДРОБЛАСТОМА – доброякісна пухлина хря-
щової природи, що складається з досить компактно роз-
міщених округлих або поліґональних клітин; хрящова 
тканина розміщена в пухлині у вигляді окремих ізольо-
ваних ділянок, частина з яких обвапновується. Харак-
терним для Х. є наявність багатоядерних ґіґантських 
клітин, що містять 10–20 ядер. В окремих ділянках ін-
коли спостерігаються слабо виражені ознаки остеоґене-
зу. Локалізується Х. в ділянці епі фізарно-хрящової плас-
тинки довгих трубчастих кісток, рідкісно – у зоні діафі-
за. Серед хворих переважають підліт ки, пухлина рідкіс-
но зустрічається в осіб старших 30 років.

ХОНДРОҐЕНЕЗ – процес розвитку хрящової тка-
нини.

ХОНДРОҐЕНЕЗ НЕДОСКОНАЛИЙ – вроджене 
порушення розвитку скелета, зумовлене неправильним 
формуванням хрящової тканини; при цьому спостеріга-
ються патолоґічні зміни тільки кісток хрящового поход-
ження. Х. н. проявляється підсиленим ростом і швидким 
старінням хрящової речовини, що супроводжується над-
мірним поповненням її недостатньо зрілою хрящовою 
тканиною. Надмірна кількість і разом з тим м’якість па-
толоґічної хрящової речовини призводить до порушення 
розвитку кісткової тканини і деформації кісток.

ХОНДРОДЕРМАТИТ ВУЗЛИКОВИЙ ВУШНОЇ 
РАКОВИНИ – див.: Хондродерматит вузлуватий вуш-
ного завитка.

ХОНДРОДЕРМАТИТ ВУЗЛУВАТИЙ ВУШНО-
ГО ЗАВИТКА – захворювання, що проявляється ви-
никненням на верхній межі завитка вушної раковини 
(частіше правої) щільного, округлого, різко болючого 
вузлика. При гістолоґічному дослідженні спостерігаєть-
ся акантоз, інколи – гіперкератоз і паракератоз; в дермі – 
набряк, гомоґенізація і фібриноїдна дистрофія колаґену, 
ґранульоматозний інфільтрат, що складається з лімфо-
цитів, плазматичних клітин і гістіоцитів.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЇ – спадкові хвороби, що харак-
теризуються порушеннями розвитку скелета, поєднани-
ми зі змі нами нормального процесу закосте ніння хрящо-
вої тканини, її недостатнім або надмірним утворенням.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ З АНҐІОМАТОЗОМ – див.: 
Маффуччі синдром.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ ДЕФОРМУЮЧА – див.: 
Екзостози кістково-хрящові множинні.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ ДЕФОРМУЮЧА СПАД-
КОВА – див.: Хондродисплазія екзостозна.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ ЕКТОДЕРМАЛЬНА – 
див.: Елліса – ван Кревельда хвороба.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ ЕКЗОСТОЗНА – Х., яка 
проявляється утворенням на поверхні кісток одинич-
них або множинних кістково-хрящових утворень. В ос-
нові патолоґічного процесу лежить порушення гістоґе-
незу хрящових клітин росткової зони, внаслідок чого 
вони виробляють кісткову речовину, яка розміщується 
під кутом до поздовжньої осі кістки, що призводить до 
утворення кістково-хрящових виступів. Для клі нічної 
картини характерна поява біля епіфізарних зон росту 
нерухомих, неболючих утворень кісткової щільності, 
відмежованих від м’яких тканин. Най частіша локаліза-
ція екзостозів – на кінцях кісток, що утворюють колін-
ний суглоб, на проксимальному кінці плечової кістки; 
часто уражаються лопатка і ребра.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ ЕПІФІЗАРНА (ГЕМІ-
МЕЛІЧНА ФОРМА) – ураження половини одного або 
кількох діафізів однієї кінцівки. Частіше уражається та-
ранна кістка і епіфізи довгих трубчастих кісток. Спос-
терігається надмірне розростання хрящової тканини на 
суглобовій поверхні ураженого епіфіза, що супровод-
жується гіперпластичним ростом кістки. Основна клініч-
на ознака – виникнення неболючого, кісткової щільності 
утворення, яке звичайно розміщується на медіальному 
боці ураженого епіфіза. Незважаючи на збільшення дов-
жини одного із сеґментів, загальна довжина кінцівки 
внаслідок укорочення суміжного сеґмента не збільшена. 
Поступово розвивається деформація кінцівки з явищами 
артрозу, що супроводжується болями, кульгавістю.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ МЕТАФІЗАРНА ТИПУ 
МАК-КЬЮЗІКА (V.A. McKU SICK) – див.: Мак-Кьюзі-
ка синдром.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ МЕТАФІЗАРНА ТИПУ 
ШМІДА (F. SCHMID) – див.: Шміда синдром.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ МЕТАФІЗАРНА ТИПУ 
ЯНСЕНА (M. JANSEN) – див.: Янсена синдром.

ХОНДРОДИСПЛАЗІЯ СУГЛОБОВА МНОЖИН-
НА ДЕФОРМУЮЧА – дисплазія суглобового хряща, 
що характеризується надмірним його утворенням, врос-
танням хрящової тканини в суглобову порожнину і вто-
ринним ґіґантизмом кінцівок. Основна клінічна ознака – 
ґіґантизм кінцівок, частіше – однієї з нижніх кінцівок.

ХОНДРОДИСТРОФІЯ – група захворювань, яка 
характеризується різними порушеннями перетворення 
хрящової речовини в кісткову; до Х. належать ахонд-
роплазія, остеохондродисплазії, остеопетрози і остео-
хондрози. 

ХОНДРОДИСТРОФІЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНА – 
див.: Хондроґенез недосконалий.

ХОНДРОДИСТРОФІЯ ГІПОПЛАСТИЧНА – 
див.: Хондродистрофія.

ХОНДРОДИСТРОФІЯ КАЛЬЦИФІКУЮЧА – 
вроджена (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
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пом) хондродистрофія з порушенням метаепіфізарної 
кальцифікації. Клінічно проявляється затримкою рос-
ту довгих трубчастих кісток (укорочення однієї або 
двох, рід кісніше – всіх чотирьох кінцівок); хондро-
дистрофічною будовою тіла, обмеженням рухів у вели-
ких суглобах, відносно великим черепом з втисненим 
переніссям; часто зустрічаються й інші аномалії. При 
рентґенолоґічному дослідженні спостері гаються дріб-
ні відкладення кальцію в хрящах, особливо в епіфізах; 
часто – грибоподібне розширення метафізів. 

ХОНДРОЗАМІН – див.: Ґалактозамін.
ХОНДРОКАЛЬЦИНОЗ – відкладення солей каль-

цію в хрящі суглобів.
ХОНДРОЛОҐІЯ – розділ гістолоґії, що вивчає роз-

виток, будову і функції хрящової тканини.
ХОНДРОМА – доброякісна пухлина, що має будо-

ву зрілоґо гіалінового хряща. Х. часто локалізуються у 
фаланґах пальців кисті, у кістках зап’ястка, але зустрі-
чаються також і у великих трубчас тих кістках кінцівок. 
Характерний повільний ріст, без лікування може існу-
вати 10–15 і більше років.

ХОНДРОМАЛЯЦІЯ – зміни хрящової тканини, які 
характеризуються її розм’як шенням, що призводить до 
деформацій і малорухомості суглобів.

ХОНДРОМАТОЗ КІСТОК – див.: Дисхондро-
плазія.

ХОНДРОМАТОЗ КІСТОК ЗОВНІШ НІЙ – див.: 
Екзостози кістково-хрящові множинні.

ХОНДРОМАТОЗ СИНОВІАЛЬНИЙ – див.: Хон-
дроматоз суглобів.

ХОНДРОМАТОЗ СУГЛОБІВ – захворювання, що 
характеризується утворенням внутрішньосуглобових 
хрящових, рідкісніше – кісткових тілець. Найчастіше 
уражаються колінний і ліктьовий суглоби, рідкісніше – 
плечовий, гомілковоступневий та інші суглоби. Клінічно 
Х. с. проявляється болями під час і після фізичного на-
вантаження, при рухах в ураженому суглобі, обмежен-
ням рухів у суглобі, кульгавістю, періодичними «бло-
кадами» суглоба, накопиченням синовіальної рідини, 
збільшенням суглоба в об’ємі, крепітацією при рухах, 
атрофією м’язів кінцівки.

ХОНДРОМІКСОЇДНА ФІБРОМА – доброякісна 
пухлина хрящової природи часточкової будови, скла-
дається з веретеноподібних і зірчастих клітин з про-
міжною речовиною хондроїдного типу та з ділянками 
міксоматозу. У пухлині наявні багатоядерні ґіґантські 
клітини, які частіше розміщені в зоні фіброзних про-
шарків, що розділяють тканину пухлини на нерівно-
мірні частки. Х. ф. часто локалізується в кістках ниж-
ніх кінцівок, особливо в нижньому метафізі стегна або 
у верхньому метафізі великогомілкової кістки, а також 
у кістках передплесна, у п’ятковій кістці. Пухлинний 
вузол час тіше має розміри 4–8 см в діаметрі. Як пра-
вило, Х. ф. зустрічається в людей молодого віку – від 
10 до 30 років.

ХОНДРОМІКСОМА – див.: Хондро міксоїдна фіб-
рома.

ХОНДРОМУКОЇДИ – див.: Хондромукопротеїди.

ХОНДРОМУКОПРОТЕЇДИ – комплекси, утворені 
хондроїтинсірчаними кислотами з білками. 

ХОНДРОНЕКРОЗ – некроз хряща або його ділян-
ки.

ХОНДРООСТЕОДИСТРОФІЯ – див.: Ґарґоїлізм.
ХОНДРООСТЕОПЛАСТИЧНА  БРОНХО-

ПАТІЯ – див.: Трахеобронхопатія остеохондроплас-
тична.

ХОНДРОПАТІЯ ТУБЕРОЗНА – див.: Тітце син-
дром.

ХОНДРОПЕРИХОНДРИТ – патолоґіч ний процес 
запального характеру, який локалізується в охрясті і в 
оточуючій тканині.

ХОНДРОСАРКОМА – злоякісна пухлина, що ха-
рактеризується утворенням неопластичного хряща пух-
линними клітинами. Зустрічається Х., як правило, у віці 
між 30 і 60 роками, відрізняється відносно повільним 
клінічним перебігом і може впродовж тривалоґо часу не 
давати метастазів. Найчастіша локалізація – довгі труб-
часті кістки кінцівок, кістки тазу, ребра. Як самостійні 
форми Х. виділяють мезенхімальну Х., парос тальну або 
юкстакортикальну Х. і світ ло клітинну Х.

Х. ВТОРИННА – Х., що розвивається на основі по-
передніх патолоґічних процесів (енхондроматоз, остео-
хондроматоз, травматичні пошкодження).

Х. ДЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНА – солітарна пухли-
на кістки, яка характеризується наявністю ділянок зви-
чайної хондросаркоми, до яких прилягають низькоди-
ференційовані ділянки пухлини зі структурою, що на-
гадує фібросаркому, злоякісну фіброзну гістіоцитому, 
зло якісну мезенхімому; Х. д. належить до найбільш зло-
якісних пухлин; до 85–90 % хворих гине впродовж 5 
років; вік хворих від 30 до 80 років; пухлина звичай-
но виникає в довгих трубчастих кістках у зоні метафіза 
або діафіза.

Х. МЕЗЕНХІМАЛЬНА – злоякісна пухлина, в якій 
поряд з певною кількістю більш або менш диференційо-
ваної хрящової тканини переважаючим клітинно-тка-
нинним компонентом є низькодиференційовані струк-
тури мезенхімального типу. Пухлина переважно скла-
дається з круглих або дещо витягнутих клітин, що утво-
рюють масивні поля, які чергуються з ділянками анґіо-
матозу. Острівки хряща вкраплені в цій тканинній масі. 
Х. м. частіше виникає в ребрах, але може спостері гатися 
і в інших відділах скелету. Вік хворих коливається в ду-
же широких межах.

Х. ПЕРВИННА – Х., що виникає в попередньо не-
змінених кістках.

Х. ПЕРИФЕРІЙНА – Х., що розвивається із хря-
щового компонента кістково-хрящових екзостозів (ос-
теохондром).

Х. СВІТЛОКЛІТИННА – злоякісний новоутвір 
хрящової природи, що має часточкову будову; перева-
жаючими клітинами є різко збільшені хондроцити з пу-
хиркоподібними ядрами і світлою (оптично пустою) ци-
топлазмою з чіткими межами. Клітини і ядра відносно 
мономорфні; фігури мітозу зустрічаються рідкісно. У 
деяких пухлинах зустрічаються багатоядерні клітини, а 
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по периферії часточок кількість клітин може бути збіль-
шена. Х. с. локалізується переважно в проксимальних 
відділах плечової або стегнової кісток. Зустрічається 
переважно в чоловіків старших 30 років.

ХОНДРОСАРКОМА ЦЕНТРАЛЬНА – Х., що ви-
никає всередині кістки.

ХОНДРОФІТ – виріст епіфізарного хряща довгої 
трубчастої кістки.

ХОНДРОЦИТ – зріла клітина хрящової тканини.
ХОПФА (G. HOPF) ВЕРУКОЗНИЙ АКРОДЕРМА-

ТИТ – комплекс спадкових (можливе успадкування за 
аутосомно-рецесивним типом) аномалій: еритематозно-
сквамозні висипи з сухістю шкі ри; тотальна лейконіхія; 
низький зріст; тапеторетинальна деґенерація; за тримка 
розумового розвитку. У крові – гіперфосфатемія, гіполі-
пемія; у сечі – аміноацидурія.

-ХОР – див.: Хоро-.
ХОРДОМА – злоякісна пухлина, що розвивається із 

залишків спинної струни (хорди), яка являє собою дра-
глисті пульпозні ядра міжхребцевих дисків. Для Х. ха-
рактерні нерівномірні часточкові і тяжисті або трабе-
кулярні скупчення типових великих полігональних або 
циліндричних клітин різних розмірів з еозинофільною 
цитоплазмою і значною кіль кістю вакуолей, дрібним 
круглим, звичайно, ексцентрично розміщеним ядром 
(фізаліформні клітини). Пухлина частіше виникає в зо-
нах реґресії хорди, переважно в потилично-базилярній 
ді лянці (краніальна хордома) або крижово-куприковій 
зоні хребта.

ХОРДОТОМІЯ – хірурґічна операція перетину ла-
терального спинно-таламічного шляху, який проходить 
у боковому канатику спинного мозку і є основним про-
відником больової і температурної чутливості відповід-
ного боку тіла.

ХОРЕЇЧНОЇ РУКИ СИМПТОМ – патолоґіч-
на позиція кисті, при якій вона дещо зігнута в 
променевозап’ястковому суглобі, а пальці перебувають 
у стані гіперекстензії в п’ястковофаланґових суглобах і 
розігнуті або незначно зігнуті в міжфаланґових сугло-
бах; ознака малої хореї.

ХОРЕОАТЕТОЗ – поєднання хореїчного гіперкера-
тозу з атетозом; ознака ураження смугастого тіла.

ХОРЕОАТЕТОЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНИЙ МАУН-
ТА – РЕБЕКА (L.A. MO UNT – S. REBACK) – спадко-
ве (успадкування за аутосомно-домінантним типом) за-
хворювання, яке проявляється періодичними нападами 
хореатетозу обличчя і дистальних відділів кінцівок, що 
тривають від кількох хвилин до кількох годин, можуть 
повторюватися кілька разів на добу; у дорослих напади 
провокуються прийомом алкоголю, кави, пере втомою.

ХОРЕОАТЕТОЗ РОДИННИЙ ПАРОКСИЗМАЛЬ-
НИЙ – див.: Хореоатетоз пароксизмальний Маунта – 
Ребека.

ХОРЕОМАНІЯ – див.: Хорея велика.
ХОРЕОПАТИ – психопати, які є близькими родича-

ми хворих хореєю Гентинґтона.
ХОРЕОФРАЗІЯ – безглузде повторення психічно 

хворим частин слів або відривків фраз.

ХОРЕЯ – форма гіперкінезу, що проявляється швид-
кими, безладними, неритмічними, нестереотипними, ви-
мушеними рухами різних м’язових груп.

Х. БЛИСКАВИЧНА ДУБІНІ (A. DUBINI) – див.: 
Хорея електрична Дубіні.

Х. ВАГІТНИХ – Х., яка виникає частіше під час 
першої вагітності в молодих, особливо астенічних, жі-
нок. В її основі лежить орґанічне ураження ц. н. с. з пе-
реважним утягненням екстрапірамід ної системи. Для 
Х. в. характерний певний поліморфізм структурних змін 
у головному мозку, зумовлений ступенем вираженості, 
локалізацією і давністю де структивних змін у ньому, а 
також частим поєднанням їх з патолоґією вну трішніх 
орґанів. Прояви Х. в. з’являються в першому або дру-
гому триместрі вагітності. Вимушені рухи такі самі, як 
і при малій хореї.

Х. ВЕЛИКА – колективний психоз, що проявляється 
інтенсивним руховим збудженням з некоординованими 
рухами, посмикуваннями і судомами на фоні афектив-
но-звуженої свідомості.

Х. ВРОДЖЕНА – Х., зумовлена ураженням підкір-
кових вузлів у внутрішньоутробному періоді або під час 
пологів. Виникає відразу після народ ження дитини. Ха-
рактеризується гіперкінезом хореїчного типу, екстрапіра-
мідним під вищенням тонусу м’язів – риґідністю. Проґ-
ноз для життя сприятливий.

Х. ГЕНТИНҐТОНА – див.: Гентинґтона хорея.
Х. ДЕҐЕНЕРАТИВНА – див.: Гентинґтона хорея.
Х. ЕЛЕКТРИЧНА ДУБІНІ (A. DUBINI) – Х., для 

якої характерний гострий початок з високою температу-
рою, наявністю епілептичних нападів, атрофічних па-
ралічів; ритмічний гіперкінез, що спостерігається одно-
часно в багатьох м’язових групах й інколи переходить у 
загальний епілептичний напад.

Х. ЕПІЛЕПТИЧНА – особлива форма епілепсії. Су-
доми під час нападу мають характер хореїчного гіпер-
кінезу. Вимушені рухи при Х. е. виникають тільки на-
падоподібно, супроводжуються втратою свідомості й 
іншими симптомами, характерними для епілепсії.

Х. ЗВИЧАЙНА – див.: Хорея м’яка.
Х. ІСТЕРИЧНА – рухове збудження з посмикуван-

нями всього тіла або кінцівок, що нагадує хорею; пере-
дує істеричному нападу або супроводжує його.

Х. МАЛА – запально-токсичне захворювання сму-
гастого тіла з ґенералізованими кінетично-гіпотоніч-
ними розладами рухів; хворіють переважно діти; про-
являється хореїчними гіперкінезами, м’язовою гіпо-
тонією, змінами рефлексів, порушенням емоцій, інко-
ли іншими психічними розладами; часто комбінується 
з іншими проявами ревматизму, особливо з ендоміо-
кардитом.

ХОРЕЯ МОРВАНА (A. M. MORVAN) – див.: Мор-
вана синдром.

Х. М’ЯКА – мала хорея, яка характеризується різ-
кою м’язовою гіпотонією, що імітує паралічі.

Х. ПАРАЛІТИЧНА – див.: Хорея м’яка.
Х. ПОЛІМОРФНА – Х., яка розвивається внаслідок 

вродженої неповноцінності стріарної системи. Захво-
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рювання спостерігається в дитячому віці, звичайно, на 
фоні інфантилізму, характеризується тривалим інтермі-
туючим перебігом. Гіперкінези виникають раптово і так 
само раптово зникають.

Х. ПРОҐРЕСУЮЧА – див.: Гентинґтона хорея.
Х. РЕВМАТИЧНА – див.: Хорея м’яка.
Х. СЕНІЛЬНА – Х., яка розвивається як ускладнен-

ня церебрального атеросклерозу з порушеннями моз-
кового кровообігу в осіб літнього віку. Має схожість з 
хореєю Гентинґтона, але відрізняється тим, що розви-
вається в літньому віці, не має спадкового характеру, 
має більш монотонний перебіг.

Х. СІДЕНГАМА – див.: Хорея мала.
Х. СПАДКОВА – див.: Гентинґтона хорея.
Х. СПАДКОВА ДОБРОЯКІСНА – спадкове захво-

рювання, що характеризується ґенералізованим хореїч-
ним гіперкінезом з інтенційним тремтінням. Успадкуван-
ня за аутосомно-домінантним типом. Х. с. д. не проґресує 
і не супроводжується психічними порушеннями.

Х. СУДОМНА МОРВАНА (A. M. MORVAN) – Х., 
яка виникає при тяжких формах енцефаліту на фоні гі-
пертермії, веґетосудинної дистонії, порушення трофі-
ки і обміну речовин. До хореїчних гіперкінезів можуть 
приєднатися міоклонії, часто спостерігаються тоні ко-
клонічні судоми з розвитком коматозного стану.

Х. ХРОНІЧНА – див.: Гентинґтона хорея.
ХОРИСТІЯ – ділянка нормально сформованої тка-

нини, яка локалізується в місці, де ця тканина в нормі 
не зустрічається.

ХОРИСТОБЛАСТОМА – злоякісна пухлина, яка 
розвивається з хористії.

ХОРИСТОМА – пухлиноподібне вузлувате ут-
ворення, джерелом розвитку якого є група клітин або 
фраґмент тканини, що відщепились в ембріональному 
розвитку і розміщені в незвичному місці.

ХОРІАЛЬНИЙ СОМАТОМАМО ТРОПНИЙ ГОР-
МОН – див.: Хоріоніч ний лактосоматотропний гор-
мон.

ХОРІО- (хоріоїд-; грец. chorioeidēs – схожий на 
хоріон) – частина складних слів, яка означає «такий, що 
належить до судинних сплетень шлуночків мозку», «та-
кий, що належить до судинної оболонки ока»..

ХОРІОАМНІОНІТ – поєднане запалення хоріону 
і амніону.

ХОРІОАМНІОНІТ ПЛАЦЕНТАРНИЙ – запален-
ня хоріальної пластинки та її судин.

ХОРІОҐОНАДОТРОПІН – див.: Хоріо нічний ґо-
надотропін.

ХОРІОЕНЦЕФАЛІТ – форма лімфоцитарного 
хоріоменінґіту, яка характеризується лімфоцитарною ін-
фільтрацією судинних сплетень шлуночків мозку, дис-
циркуляторними розладами, порушеннями лікворообігу, 
набряком мозку. Збудником Х. є вірус лімфоцитарного 
хоріоменінґіту. Клінічна картина проявляється симпто-
мами менінґоенцефаліту.

ХОРІОЕПЕНДИМАТИТ – захворювання головно-
го мозку запальної природи з переважним ураженням 
вистилки (епендими) і судинних (хоріоїдальних) спле-

тень головного мозку; характеризується порушеннями 
продукції, резорбції та циркуляції цереброспінальної 
рідини. Симптоматика при Х. складається з загально-
мозкових і розсіяних вогнищевих невролоґічних сим-
птомів, вираженість яких залежить від характеру і сту-
пеня змін внутрішньочерепного тиску. Перебіг Х. мо-
же бути гострим, підгострим, хронічним рецидивую-
чим.

ХОРІОЇД- – див.: Хоріо-.
ХОРІОЇДЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення части-

ни судинної оболонки ока.
ХОРІОЇДЕПІТЕЛІОМА – див.: Хо ріоїдпапілома.
ХОРІОЇДЕРЕМІЯ – спадкове (успадкування за ау-

тосомно-рецесивним і зчепленим зі статтю рецесивним 
типом) за хворювання; характеризується зниженням го-
строти зору, концентричним звуженням полів зору, ге-
мералопією і короткозорістю; супроводжується харак-
терними змінами очного дна: майже повна відсутність 
судинного малюнка, різкі контури і червонувато-корич-
невий колір жовтої плями, нечіткість меж диска зоро-
вого нерва.

ХОРІОЇДИТ – запалення власне судинної оболонки 
ока. Виділяють ендоґенні й екзоґенні Х. За характером 
ураження Х. поділяють на вогнищеві і дифузні. Залеж-
но від локалізації запального інфільтрату Х. поділяють 
на центральні, при яких інфільтрат розміщується в цен-
тральній (макулярній) ділянці очного дна, перипапіляр-
ні, що характеризуються розвитком інфільтрату навко-
ло диска зорового нерва; екваторіальні з інфільт ратом 
у зоні екватора ока; периферійні, при яких інфільтрат 
локалізується в периферійних відділах очного дна, поб-
лизу зубчастої лінії.

ХОРІОЇДКАРЦИНОМА – злоякісна пухлина, що 
розвивається з епітелію судинних сплетень шлуночків 
мозку; мікроскопічно має будову папілярного раку; зус-
трічається виключно рідкісно.

ХОРІОЇДНА КАРЦИНОМА – див.: Хоріоїдкарци-
нома.

ХОРІОЇДНА ПАПІЛОМА – див.: Хо ріоїдпапіло-
ма.

ХОРІОЇДНОГО СПЛЕТЕННЯ ПЕРВИННИЙ 
РАК – див.: Хоріоїдкарцинома.

ХОРІОЇДПАПІЛОМА – доброякісна пухлина, що 
розвивається з епітелію судинних сплетень шлуночків 
мозку; становить 0,5–0,8 % всіх внутрішньочерепних 
пухлин; макроскопічно являє собою ворсинчастий ву-
зол, розміщений у порожнині шлуночка; складається з 
ворсинчастоподібних структур, покритих шаром епі-
теліальних клітин.

ХОРІОЇДПАПІЛОМА АТИПОВА – див.: Хоріоїд-
карцинома.

ХОРІОКАРЦИНОМА – злоякісна пухлина, яка 
розвивається з хоріального епі телію після пухирного 
занеска, нормального аборту і пологів; мікроскопічно 
Х. складається з клітин Ланґханса, елементів синцитію; 
кількісні взаємовідношення їх бувають різними не тіль-
ки в різних пухлинах, але й у різних ділянках однієї і 
тієї самої пухлини; звичайно, переважають поліморфні 
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клітини Лангханса, які характеризуються світлою цито-
плазмою і великою кількістю фігур мітозу, у тому числі 
і патолоґічних; клітини розміщені великими полями або 
невеликими гніздами; синцитіальні елементи, які ма-
ють вигляд розгалужених тяжів, розміщені на периферії 
скупчень цито трофобласта; ядра цих клітин поліморф-
ні, гіперхромні, інколи – ґіґантські; Х. не містить влас-
них судин, у ній відсутні ворсини хоріону та строма; 
поширюється по кровоносних судинах, метастазує най-
частіше в легені і піхву.

ХОРІОМАМОТРОПІН – див.: Хоріонічний лакто-
соматотропний гормон.

ХОРІОМЕНІНҐІТ – запалення мозкових оболонок 
та судинних сплетінь головного мозку.

ХОРІОМЕНІНҐІТ ЛІМФОЦИТАРНИЙ – ін-
фекційне захворювання, що характеризується серо-
зним запаленням мозкових оболонок головного мозку 
і судинних сплетень шлуночків мозку. Збудник Х. л. – 
вірус хоріоменінґіту лімфоцитарного належить до ро-
ду Arenavirus родини Arenaviridae. Основним джерелом 
вірусу Х. л. є домова миша. Інкубаційний період 6–13 
днів. Існують дві клінічні форми Х. л.: грипоподібна, 
або загальногарячкова, і менінґеальна. При грипоподіб-
ній формі за хворювання в клінічній картині переважа-
ють нездужання, головні і м’язові болі, нежить, брон-
хіт. Видужування наступає протягом кількох днів. При 
менінґеаль ній формі до вищезазначених симптомів при-
єднуються прояви серозного менінґі ту. Тривалість га-
рячки і менінґеальних симптомів частіше становить 1–
2 тижні.

ХОРІОН (CHORION) – оболонка плід ного поход-
ження, яка виникає на ранній стадії ембріоґенезу (стадії 
морули і бластоцисти) на основі трофобласта і мезо-
бласта; гладенький хоріон (формується в кінці ІІ міся-
ця вагітності) внутрішньою поверхнею прилягає до ам-
ніону, зовніш ньою – до децидуальної оболонки; в ньо-
му розрізняють чотири шари: клітинний, ретикулярний, 
псевдобазальну мембрану, трофобласт; Х. виконує тро-
фічну, видільну, дихальну і захисну функції.

ХОРІОНАДЕНОМА ДЕСТРУЮЮЧА – див.: Пу-
хирний занесок інвазивний.

ХОРІОНЕПІТЕЛІОМА – див.: Хоріокарцинома.
ХОРІОНІЧНИЙ ҐОНАДОТРОПІН – гормон ва-

гітності, що являє собою складну неоднорідну ґлі-
копротеїнову сполуку з періодом півжиття 24 години; 
синтезується синцитіальними клітинами трофобласта 
плаценти; реґулює продукцію естроґенів і проґестеро-
ну жовтим тілом і, таким чином, сприяє збереженню ва-
гітності.

ХОРІОНІЧНИЙ ЛАКТОСОМАТО ТРОПНИЙ 
ГОРМОН – білковий гормон, що є одним із найінтен-
сивніше синтезуючих плацентою білків; Х. л. г. має 
лактоґенну, лютеотропну і деяку сомато тропінподібну 
дію.

ХОРІОНІЧНИЙ СОМАТОМАМО ТРОПІН – див.: 
Хоріонічний лактосоматотропний гормон.

ХОРІОПАТІЯ ЦЕНТРАЛЬНА СЕРОЗНА – див.: 
Ретинопатія ідіопатична центральна.

ХОРІОРЕТИНІТ – поєднане запалення сітківки і 
власне судинної оболонки ока.

ХОРІОРЕТИНІТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ СЕРОЗНИЙ – 
див.: Кітахара хвороба.

ХОРІОРЕТИНОПАТІЯ – незапальні ураження сіт-
ківки і судинної оболонки ока.

-ХОРІЯ – див.: Хоро-.
ХОРМАНА (HORMANN) СИМПТОМ – поява 

болів у литковому м’язі при тильному згинанні ступні; 
ознака тромбофлебіту.

ХОРНА (T. C. HORN) СИМПТОМ – при розтяг-
ненні елементів сім’яного канатика хворий відчуває 
біль; ознака гост рого апендициту.

ХОРО- (-хор, -хорія; грец. chôros – місце, місцевість, 
ділянка) – частина складних слів, яка означає «місце», 
«ділянка».

ХОРСЛІ (V. A. H. HORSLEY) СИМПТОМ – озна-
ка геміплеґії: на боці ураження спостерігається більш 
висока температура в пахвовій ділянці.

ХОРТОНА (B. T. HORTON) МІҐРЕНЬ – див.: Хор-
тона синдром. 

ХОРТОНА (B. T. HORTON) СИНДРОМ – часті-
ше в жінок, через 1–2 години після засинання виникає 
напад однобічних головних болів, що супроводжується 
сльозотечею, підпухлістю повік і слизової оболонки но-
са, ринореєю з того ж боку.

ХОРТОНА (B. T. HORTON) ХВОРОБА – див.: Ар-
теріїт скроневий.

ХОРТОНА – МАҐАТА – БРАУНА (B.T. HORTON – 
TH. B. MAGATH – G. E. BROWN) СИНДРОМ – див.: 
Артеріїт скроневий.

ХОТЦЕНА (F. CHOTZEN) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) аномалій: акроцефалія, косоокість, гіпертелоризм, 
тонкий довгий ніс, асиметрія щелеп. Синдактилія ІІ і ІІІ 
пальців рук та ІІІ і ІV пальців ніг.

ХОУПА (J. HOPE) СИМПТОМ – роздвоєння обох 
серцевих тонів; можлива ознака аневризми аорти.

ХОФМАНА (J. HOFFMANN) СИМПТОМ (1) – 
раптовий щипок за кінець ІІ, ІІІ або ІV пальця руки 
викликає згинання кінцевої фаланґи І пальця, а також 
ІІ і ІІІ фаланґ інших пальців; патолоґічний рефлекс.

ХОФМАНА (J. HOFFMANN) СИМПТОМ (2) – 
при натискуванні на будь-який нерв виникають парес-
тезії в зонах його іннервації і підвищується його електро-
збудливість; ознака спазмофілії в дітей.

ХОФМАНА (J. HOFFMANN) СИНДРОМ – міо-
патія у хворих гіпотиреозом; ознаки гіпотиреозу; псев-
доміотонія, м’язова гіпертрофія, болючі м’язові спазми.

ХОФМАНА – ХАБЕРМАНА (E. HOF FMANN – 
R. HABERMANN) СИНДРОМ – прояви фотодерма-
тозу алерґічного характеру в чоловіків, робота яких 
пов’язана з дьогтем, мінеральними оліями. Після сти-
хання запальних явищ виникає симетрична сіткоподіб-
на гіперпіґментація шкіри і виражене зроговіння отворів 
волосяних мішечків. Перебіг хронічний.

ХОФМАНА – ЦУРХЕЛЛЕ (E. HOF FMANN – 
E. ZUR HELLE) СИНДРОМ – порушення розвитку 
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шкіри, яке проявляється утворенням жовтуватих вузли-
ків, що часто групуються, утворюючи нерівні вогнища; 
при утворенні вогнищ окремі елементи залишаються 
ізольованими; висип м’якої консистенції, неболючий. 
Переважна локалізація – сіднична ділянка.

ХОФТА (C. HOOFT) СИНДРОМ – спадкова (ус-
падкування за аутосомно-рецесивним типом) патолоґія 
обміну з гіполіпідемією без стеатореї. Проявляється 
зменшенням всіх фракцій ліпі дів у крові, гіперфосфа-
темією, ґлікола більністю; у сечі – аміноацид урія, ін-
долурія; підвищена канальцева реабсорбція фосфатів. 
Клінічно спостерігаються помірна затримка росту; за-
тримка розумового розвитку; суха іхтіозна шкіра з 
еритематозно-сквамозними висипами; тотальна лей-
коніхія. 

ХОФФА (A. HOFFA) СИМПТОМ – при ударі мо-
лоточком по зовнішній поверхні нижньої третини пле-
ча (рука зігнута в ліктьовому суглобі) грудної дитини 
спостерігається тильне згинання кисті і випрямлення 
зігнутих пальців в основних суглобах; ознака спазмо-
філії грудних дітей або тетанії.

ХОФФА (A. HOFFA) ХВОРОБА – див.: Хоффа – 
Кастерта хвороба.

ХОФФА – КАСТЕРТА (A. HOFFA – J. KASTERT) 
ХВОРОБА – деґенерація жирової тканини в ділянці 
колінного суглоба з неспецифічним синовітом і розла-
дами рухів у колінному суглобі.

ХОФФА – ШИЛЬДЕРА (H. HOFF – P.F. SCHIL-
DER) ФЕНОМЕН – див.: Вейсмана симптом.

ХОХЗИНҐЕРА (C. HOCHSINGER) СИМПТОМ – 
при натискуванні на внутрішню поверхню двоголового 
м’яза плеча долоня хворого стискується в кулак; озна-
ка тетанії.

ХОХРЕЙНА – ШЛЕЙХЕРА (M. HOCH  REIN – 
I. I. SCHLEICHER) СИНДРОМ – нейроциркулятор-
на дистонія, яка з’являється після тренування, фізич-
ної праці і т. ін. Проявляється слабкістю, колаптоїдни-
ми симптомами, серцебиттям, незначною пітливістю, 
сухістю в роті та іншими симптомами, що залежать від 
індивідуальних особливостей орґанізму.

ХРЕБЕТ (COLUMNA VERTEBRA LIS) – осьо-
ва частина скелета людини та хребетних тварин, яка 
складається з 32–33 хребців; має 5 відділів: шийний – 7 
хребців; грудний – 12; поперековий – 5; крижовий – 3–
5; хвостовий – 3–6; Х. має 3 викривлення в саґітальній 
площині: шийно-грудне, попереково-крижове і грудне; 
Х. є орґаном опори та руху тулуба, шиї і голови, захи-
щає спинний мозок, розміщений у хребтовому каналі; 
амплітуда рухів хребта в саґітальгій площині досягає 
60-90о; найбільш рухомими є шийні та поперекові від-
діли. Кількість вільних хребців, які утворюють рухомий 
відділ хребта досить постійний – 24 хребці. У деяких 
випадках утворення крижів відбувається внаслідок зро-
щення двадцять шостого – тридцятого хребців. У тако-
му випадку перший крижовий хребець є вільним, а до 
поперекових хребців додається шостий вільний хребець. 
Тіла хребців сполучені між собою міжхребцевими дис-
ками. Диск являє собою волокнисто-хрящову пластин-

ку, на периферії якої утворюється міцне фіброзне кіль-
це, а по середині розміщене драглисте ядро, яке виконує 
амортизаційну функцію. Хребці скріплені між собою 
зв’язками – передня поздовжня зв’язка та задня поз-
довжня зв’язка. 

ХРЕБЕТНА ВИРІЗКА ВЕРХНЯ (INCISURA 
VERTEBRALIS SU PERIOR) – парна вирізка між ті-
лом хребця і його дужкою; разом із нижньою хребетною 
вирізкою утворює міжхребцевий отвір.

ХРЕБЕТНА ВИРІЗКА НИЖНЯ (INCISURA 
VERTEBRALIS IN FERIOR) – парна глибока півмі-
сяцева вирізка між тілом хребця і нижнім суглобовим 
відростком; разом із верхньою хребетною вирізкою ни-
жче розміщеного хребця утворює міжхребцевий от-
вір.

ХРЕБЕТНА ДІЛЯНКА (REGIO VERTEBRALIS) – 
топоґрафо-анатоміч на ділянка, обмежена правою і лівою 
хребетними лініями; до складу Х. д. входять грудний і 
поперековий відділи хребта з тканинами, що їх покри-
вають.

ХРЕБЕТНА ЛІНІЯ – умовна лінія, яка вертикально 
проводиться по проекції кінців поперечних відростків 
грудних і поперекових хребців.

ХРЕБЕТНИЙ КАНАЛ (CANALIS VERTE BRA-
LIS) – канал, утворений хребетними отворами; містить 
спинний мозок з оболонками і венозні сплетення; че-
рез великий потиличний отвір сполучається з порож-
ниною черепа.

ХРЕБЕТНИЙ ОТВІР (FORAMEN VERTEBRA-
LE) – отвір, утворений задньою поверхнею тіла хреб-
ця та його дугою; Х. о. всіх хребців утворюють хребет-
ний канал.

ХРЕБЕТНИЙ СТОВБУР – див.: Хребет.
ХРЕБЕТНІ (VERTEBRATA, CRA NIATA) – підтип 

найвище орґанізованих тварин типу хордових; включає 
6 класів: безщелепні, риби, земноводні, плазуни, птахи 
та ссавці; перші 3 класи об’єдна ні в групу анамній, ре-
шта – у групу амніот.

ХРЕБЕТНОГО НЕРВА СИНДРОМ – див.: Барре – 
Льєу синдром.

ХРЕБЕТНОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – див.: Барре – 
Льєу синдром.

ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВА ТРАВМА – 
пошкодження хребта та спинного мозку, які поділя-
ють на закриті і відкриті; за характером травми всі за-
криті пошкодження хребта поділяють на пошкоджен-
ня зв’язкового апарату, переломи тіл хребців, переломи 
дуг та від ростків хребців, переломовивихи і множин-
ні пошкодження хребта; залежно від рівня пошкоджен-
ня розрізняють травми шийного, грудного, попереково-
крижового відділів спинного мозку та корінців кінсько-
го хвоста; серед закритих травм спинного мозку розріз-
няють його струс, забиття та стиснення. 

ХРЕБЕЦЬ КЛИНОПОДІБНИЙ – хребець, що має 
форму клина; вроджена вада розвитку.

ХРЕБТОВО-ГРУДНИЙ – такий, що стосується 
хребтового стовпа і ділянки грудей або простягається 
між ними.
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ХРЕБЦЕВИЙ – такий, що стосується хребця.
ХРЕБЦЕВО-ГРУДНИННИЙ – такий, що стосуєть-

ся хребців і груднини.
ХРЕБЦЕВО-КЛУБОВИЙ – такий, що стосується 

хребців і клубової кістки.
ХРЕБЦЕВО-КРИЖОВИЙ – такий, що стосується 

хребців і крижової кістки.
ХРЕБЦЕВО-РЕБЕРНИЙ – такий, що стосується 

хребця і ребра.
ХРЕБЦЕВО-СТЕГНОВИЙ – такий, що стосується 

хребців і стегнової кістки.
ХРЕБЦЕВО-ХРЯЩОВИЙ – такий, що стосується 

хребця і реберного хряща.
ХРЕБЦІ (VERTEBRAE) – елементи осьового ске-

лета, що складають хребет; основними частинами сфор-
мованого Х. є тіло, дуга та відростки; форма і розмір 
Х. неоднакова по всій довжині хребта; є сім шийних, 
дванадцять грудних, п’ять поперекових, п’ять крижових 
і чотири куприкових Х.

Х. ВИСТУПНИЙ (V. PROMINENS) – сьомий ший-
ший Х., який характеризується довгим остистим відрос-
тком, що виступає під шкірою.

Х. ГРУДНІ (V. THORACICAE) – Х., які мають ве-
ликих розмірів тіло, нахилені донизу черепицеподібно 
остисті відростки, розміщені у фронтальній площині 
суглобові відростки; на боковій поверхні тіла є верхні 
й нижні реберні ямки і в поперечних від ростках – ре-
берні ямки поперечних від ростків для з’єднання з гор-
биками ребер.

Х. КРИЖОВІ (V. SACRALES) – Х., які в дорослої 
людини зростаються в одну кістку – крижі; крижі ма-
ють форму сплощеної спереду назад і вигнутої дозаду 
піраміди, основою оберненою до поперекових Х., а вер-
хівкою – до куприка; у місці з’єднання поперекових і 
крижових Х. на межі поперекового лордозу і крижового 
кіфозу утворюється обернений допереду виступ – мис; 
передня поверхня крижів вигнута і має чотири пари от-
ворів; задня – опукла, з нерівностями рельєфу у вигляді 
гребенів, які виникли внаслідок злиття відростків кри-
жових Х.

Х. ОСЬОВИЙ (AXIS) – другий шийний Х.; тіло 
Х.О. продовжується догори в зубоподібний відросток, 
приблизно циліндричної форми; має передню і задню 
суглобові поверхні; верхні суглобові відростки відсут-
ні, замість них з боків розміщені суглобові поверхні для 
з’єднання з нижніми суглобовими поверхнями на бічних 
масах атланта.

Х. ПОПЕРЕКОВІ (V. LUMBALES) – Х., що мають 
масивне тіло і обернений горизонтально, дозаду збіль-
шений у вертикальному розмірі остистий відросток; суг-
лобові відростки орієнтовані саґітально.

Х. ШИЙНИЙ ДРУГИЙ – Див.: Х. осьовий.
Х. ШИЙНИЙ ПЕРШИЙ – більша частина тіла 

Х. Ш. П. в процесі розвитку відходить до II шийного 
хребця і приростає до нього, утворюючи зуб; внаслідок 
цього від тіла залишається тільки передня дуга, збіль-
шується хребцевий отвір; передня і задня дуги сполу-
чені між собою бічними масами; верхня і нижня повер-

хні кожної із них служать для зчленування з розміщени-
ми поряд кістками: верхня угнута – для зчленування з 
відповідним виростком потиличної кістки, нижня, спло-
щена – з суглобовою поверхнею II шийного Х. 

Х. ШИЙНІ (V. CERVICALES) – Х., розташовані 
в шийному відділі; І шийний Х. (атлант) складається 
з передньої і задньої дуг, з’єднаних латеральними ма-
сами; ІІ шийний Х. має відросток – зуб, прирослий до 
тіла і спрямований вгору для зчленування з перед ньою 
дугою І шийного Х. і поперечною зв’язкою атланта; 
верхні суглобові відростки розміщені на тілі хребця 
по боках від зуба; ІІІ-VІІ шийні хребці мають неве-
лике тіло, остистий відросток, який подвоюється на 
кінці, поперечні відростки, розміщені горизонтально 
суглобові відростки; остисті відростки неод накові за 
довжиною.

ХРЕМАТОФОБІЯ – боязнь доторкнутися до гро-
шових купюр та монет.

ХРИЗІАЗ НИРОК – ураження нирок, що виникає 
внаслідок надходження в орґанізм солей золота і їх на-
копичення в тканині нирок; характеризується розвит-
ком нефротичного синдрому, а в тяжких випадках – не-
фронекрозу.

ХРИЗОТЕРАПІЯ – застосування препаратів золота 
з лікувальною метою.

ХРИПИ – додаткові дихальні шуми, що виникають у 
повітроносному просторі дихальних шляхів легень при 
патолоґічних процесах.

Х. ВОЛОГІ – Х., зумовлені накопиченням у дихаль-
них шляхах або в патолоґічних порожнинах, що з ни-
ми сполучаються, рідини. Під час вдиху повітря прохо-
дить через рідину, утворюючи пухирці. Звук, що вини-
кає при розриві пухирців повітря на поверхні рідини, 
вислуховується як хрипи. Х. в. розрізняються за каліб-
ром і характеризуються як велико-, середньо- або дріб-
нопухирчасті.

Х. СУХІ – Х., які виникають у бронхах. Виникнення 
Х. с. у великих і середніх бронхах викликане коливання-
ми язичка або ниткоподібної перемички із в’язкої мок-
роти в просвіті бронха або завихреннями повітряного 
струменя в міс цях патолоґічних змін. У дрібних брон-
хах Х. с. зумовлені коливаннями стінки бронха і завих-
реннями струменя повітря при проходженні його через 
зону звуження. Залежно від тембру Х. с. поділяють на 
гудячі і дзижчачі, які утворюються в бронхах великого 
і середнього калібру, а також свистячі, що виникають в 
дріб них бронхах і бронхіолах.

ХРИСТА – СІМЕНСА – ТУРЕНА (J. CHRIST – 
H. W. SIEMENS – H. TOU RAINE) СИНДРОМ – мно-
жинні аномалії зовнішнього зародкового листка: гіпотри-
хоз, анґідроз, анодонтія, гіподонтія, псевдопроґенія; сід-
лоподібний ніс, лоб, що випинається; товсті губи, тонкі 
зморщені повіки, слаборозвинені вії і брови; піґментні 
аномалії (периферійна блідість обличчя); успадкування 
за аутосомно-рецесивним або домінантним типом. 

ХРІН ЗВИЧАЙНИЙ (ARMORATIA RUSTICANA 
GAERTN.) – багаторічна трав’яниста рослина 50–
120 см заввишки. Листки великі, прикореневі, довгоче-
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решкові, довгасто-овальні, по краях зубчасті. Х. з. – го-
родня рослина, у дикому стані поширений на вологих 
луках, біля струмків. Дія: сечогінна, активізуюча кро-
вообіг, відхаркувальна, протимікробна, запобігаюча аві-
тамінозу С., збуджуюча апетит, посилююча діяльність 
шлунка і кишок, поліпшуюча травлення.

ХРОБАКА (R. CHROBAK) СИМПТОМ – ознака 
раку шийки матки: зонд проникає в ракову тканину без 
опору.

ХРОМ – Cr; хімічний елемент VІ групи періодичної 
системи елементів Менделє єва; атомний номер 24, атом-
на ваґа 51,996. Природний Х. складається з чотирьох 
стабільних ізотопів з масовими числами 50, 52, 53, і 54. 
Відомо 8 радіоактивних ізотопів Х. з масовими числа-
ми 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56. Х., його оксиди, біхро-
мати та ін. мають властивості пригнічувати ферментні 
системи енерґетичного тканинного обміну, знижувати 
імунолоґічну реактивність орґанізму; крім того, сполуки 
Х. мають мутаґенну і онкоґенну дію. Препарати, що міс-
тять 51Cr, використовують для визначення тривалості 
життя еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів, об’єму 
плазми крові і еритроцитів, об’єму циркулюючої крові, 
для діаґностики шлунково-кишкових кровотеч, а також 
для вивчення метаболізму Х. в орґанізмі.

ХРОМ- (хромо-, хромат-, хромато-, -хром, -хромія; 
грец. chrôma, chrômatos – шкіра, колір шкіри, барвник, 
забарвлення, колір) – частина складних слів, яка означає 
належність до кольору.

-ХРОМ – див.: Хром-.
ХРОМАТ- – див.: Хром-.
ХРОМАТИДА – одна із двох поздовжніх структур-

них і функціональних одиниць хромосоми, що утворю-
ються при редуплікації в процесі клітинного поділу.

ХРОМАТИН – матеріальний субстрат хромосом, що 
являє собою комплекс дез оксирибонуклеїнової кислоти 
з гістонами і негістонними білками, інколи – з протамі-
нами. Інші компоненти Х. – РНК, ліпіди, вуглеводи, не-
орґанічні речовини, зв’язані з білками.

ХРОМАТО- – див.: Хромат-.
ХРОМАТОБЛАСТИ – див.: Хроматофори.
ХРОМАТОҐРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ – див.: Хрома-

тоґрафія.
ХРОМАТОҐРАФІЯ – фізико-хімічний метод роз-

ділення рідких або ґазоподібних сумішей, який ґрун-
тується на розподіленні їхніх компонентів між двома 
фазами, що не змішуються, одна з яких нерухома (ста-
ціонарна), інша – рухома і неперервно протікає через 
нерухому фазу.

ХРОМАТОЛІЗ – зменшення або зникнення базо-
фільної речовини цитоплазми нейронів при патолоґіч-
них процесах.

ХРОМАТОФІТОЗ – див.: Лишай висів коподібний.
ХРОМАТОФОБІЯ – див.: Хромофобія. 
ХРОМАТОФОРИ – піґментні клітини, які містять, 

але не синтезують піґменти.
ХРОМАТОФОРОМА – див.: Меланома.
ХРОМАФІННІ КЛІТИНИ – клітини ґліального по-

ходження, що утворюють мозкову речовину наднирко-

вих залоз і хромафінні параґанґлії, що виробляють ка-
техоламіни; Х. к. мають здатність осаджувати солі хро-
мової кислоти.

ХРОМАФІНОБЛАСТ – малодиференційована хро-
мафінна клітина, яка є попередником хромафіноцита.

ХРОМАФІНОМА – пухлина, що розвивається з 
мозкової речовини надниркової залози або позанаднир-
кової хрома фінної тканини. Х. бувають доброякісними 
(фео хромоцитоми) і злоякісними (феохромо бластоми); 
гістолоґічно Х. (як доброякіс на, так і злоякісна) скла-
дається з полігональних веретеноподібних або округ-
лих клітин, що нагадують клітини мозкової речовини 
надниркової залози; хромафінні клітини, що складають 
Х. секретують катехол аміни – адреналін, норадреналін 
і дофамін; клінічно доброякісні і злоякісні Х. проявля-
ються однаково; клінічна картина Х. різноманітна і зу-
мовлюється реакцією всього орґанізму на підвищений 
вміст катехоламінів у крові; найбільш яскравим про-
явом є гіпертензія, яка буває пароксизмальною (45 %) 
або пос тійною (50 %); гіпертензія зумовлена секрецією 
одного або кількох катехол амінів або їх попередників: 
норадреналі ну, адреналіну, дофаміну або дофа; крім то-
го, частими симптомами є тахікардія, пітливість, пост-
уральна гіпотензія, пришвидшене дихання, «приливи», 
холодна і липка шкіра, сильні головні болі, за груднинні 
болі, серцебиття, нудота, блювання, біль в епі ґастрії, 
порушення зору, задишка, парестезії, запори і відчуття 
«помирання»; при цьому в кожного хворого є або ок-
ремі, або всі ці симптоми; напад може провокуватися 
пальпацією пухлини, зміною пози, тисненням на чере-
во або масажем, наркозом, емоційною травмою, β-адре-
ноблокаторами та інколи – сечовипусканням.

ХРОМАФІНОЦИТИ – див.: Хромафін ні клітини.
ХРОМАФІНОЦИТОМА – див.: Хромафінома.
ХРОМІДРОЗ – забарвлений піт, що спостерігаєть-

ся в людей, які контактують з деякими речовинами (ко-
бальтом, міддю та ін.).

-ХРОМІЯ – див.: Хром-.
ХРОМО- – див.: Хром-.
ХРОМОБАКТЕРІОЗ  – інфекційна хвороба, 

що спричинюється піґменто утворюючою паличкою 
Chromobacterium violaceum, яка проникає в орґанізм че-
рез непошкоджену шкіру і слизові оболонки; характери-
зується септицемією, утворенням численних вогнищ не-
крозу в лімфатичних вузлах та у внутрішніх орґанах.

ХРОМОБЛАСТОМІКОЗ – див.: Хромомікоз.
ХРОМОБРОНХОСКОПІЯ – метод бронхоскопіч-

ного дослідження бронхів для диференційної діаґности-
ки добро якіс них і злоякісних пухлин бронхів. Х. ґрун-
тується на здатності злоякісних новоутворень бронхів 
вибірково забарвлюватися метиленовим синім при збе-
реженні природного кольору незміненої слизової обо-
лонки бронхів після змивання з неї барвника.

ХРОМОҐЕНИ – безбарвні речовини, що містяться 
в клітинах орґанізму людини, тварин і рослин; є віднов-
леною формою дихальних піґментів.

ХРОМОҐЕННИЙ – такий, що дає барв ник або 
спричинює забарвлення.
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ХРОМОДІАҐНОСТИКА – 1) діаґности ка уражень 
орґанів і тканин за змінами їх природного кольору; 
2) діаґностика, яка ґрунтується на прижиттєвому вве-
денні в орґани і тканини орґанізму барв ників.

ХРОМОКОЛЬПОСКОПІЯ – огляд піхвової части-
ни шийки матки після забарвлення її метиловим фіоле-
товим, гематоксиліном та ін.

ХРОМОЛІЗ – знебарвлювання еритроцитів внаслі-
док виходу з них гемоґлобіну.

ХРОМОЛІМФОҐРАФІЯ – виявлення лімфатичних 
судин шляхом введення барвника в тканини, звідки він 
надходить у судини.

ХРОМОЛІПОЇД – див.: Ліпофусцин.
ХРОМОМЕРИ – потовщені ділянки нуклеопротеїд-

них ниток – хромонем, з яких складається хромосома. 
Розташування Х. у кожній хромосомі відносно постійне 
і найчіткіше виявлене в профазі мітозу та мейозу, коли 
хромонеми слабо спіралізовані і мають вигляд тонких 
ниток, на яких містяться хромомери. Х. різняться між 
собою за величиною, формою, вмістом ДНК і надають 
хромонемам певного малюнка.

ХРОМОМІКОЗ – глибокий мікоз шкіри та під-
шкірної тканини. Збудниками Х. є різні види гриб-
ків: Phialophora verrucosa, Hormodendrum pedrosoi, 
Hormodendrum compactum. Грибок – диморфний, має 
тканинну – паразитарну або дріжджову – і міцеліаль-
ну форми; сапрофітує в ґрунті і на рослинах. Х. некон-
таґіозний; хворіють тільки люди, частіше чоловіки. Ви-
никненню Х. сприяють травми шкіри, опіки та ін. Зара-
ження можливе через верхні дихальні шляхи. Дисемі-
нація грибка відбувається лімфоґенним шляхом. Інкуба-
ційний період коливається від кількох тижнів до кількох 
місяців. Роз різняють три клінічні форми Х. – папілома-
тозно-виразкову, горбикову та вузлувату (ґумозну). Ін-
фекція здебільшого починається з однобічного уражен-
ня ступні або гомілки, інколи інших відкритих частин 
тіла. На ранній стадії ураження має вид маленької свер-
блячої папули, яка росте. Пляма тьмяно-червоного або 
фіолетового кольору, з чіткими межами і щільною осно-
вою. Як правило, через кілька тижнів або місяців вздовж 
лімфатичних шляхів відтоку з’являються нові ураження, 
які виступають на 1–2 мм над поверхнею шкіри. У цен-
трі плями можуть виникати щільні тьмяно-червоні або 
сіруваті вузлики, схожі на цвітну капусту, які поступо-
во поширюються по ураженій кінцівці. При цьому мож-
лива закупорка лімфатичних судин, свербіж в ураженій 
ділянці, а також виразкування внаслідок вторинної ін-
фекції. За 4–15 ро ків уражається вся кінцівка. Перебіг 
тривалий, до 30 і більше років. Проґноз для життя, як 
правило, сприятливий; у випадках лімфоґенної дисемі-
нації грибка можливий летальний результат внаслідок 
ураження спинного мозку.

ХРОМОНЕМИ – нуклепротеїдні нитки, з яких скла-
дається хромосома.

ХРОМОПРОТЕЇДИ – складні забарвлені білки, мо-
лекули яких містять небілкові простетичні хромофобні 
групи, що поглинають світло певної довжини хвилі у 
видимій частині спектра і, таким чином, надають всій 

сполуці відповідного кольору. Х. належать до біолоґіч-
них піґментів.

ХРОМОПРОТЕЇНИ – див.: Хромопротеїди.
ХРОМОСОМА – структурний елемент клітинно-

го ядра. Х. є основними носіями одиниць спадковості – 
ґенів. Х. складається з двох поздовжніх функціоную-
чих одиниць – хроматид, які, у свою чергу, складають-
ся з більш елементарних одиниць. Найменшою елемен-
тарною одиницею Х. є хромонема – нитка завтовшки 
200Е.

ХРОМОСОМА ФІЛАДЕЛЬФІЙ СЬКА – хромо-
сома № 22 каріотипу людини, в якій відбулася делеція 
довгого плеча; виявляється в лейкоцитах при хроніч-
ному мієлолейкозі.

ХРОМОСОМИ СТАТЕВІ – хромосоми (Х-хромо-
соми і Y-хромосоми), що визначають статеву належність 
особи.

ХРОМОСОМНА КАРТА – ґрафічне зображення 
хромосоми із зазначенням послідовності розміщення в 
ній ґенів і відносних відстаней між ними.

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ – тео-
рія, згідно з якою переважну більшість спадкової інфор-
мації містять хромосоми – носії ґенів. Найголовніші по-
ложення сучасної Х. т. с. такі: 1) одиниці спадковості – 
ґени, локалізовані в хромосомах; 2) у межах однієї хро-
мосоми ґени утворюють одну групу зчеплення і пере-
даються нащадкам разом, оскільки в мейозі до дочірніх 
ядер розходяться цілі хромосоми; 3) ґени в хромосомі 
розташовані лінійно, тобто один за одним уздовж хро-
мосоми; 4) групи зчеплення можуть порушуватися внас-
лі док того, що між гомолоґічними хромосомами в мей-
озі може відбуватися обмін певними частинами; 5) час-
тота, з якою відбувається обмін у точці між будь-яки-
ми двома ґенами, локалізованими в одній хромосомі, 
пропорційна віддалі між ними; ця віддаль визначається 
кількістю обмінів на 100 статевих клітин – ґамет; 6) об-
мін між гомолоґічними хромосомами веде до рекомбі-
нації ґенів, які локалі зовані в них, це є однією з при-
чин комбі нованої мінливості при гібридизації орґаніз-
мів; 7) кількість груп зчеплення ґенів у кожного виду 
орґанізмів дорівнює кількості хромосом у його ґаметах 
або кількості пар гомолоґічних хромосом у соматичних 
клітинах.

ХРОМОСОМНИЙ НАБІР – сукупність хромосом, 
що містяться в клітинах орґанізму. Х. н. статевих і со-
матичних клітин різний. У зрілих статевих клітинах 
міститься одинарний (гаплоїдний) Х. н. Зиґота, що є 
результатом злиття чоловічої і жіночої зрілих стате-
вих клітин, і всі клітини орґанізму (соматичні кліти-
ни), що розвиваються з неї, мають подвійний (диплоїд-
ний) Х. н.

ХРОМОСОМНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ – особливості 
будови хромосом, що властиві всім клітинам орґанізму, 
відрізняють один орґанізм від іншого, передаються по-
томству і, як правило, не мають патолоґічного впливу. 
Молекулярною основою Х. п. є зміна вмісту в хромосо-
мі ДНК з нуклеотидними послідовностями, що багато-
разово повторюються.
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ХРОМОСОМНІ АБЕРАЦІЇ – див.: Хромосомні пе-
ребудови.

ХРОМОСОМНІ ПЕРЕБУДОВИ – зміни структу-
ри хромосом. Розрізняють такі Х. п.: 1) хромосомний 
розрив – поперечний розрив хромосоми з повним відо-
кремленням відламаного кінцевого сеґмента; 2) делеція, 
або нестача, пов’язана з випадінням ділянки хромосоми; 
3) транслокація – взаємообмін відокремленими улам-
ками між хромосомами після їх поперечного розриву; 
4) інверсія – перевертання уламка хромосоми на 180о 
після розриву хромосоми у двох місцях; 5) дуплікація – 
подвоєння будь-якої ділянки хромосоми.

ХРОМОСОМНІ ХВОРОБИ – хвороби, в основі 
розвитку яких лежать порушення числа або структури 
хромосом, що виникають у ґаметах батьків або на ран-
ніх стадіях дроблення зиґоти. Мутації в стате вих клі-
тинах призводять до розвитку пов них форм Х. х., при 
яких усі клітини орґанізму мають одну і ту ж хромо-
сомну аномалію. Мутації, що виникають в ембріоґе-
незі, зумовлюють виникнення мозаїчних форм, при 
яких тільки частина клітин має хромосомну аномалію. 
У людини виявлені всі основні форми і типи хромо-
сомних аномалій. Описані 2 варіанти порушень чис-
ла хромосомних наборів – тетраплоїдія і триплоїдія, 
як у вигляді повних форм, так і мозаїчних. Інша гру-
па синдромів зумовлена порушеннями числа окремих 
хромосом – трисоміями (коли є додаткова хромосома в 
диплоїдному наборі) або моносоміями (одна з хромо-
сом відсутня). Для всіх форм Х. х. загальною ознакою 
є множинність морфолоґічних, фізіолоґічних і біохіміч-
них порушень.

ХРОМОТРОПІЯ – наявність у ткани ні речовин, що 
спричинюють метахро  ма зію.

ХРОМОФАҐИ – макрофаґи, що фаґоцитують хро-
мопротеїди.

ХРОМОФІТОЗ – див.: Хромомікоз.
ХРОМОФОБІЯ – нав’язлива боязнь будь-якого ко-

льору або пофарбованих предметів.
ХРОМОФОБНИЙ – такий, що погано або зовсім 

не забарвлюється.
ХРОМОХОЛЕҐРАФІЯ – дослідження функції жовч-

ного міхура шляхом пер орального введення фарбника з 
наступним одночасним проведенням холе ґрафії і дуоде-
нального зонду вання.

ХРОМОЦИСТОСКОПІЯ – метод дослідження 
функції нирок і прохід ності верхніх сечових шляхів, 
що поля гає у внутрішньовенному введенні забарвлюю-
чої речовини індиґокарміну з наступним спостережен-
ням за його виведенням із сечоводів за допомогою цис-
тоскопа.

ХРОН- (хроно-; грец. chronos – час) – частина склад-
них слів, яка означає належність до часу.

ХРОНАКСИМЕТРІЯ – визначення хронаксії за до-
помогою приладу – хронаксиметра, який дає змогу до-
зувати подразнення електричним струмом у різних дуже 
малих відрізках часу.

ХРОНАКСІЯ – найменший час, протягом якого пос-
тійний електричний струм, удвічі більший за пороговий, 

має діяти на живу тканину, щоб спричинити фізіолоґіч-
ну реакцію.

ХРОНІЧНИЙ – затяжний, тривалий, постійний.
ХРОНО- – див.: Хрон-.
ХРОНОБІОЛОҐІЯ – розділ біолоґії, що вивчає ча-

сові характеристики біолоґічних процесів.
ХРОНОҐНОЗІЯ – здатність визначати тривалість 

відрізка часу, тривалість і послідовність подій.
ХРОНОМІОРЕФЛЕКСОМЕТР – прилад для 

вимірювання часових характеристик рухових і мовлен-
нєвих реакцій людини.

ХРОНОСКОПІЯ – вимірювання (з точністю від 1 
до 0,1 мсек) коротких інтервалів часу протікання фізіо-
лоґічних і психічних реакцій.

ХРОНОТРОПНА ДІЯ – дія будь-якого фактора, що 
змінює частоту серцевих скорочень.

ХРОНОФОТОЦИКЛОҐРАФІЯ – див.: Хроноцик-
лоґрафія.

ХРОНОЦИКЛОҐРАФІЯ – численне фотоґрафуван-
ня через короткі проміжки часу циклічних рухів, при 
якому отримують зображення окремих позначених то-
чок об’єкта, що рухається.

ХРОПІННЯ – порушення дихання, в основі якого 
лежить розслаблення мускулатури м’якого піднебіння, 
глотки, язика і западання язика сплячої людини в позі 
на спині. Виникненню Х. сприяє порушення носового 
дихання, особливо при обтурації порожнини носа полі-
пами, гіпертрофії або набряку слизової оболонки но-
сових раковин, аденоїдах, пухлинах носоглотки. Вира-
женість Х. буває різною; у деяких випадках воно може 
тільки викликати незадоволення оточуючих, але деяких 
хворих, коли Х. пов’язане з обструктивним апное, може 
створювати загрозу здоров’ю. Лікування: при Х. у лег-
ких випадках корисною може бути відмова від вживан-
ня алкоголю та прийому транквілізаторів, снодійних та 
антигістамінних препаратів перед сном; рекомендуєть-
ся спати на боці або череві, на ліжку з піднятим під-
головником; при важкому Х. – лікування інфекційних 
або алерґічних уражень слизової носа, реконструктив-
ні операції, які усувають звуження порожнини носа або 
глотки.

ХРЯЩ – спеціалізована сполучна тканина, що вико-
нує опорну функцію. Розвивається з мезенхіми, входить 
до складу скелета, а також деяких внутрішніх орґанів. 
Складається з клітин та основної (міжклітинної) речо-
вини. У клітинах відбувається синтез хондроїтинсуль-
фатів та білків. Х. позбавлений кровоносних судин; йо-
го живлення (за винятком суглобового Х.) відбувається 
за рахунок охрястя.

Х. ВОЛОКНИСТИЙ – Х., що містить у міжклітин-
ній речовині колаґенові волокна; утворює хрящові меніс-
ки деяких суглобів тощо.

Х. ГІАЛІНОВИЙ – Х., що має молочно-білий або 
блакитно-прозорий колір; вкриває суглобові поверхні 
всіх кісток.

Х. ЕЛАСТИЧНИЙ – Х., що має в міжклітинній ре-
човині еластичні волокна; міститься в надгортаннику, 
вушній раковині та ін.
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ХРЯЩ ЕПІФІЗАРНИЙ – пластинка хрящової тка-
нини, з’єднуюча епіфіз і діафіз, в якій локалізується рос-
ткова зона кістки.

ХРЯЩ ПЕРСНЕПОДІБНИЙ – хрящ у формі кіль-
ця, що входить до складу скелета гортані; розміщений 
в основі гортані.

ХРЯЩ ПОВІКИ – пластинка, розміщена всередині 
повіки, ближче до її задньої поверхні, і прикріплена за 
допомогою зв’язок до країв орбіти; складається із щіль-
ної волокнистої сполучної тканини.

ХРЯЩ СУГЛОБОВИЙ – шар гіалінової або волок-
нистої хрящової тканини, що покриває суглобову по-
верхню кістки.

ХРЯЩОВА ТКАНИНА – див.: Хрящ.
ХТОНОФАҐІЯ – див.: Ґеофаґія.
ВАН ДЕР ХУВЕ (VAN DER HOEVE) СИМП-

ТОМ – три- або чотирикратне збільшення сліпої пля-
ми поля зору; можлива ознака запалення придаткових 
пазух носа (переважно придаткової пазухи ґратчастої 
кістки).

ВАН ДЕР ХУВЕ (VAN DER HOEVE) СИНДРОМ – 
комплекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінант-
ним типом) аномалій, які проявляються, як правило, у під-
літків. Клінічно спостері гається тріада симптомів: 1) лам-
кість кісток, незначні травми зумовлюють їх переломи 
(«скляна людина»); 2) голубі склери; 3) зниження слуху.

ВАН ДЕР ХУВЕ (VAN DER HOEVE) ТРІАДА – 
див.: Ван дер Хуве синдром.

ХУВЕРА (C. F. HOOVER) СИМПТОМ (1) – різна 
амплітуда рухів ребер при меншій їх рухомості на бо-
ці ураження; ознака ексудативного плевриту і пневмо-
тораксу.

ХУВЕРА (C. F. HOOVER) СИМПТОМ (2) – хво-
рий, що лежить на животі, піднімає ногу, яка випрям-
лена в колінному суглобі, інша нога притискується до 
кушетки; при під німанні хворої ноги інша нога притис-
кується до кушетки сильніше; ознака подразнення або 
запалення сідничого нерва.

ХУВЕРА (C. F. HOOVER) СИМПТОМ (3) – якщо 
здоровій людині, що лежить на спині, запропонувати 
натиснути випрямленою ногою на ліжко, то інша нога 
мимовільно піднімається; у випадку істерії або її симу-
ляції це не спостерігається.

ХУРЛЕРА (HURLER) ХВОРОБА – див.: Пфаунд-
лера – Хурлера хвороба.

ХУТТЕРА (K. HUTTER) СИМПТОМ – при рентґе-
нолоґічному дослід женні медіальна межа ниркової мис-
ки, заповненої контрастною речовиною, гостра і спрямо-
вана дистально та латерально – паралельно краю попе ре-
кового м’яза; ознака розширення нир кової миски.

ХЬЮЗА – СТОВІНА (J. P. HU GHES – P. G. STO-
VIN) СИНДРОМ – аневризма легеневої артерії з ре-
цидивуючим інтермітуючим тромбофлебітом різної ло-
калізації.

ХЮТЕРА (K. HUETER) СИМПТОМ – якщо між 
фраґментами кісток защемлені м’які тканини, то вібра-
ція через місце перелому не спостерігається; ознака ус-
кладненого перелому.

ЦцЦц
Ц. (С) СИНДРОМ – поєднання множинних спад-

кових аномалій: аномалії скелета: низький дисхондро-
пластичний зріст, синдактилія, клинодактилія, брахі-
дактилія; дисплазія кульшового суглоба, ребер, груд-
нини; аномалії обличчя: виражений гіпертелоризм, епі-
кант, конвергуюча косоокість, гіпертрихоз лоба, опукле 
надперенісся, гіпоплазія медіальних частин надбрів’їв; 
дисплазія вушних раковин, макростомія з множинними 
зрощеннями між яснами і внутрішньою поверхнею щік, 
високе піднебіння; інші аномалії; вроджені вади серця, 
дисплазія внутрішніх орґанів, виражена жовтяниця но-
вонароджених з гепатоспленомеґалією. Проґноз неспри-
ятливий: смерть у грудному віці.

ЦАКО (ZSAKO) СИМПТОМ – при перкусії по виз-
начених точках м’язів або сухожилків упродовж 2 годин 
після клінічної смерті можна викликати м’язові скоро-
чення і рухи у відповідному суглобі.

ЦАНА (F. W. ZAHN) СИМПТОМ – фіброзні утво-
рення на ендокарді міжшлуночкової перегородки побли-
зу від початку аорти, які нагадують клапани; зустріча-
ються у хворих з недостат ністю аортальних клапанів.

ЦАНҐЕ – КІНДЛЕРА (J. ZANGE – W. KINDLER) 
СИНДРОМ – розлади циркуляції спинномозкової ріди-
ни при патолоґічних процесах у задній черепній ямці: 
опістотонус, дихання Чейна – Стокса; дуже сильний го-
ловний біль; при люмбальній пункції відсутні синхрон-
ні з пульсом коливання тиску спинномозкової рідини; 
неможливість отримати ліквор при субокципітальній 
пункції; невролоґічні симптоми відповідають локаліза-
ції патолоґічного процесу.

ЦАНҐЕМЕЙСТЕРА (W. ZANGE MEISTER) РОЗ-
МІР – розмір від верхньої точки крижового ромба до 
найбільш виступаючої точки голівки плода при повно-
му розкритті шийки матки; використовується для оцінки 
співвідношення розмірів малого таза породіллі і голів-
ки плода.

ЦАНҐЕМЕЙСТЕРА (W. ZANGE MEISTER) ТРІА-
ДА – поєднання артеріальної гіпертензії, набряків і 
проте інурії у вагітних; ознака нефропатії.

«ЦАПИНИЙ НІС» – ніс з сідлоподібним заглиблен-
ням в основі; спостерігається при третинному і вродже-
ному сифілісі.

ЦАППЕРТА (J. ZAPPERT) СИНДРОМ – прояви 
інфекційно-токсичного ураження провідникових шляхів 
міостатичного апарату в маленьких дітей з розвитком 
гострого оборотного тремтіння; хворіють переважно 
малі діти, частіше після ентериту, бронхіту, пневмонії, 
кору, вітряної віспи або коклюшу; хвороба починається 
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з грубого тремтіння голови та кінцівок, яке підсилюєть-
ся при хвилюванні і не зупиняється навіть під час сну; 
риґідність і аномалії рефлексів в уражених кінцівках; 
часто спостерігаються геміпарези обличчя і рук. Проґ-
ноз сприятливий, одужання через кілька тижнів.

ЦАУФАЛЯ (E. ZAUFAL) СИМПТОМ – див.: «Ца-
пиний ніс».

ЦВЯХА СИМПТОМ – біль у ділянці тімені, який 
характеризується хворим як відчуття забитого в тім’я 
цвяха; ознака істерії.

ЦЕБОЦЕФАЛІЯ – вроджений недорозвиток зов-
нішнього носа аж до його відсутності; поєднується зі 
зменшенням відстані між очима, внаслідок чого облич-
чя хворого нагадує мавпу.

ЦЕЗІЙ – Cs; хімічний елемент ІА групи періодичної 
системи Менделєєва; порядковий номер 55, атомна ваґа 
132,905; радіоізотопи Ц. застосовують як радіофарма-
цевтичні препарати для радіоізотопної діаґностики, а та-
кож для контакт ної і дистанційної променевої терапії.

ЦЕЙКА (J. J. CEJKA) СИМПТОМ – на різних фа-
зах дихання спостерігається постійність розмірів серце-
вої тупості; ознака ексудативного перикардиту.

ЦЕКАЛЬНИЙ – такий, що стосується сліпої киш-
ки.

ЦЕКО- (лат. intestinum caecum – сліпа кишка; анат. 
cecum – сліпа кишка) – частина складних слів, яка озна-
чає належність до сліпої кишки.

ЦЕКОПЕКСІЯ – оперативна фіксація надмірно ру-
хомої сліпої кишки до па рієтальної очеревини.

ЦЕКОПЛІКАЦІЯ – оперативне зменшення розмірів 
сліпої кишки шляхом накладення на її купол гофрую-
чих швів.

ЦЕКОСТОМІЯ – оперативне формування зовніш-
ньої нориці сліпої кишки.

-ЦЕЛЕ – (грец. kēlē – випинання, підпухлість; гри-
жа, кила) – частина складних слів, яка означає «випи-
нання», «підпухлість», «грижа».

ЦЕЛЕНА (W. CEELEN) СИНДРОМ – див.: Ідіопа-
тичний гемосидероз легень.

ЦЕЛЕНА – ҐЕЛЛЕРСТЕДТА (W. CE ELEN – 
N. GEL LERSTEDT) СИНДРОМ – див.: Ідіопатичний 
гемосидероз легень.

ЦЕЛІАКІЧНЕ СПРУ – див.: Целіакія.
ЦЕЛІАКІЯ – захворювання шлунково-кишкового 

тракту, в основі якого лежить недостатність ферментів 
(специфічних амінопептидаз), що забезпечують процес 
дезамінування ґліадину (білка клейковини злакових) у 
кишечнику; це спричинює накопичення в орґанізмі його 
токсичних метаболітів; захворювання має спадковий ха-
рактер; розрізняють первинну і вторинну Ц.; первинна 
Ц., звичайно, проявляється у віці 6 місяців – 11/2 року; 
характеризується стійкими проносами після вживання в 
їжу продуктів, що містять ґліадин (хліб, макаронні виро-
би, манна і геркулесова каша, борошняні кондитерські 
вироби, м’ясні вироби); з проґресуванням захворюван-
ня розвивається порушення всмоктування, що супро-
воджується втратою апетиту, відставанням у вазі, зрості, 
з наступним розладом обміну речовин, виснаженням і 

зневоднюванням орґанізму; перебіг хвилеподібний, пе-
ріоди загострення чергуються з періодами деякого пок-
ращення стану.

ЦЕЛІАКІЯ ҐЛЮТЕНЧУТЛИВА – див.: Ґлютено-
ва хвороба.

ЦЕЛІАКІЯ ІДІОПАТИЧНА – див.: Ґлютенова хво-
роба.

ЦЕЛІО- (-цель; грец. koilos – порожнинний; koilia – 
порожнина, черевна порожнина) – частина складних 
слів, яка означає «порожнинний; такий, що належить 
до порожнини», «такий, що належить до черевної чи 
очеревинної порожнини».

ЦЕЛІОҐРАФІЯ – див.: Перитонеоґрафія.
ЦЕЛІОСКОПІЯ – див.: Перитонеоскопія.
ЦЕЛІОСТОМІЯ – експериментальне зрощування 

двох тварин шляхом зшивання попередньо розрізаних 
ділянок шкіри, м’язів і очеревини.

ЦЕЛОМ – порожнина тіла, що утворюється в про-
цесі ембріоґенезу між стінкою тіла і внутрішніми орґа-
нами; Ц. обмежений власним целомічним епітелієм; він 
утворюється в результаті розщеплення мезодерми або 
виникнення мішкоподібних випинань ентодерми при 
перетворенні двошарового зародка (ґаструли) у триша-
ровий.

ЦЕЛОМІЧНА РІДИНА – рідина, яка секретується 
мезотелієм, що вистеляє целом.

ЦЕЛОМІЧНИЙ РАК – див.: Мезотеліо ма злоякіс-
на.

ЦЕЛОТЕЛІОМА – див.: Мезотеліома.
-ЦЕЛЬ – див.: Целіо-.
ЦЕЛЬСА (A. C. CELSUS) КЕРІОН – запальна ін-

фільтративно-нагнійна трихофітія з ураженням волосис-
тої частини голови.

ЦЕЛЮЛІТ – 1) дифузне обширне гостре запален-
ня м’яких тканин, що не належать до порожнистих 
орґанів; характеризується гіперемією, лейкоцитарною 
інфільтрацією та набряком без клітинного некрозу або 
нагноєння; найчастіше уражає шкіру та підшкірні тка-
нини, але може поширюватися і глибше; розвиток Ц. мо-
же зумовлюватися Streptococcus pyogenes (β-гемолітич-
ний стрептокок групи А), β-гемолітичними стрептоко-
ками інших серогруп (В, С і G); інколи Ц. може викли-
катися Staphylococcus aureus, при цьому розвиток па-
толоґічного процесу пов’язаний з відкритою рановою 
поверхнею або шкірним абсцесом і має менш інтенсив-
ний характер; інколи Ц. зумовлюється аеробними ґрам-
неґативними бактеріями (Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa); після укусів тварин Ц. може викликатися 
Pasteurella multocida; 2) див.: Панікуліт.

ЦЕЛЮЛІТ БРУЦЕЛЬОЗНИЙ – Ц., що інколи ви-
никає при бруцельозі на тулубі і кінцівках.

ЦЕЛЮЛІТ КАЛИТКИ – див.: Фурньє ґанґрена.
ЦЕЛЮЛОЗА – високомолекулярний полісахарид, 

лінійні ланцюги якого побудовані в основному з елемен-
тарних ланок ангідро-D-ґлюкози, з’єднаних між собою 
1,4-β-ґлюкозидними зв’язками;  Ц. – головна складова 
частина оболонок рослинних клітин; Ц., що міститься 
в їжі, є однією з основних баластних речовин, або трав-
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них волокон, що мають надзвичайно велике значення 
для нормального харчування і травлення; ці волокна не 
перетравлюються в шлунково-кишковому тракті, але 
сприяють його нормальному функціонуванню, а також 
можуть сорбувати на собі деякі токсини.

ЦЕЛЮЛЯРНА ПАТОЛОҐІЯ – напрям у патолоґії, 
що розглядає клітину як основний матеріальний суб-
страт хвороби, а саму хворобу як деяку суму уражень 
численних клітин.

ЦЕЛЮЛЯРНИЙ – клітинний; такий, що складаєть-
ся з клітин.

ЦЕМЕНТ ЗУБА – щільна тканина, яка складається 
з основної речовини, що містить безладно розміщені ко-
лаґенові волокна і не містить кровоносних судин; пок-
риває дентин зуба.

ЦЕМЕНТИКЛЬ – утворення кулеподіб ної форми, 
яке складається із цементу і розміщене в періодонті.

ЦЕМЕНТОБЛАСТОМА ДОБРОЯКІС НА – гісто-
лоґічний варіант цементоми; утворена цементоподіб-
ною тканиною у вигляді комплексів, що переплітають-
ся, зі слідами перебудови і склеювання; пухлина часто 
зв’язана з коренями премолярів і молярів; після вида-
лення не рецидивує.

ЦЕМЕНТОДИСПЛАЗІЯ ПЕРІАПІКАЛЬНА – 
дисплазія, яка розміщена, як правило, у ділянці верхі-
вок коренів ниж ніх різців; на ранніх стадіях схожа за 
бу довою з цементуючою фібромою; з часом у ній утво-
рюються більш щільні ділянки, що відповідають за бу-
довою грубоволокнистій кістці.

ЦЕМЕНТОЕКЗОСТОЗ – виступи на поверхні ко-
реня зуба, що утворилися внаслідок надмірного відкла-
дення цементу.

ЦЕМЕНТОМА – група доброякісних пухлин, ос-
новною ознакою яких є наяв ність цементоподібної тка-
нини; майже завжди вони зв’язані із зубами, ростуть 
повільно; часто рецидивують; локалізуються переваж-
но в нижній щелепі, у ді лянці премолярів і нижніх різ-
ців; у групу Ц. входять: доброякісна цементоблас тома, 
цементуюча фіброма, періапікальна цементодисплазія і 
ґіґантоформна це ментома.

ЦЕМЕНТОМА ҐІҐАНТОФОРМНА – форма дис-
плазії або аномалії розвитку, що характеризується утво-
ренням у різних ділянках щелеп мас інтенсивно обвап-
нованої, майже безклітинної цементоподібної речовини; 
маси можуть досягати великих розмірів.

ЦЕМЕНТОМА СПРАВЖНЯ – див.: Цементоблас-
тома доброякісна.

ЦЕМЕНТОЦИДИ – зрілі клітини цементу зуба, що 
за своєю будовою нагадують остеоцити.

ЦЕМЕНТУЮЧА ФІБРОМА – гістолоґічний 
варіант цементоми; утворена пучками клітинно-волок-
нистої тканини, що переплітаються; між ними розміщені 
численні інтенсивно обвапновані округлі або часточкові 
маси (цементиклі).

ЦЕНКЕРА (F. A. ZENKER) ДИВЕРТИКУЛ – ди-
вертикул глоткового кінця стравоходу, що утворюєть-
ся спочатку на задній стінці, а потім поширюється і на 
бокову стінку.

ЦЕНКЕРІВСЬКИЙ (F. A. ZENKER) ДИВЕРТИ-
КУЛ – див.: Ценкера дивертикул.

ЦЕНОҐЕНЕЗИ – ознаки пристосування зародка або 
личинки до специфічних умов існування, що не влас-
тиві дорослим стадіям; Ц. не зберігаються в доросло-
го орґанізму.

ЦЕНОЗ – див.: Біоценоз.
-ЦЕНОЗ – (грец. koinos – загальний) – частина склад-

них слів, яка означає «спільність умов розвитку, розпов-
сюдженість будь-якого явища, процесу».

-ЦЕНТЕЗ (грец. kentēsis – укол, прокол) – частина 
складних слів, яка означає «прокол».

ЦЕНТР – 1) середня частина чогось; 2) (ґеометрич-
ний) точка, рівновіддалена від усіх точок кола (повер-
хні кулі).

ЦЕНТРАЛЬНА ЯМКА СІТКІВКИ (FOVEA 
CENTRALIS) – заглиблення в центрі жовтої плями, яке 
характеризується найбільшою концентрацією і поверх-
невим розміщенням фоторецепторів.

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА – частина 
нервової системи людини, що включає головний і спин-
ний мозок.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КАНАЛ (CANALIS CENTRA-
LIS) – поздовжній канал, що проходить у сірій речовині 
спинного мозку; внизу утворює розширення – кінцевий 
шлуночок, вгорі сполучається з ІV шлуночком головно-
го мозку.

ЦЕНТРИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – сукупності 
нейронів, функціонально пов’язані і розміщені в одній 
або кількох структурах нервової системи; забезпечують 
виконання цілісної реакції орґанізму або реґуляцію тієї 
або іншої функції; за локалізацією розрізняють кіркові, 
підкіркові і спинномозкові центри; у головному мозку 
виділяють центри діенцефальні, мезенцефальні, буль-
барні, гіпоталамічні, таламічні; частіше ц. н. с. розді-
ляють за функціями або залежно від аферентного спри-
йняття.

ЦЕНТРИПЕТАЛЬНИЙ – такий, що спрямований 
від периферії до центру;  доцентровий.

ЦЕНТРИФУГА – апарат, який під впливом відцен-
трової сили розділяє суміші на складові частини різної 
щільності.

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ – метод розділення суміші 
частинок, що ґрунтується на різниці в швидкості їх осі-
дання під дією відцентрової сили.

ЦЕНТРОДЕСМА – перемичка між центриолями, 
яка утворюється в профазі і складається із цитоплазма-
тичних ниток.

ЦЕНТРОМЕРА – ділянка хромосоми, до якої під час 
мітозу або мейозу прикріплюються нитки веретена.

ЦЕНТРОСОМА – щільна ділянка цитоплазми, що 
оточує центриолі і утворює з ними клітинний центр.

ЦЕНТРОСФЕРА – див.: Центросома.
ЦЕНУР – личинка цестод загону Cyclo phyllidea, яка 

має вигляд великого пухиря з повернутими всередину 
головками.

ЦЕНУРОЗ – гельмінтоз з групи цестодозів, що ха-
рактеризується ураженням головного, інколи – спин-
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ного мозку або інших орґанів і тканин; спричинюєть-
ся личинковою стадією цестод роду Multi ceps; в основі 
розвитку Ц. лежать меха нічна і токсико-алерґічна дія 
ценур (ли чин кова стадія збудника); рацемозні мі хурі-
ценури спричинюють різкі запальні зміни в оболонках 
мозку; незалежно від локалізації ценура вогнищеві змі-
ни алерґічного характеру розвиваються в різних орґа-
нах і тканинах.

-ЦЕПТОР (-цепція; лат. capio, cepi, captum – брати, 
приймати) – частина складних слів, яка означає належ-
ність до сприйняття подразника.

-ЦЕПЦІЯ – див.: -Цептор.
ЦЕРВІК- (цервіко-, цервіц-; лат. cervix, cervicis – 

шия, шийка) – частина складних слів, яка означає на-
лежність до шийки матки, до шиї.

ЦЕРВІКАЛҐІЯ – біль у ділянці шиї.
ЦЕРВІКАЛЬНИЙ – 1) шийний; такий, що стосуєть-

ся шиї; такий, що розміщений у ділянці шиї; 2) такий, 
що стосується шийки матки.

ЦЕРВІКО- – див.: Цервік-.
ЦЕРВІЦ- – див.: Цервік-.
ЦЕРВІЦИТ – запалення шийки матки; Ц. буває го-

стрим, підгострим і хронічним.
ЦЕРЕБЕЛЯРНИЙ – такий, що стосу ється мозоч-

ка; мозочковий.
ЦЕРЕБР- (церебро-; лат. cerebrum – головний мо-

зок) – частина складних слів, яка означає належність до 
головного мозку.

ЦЕРЕБРАЛЬНА АНҐІОҐРАФІЯ – див.: Анґіоце-
реброґрафія.

ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ – мозковий.
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АМЕБОЇДОЗ – див.: Менінґо-

енцефаліт амебний первинний.
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ҐІҐАНТИЗМ – див.: Сотоса син-

дром.
ЦЕРЕБРАЛЬНІ КРИЗИ – підсилення або виник-

нення симптомів порушення різ них функцій головно-
го мозку, що гостро роз виваються і мають перехідний 
характер.

ЦЕРЕБРАЛЬНО-ГІПОФІЗАРНА КАХЕКСІЯ – 
див.: Гіпофізарна кахексія.

ЦЕРЕБРАСТЕНІЯ – слабкість і підвищена збуд-
ливість головного мозку; проявляється поєднанням ас-
тенії з головним болем, запамороченнями, деяким по-
гіршенням пам’яті та іншими ознаками ураження го-
ловного мозку.

ЦЕРЕБРО- – див.: Церебр-.
ЦЕРЕБРОЗА – див.: Галактоза.
ЦЕРЕБРОЗИДИ – орґанічні речовини з групи лі-

поїдів. У нервовій тканині Ц. містяться як у вільному 
стані, так і в складі речовин, що містять фосфор – про-
таґону та білої речовини мозку.

ЦЕРЕБРОГЕПАТОРЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
успадковується за аутосомно-рецесивним типом; харак-
теризується черепно-лицевими вадами, гіпотонією, ге-
патомеґалією, полікістозними нирками, жовтяницею; 
смерть наступає в ранньому грудному віці внаслідок 
відсутності пероксисом у печінці та нирках.

ЦЕРЕБРОКОСТОМАНДИБУЛЯРНИЙ СИНД-
РОМ – див.: Сміта – Тейлера – Шахенмана синдром.

ЦЕРЕБРООКУЛОРЕНАЛЬНИЙ СИНДРОМ – 
див.: Мак-Кензі синдром.

ЦЕРЕБРОПАТІЯ – див.: Енцефалопатія.
ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНА РІДИНА – рідке біо-

лоґічне середовище орґанізму, що циркулює в шлу-
ночках головного мозку, лікворопровідних шляхах, суб-
арахноїдальному просторі головного і спинного мозку; 
Ц. р. в основному міс титься в бокових, третьому і чет-
вертому шлуночках головного мозку, сіль вієвому водо-
проводі, цистернах головного мозку і в субарахноїдаль-
ному просторі головного і спинного мозку; виконує в 
ц. н. с. захисно-трофічні функції.

ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНИЙ – такий, що стосується 
головного і спинного мозку.

ЦЕРКОПІТЕКОВА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – 
інфекційна хвороба з тяжким перебігом, високою тем-
пературою, сильними головними болями, діареєю і ви-
раженим гемораґічним синдромом. Збудник Ц. г. г. – 
вірус Марбурґ, що належить до роду Filovirus, родини 
Filoviridae. Джерелом збудника є мавпи Cercopithecus 
aethiops і хворі люди. Зараження в основному відбу-
вається при прямому контакті з кров’ю або внутрішніми 
орґанами мавп під час їх розтину. Інкубаційний період 
3–9 днів. Вважається, що збудник проникає в орґанізм 
людини через слизові оболонки і пошкоджену шкіру. 
При потраплянні в орґанізм людини вірус гематоґенним 
шляхом переноситься в паренхіматозні орґани, де роз-
множується і знову переходить у кров. Патолоґічні змі-
ни в орґанах зумовлені його прямою пошкоджуючою 
дією. Уражаються печінка, селезінка, лімфатичні вузли, 
яєчники, яєчка, підшлункова залоза; у них спостеріга-
ються поширені некрози типу коаґуляційних без вира-
жених ознак запалення. У головному мозку розвиваєть-
ся ґліальний вузликовий енцефаліт. Проґноз несприят-
ливий; леталь ність досягає 30 %.

ЦЕРУЛОПЛАЗМІН – альфа-ґлобулін плазми крові, 
що містить мідь і має влас тивості окислювального фер-
менту.

ЦЕСТОДОЗИ – гельмінтози, що спричи нюються цес-
тодами (стрічковими черв’я ками). Збудники Ц. належать 
до класу Cestoda Gegenbauer, 1859. Медичне значення ма-
ють представники двох рядів цестод – ціп’яки (теніїди, 
солітери, Cyc lophyllidea) і стьожківці (Pseudo phy lli dea). 
Найпоширенішими Ц. людини є теніаринхоз, тені оз, цис-
тицервікоз, ди філоботріоз, спарґаноз, гіменолепідоз, ехі-
нококоз, альвео кокоз, інколи – дипілі діоз і ценуроз.

ЦЕФАЛ- (цефало-, кефал-, кефало-, -цефалія; грец. 
kephalē – голова) – частина складних слів, яка означає 
належність до голови.

ЦЕФАЛҐІЯ – див.: Головний біль.
ЦЕФАЛҐІЯ ГІСТАМІНОВА – див.: Хортона син-

дром.
-ЦЕФАЛІЯ – див.: Цефал-.
ЦЕФАЛО- – див.: Цефал-.
ЦЕФАЛОМЕТРІЯ – визначення роз мірів голівки 

плода на рентґеноґрамі.



1131 ЦЕФАЛОСПОРИНИ – ЦИКЛОДІАТЕРМІЯ

ЦЕФАЛОСПОРИНИ – група природних анти-
біотиків, а також напівсинтетичних препаратів, отри-
маних при хімічній трансформації 7-аміноцефалоспо-
ринової кислоти або 7-амінодезацетоксицефалоспо-
ринової кислоти; Ц. – антибіотики широкого спектра 
дії, мають стійкість до різних типів β-лактамаз (крім 
цефало спориназ, які гідролізують певні Ц.), вираже-
ний бактерицидний ефект, добре проникають у ткани-
ни і рідини орґанізму; механізм антибактеріальної дії 
Ц. зумовлений гальмуванням синтезу клі тинної стін-
ки бактерій; Ц. класифікують на препарати 1, 2 і 3-го 
поколінь. Ц. 1-го покоління діють на ґрампозитивні ко-
ки, за винятком ентерококів; на стафілококи, стійкі до 
метицилину – як коаґулазопозитивні, так і коаґулазо-
неґативні; на біль шість штамів Escherichia colli, Proteus 
mirabillis i Klebsiella pneumoniae. У пре паратів 2-го по-
коління спектр дії стосовно ґрамнеґативних паличок де-
що ширший. Представники 3-го покоління набагато ак-
тивніші проти Neisseria, E. Co li, Klebsiella, Enterobacter, 
P. mirabilis, індолпозитивних представників Proteus, Mor-
ganella, Providencia i Serratia.

ЦЕФАЛОСПОРІОЗ – мікоз, збудником якого є різ-
ні види (біля 70) грибків роду Cephalosporium. Ц. про-
являється везикуло-пустульозними висипами, екземо-
подібними вогнищами, запальними плямами, виразко-
во-флеґмонозними процесами на різних ділянках глад-
кої шкіри, а також кератитом, блефаритом, міцетомою 
ступ ні. При ураженнях внутрішніх орґанів процес може 
протікати на зразок септикопіємії. Проґноз сприятли-
вий; лише при ґенералізації процесу і розвитку септи-
копіємії можливий летальний результат.

ЦЕФАЛОТОРАКОПАҐ – зрощені в ділянці голови 
і грудей близнюки.

ЦЕФАЛОЦЕЛЕ – черепно-мозкова грижа, вмістом 
якої є речовина мозку і (або) його оболонок.

ЦИБУЛИНА – маса чи потовщення округлої фор-
ми.

ЦИБУЛИНА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
(BULBUS DUODENI) – верхня розширена частина два-
надцятипалої кишки. 

ЦИБУЛИННО-УРЕТРАЛЬНІ ЗАЛОЗИ – парний 
залозистий орґан у чоловіків, розміщений біля сліпого 
кінця статевого члена поблизу перепончастої частини 
сечовипускального каналу.

ЦИВІЛІЗАЦІЯ – 1) рівень суспільного розвитку і 
матеріальної культури, досягнутий даною суспільно-
економічною формацією; 2) будь-яка форма існування 
живих істот, наділених розумом.

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ – такий, що досяг достатньо ви-
сокого ступеня культури, освіти; прилучений до цивілі-
зації.

-ЦИД – див.: -Цид.
-ЦИД- (-цид; лат. caedo – бити, рубати, розрізати, 

убивати) – частина складних слів, яка означає «такий, 
що убиває, знищує».

ЦИКАТРІАЛЬНИЙ – рубцевий.
ЦИКАТРИЗАЦІЯ – рубцювання; заживлення з ут-

воренням рубця.

ЦИЛІАРНИЙ – війчастий; такий, що стосується 
вій, війок, війчастого тіла.

ЦИКЛ- (цикло-; грец. kyklos – коло, окружність) – 
частина складних слів, яка означає «круглий», «такий, 
що пов’язаний з циклом», «такий, що належить до очно-
го яблука», «такий, що належить до війчастого тіла».

ЦИКЛ – сукупність взаємопов’язаних явищ, про-
цесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом 
якогось проміжку часу.

ЦИКЛ КРЕБСА – див.: Цикл трикарбонових кислот.
ЦИКЛ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ – див.: Цикл три-

карбонових кислот.
ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ – складний 

циклічний ферментативний процес, за допомогою яко-
го в живому орґанізмі завершується окислення основ-
них проміжних продуктів розщеплення вуглеводів, жир-
них кислот і амінокислот. Ц. т. к. є найважливішим ме-
таболічним процесом, що займає центральне місце в за-
гальній системі обміну речовин і енерґії живих орґаніз-
мів. Ц. т. к. складається з ряду послідовних реакцій (що 
каталізують 10 різних ферментів), внаслідок яких зали-
шок оцтової кислоти в формі ацетил-КоФ окислюється 
до води і СО2. Початковою реакцією Ц. т. к. є реакція 
конденсації ацетил-КоА з щавлево-оцтовою кислотою, 
у результаті якої виникає лимонна кислота. Наступним 
етапом (друга реакція) Ц. т. к. є перетворення лимонної 
кислоти на цисаконітову. Третя реакція приводить до ут-
ворення ізолимонної кислоти. Четверта реакція є окис-
лювальною, у результаті її утво рюється щавлево-янтар-
на кислота. П’ята реакція полягає в декарбоксилюванні 
щавлево-янтарної кислоти з утворенням α-кетоґлутаро-
вої кислоти. Шостою є реакція окисного декарбоксилю-
вання α-кетоґлутарової кислоти з утворенням янтарної 
кислоти (її активної форми). Сьома реакція приводить 
до окислення янтарної кислоти і утворення фумарової. 
З фумарової кислоти (восьма реакція) утворюється яб-
лучна, яка в заключній (дев’я тій) реакції Ц. т. к. окис-
люється з утворенням щавлево-оцтової кислоти. Утво-
рений продукт знову реаґує з ацетил-КоА, що приводить 
до повторення циклу трикарбонових кислот.

ЦИКЛІТ – запалення війчастого тіла ока.
ЦИКЛО- – див.: Цикл-.
ЦИКЛОҐРАМА – ґрафічне зображення за допомогою 

циклоґрафії одного або кількох циклів деякого руху.
ЦИКЛОҐРАММЕТРІЯ – вимірювання параметрів 

циклоґрами з метою визначення швидкостей і приско-
рень точок та частин тіла в різні фази руху.

ЦИКЛОҐРАФІЯ – метод вивчення динаміки рухів 
тіла людини або окремих його частин шляхом послі-
довної реєстрації позначок на частинах тіла, які руха-
ються.

ЦИКЛОДІАЛІЗ – операція відшарування циліар-
ного тіла від склери з метою створення сполучення між 
передньою камерою очного яблука і супрахоріоїдаль-
ним простором.

ЦИКЛОДІАТЕРМІЯ – діатермокоаґуляція склери 
в ділянці війчастого тіла з метою зменшення секреції 
водянистої вологи.
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ЦИКЛОЗ – внутрішньоклітинний рух цитоплазми, 
що відбувається без зов ніш ніх деформацій клітини.

ЦИКЛОЇДІЯ – аномалія особистості, що досягає 
ступеня психопатії з чергуванням фаз різного настрою 
і активності.

ЦИКЛОЛЕНТИКУЛЯРНИЙ БЛОК – порушення 
відтоку водянистої рідини, зумовлене зміщенням вперед 
війчастого тіла і кришталика.

ЦИКЛОПІЯ – вроджена наявність тільки одного 
ока, яке розміщене на середній лінії обличчя.

ЦИКЛОПЛЕҐІЧНИЙ ТЕСТ – визначення реф-
ракції ока в умовах медикаментозного виключення йо-
го адаптації.

ЦИКЛОПЛЕҐІЯ – втрата здатності ясно бачити 
об’єкти, які розміщені ближче найдальшої точки ясно-
го бачення; зумовлена паралічем війчастого м’яза.

ЦИКЛОСОМІЯ – періодичне виникнення депре-
сивних фаз маніакально-депресивного психозу або цик-
лотимії, які переважно проявляються розладами, що імі-
тують будь-які захворювання внут рішніх орґанів.

ЦИКЛОТИМІЯ – легка форма маніакально-депре-
сивного психозу.

ЦИКЛОТИМОПОДІБНІ РОЗЛАДИ – субдепре-
сивні і гіпоманіакальні стани, що чергуються або вини-
кають ізольовано.

ЦИКЛОФОРІЯ – гетерофорія з тенденцією до по-
вороту очного яблука навколо саґітальної осі.

ЦИКЛОФРЕНІЯ – див.: Маніакально-депресивний 
психоз.

ЦИКЛОЦЕФАЛІЯ – див.: Циклопія.
ЦИКОРІЙ ДИКИЙ (CICNORIUM INTYBUS) – 

багаторічна трав’яниста рослина зі стовщеним верете-
ноподібним коренем, з прямим стеблом, заввишки від 
30 до 100 см. Прикореневі листки – виїм часті, пірчас-
то-ланцетоподібні; стеблові – ланцетні, гострозубчасті, 
огортають стебло суцільною лійкою. Квітки розміщені 
в кошику, язичкові, з голубими, іноді рожевими пелюс-
тками. Дія: холеретична, заспокійлива, загальнозміцню-
вальна, протизапальна.

ЦИЛІАРНОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – див.: Чарлі-
на синдром.

ЦИЛІНДРИ СЕЧОВІ – елементи осаду сечі, які ма-
ють циліндричну форму і є «зліпками» окремих фраґ-
ментів ниркових канальців.

ЦИЛІНДРОМА ШКІРИ – доброякісна пухлина 
складної будови, яка розвивається із волосяного фолікула і 
його ембріонального зачатка (пілоїдне диференціювання), 
з екринних і особливо часто – апокринних потових залоз 
та їх ембріональних зачатків (залозисте диференціюван-
ня), із комбінованих елементів придатків шкіри (пілоїдне 
і залозисте диференціювання). Поодинокі, частіше мно-
жинні, щільні, напівкулясті вузли різних розмірів, що ло-
калізуються майже виключно на волосистій шкірі голови; 
шкіра над пухлиною позбавлена волосяного покриву.

ЦИЛІНДРОСКІАСКОПІЯ – дослідження рефрак-
ції астиґматичного ока, при якому скіаскопію поєднують 
з використанням сферичних і циліндричних лінз.

ЦИЛІНДРУРІЯ – виділення циліндрів з сечею.

ЦИМБОЦЕФАЛІЯ – аномалія розвитку, при якій 
голова різко витягнута в саґітальному напрямі.

ЦИНГА – авітаміноз С в стадії виражених клінічних 
проявів у вигляді поширених гемораґій, ґінґівіту, зміни 
структури кісток і зв’язок, часто – анемії, а також пору-
шення функції різних орґанів. Тяжкість проявів Ц. виз-
начається темпами розвитку авітамінозу С і його три-
валістю. Виділяють три ступені Ц. залежно від вираже-
ності клінічних проявів.

ЦИНГА ЗВІРОВА – див.: Чинга.
ЦИНГА МОРСЬКА – див.: Чинга.
ЦИНГУЛОТОМІЯ – операція деструкції певних 

відділів поясної звивини головного мозку при деяких 
психопатолоґічних станах або вираженому хроніч ному 
больовому синдромі.

ЦИНК – Zn; хімічний елемент ІІ групи періодич-
ної системи Менделєєва; атомний номер 30, атомна вага 
65,37. Ц. належить до мікроелементів; в орґанізмі міс-
титься 1–2,5 г цинку, головним чином, в кістках, зубах, 
волоссі, шкірі, печінці, м’язах та сім’яниках; одна трети-
на його в плазмі зв’язана з альбуміном, а дві третини – з 
ґлобулінами; Ц. міститься також в еритроцитах (в основ-
ному в карбоанґідразі), лейкоцитах та тромбоцитах; він 
необхідний для нормального функціонування гіпофізу, 
підшлункової залози, сім’яних міхурців і передміхуро-
вої залози; Ц. входить до складу карбоанґідрази, фермен-
ту, що бере участь у підтримці кислотно-лужної рівно-
ваґи та інших металоферментів; Ц. впливає на активність 
тропних гормонів гіпофізу, бере участь у реалізації біо-
лоґічної дії інсуліну, має ліпотропні властивості.

ЦИНКОВМІСНИЙ – такий, що містить цинк.
ЦИНКОЇДНИЙ – такий, що стосується цинку.
ЦИНСЕРА (F. ZINSSER) СИНДРОМ – див.: Дис-

кератоз вроджений.
ЦИНСЕРА – ЕНҐМАНА – КОУЛА (F. ZINSSER – 

M. F. ENGMAN – H. N. COLE) СИНДРОМ – див.: 
Дискератоз вроджений.

ЦИРКОНІЙ – Zr; хімічний елемент ІV групи періо-
дичної системи Менделєєва; порядковий номер 40, атомна 
ваґа 91,22. Стабільний Ц. входить до складу м’яких тканин 
тіла людини в кількості біля 0,4 г У фізіолоґічному аспек-
ті Ц. є практично інертним елементом. Природний Ц. має 
5 стабільних ізотопів з масовими числами 90, 91, 92, 94 і 
96. Відомі також 17 радіоізотопів і 4 ядерних ізомери. Із 
радіоактивних ізотопів Ц. найбільше значення має 95Zr, 
який є одним із основних компонентів продуктів поділу 
урану та інших тяжких елементів, входить до складу радіо-
активних опадів. 95Zr надходить в орґанізм людини через 
дихальну систему, а також з їжею; відкладається в скелеті 
(30–40 %), менше – у печінці, нирках, селезінці, лімфатич-
них вузлах і статевих залозах; виводиться з орґанізму, го-
ловним чином, з калом і, частково – із сечею. Ефективний 
період напіввиведення 95Zr з орґанізму 56 діб.

ЦИРКУЛЯРНИЙ – такий, що пов’язаний з рухом 
по колу.

ЦИРКУЛЯТОРНИЙ – такий, що стосується кро-
вообігу.

ЦИРКУЛЯЦІЯ – круговий рух, кругообіг.
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ЦИРКУМДУКЦІЯ – коловий рух частини тіла або 
орґана.

ЦИРКУМФЕРЕНЦІЯ – обвід, периферія.
ЦИРКУМЦИЗІЯ – обрізання; колове вирізання 

крайньої плоті статевого члена.
ЦИРОЗ – розростання сполучної тканини в парен-

хіматозному орґані, що супроводжується заміною його 
специфічно діяльних клітин, перебудовою структури, 
ущільненням і деформацією.

Ц. ЛЕГЕНІ – Ц. тканини легені, який розвивається 
внаслідок тривалого запального процесу.

Ц. ЛЕГЕНІ МУСКУЛЬНИЙ – Ц. легені, який харак-
теризується тим, що в прошарках фіброзної тканини міс-
тяться пучки гіпертрофованих гладком’язових клітин.

Ц. ПЕЧІНКИ – хронічне проґресуюче захворювання, 
яке характеризується розростанням сполучної тканини, 
патолоґічною реґенерацією тканини печін ки і перебудо-
вою структури орґана, що проявляється ознаками фун-
кціональної недостатності печінки і портальною гіпер-
тензією. Рекомендовані морфолоґічна і етіолоґічна кла-
сифікації Ц. п. На основі морфолоґічних даних виділя-
ють дрібновузловий (мікронодулярний), великовузловий 
(макронодулярний), змішаний (макромікронодулярний) 
і  неповний септальний Ц. п. Залежно від еті олоґічних 
факторів розрізняють Ц. п., пов’язані зі спадковими за-
хворюваннями, з дією токсичних речовин, з інфек ціями, 
обтурацією великих жовчних проток, венозним застоєм 
печінки, аліментарним дисбалансом; виділяють також 
Ц. п. невідомої етіолоґії. Залежно від ступеня порушен-
ня функції гепатоцитів виділяють компенсований, суб-
компенсований і декомпенсований Ц. п. У багатьох хво-
рих цироз протікає безсимптомно роками. В інших вияв-
ляється загальна слаб кість, втрата апетиту, нездужання і 
втрата ваги. За наявності перешкод току жов чі виражени-
ми стають такі ознаки, як жовтяниця, свербіж або ксан-
телазми; досить типовими при Ц. п. є недостат ність хар-
чування, пов’язана з анорексією та порушенням всмок-
тування жиру, і дефіцит жиророзчинних вітамінів внаслі-
док екскреції жовчних солей; більш тяжким проявом є 
масивна стравохідно-шлункова кровотеча з варикозно 
розширених судин стравоходу, причиною якої є порталь-
на гіпертензія. Інколи початковим проявом хвороби може 
бути гепатоцелюлярна недостатність з асцитом або пор-
тально-системною енцефалопатією. При клінічному до-
слідженні печін ка легко пальпується, тверда, з нерівним 
краєм, але інколи вона маленька і пальпувати її важко. 
Можливий асцит з портальною гіпертензією, збільшен-
ням селезінки і розширеними венозними колатералями. 
Про хронічне захворювання печінки можуть свідчити й 
інші ознаки, але жодна з них не є специфічною: судин-
ні зірочки (кількість таких зірочок менша 10 може бути 
нормальним явищем), гіпотрофія м’язів, еритема долонь, 
долонні контрактури Дюпюітрена, збільшення привуш-
ної слинної залози, ґінекомастія, випадіння волосся, пе-
риферійна невропатія і атрофія яєчок.

Ц. ПЕЧІНКИ АЛІМЕНТАРНИЙ – Ц. п., що роз-
вивається при недостатньому харчуванні або при пору-
шенні всмоктування харчових речовин у кишечнику.

Ц. ПЕЧІНКИ АЛКОГОЛЬНИЙ –  Ц. п., що розви-
вається внаслідок хроніч ної алкогольної інтоксикації.

Ц. ПЕЧІНКИ БІЛІАРНИЙ – Ц. п., зумовлений за-
пальним процесом і застоєм жовчі в жовчних протоках; 
початок розвитку патолоґічних процесів у печінці являє 
собою вогнищеве запалення жовч них проток середніх 
розмірів і хронічне запалення портальних трактів; з про-
ґресуванням Ц. п. б. портальні тракти стають деформо-
ваними, запалення поширюється на паренхіму, жовчні 
протоки інтенсивно проліферують і розвивається пери-
портальний фіброз; проґресуюче рубцювання продов-
жується на фоні менш вираженої проліферації жовчних 
проток і більш слабкого запалення; фіброзні тяжі сполу-
чають портальні тракти; кінцевим результатом є цироз 
із щільною, гомоґенною, інтенсивно забарвленою жов-
чю печінкою; почат ковими симптомами захворювання 
є свербіж  і/або неспецифічна втомлюваність; вони мо-
жуть передувати іншим проявам місяці і роки; приблиз-
но в 50 % хворих виявляється тверда, неболюча печінка, 
у 25 % – збільшена селезінка; приблизно в 15 % – шкір-
ні ксантоми і ксантелазми; у 10 % – гіперпіґментація і 
менше, ніж в 10 % – тільки жовтяниця; до інших мож-
ливих ознак належать «барабанні палички», метаболічні 
ураження кісток, периферійна невропатія, нирково-ка-
нальцевий ацидоз і стеаторея.

Ц. ПЕЧІНКИ БІЛІАРНИЙ ВРОДЖЕНИЙ – Ц. п., 
що спостерігається в новонародженого внаслідок врод-
женої атрезії позапечінкових жовчних проток.

Ц. ПЕЧІНКИ ВІРУСНИЙ – розвиток вірусного 
Ц. печінки найчастіше пов’язаний з вірусом гепатиту 
В; доведена також етіолоґічна роль вірусу гепатиту ні А, 
ні В. Найсприятливішими формами вірусного гепатиту 
стосовно розвитку Ц. печінки є хронічний активний ге-
патит з мультилобулярними і мостоподібними некроза-
ми гепатоцитів. Ц. печінки у хворих хронічним актив-
ним гепатитом високого і помірного ступеня активності 
розвивається повільніше. У більшості випадків вірусний 
Ц. печінки є мультилобулярним (макронодулярний, ве-
ликовузловий з діаметром вузлів більшим  3 мм). Муль-
тилобулярні частки утворюються внаслідок зближен-
ня гепатоцитів сусідніх часток та їх патолоґічної реґе-
нерації після масивних некрозів печінки. Несправжні 
частки оточені фіброзними септами у вигляді широких 
полів сполучної тканини, які інколи розсікають частки 
на дрібні фраґменти.

Ц. ПЕЧІНКИ ДЕКОМПЕНСОВАНИЙ – Ц. п. з 
вираженими клінічними ознаками печінкової недостат-
ності, яка виникає внаслідок ураження гепатоцитів.

Ц. ПЕЧІНКИ ЖИРНИЙ – Ц. п., що характеризуєть-
ся дифузною жировою дистрофією гепатоцитів у поєд-
нанні з помірним розростанням сполучної тканини.

Ц. ПЕЧІНКИ ІДІОПАТИЧНИЙ –  Ц. п. з невста-
новленими етіолоґічними факторами.

Ц. ПЕЧІНКИ КОМПЕНСОВАНИЙ – Ц. п., при 
якому виражені клінічні прояви печінкової недостат-
ності відсутні.

Ц. ПЕЧІНКИ МОНОЧАСТКОВИЙ – Ц. печінки з 
ураженням однієї частки печінки.
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ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ОБМІННИЙ – Ц. п., що виник 
внаслідок порушень обмінних процесів.

Ц. ПЕЧІНКИ ПОСТГЕПАТИЧНИЙ – Ц. п., що 
виник внаслідок гепатиту.

Ц. ПЕЧІНКИ ПОСТІНФЕКЦІЙНИЙ – Ц. п., що 
виник після перенесеного інфекційного захворювання.

Ц. ПЕЧІНКИ ПОСТНЕКРОТИЧНИЙ – Ц. п., що 
виник внаслідок масивних некрозів паренхіми печінки.

Ц. ПЕЧІНКИ ТОКСИКО-АЛЕРҐІЧНИЙ – Ц. п., 
що виник внаслідок дії на печінку деяких хімічних речо-
вин при індивідуальній підвищеній чутливості до них.

Ц. ПЕЧІНКИ ТОКСИЧНИЙ – Ц. п., зумовлений 
токсичною дією на печінку при гострій або хронічній 
інтоксикації.

Ц. ПЕЧІНКИ ФЕТАЛЬНИЙ – Ц. п. новонародже-
них, що виник у внутрішньоутробному періоді.

Ц. ПЕЧІНКИ ХОЛАНҐІОЛІТИЧНИЙ – див.: 
Ц. печінки біліарний.

Ц. ПЕЧІНКИ ХОЛЕСТАТИЧНИЙ – Ц. п., що ви-
ник внаслідок застою жовчі в жовчних протоках.

Ц. ПЕЧІНКИ КСАНТОМАТОЗНИЙ – див.: Танн-
хаузера цироз печінки.

Ц. ПЕЧІНКИ  ПЕРИКАРДИТИЧНИЙ  НЕ-
СПРАВЖНІЙ – див.: Піка псевдоцироз печінки.

Ц. ПЕЧІНКИ СЕРЦЕВИЙ – фіброз печінки, який 
розвивається внаслідок недостатності серцевої діяль-
ності.

Ц. ПІҐМЕНТНИЙ – див.: Гемо хроматоз.
ЦИРОЗ-РАК – рак печінки, який виник на фоні ци-

розу печінки.
ЦИС- (лат. cis-) – префікс, що означає «з цього ж бо-

ку», «на цьому боці», «на ближньому боці».
ЦИСАКОНІТОВА КИСЛОТА – СН2·С·СН·(СООН)3; 

орґанічна трикарбонова кислота. Міститься в орґанізмі 
як проміжний продукт циклу трикарбонових кислот.

ЦИСТ- (цисто-, -циста; грец. kystis – міхур, мішок; 
сечовий міхур) – частина складних слів, яка означає 
«порожнина, міхур», «сечовий міхур», «такий, що на-
лежить до кісти; кістозний».

ЦИСТА – тимчасова форма існування багатьох од-
ноклітинних та багатоклітинних орґанізмів. Характери-
зується наявністю оболонки.

-ЦИСТА – див.: Цист-.
ЦИСТАДЕНОКАРЦИНОМА – зло якісна пухлина 

типу залозистого раку, що розвивається з епітеліальної 
вистилки кісти або утворює в процесі свого розвитку 
кісти. Найчастіше Ц. зустрічається в яєчниках; інколи – 
у підшлунковій залозі, у слинних і молочних залозах. 
Розрізняють серозну і муцинозну Ц.

Ц. МУЦИНОЗНА ЯЄЧНИКІВ – становить при-
близно 10 % від усіх злоякісних пухлин яєчників. 
Мікроскопічно характеризується наявністю атипових 
по ліморфних клітин, що утворюють сосочкові, залозис-
ті, ґратчасті структури; псамозні тільця зустрічаються 
рідко. У піз ніх стадіях Ц. м. я. метастази поширюються 
по очеревині, лімфатичних і крово носних шляхах.

Ц. ПСЕВДОМУЦИНОЗНА – див.: Ц. муцинозна 
яєчників.

Ц. СЕРОЗНА ЯЄЧНИКІВ – Ц., яка серед злоякіс-
них пухлин яєчника становить приблизно 60–80 %; ви-
никає в основному внаслідок маліґнізації епітелію кіст 
яєчника. Характеризується вираженою проліферацією 
епітелію з утворенням сосочкових і залозистих струк-
тур; часто утворюються псамозні тільця. При Ц. с. 
я. спостерігається швидкий ріст з поширенням на сусід-
ні орґани; метастазування в лімфатичні вузли, сальник, 
очеревину, внутрішні орґани.

ЦИСТАДЕНОМА – доброякісні епітеліальні пух-
лини яєчника, що часто утворюють кісти.

Ц. ГРУБОСОСОЧКОВА – морфолоґічна форма Ц., 
що характеризується тим, що на внутрішній поверхні 
спостерігаються щільні сосочкові утворення і бляшки, 
масивна сполучнотканинна  основа яких часто перебу-
ває в стані набряку або гіалінозу. Епітелій, що вистилає 
стінку, однорядний кубічний або сплощений.

Ц. МЕЗОНЕФРОЇДНА СВІТЛО КЛІТИННА – Ц., 
яка розвивається із  залишків первинної нирки.

Ц. МУКОЇДНА – див.: Ц. муцинозна.
Ц. МУЦИНОЗНА – морфолоґічна форма Ц., яка ха-

рактеризується тим, що внутрішня поверхня вистелена 
однорядним високим циліндричним епітелієм, що схо-
жий з епітелієм слизової оболонки цервікального кана-
лу. Переважно  Ц. м. буває однобічною, має величину 
15–30 см, інколи – 50 см.

Ц. МУЦИНОЗНА ПАПІЛЯРНА – морфолоґічна 
форма Ц. муцинозної, яка характеризується розростан-
ням на внут рішній поверхні камер сосочків, що нагаду-
ють цвітну капусту. Епітеліальний покрив сосочків при 
доброякісному ва ріанті муцинозних Ц. однорядний. Ви-
сота і форма клітин може бути різна: поряд з високим 
циліндричним епітелієм спостерігаються кубічні або ке-
лихоподібні клітини.

Ц. ПАПІЛЯРНА – морфолоґічна форма Ц., для якої 
характерна наявність м’яких сосочкових розростань, що, 
заповнюючи одну або кілька камер пухлини, нагадують 
цвітну капусту. Епітеліальний покрив сосочків одноряд-
ний, має схо жість з трубним епітелієм.

Ц. СЕРОЗНА – морфолоґічна форма Ц., яка часті-
ше буває однобічною, однокамерною, заповненою се-
розною рідиною солом’яного кольору. Величина її 3–
30 см. Епітелій, що вистилає стінку, однорядний кубіч-
ний або сплощений; інколи циліндричний.

ЦИСТАДЕНОФІБРОМА – доброякісна пухлина 
яєчників, яка складається з ділянок фіброми з кістозни-
ми порожнинами, вистеленими одним із видів епітелію 
яєчників.

ЦИСТАЛҐІЯ – функціональний розлад сечовипус-
кання в жінок, що проявляється прискореним болючим 
імперативним сечовипусканням за відсутності змін в 
аналізах сечі.

ЦИСТАТІОНІН – змішаний тіоефір, являє собою 
S-заміщений цистеїн. Ц. утворюється в процесі пере-
сульфідування між О-сукцинілгомосерином і цистеїном, 
що каталізується піридоксальфосфатзалежним фермен-
том цистатіонін-γ-синтетазою, при метаболізмі метіоні-
ну або в процесі утворення цистеїну в реакції L-гомо-
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цистеїну з L-серином, яка каталізується цистатіонін-β-
синтетазою.

ЦИСТАТІОНІНУРІЯ – спадкова аномалія обмі-
ну сірковмісних амінокислот, основним проявом якої 
є відставання дитини в розумовому розвитку. Захворю-
вання виникає внаслідок метаболічного блоку в обміні 
цистатіонази, кофактором якої є піридоксаль-5-фосфат. 
У результаті відбувається накопичення цистатіоніну і 
метіоніну в тканинах. Проґноз для життя сприятливий, 
але сформована розумова відсталість незворотна.

ЦИСТЕЇН – HSCH2CH(NH2)·COOH; амінокислота, 
у складі якої є сірка.  Ц. входить до складу більшості 
білків. Ц. утворюється в орґанізмі з метіоніну і серину. 
Бере участь у біосинтезі цистину, ґлутатіону, таурину 
та ін. біолоґічно важливих сполук. Наявність HS-груп 
(сульфгідрильних груп) у білковій молекулі ряду фер-
ментів, токсинів, гормонів зумовлює їх специфічну біо-
лоґічну реактивність. Зворотне перетворення HS-груп 
білків у дисульфідні групи (-SS-) цистину відіграє важ-
ливу роль у реґуляції активності ферментів обміну ре-
човин.

ЦИСТЕКТОМІЯ – хірурґічне видалення сечового 
міхура.

ЦИСТЕРНА – ємність, вмістище, резервуар.
ЦИСТЕРНА ПІДПАВУТИННА (CISTERNA 

SUBARACHNOIDALIS) – розширення підпавутинно-
го простору в борознах і заглибленнях на основі голо-
вного мозку.

ЦИСТЕРНОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне досліджен-
ня підпавутинних цистерн після їх контрастування.

ЦИСТИН – [НООС · СН (NH2) · CH2S]2; орґанічна 
дикарбонова диаміносірковміс на замінна амінокислота. 
У клітинах разом з цистеїном створює окисно-відновну 
пару, де Ц. відіграє роль відновника. Найбільше Ц. міс-
титься в кератині волосся.

ЦИСТИНОЗ – див.: Абдергальдена – Фанконі хво-
роба.

ЦИСТИНУРІЯ (1) – спадкове захворювання, яке ха-
рактеризується порушенням транспорту ряду амінокис-
лот (цистину, лізину, арґініну, орнітину) в епітеліаль-
них клітинах ниркових канальців і кишечнику та фор-
муванням цистинових каменів у нирках. Ц. успадко-
вується за аутосомно-рецесивним типом; існують пов-
ні і неповні рецесивні форми. Розвиток Ц. пов’язаний 
з підвищенням концентрації цистину в первинній сечі, 
тоді як збільшення вмісту в ній діаміномонокарбонових 
амінокислот патоґенетичного значення не має. Клініка 
Ц. проявляється частіше в 10–20 років. Основними оз-
наками хвороби є ниркові кольки, порушення уродина-
міки внаслідок обструкції сечовивідних шляхів і пієло-
нефрит. З часом розвивається артеріальна гіпертензія, 
хронічна ниркова недостатність. Проґноз, як правило, 
сприятливий, погіршується при виникненні ниркової 
недостатності.

ЦИСТИНУРІЯ (2) – підвищений вміст цистину в 
сечі.

ЦИСТИТ – запалення стінки сечового міхура. За-
лежно від поширеності процесу розрізняють вогни-

щевий і дифузний Ц.; при запальному ураженні тільки 
шийки сечового міхура розвивається шийковий Ц. сечо-
міхурового трикутника – триґоніт. За характером мор-
фолоґічних змін і клінічним перебігом розрізняють гост-
рий і хронічний Ц.

Ц. БУЛЬОЗНИЙ – Ц., який морфолоґічно характе-
ризується вираженим набряком слизової оболонки з ут-
воренням пухирів, що містять серозну рідину.

Ц. ВИРАЗКОВИЙ – Ц., при якому спостерігається 
утворення виразок.

Ц. ГАНГРЕНОЗНИЙ – Ц., при якому спостерігаєть-
ся некроз стінки сечового міхура.

Ц. ГЕМОРАҐІЧНИЙ – Ц., при якому спостерігають-
ся крововиливи в слизову оболонку сечового міхура.

Ц. ГОСТРИЙ – Ц., що характеризується гострою 
запальною реакцією в стінці сечового міхура; клінічно 
проявляється болючим сечовиділенням і піурією.

Ц. ЕМФІЗЕМАТОЗНИЙ – Ц., який характеризуєть-
ся ґазоутворенням у стінці сечового міхура внаслідок 
життєдіяльності патоґенних мікробів. Пухирці ґазу 
частіше всього локалізуються в слизовій і підслизовій 
оболонках міхура, інколи в більш глибоких його обо-
лонках.

Ц. ІНВОЛЮЦІЙНИЙ – хронічний Ц., який може 
розвиватися в жінок у клімактеричному періоді.

Ц. ІНКРУСТУЮЧИЙ – див.: Ц. лужний.
Ц. ІНТЕРСТИЦІЙНИЙ – форма запалення стінки 

сечового міхура, яке характеризується тим, що запаль-
ний процес, виникаючи в підслизовій основі, поступово 
поширюється на всі оболонки сечового міхура, супро-
воджуючись проґресуючим фіброзом, виникненням ви-
разок і зменшенням місткості міхура; характерні різко 
виражена дизурія, термінальна гематурія.

Ц. ЛУЖНИЙ – хронічний Ц., при якому спостері-
гається відкладання на слизовій оболонці фосфату каль-
цію.

Ц. МЕМБРАНОЗНИЙ – Ц., який характеризується 
відділенням від стінки сечового міхура плівок із некро-
тизованих тканин.

Ц. МІКОТИЧНИЙ – Ц., що спричинюється пара-
зитичними грибками.

Ц. ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ – хронічний Ц., який ха-
рактеризується розростанням епітелію слизової оболон-
ки.

Ц .  ПРОЛІФЕРАТИВНИЙ  ПОЛІ  ПОЗНИЙ  – 
хронічний Ц., який характеризується розростанням епі-
телію слизової оболонки у вигляді поліпів.

Ц. ПРОМЕНЕВИЙ – форма хронічного циститу, що 
розвивається як ускладнення променевої терапії; може 
розвиватися під час проведення курсу променевої тера-
пії, безпосередньо після нього, через кілька тижнів, мі-
сяців або років. На пізніх стадіях характерні рубцево-
виразкові зміни стінки сечового міхура.

Ц. ФІБРИНОЗНИЙ – гострий Ц., який характери-
зується відкладаннями фібрину на внутрішній поверхні 
сечового міхура.

Ц. ХРОНІЧНИЙ – Ц., який характеризується хро-
нічною запальною реакцією в стінці сечового міхура; 
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клінічно проявляється тривалим рецидивуючим пере-
бігом із дизурією і стійкою піурією.

ЦИСТИЦЕРК – личинка цестод ряду Cyclophyllidea, 
яка має вигляд пухиря зі сколексом, повернутим усере-
дину.

ЦИСТИЦЕРКОЗ – гельмінтоз, що спричинюється 
паразитуванням у тканинах личинкових стадій свиня-
чого ціп’яка (цистицерків або фін). Збудник Ц. люди-
ни Cysticercus cellulosae Grelin, 1790 – личинкова стадія 
цестоди Taenia solium L., 1758. Джерелом інвазії є лю-
дина, що виділяє з фекаліями зрілі яйця і членики сви-
нячого ціп’яка. Людина заражується Ц. через руки, їжу 
і воду. Проникаючи в стінку шлунка або тонкої кишки, 
цистицерки током крові розносяться по тканинах і орґа-
нах. Провідну роль у патоґенезі Ц. відіграє локалізація 
паразита, механічна дія на орґани і тканини на фоні сен-
сибілізації орґанізму антиґенно-активними метаболіта-
ми цистицерків. Клінічні прояви Ц. визначаються локалі-
зацією паразитів.

ЦИСТИЦЕРКОЇД  – личинка  цестод  ряду 
Cyclophyllidea, яка характеризується наявністю хвосто-
вої частини з ембріональними гачками.

ЦИСТО- – див.: Цист-.
ЦИСТОҐАСТРОСТОМІЯ – хірурґічне формуван-

ня анастомозу між вродженою (непаразитарною) кістою 
(печінки) і шлунком.

ЦИСТОҐРАФІЯ – рентґенолоґічне дослідження сечо-
вого міхура після заповнення його контрастною речови-
ною. Роз різняють висхідну (ретроґрадну) і низ хідну Ц.

ЦИСТОЄЮНОСТОМІЯ – хірурґічне формування 
анастомозу між вродженою (непаразитарною) кістою 
(печінки) і тонкою кишкою.

ЦИСТОІЛЕОПЛАСТИКА – хірурґічне утворен-
ня штучного сечового міхура з ізольованої петлі тон-
кої кишки.

ЦИСТОЇДИ СЕЧОВОДУ – ділянки сечоводу з най-
більш вираженою здатністю до перистальтики.

ЦИСТОКАРЦИНОМА СЕРОЗНА – див.: Циста-
денокарцинома серозна яєчників.

ЦИСТОКОЛОПЛАСТИКА – хірурґічне утворен-
ня штучного сечового міхура з ізольованої петлі товс-
тої кишки.

ЦИСТОЛІТІАЗ – утворення каменів у сечовому 
міхурі.

ЦИСТОЛІТОТОМІЯ – видалення каменів сечового 
міхура після розтинання його стінки.

ЦИСТОЛІТОТРИПСІЯ – подрібнення каменів се-
чового міхура, яке здійснюється за допомогою цистолі-
тотриптора.

ЦИСТОЛІТОТРИПТОР – пристрій для подрібнен-
ня каменів у сечовому міхурі під зоровим контролем.

ЦИСТОМЕТРІЯ – визначення тонусу м’язів сечово-
го міхура, скоротливої здатності й уретрального опору.

ЦИСТОМЕТРОҐРАМА – ґрафічне зображення змін 
тиску в порожнині сечового міхура.

ЦИСТОПЛАСТИКА – пластичні операції на сечо-
вому міхурі.

ЦИСТОПЛЕҐІЯ – параліч м’язів сечового міхура.

ЦИСТОПРОСТАТОВЕЗИКУЛЕКТОМІЯ – хі рур-
ґічне видалення нижньої половини сечового міхура, пе-
редміхурової залози і сім’яних міхурців з наступною пе-
ресадкою сечоводів у частину сечового міхура, що за-
лишилася.

ЦИСТОПРОСТАТОҐРАФІЯ – комплексне рентґе-
нолоґічне дослідження передміхурової залози і сечово-
го міхура.

ЦИСТОСИҐМОЇДОСТОМІЯ – хірурґічна пере-
садка сечового міхура в сиґмоподібну кишку, яка вико-
нується при екстрофії сечового міхура.

ЦИСТОСКОП – ендоскоп, за допомогою якого ві-
зуально досліджується сечовий міхур, а також викону-
ються діаґностичні і лікувальні маніпуляції під зоровим 
контролем.

ЦИСТОСКОПІЯ – метод дослідження сечового 
міхура шляхом огляду його внутрішньої поверхні за до-
помогою спеціального приладу – цистоскопа.

ЦИСТОСПАЗМ – спазм гладких м’язів стінки се-
чового міхура.

ЦИСТОСТОМІЯ – хірурґічне формування зовніш-
ньої нориці сечового міхура.

ЦИСТОТОМІЯ – хірурґічний розтин порожнини 
сечового міхура.

ЦИСТОТРАХЕЛОҐРАФІЯ – комплекс не рентґено-
лоґічне дослідження сечового міхура і шийки матки.

ЦИСТОУРЕТЕРОҐРАФІЯ – комплекс не рентґено-
лоґічне дослідження сечового міхура і сечовипускаль-
ного каналу.

ЦИСТОФІБРОМА – див.: Цистаденофіброма.
ЦИСТОЦЕЛЕ – випинання і зміщення вниз стінки 

сечового міхура переважно в ділянці його шийки і сечо-
міхурового трикутника, що виникає внаслідок опущення 
передньої стінки піхви.

ЦИСТРОН – складне функціональне поєднання 
кількох ґенів, що беруть участь у передаванні спадко-
вої інформації про будову певної білкової молекули.

-ЦИТ – див.: Цито-.
ЦИТАФЕРЕЗ – метод видалення з крові клітинних 

елементів.
ЦИТИДИН – нуклеозид, який складається із цито-

зину і рибози; входить до складу нуклеїнових кислот і 
нуклеотидів.

ЦИТО- (-цит; грец. kytos – порожнина, судина, міст-
кість; гіст. cytus – клітина) – частина складних слів, яка 
означає належність до клітини.

ЦИТОАРХІТЕКТОНІКА – розділ архі тектоніки ко-
ри головного мозку (як нау ки), що вивчає будову і про-
сторові спів відношення її нервових клітин.

ЦИТОБЛАСТОМА – пухлина, яка складається з 
клітин неясного ґенезу.

ЦИТОҐЕНЕТИКА – розділ ґенетики, що розглядає 
явища спадковості на цитолоґічному (клітинному) рів-
ні.

ЦИТОДІАҐНОСТИКА – метод розпізнавання хво-
робливих процесів в орґанізмі шляхом мікроскопічного 
дослідження клітинних елементів або вивчення будови 
окремих клітин відповідних тканин.



1137 ЦИТОЕКОЛОҐІЯ – ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКО ВІСТЬ

ЦИТОЕКОЛОҐІЯ – розділ цитолоґії, що вивчає 
пристосувальні реакції орґанізмів на клітинному рівні.

ЦИТОЕТОЛОҐІЯ – наука про поведінку клітини та 
її окремих структур.

ЦИТОЗ – підвищений вміст клітинних елементів у 
досліджуваному об’єкті.

ЦИТОЗИН – С4Н5N30; гетероциклічна азотовміс-
на сполука з групи піримідинових основ. Ц. входить до 
складу мононуклеотидів і нуклеїнових кислот, містить-
ся в тканинах всіх орґанізмів.

ЦИТОКІНЕЗ – процес поділу материнської клітини 
з утворенням двох до чірніх клітин.

ЦИТОКІНИ – поліпептиди, які секретуються мо-
ноцитами та лімфоцитами при їх взаємодії зі специфіч-
ними і неспецифічними антиґенами, а також з іншими 
неспецифічними стимуляторами (напр., з ендотоксином 
або іншими цитокінами); Ц. взаємодіють зі специфічни-
ми рецепторами на поверхні клітин і можуть діяти як ау-
токринні або паракринні реґулятори; вони впливають на 
кількісні параметри запальної реакції або імунної від-
повіді; Ц. поділяють на кілька груп: інтерферони, факто-
ри некрозу пухлин, інтерлейкіни, трансформуючі факто-
ри росту і кровотворні колонієстимулюючі фактори.

ЦИТОЛІЗ – повне або часткове розчинення струк-
турних компонентів клітин під дією гідролітичних фер-
ментів.

ЦИТОЛІЗИНИ – 1) речовини, що спричинюють ци-
толіз; 2) антитіла до антиґенів клітинної оболонки, які в 
присутності комплементу спричинюють цитоліз.

ЦИТОЛОҐІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – дослідження, 
яке ґрунтується на вивченні за допомогою мікроскопа 
особливостей будови клітин, клітинного складу орґанів, 
рідин орґанізму в нормі і при патолоґічних станах.

ЦИТОЛОҐІЯ – наука, яка вивчає будову, функціо-
нування і еволюцію клітин.

Ц. ЗАГАЛЬНА – розділ Ц., що вивчає загальні для 
більшості типів клітин структури, їх функції, мета-
болізм, реакції на пошкодження, патолоґічні зміни, ре-
паративні процеси та пристосування до умов середо-
вища.

Ц. СПЕЦІАЛЬНА – розділ Ц., що досліджує особ-
ливості окремих типів клітин у зв’язку з їх спеціаліза-
цією або еволю ційною адаптацією до середовища іс-
нування.

ЦИТОМЕҐАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ – див.: Ци-
томеґалія.

ЦИТОМЕҐАЛІЯ – вірусне захворювання, яке ха-
рактеризується ураженням слинних залоз, а також ін-
ших орґанів з утворенням в їх тканинах ґіґантських клі-
тин з великим внутрішньоклітинним включенням. Збуд-
ником Ц. є вірус цитомеґалії людини, який належить до 
родини Herpesviridae. Основним джерелом зараження 
дітей є матері – носії вірусу. При вродженому інфіку-
ванні ступінь патолоґічного процесу широко коливаєть-
ся. У дитини інфекція може проявлятися тільки цито-
меґаловірусурією. Цитомеґаловірус може викликати та-
кож аборт, мертвонародження, постнатальну смерть від 
кровотечі, анемії, виражені ураження печінки або ц. н. 

с. Якщо зараження відбулося в постнатальний або в 
більш пізній період, інфекція часто протікає безсимп-
томно. Внаслідок ятроґенного або спонтанного контакту 
з цитомеґаловірусом може виникати гостре захворюван-
ня з підвищенням температури (цитомеґаловірусний мо-
нонуклеоз або цитомеґаловірусний гепатит). Постпер-
фузійний синдром розвивається через 2–3 тижні після 
переливання свіжої крові, яка містить цитомеґаловіруси, 
і характеризується гарячкою, що триває 2–3 тижні, гепа-
титом різної тяжкості з жовтяницею або без неї, атипо-
вим лімфоцитозом (нагадує інфекційний мононуклеоз) 
та інколи – висипом. Ґенералізована цитомеґаловірусна 
інфекція, звичайно, проявляється ретинітом, енцефалі-
том, а також виразковою хворобою товстої кишки або 
стравоходу в термінальній стадії СНІДу. Проґноз при 
локалізованій формі сприятливий, при ґенералізованій, 
як правило, несприятливий.

ЦИТОМЕҐАЛОВІРУС – вірус, що належить до 
групи ґерпес-вірусів, для яких характерне персистуван-
ня в орґанізмі хазяїна в латентному стані; аналіз ДНК, 
виділених з Ц., виявляє штамо специфічні відмінності, 
які використовуються при епідеміолоґічних досліджен-
нях; Ц. високоспецифічний стосовно орґанізму хазяїна; 
вірус людини не розмножується ні в орґанізмі тварин, 
ні в біль шості культур клітин; інфіковані особи виділя-
ють вірус із сечею або слиною протягом багатьох міся-
ців; вірус присутній також у піхвових виділеннях, спер-
мі, фекаліях і молоці; свіжа кров і орґани від донорів із 
безсимптомною інфекцією можуть спричинювати за-
хворювання в сприй нятливих реципієнтів; інфекція пе-
редається через плаценту, під час пологів, при контакті 
з інфікованими секретами або екскретами.

ЦИТОМЕМБРАНИ – див.: Мембрани біолоґічні.
ЦИТОМЕТРІЯ – методи, за допомогою яких виз-

начається кількість клітин; вимірюється об’єм клітин 
та їх ядер.

ЦИТОМІКОЗ ДАРЛІНҐА – див.: Гістоплазмоз.
ЦИТОМІКОЗ РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ – 

див.: Гістоплазмоз.
ЦИТОМОРФОЗ – структурні зміни цитоплазми в 

процесі клітинного розвитку.
ЦИТОМОРФОЛОҐІЯ – розділ цитолоґії, який вив-

чає структуру клітини та її компонентів.
ЦИТОПАТОЛОҐІЯ – розділ патоморфолоґії, що 

вивчає перебіг патолоґічних процесів на рівні клітини 
та її орґаноїдів.

ЦИТОПЕНІЯ – знижений вміст клітинних елемен-
тів певного виду в об’єкті дослідження..

ЦИТОПЛАЗМА – див.: Гіалоплазма.
ЦИТОПЛАЗМА ОСНОВНА – див.: Гіалоплазма.
ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА МЕМБРАНА – див.: Плаз-

малема.
ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКО ВІСТЬ – пере-

дача спадкової інформації через розміщені в цитоплазмі 
та орґаноїдах спадкові структурні елементи – плазмаґе-
ни. Оскільки плазмаґени під час каріокінезу розподіля-
ються нерівномірно, випадково, Ц. с. не підлягає зако-
нам Менделя.
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ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИЙ МАТРИКС – див.: Гіа-
лоплазма.

ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИЙ ФАКТОР – ґенетичні 
структури, розміщені в цито плазмі.

ЦИТОПЛАЗМОН – сукупність поза хромосомних 
спадкових елементів клітини, що містяться в цитоплаз-
матичних структурах, крім пластид.

ЦИТОПЛАЗМОТОМІЯ – див.: Цитокінез.
ЦИТОСКЕЛЕТ – система мікротрубочок (діаметр 

20-25 нм), проміжних філаментів (діаметр 15 нм), а та-
кож тонких актинових (6-8 нм) та товстих (15 нм) філа-
ментів; структури Ц. здатні до самоскладання та зворот-
ної полімеризації і складаються із ґлобулярних та фібри-
лярних білків: тубуліну, динеїну і динаміну (мікротру-
бочки), актину, міозину (мікрофіламенти), виментину, 
кератинів, десміну та інших (проміжні філаменти); вони 
прикріплені до орґаноїдів та до плазматичної мембрани 
через систему якорних білків (вінкулін, адуцин, анкі-
рин, α- і β-спектрини, білок 4.1) і сполучають мембран-
ні ґлюкопротеїди та білок третьої смуги; Ц. підтримує 
форму клітин, забезпечує всі способи їх руху (діяльність 
війок, джгутиків, ундулюючих мембран та псевдоподій); 
зумовлює внутрішньоклітинне переміщення орґаноїдів 
та включень; за участю Ц. відбувається прикріплення 
клітин до міжклітинної речовини і одна до іншої та пе-
редача сиґналу від рецепторів плазматичної мембрани 
усередину клітини; такі явища як фаґоцитоз, піноцитоз 
та хемотаксис пов’язані з функцією Ц.

ЦИТОСПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ – див.: Цитофо-
тометрія.

ЦИТОСТАТИКИ – див.: Цитостатичні засоби.
ЦИТОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ – лікарські засоби, що 

гальмують поділ клітин.
ЦИТОТОКСИНИ – 1) специфічні антитіла білкової 

природи, що спрямовано діють на певні клітини, орґа-
ни та системи орґанізму; 2) речовини, які є токсичними 
для клітин.

ЦИТОТОКСИЧНІ ЗАСОБИ – лікарсь кі засоби, що 
спричинюють пошкодження клітин – аж до їх загибелі.

ЦИТОТОМІЯ – див.: Цитокінез.
ЦИТОТРАБЕКУЛИ – широкі відростки цитоплаз-

ми подоцитів.
ЦИТОТРОФОБЛАСТ – внутрішній шар тро-

фобласта, який виконує роль камбію трофобласта, а в 
другій половині вагітності виробляє хоріальний ґонадо-
тропін.

ЦИТОФІЗІОЛОҐІЯ – розділ цитолоґії, що вивчає 
фізіолоґічні функції клітини та її компонентів.

ЦИТОФОТОМЕТРІЯ – цитохімічний метод до-
слідження, що дозволяє визначити хімічний склад клі-
тин залежно від поглинання ними світла.

ЦИТОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – 
мікроскопічні методи дослід ження, що дозволяють прово-
дити ана ліз хімічного складу клітини і локалізацію в ній 
досліджуваних речовин при збереженні її структури.

ЦИТОХІМІЯ – розділ гістохімії, що вивчає локалі-
зацію речовин у клітині, хімічний склад клітини та її 
компонентів.

ЦИТОХОЛЕВА РЕАКЦІЯ – див.: Закса – Вітебсь-
кого реакція.

ЦИТОХРОМИ – орґанічні речовини, хромопротеї-
ди, які беруть участь у тканинному диханні; процес від-
бувається під впливом ферменту цитохромоксидази; ак-
тивною групою Ц. є залізопорфірин – гем (складова час-
тина гемоґлобіну); Ц. переносять електрони з водневих 
атомів від речовин, що окислюються, на молекулярний 
кисень, внаслідок чого утворюється вода.

ЦИТОХРОМ Р-450 – фермент, який за механізмом 
дії є монооксиґеназою, але в той же час може каталізу-
вати і ряд оксидазних і пероксидазних реакцій; відомо 
більше 150 різних первинних структур цитохромів Р-
450, які об’єднуються в одну надродину, що складаєть-
ся з більш ніж 20 різних родин; цитохром Р-450 відіграє 
важливу роль в окисленні неполярних, низькомолеку-
лярних хіміч них сполук, які потрапляють в орґанізм 
ззовні (лікарські речовини, отрути, харчові добавки, ат-
мосферні забруднення) і утворюються в клітині (холес-
терин, насичені та ненасичені жирні кислоти, стероїдні 
гормони, простаґландини та ін.); продукти окислення 
цих субстратів, число яких досягає десятків тисяч, у по-
дальшому або використовуються як реґулятори у систе-
мах метаболізму клітин, або виводяться з орґанізму.

ЦИТРАТНИЙ ЦИКЛ – див.: Цикл трикарбонових 
кислот.

ЦИТРУЛІН – амінокислота, метаболіт, що утво-
рюється в процесі біосинтезу кін цевого продукту азо-
тистого обміну – сечовини і арґініну.

ЦИТРУЛІНЕМІЯ – порушення обміну цитруліну 
внаслідок дефекту ферменту арґініносукцинат-синтета-
зи; клінічно спостерігається блювання, кома, судоми.

ЦИТРУЛІНУРІЯ – спадкове захворювання, зумо-
влене недостатністю специ фічних ізоферментів арґіні-
носукцинат-синтетази, що призводить до накопичення 
L-цитруліну в крові. Цитрулін у високих концентраціях 
не зазнає реабсорбції в нирках, і за добу із сечею у хво-
рої людини постійно виводиться кілька ґрамів цитрулі-
ну. Клінічно Ц. проявляється за тримкою психічного роз-
витку, нападами блювання.

-ЦІАН – див.: Ціано-.
ЦІАНИСТІ СПОЛУКИ – хімічні сполуки, у моле-

кулі яких міститься одна або кілька ціаногруп (С≡N); 
Ц. с., як правило, високотоксичні.

ЦІАНИСТО-ВОДНЕВА КИСЛОТА – див.: Си-
нильна кислота.

ЦІАНІДИ – див.: Нітрили.
ЦІАНО- (-ціан; грец. kyanos – темно-синій) – части-

на складних слів, яка означає «такий, що має темно-синє 
забарвлення; синюшний».

ЦІАНОДЕРМІЯ – ціаноз шкіри.
ЦІАНОЗ – синювате забарвлення шкіри і слизових 

оболонок внаслідок високого вмісту в крові відновле-
ного гемоґлобіну; Ц., звичайно, продовжується до того 
моменту, коли насичення артеріальної крові киснем не 
впаде нижче 85 %.

Ц. ПЕРИФЕРІЙНИЙ – Ц., який виникає в резуль-
таті стазу, коли відновлення оксигемоґлобіну переви-
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щує норму внаслідок повільного проходження крові по 
капілярах.

ЦІАНОЗ ЦЕНТРАЛЬНИЙ – Ц., який спричинюєть-
ся артеріальною гіпоксемією і поширюється як на сли-
зові оболонки, так і на шкіру.

ЦІАНОКОБАЛАМІН – вітамін В12; кобальтвміс-
на комплексна сполука, яка належить до речовин, що 
містять коринове ядро, – кориноїдів. Ц. має антиперні-
ціозну дію, впливає на гемопоез, бере участь у пере-
носі метильних груп. При недостатності Ц. екзоґенного 
(аліментарного) або ендоґенного характеру розвиваєть-
ся анемія Адіссона – Бірмера, зміни в спинному моз-
ку типу фунікулярного мієлозу, поліневропатія та ін., 
спостерігається ахлоргідрія, відсутність апетиту, суб-
фебрильна температура; застосовується для лікування 
анемії Адіссона – Бірмера, макроцитарної анемії після 
резекції шлунка, мієлобластичної анемії при спру, про-
меневій хворобі, фунікулярного мієлозу, дерматозів.

ЦІАНОСПЕРМІЯ – фіолетове забарвлення спер-
ми, яке може спостерігатися після хромоцистоскопії з 
індиґокарміном.

ЦІАНОТИЧНА МАСКА – різкий ціаноз шкірних 
покривів з дифузною підпухлістю та множинними екхі-
мозами, які можуть спостерігатися на голові, шиї і верх-
ній частині грудної клітки при її стискуванні.

ЦІАНОТИЧНИЙ – такий, що характеризується ціа-
нозом; синюшний.

ЦІАНУРІЯ – синє або фіолетове за барвлення сечі; 
спостерігається після хромоцистоскопії з індиґокармі-
ном.

ЦІВЕ (L. ZIEVE) СИНДРОМ – симптомокомп-
лекс гепатозу з гіперліпемічною гемолітичною анемією 
в хронічних алкоголіків: жовтяниця, збільшення печін-
ки, анорексія, нудота, блювання, гемолітична анемія, гі-
перліпемія.

ЦІЄНА (G. T. ZIEHEN) ТОРСІЙНИЙ НЕВРОЗ – 
див.: Дистонія торсійна.

ЦІЄНА – ОППЕНГЕЙМА (G.T. ZI  E  HEN – H. OP-
PENHEIM) СИНДРОМ – див.: Дистонія торсійна.

ЦІЛЯ – НЕЛЬСЕНА (F. ZIEHL – F. K. A. NEEL-
SEN) МЕТОД – спосіб забарвлення кислотостійких 
мікроорґанізмів.

ЦІНСЕРА – ЕНҐМАНА – КОУЛА (F. ZINSSER – 
M. F. ENGMAN – H. N. COLE) СИНДРОМ – спадко-
ва (успадкування за рецесивним, зчепленим з Х-хромо-
сомою типом) поліморф на дистрофія шкіри та слизо-
вих обо лонок; звичайно, проявляється після  10-річно-
го віку, переважно в ділянках шиї, грудей, спини, сте-
гон, носа, повік, вушних мочок, статевого члена; спос-
терігається пойкілодермія; виражена дистрофія нігтів 
з атрофією; лейкоплакії в порожнині рота, атрофічна 
еритема і гіперґідроз долонь і підошов, застій сліз; 
пост бульозне виразкування в порожнині рота, анальні 
тріщини, тріщини уретри з частковим звуженням зов-
нішнього отвору.

«ЦІПОК ЧАБАНА» – різко виражена деформація 
проксимального відділу стегнової кістки за типом coxa 
vara, при якій великий вертлюг значно виступає вгору; 

спостерігається при остеодис трофії та фіброзній дис-
плазії.

ЦІПРКОВСЬКОГО (L. ZIPR KOWS KI) СИНД-
РОМ – комплекс спадкових аномалій слухового апара-
ту і порушень синтезу піґменту шкіри: вроджена глухо-
та з розвитком глухонімоти; частковий альбінізм шкі-
ри. У випадках тотального альбінізму – успадкування 
за аутосомно-рецесивним типом; часткового плямисто-
го альбінізму – за рецесивним, зчепленим з Х-хромосо-
мою типом.

ЦМИН ПІСКОВИЙ (HELICHRUSUM ARENA-
RIUM L.) – багаторічна трав’я ниста рослина з родини 
складноцвітих. Стебла поодинокі або групові до 40 см 
заввишки. Листки і стебла покриті білим пухом, продов-
гувато-еліптичні; нижні – звужені в черешок. Квітки – 
у невеликих кулеподібних кошиках, на верхів ці стебла 
зібрані в густе щитоподібне су цвіття. Кошики оперезані 
гладенькими блискучими лимонно-жовтими або оранже-
вими листочками. Квітки дво статеві, з жовтими та оран-
жевими трубчасто-лійкоподібними віночками, покриті 
жовтими волосками. Цвіте Ц. п. у липні–серпні. Росте 
на піщаних ґрунтах. Препарати Ц. п. мають жовчогінну, 
сечогінну, кровоспинну, дезінфікуючу дію.

ЦОВ’ЯНОВА (Н. А. ЦОВЬЯНОВ) РУЧНА ДО-
ПОМОГА – акушерський прийом, що застосовується 
при чистому сідничному передлежанні плода і полягає 
в притискуванні ніжок плода до його живота і спряму-
ванні тулуба по осі пологового каналу.

ЦУҐСМІТА (ZUGSMITH) СИМПТОМ – незвичне, 
різної ширини перкуторне притуплення, яке визначаєть-
ся при перкусії на рівні другого міжребер’я з обох боків 
груднини; можлива  ознака виразки або раку шлунка.

ЦУКРИ СКЛАДНІ – див.: Полісахариди.
ЦУКРОВА ХВОРОБА – див.: Діабет цукровий.
ЦУКРОВЕ СЕЧОВЕ ВИСНА ЖЕН НЯ – див.: Діа-

бет цук ровий.
ЦУМБУША (L. R. ZUMBUSCH) БІЛИЙ ЛІХЕН – 

див.: Склеродемія краплеподібна.
ЦУЦУҐАМУШІ – інфекційна хво роба, що спри-

чинюється рикетсіями цуцу ґа му ші, які передаються 
людині личин ка ми червонотілкових кліщів. Інкубацій-
ний період 7–18, частіше 8–12 днів. Рикетсії, що пот-
рапили в орґанізм при укусі заражених личинок кліщів, 
про ни кають у клітини ендо телію судин на міс ці про-
никання і в реґіонарні лімфатичні вузли. У ре зультаті 
цього розвивається пер винний ефект і реґіонарний лім-
фа деніт. Потім рикетсії проникають у кро воносну сис-
тему, розмножуються в клі тинах ендотелію судин, де 
утво рюються ґранульоми. Після цього від бувається 
ґенералі зо ваний вихід ри кетсій у кров, розви вається 
ґенера лі зований полі аденіт, явища інтоксикації; можли-
вий розвиток запальних змін у серозних оболонках.

ЦЮЛЬЦЕРА – ОҐДЕНА (W.W. ZU ELZER – 
F. N. OG  DEN) ХВОРОБА – гіпохромна анемія, яка роз-
вивається внаслідок нестачі в харчуванні дітей грудно-
го віку ціанокобаламіну, фолієвої і аскорбінової кислот; 
характеризується меґалобластичною формою гемопоезу, 
гепатоспленомеґалією, гемораґічним діатезом.
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ЧчЧч
ЧАГА – див.: Березовий гриб.
ЧАҐАСА (C. CHAGAS) ХВОРОБА – див.: Шаґа-

са хвороба.
ЧАДДОКА (CH. G. CHADDOK) РЕФЛЕКС – при 

штриховому подраз ненні шкіри нижче зовнішньої щико-
лот ки спостерігається розгинання вели кого пальця ступ-
ні; ознака ураження піра мідних шляхів.

ЧАДНИЙ ҐАЗ – див.: Окис вуглецю.
ЧАЙ (THEA) (1) – рід рослин родини чайних; ку-

щі або дерева. Цвіте залежно від виду з вересня по гру-
день включно; у тропіках – протягом усього року. Лис-
тки чергові, довгасто-овальні. Квітки поодинокі. Плід – 
коробочка з 2–3 великими насінинами. Відомо 2 види: 
Ч. китайський і Ч. індійський, або ас самський. Росте 
в Південно-Східній Азії. Культурні сорти вирощують 
у тропічних і вологих субтропічних районах. До скла-
ду Ч. входять білкові речовини, вуглеводи, смола, зола. 
Важливою складовою частиною Ч. є дубильні речовини, 
або чайний танін (вміст у листках 25–30 %, у готовому 
продукті – до 15–20 %). Специфічний аромат Ч. зумо-
влюється ефір ними оліями.

ЧАЙ (2) – продукт переробки зелених листонос-
них пагонів чайної рослини видів Thea sinensis i Thea 
assamica родини Theaceae; напій, приготовлений із су-
хого Ч., добре втамовує спрагу, має виражену тонізую-
чу дію на орґанізм.

ЧАЙ ЛІКАРСЬКИЙ – термін засто совується для 
позначення лікарської форми «Збори» у випадках при-
готування в домашніх умовах гарячого настою або від-
вару для приймання всередину.

ЧАЙНИЙ ГРИБ (MEDUSOMYCES GISEVII) – 
симбіотичне поєднання двох різних орґанізмів: гриба, 
що являє собою суміш кількох родин різних дріжджових 
грибів (головним чином з роду Torula), і оцтовокислих 
бактерій (Bacterium xylinoides). У Ч. г. виявлено також 
мікроорґанізм, який переробляє ґлюкозу в ґлюконову 
кислоту з антибіотичними властивостями. Ч. г. має виг-
ляд товстої бурувато-білої слизової плівки, що нагадує 
медузу; поверхня його гладенька зверху і волокниста 
знизу. Дія: проти запальна, знеболююча, анти біотична.

ЧАКЛІНА (В. Д. ЧАКЛИН) СИМПТОМ (1) – 
при активному підніманні розігнутої ноги сплощується 
медіальна частина широкого м’яза стегна і напружуєть-
ся кравецький м’яз; ознака пошкодження внутрішньо-
го меніска.

ЧАКЛІНА (В. Д. ЧАКЛИН) СИМПТОМ (2) – на-
явність м’язового валика уздовж випуклого боку дуги 
хребця; ознака сколіозу.

ЧАНДРА – КЕТАРПАЛА (R.K. CHAN D RA – 
S.K. KHE TARPAL) СИНДРОМ – комплекс вродже-
них аномалій: двобічні бронхоектази, хронічний гай-
морит; часто аплазія фронтальних синусів; серце роз-
міщене зліва (на відміну від синдрому Картаґенера, при 
якому спостерігається декстрокардія).

ЧАПІНА – ЛІПШЮТЦЯ (Д.С. ЧА ПИН – B. LIP-
SCHUTZ) ГОСТРА ВИРАЗКА ВУЛЬВИ – бактеріаль-
не захворювання зовнішніх статевих орґанів, переважно 
в дівчат та молодих жінок; характеризується утворенням 
гнійних виразок; збудниками гострої виразки вульви є 
ґрампозитивна Bacillus crassus і ваґінальна паличка Де-
дерлейна, що сапрофітують на слизовій оболонці піхви в 
здорових жінок; захворювання в типових випадках роз-
вивається гостро, спостерігається підвищення темпера-
тури тіла, слабкість, нездужання, головний біль. На сли-
зовій оболонці малих, інколи великих, соромітних губ 
з’являються множинні болючі виразки різної величини 
з підритими краями, різної форми, м’якої консистенції. 
Дно виразок рівне, зернис те, покрите серозно-гнійни-
ми виділеннями. Лімфатичні вуз ли, як правило, не збіль-
шені. Зустрі чаються також ґанґренозна, псевдо венерична 
і міліарна форми захво рювання. Проґноз, як правило, 
сприят ливий; на місці виразки залишаються рубці.

ЧАРҐА – ШТРАУСА (CHURG – STRAUSS) СИН-
ДРОМ – системний некротичний васкуліт з вираженим 
ураженням легенів, тяжкою астмою, еозинофілією, ґра-
нульоматозними реакціями і ураженнями шкіри, які 
проявляються підшкірними вузликами, великими екхі-
мотичними бляшками та інфарктами.

ЧАРЛІНА (C. CHARLIN) СИНДРОМ – поєднане 
ураження носовійкового нерва і симпатичного війчастого 
вузла; розвивається здебільшого у віці біля 40 років; клініч-
но Ч. с. проявляється нападами нестерпного болю в очному 
яблуці, у ділянці надбрів’я і відповідного боку носа; болі 
часто виникають вночі і  супроводжуються світлобоязню, 
гіперемією кон’юнктиви, значною сльозотечею, набрякан-
ням слизової оболонки носа і виділенням рідкого секрету 
на ураженому боці; часто розвивається герпетичний кера-
тит, іридоцикліт, висипи на шкірі носа, лоба, кон’юнктиві, 
рогівці; проґноз визначається характером основного пато-
лоґічного процесу, що зумовив розвиток Ч. с.

ЧАРЛІНА – СЛАДЕРА (C. CHARLIN – G. SLU-
DER) СИНДРОМ – див.: Чарліна синдром.

ЧАРЛТОНА (W. CHARLTON) ФЕ НОМЕН – див.: 
Шультца – Чарлтона симптом.

ЧАС ЗОРОВОГО ВІДЧУТТЯ – час від початку дії 
світла на сітківку до виникнення зорового відчуття.

ЧАС ЗСІДАННЯ КРОВІ – показник загальної коа-
ґулюючої активності крові; характеризується часом від 
моменту контакту крові з чужорідною поверхнею in 
vitro до формування зсідка.

ЧАС КОРОНАРНОГО КРОВООБІ ГУ – час, за 
який кров проходить від устя вінцевих артерій до він-
цевого синуса.

ЧАС КРОВОТЕЧІ – один із показників, що харак-
теризує фізіолоґічний механізм зупинки кровотечі з най-
дрібніших кровоносних судин.
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ЧАС КРУГООБІГУ КРОВІ – час, за який частин-
ка крові одноразово проходить велике і мале коло кро-
вообігу.

ЧАС РЕФЛЕКСУ – час від моменту подразнення 
рецепторів до початку рефлекторної реакції.

ЧАСНИК ПОСІВНИЙ (ALLIUM SATIVUM L.) – 
багаторічна трав’яниста рослина з родини лілійових. 
Дія: бактерицидна, фунґіцидна, глистогінна, сечогінна, 
протигнильна, стимулююча секрецію шлункового соку і 
жовчі; зни жуюча артеріальний тиск, сповіль нююча ритм 
серця, розширююча вінцеві і периферійні судини.

ЧАСТОТА ҐЕНА – частка певного алеля серед усіх 
алелів даного ґена в популяції, що розглядається.

ЧАСТОТА ІНДУКОВАНИХ МУТА ЦІЙ – частота 
мутацій, спричинених певним мутаґеном.

ЧАСТОТА МУТАЦІЙ – частка ґамет з мутаціями, 
що виникли, у загальній кіль кості ґамет одного поколін-
ня.

ЧАСТОТА СПОНТАННИХ МУТАЦІЙ – частота 
мутацій у звичайних для даного біолоґічного виду умо-
вах існування без видимої дії мутаґенів.

ЧАСТОЧКА – 1) невелика структурна частина за-
лози, інколи – іншого орґана; 2) невелика обмежена ді-
лянка великого мозку або мозочка.

ЧЕБРЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ (THYMUS SERPYLLUM 
L.) – дрібний напівкущик з родини губоцвітих, заввиш-
ки 5–15 см, з дерев’янистими стовбурчиками. Листки 
черешкові, еліптичні або довгасті. Квітки яскраві, ліло-
во-рожеві. Плоди короткоеліптичні, темно-бурі. Цвіте 
рослина з червня до вересня і має сильний запах. Ч. з. 
поширений на відкритих горбистих місцях, лісових га-
лявинах. Дія: антисептична, знеболююча, потогінна, се-
чогінна, депуративна.

ЧЕДДОКА (CH. G. CHADDOCK) СИМПТОМ – 
розгинання пальців ступні при подразненні шкіри в ді-
лянці зовнішньої щиколотки.

ЧЕДІАКА – ХІҐАШІ (M. CHEDIAK – O. HIGA-
SHI) СИНДРОМ – спадкове (успадкування за аутосом-
но-рецесивним типом) захворювання обміну речовин з 
аномаліями лейкоцитів і розладом піґментації: загальна 
гіпопіґментація (світла прозора шкіра, світле рідке во-
лосся, світла райдужна оболонка ока, інколи гіперпіґ-
ментація ділянок шкіри, що перебувають під впливом 
світла); загальний гіперґідроз, гепато- і спленомеґалія; 
зменшене сльозовиділення; схильність до рецидивую-
чих гнійних інфекцій; анемія, лейкопенія, тромбоцито-
пенія, аномальна зернистість нейтрофільних лейкоцитів; 
протоплазма мієлоїдних клітин кісткового мозку містить 
специфічні включення.

ЧЕЙНА – СТОКСА (J. CHEYNE – W. STOKES) 
ДИХАННЯ – тип періодичного дихання; характери-
зується циклами поступового наростання і зменшення 
амплітуди дихальних екскурсій та пов ною зупинкою ди-
хальних рухів між циклами.

ЧЕЙНІ (W. D. CHENEY) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) аномалій скелета: виражений загальний остеопо-
роз; різного характеру деформація кіс ток, яка часто ус-

кладнюється  переломами щелеп, хребта, пальців рук; 
низький зріст, запізніле закостеніння швів черепа, ран-
нє випадіння зубів;  у пізньому дитячому віці на ступ-
нях  появляються виразки, потім спостерігається роз-
плавлення і секвестрація кісток, розміщених під вираз-
кою; заживлення супроводжується утворенням рубців, 
які спричинюють деформацію ступнів.

ЧЕЙСА (I. C. CHASE) СИМПТОМ – біль у ділянці 
сліпої кишки при швидкій і глибокій пальпації уздовж 
поперечної ободової кишки зліва направо (при затискан-
ні іншою рукою низхідного відділу ободової кишки); оз-
нака апендициту, тифліту і перитифліту.

ЧЕМБЕРЛЕНА (W. E. CHAM BER LAIN) СИМП-
ТОМ – зміщення симфізу, якщо хворий почерґово стоїть 
на правій і лівій нозі; рентґенолоґічна ознака «розхляба-
ності» крижово-клубового зчленування.

ЧЕПЛА (CH. C. CHAPPLE) СИНДРОМ (1) – стис-
нення нервів або судин гортані між щитоподібним хря-
щем і гортанню, що зумовлено надмірною внутріш-
ньоутробною латерофлексією головки плода; спостері-
гається однобічний параліч голосових зв’язок, контрла-
теральний параліч ковтальної мускулатури; часто спос-
терігається парез лицьового нерва.

ЧЕПЛА (CH. C. CHAPPLE) СИНДРОМ (2) – рент-
ґенолоґічний симптомокомплекс вроджених аномалій 
кульшового суглоба: щілина між вертлужною запади-
ною і стегновою кісткою розширена, головка стегнової 
кістки заповнює вертлужну западину не в повній мірі, 
контур краю вертлужної западини не вимальовується, 
незначно згладжена опук лість клубової кістки.

ЧЕРВЕНКА (J. CERVENKA) СИНДРОМ – ком-
плекс спадкових (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) скелетних і очних аномалій, що проявля-
ються в дитячому віці; спостерігається: розщеплення 
піднебіння («вовча па ща»), гіпоплазія верхньої щелепи, 
деґене рація склоподібного тіла і сітківки очей, що зумо-
влює центральні скотоми поряд з наявністю нормальної 
гостроти зору; часто – міопія і пресенільна катаракта; 
перебіг повільний, проґресуючий.

ЧЕРВОНА ЗЕРНИСТІСТЬ НОСА – хронічне за-
хворювання, що проявляється висипами червоних вуз-
ликів на шкірі носа.

ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК – ряд нозолоґіч них одиниць, 
до якого, головним чином, належать системний черво-
ний вовчак, дискоїдний червоний вовчак, а також синд-
ром лікарського вовчака; характеризується патолоґічни-
ми змінами сполучної тканини з переважним ураженням 
суглобів, серозних оболонок, шкіри, внутрішніх орґанів, 
центральної нервової системи; в патоґенезі визначальне 
значення має утворення аутоантитіл, у тому числі до де-
зоксирибонуклеїнової кислоти; здебільшого розвиваєть-
ся у віці від 20 до 40 років у жінок.

Ч. В. ГІПЕРТРОФІЧНИЙ – форма дискоїдного 
Ч. в., яка характеризується наявністю бородавчастих гі-
пекератотичних уражень, які нагадують кератоакантому 
чи гіпертрофічний плоский лишай.

Ч. В. ДИСКОЇДНИЙ – хронічне рецидивуюче за-
хворювання, при якому переважно уражається шкіра; 
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проявляється чітко відмежованими плямами та бляшка-
ми, для яких характерні еритема, закупорка фолікулів, 
утворення лусочок, телеанґіектазія та атрофія; захворю-
вання частіше розвивається в жінок у віці 30–40 років; 
ураження шкіри на початкових стадіях за хворювання 
характеризується еритематозними округлими папулами 
до 5–10 мм у діаметрі, які лущаться; вони розміщуються 
частіше всього в ділянці виличних горбів, на переніссі, 
волосяній частині голови та в ділянці слухового прохо-
ду; у деяких випадках ураження шкіри поширюється на 
верхню частину тулуба і розгинальні поверхні кінцівок; 
можливі також значні зміни слизових оболонок, особли-
во утворення виразок у порожнині рота; вогнища ура-
ження поступово збільшуються, а їх центральні ділян-
ки атрофуються; рубці, що виникають, не стягуються; 
приблизно в 10 % хворих можуть розвиватися різні за 
ступенем вираженості системні прояви; у деяких хворих 
єдиним таким проявом може бути хронічний синовіт.

ЧЕРВОНИЙ  ВОВЧАК  ОБМОРОЖЕНИЙ  – 
хронічна форма червоного вовчака, при якій, як прави-
ло, спостерігається ураження кінчиків пальців, носу, об-
личчя, вух, рук, гомілок та п’ят, що спричинюється ура-
женням капілярів, вторинним до дії холоду; спочатку па-
толоґічні зміни нагадують обмороження, але врешті во-
ни набувають вигляду дискоїдного червоного вовчака.

Ч. В. СИСТЕМНИЙ – хронічне системне запальне 
за хворювання сполучної тканини і судин з вираженим ау-
тоімунним патоґенезом; належить до дифузних захворю-
вань сполучної тканини – колаґенозів; у сироватці біль-
шості хворих містяться антинуклеарні антитіла, включа-
ючи антитіла до ДНК; у 90 % випадків хворіють жінки; 
клінічні прояви залежать від гостроти хвороби і локалі-
зації змін; Ч. в. с. може починатися раптово, з гарячки, 
яка імітує гостру інфекцію, але розвивається поступово; 
до 90 % хворих скаржаться на суглобові прояви – від пе-
рехідних артралґій до гострого поліартриту; при трива-
лому перебігу артриту можливе виникнення сухожилко-
вих контрактур з вторинною деформацією суглобів без 
рентґенолоґіч них ознак ерозії; одним із типових видів 
ураження шкіри є еритема на виличних кістках у фор-
мі «метелика»; можливі також дискоїдні зміни шкіри та 
еритематозні, щільні макулопапульозні висипи на облич-
чі, відкритих ділянках шиї, верх ній частині грудної кліт-
ки та ліктях; часто виникають виразки слизових оболо-
нок, особливо середньої частини твердого піднебіння біля 
межі його з м’яким піднебінням, на слизових оболонках 
щік та на яснах, а також у передній частині носової пере-
городки; в активній фазі за хворювання часто розвиваєть-
ся ґенералізована алопеція; як правило, виникає рециди-
вуючий плеврит, а також перикардит; у деяких хворих 
розвивається легенева гіпертензія, ґенералізована лімфаде-
нопатія, спленомеґалія, ураження ц. н. с. та ураження ни-
рок; перебіг Ч. в. с. хро нічний, з періодами загострення та 
тривалими (до кількох років) ремісіями; після настання 
менопаузи загострення розвиваються рідкісно; проґноз 
може бути різним, що залежить від локалізації уражень 
та від інтенсивності запальних реакцій; у більшості роз-
винутих країн хворі виживають більш ніж у 95 %.

ЧЕРВОНОГО ЯДРА ВЕРХНІЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений ураженням верхніх відділів 
червоного ядра на протилежному боці при порушенні 
кровообігу в галузках задньої мозкової артерії; харак-
теризується поєднанням інтенційного тремору, атаксії 
та хореоатетозу на одному боці тіла.

ЧЕРВОНОГО ЯДРА НИЖНІЙ СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений ураженням нижніх відділів 
червоного ядра, частіше – при порушенні кровообі гу 
в галузках задньої мозкової артерії; характеризується 
поєднанням окорухового паралічу на боці ураження 
ц. н. с. з атаксією, інтенційним тремором, інколи – з хо-
реоатетозом кінцівок на протилежному боці.

ЧЕРВОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК (APPENDIX 
VERMIFORMIS) – відросток, який відходить від сліпої 
кишки; відкривається в сліпу кишку маленьким отво-
ром – отвір червоподібного відростка (ostium appendicis 
vermiformis); покритий зі всіх боків очеревиною; дов-
жина в середньому дорівнює 7–9 см, але може досягати 
20 см і більше; інколи Ч. в. являє собою малопомітне 
випинання сліпої кишки довжиною до кількох мілімет-
рів; розрізняють чотири основних варіанти розміщен-
ня Ч. в.: 1) низхідне положення – розміщений донизу 
від сліпої кишки; 2) латеральне положення – назовні 
від сліпої кишки; 3) медіальне положення – досереди-
ни від сліпої кишки; 4) висхідне положення – кінець 
Ч. в. повернутий догори та назад від сліпої кишки; такі 
ж варіанти положення Ч. в. зустрічаються і при заоче-
ревинному розміщенні Ч. в.

ЧЕРВ’ЯК МОЗОЧКА (VERMIS) – філоґенетично 
прадавній відділ мозочка, розміщений між його півку-
лями.

ЧЕРВ’ЯКА МОЗОЧКА СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при ураженні черв’яка мо-
зочка; характеризується поєднанням статичної атаксії з 
атаксією при ходьбі.

ЧЕРВ’ЯЧКА СИМПТОМ – при атеросклеротично-
му ураженні артерії пальпаторно визначається її щіль-
ність і звивистість.

ЧЕРДЖА – СТРАУССА (J. CHURG – L. STRAUSS) 
АЛЕРҐІЧНИЙ ҐРАНУЛЬОМАТОЗ – захворювання, що 
належить до групи глибоких васкулітів шкіри; патогісто-
лоґія схожа з вузликовим періартеріїтом; тяжке захворю-
вання, яке проявляється гарячкою із шкірними змінами у 
вигляді еритематозно-пурпурозних, папульозних і вузлу-
ватих висипів, що супроводжуються нападами бронхіаль-
ної астми, еозинофілією, ураженням нирок; можливі ура-
ження серця, легень, шлунково-кишкового тракту.

ЧЕРДЖА – СТРАУССА (J. CHURG – L. STRAUSS) 
СИНДРОМ – різновид вузликового періартеріїту: леге-
невий васкуліт із проґресуючим пневмосклерозом, про-
яви бронхіальної астми, арте ріальна гіпертонія, біль у 
животі, періодичні підйоми температури до 38–39° С; 
у крові – еозинофілія, підвищений вміст імуноґлобулі-
ну Е; часто – поєднання з синдромом Веґенера; проґноз 
несприятливий.

ЧЕРЕВНА ДІЛЯНКА (REGIO MESO GASTRI-
CA) – ділянка живота, розміщена між лінією, яка спо-
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лучає найнижчі точки Х ребер, і лінією, яка сполучає 
передньоверхні клубові ості.

ЧЕРЕВНА ЖАБА – напади болів у  череві, що 
спричинюються дискінезією кишечнику внаслідок недо-
статності його кровопостачання при орґанічній обтура-
ції або при спазмі мезентеріальних артерій; основними 
причинами виникнення Ч. ж. є атеросклероз черевного 
відділу аорти і черевних артерій, тромбоз і тромбоем-
болія мезентеріальних судин; значно рідкісніше (в осіб 
молодого віку) Ч. ж. пов’язана з артеріїтом, з ембріо-
нальними гіпоплазіями, стисненням артерій рубцями, 
аневризмами, пухлинами.

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА (CAVITAS ABDOMI-
NIS) – порожнина, обмежена з боків, спереду і ззаду че-
ревними стінками, зверху діафраґмою, знизу межа її виз-
начається умовно по лінії входу в малий таз; Ч. п. поділя-
ють на порожнину очеревини, обмежену очеревиною, і 
заочеревинний простір, який визначається позаду порож-
нини очеревини між парієтальною очеревиною і внут-
рішньою фасцією. Поперечна ободова кишка та її брижа 
поділяють Ч. п. на верхній і нижній поверхи. У верхньо-
му поверсі виділяють три сумки: печінкову, передшлунко-
ву і сальникову. Печінкова сумка (bursa hepatica) розміще-
на між діафраґмою, передньою стінкою живота і правою 
часткою печінки. Передшлункова сумка (bursa pregastrica) 
локалізується попереду шлунка з його зв’язками і приля-
гає до лівої частки печінки та селезінки. Вищезазначені 
сумки відділені одна від одної серпоподібною зв’язкою 
печінки. Сальникова сумка (bursa omentalis) обмежена 
попереду шлунком з його зв’язками, знизу – лівою час-
тиною поперечної ободової кишки з її брижею, зліва – се-
лезінкою та позаду – очеревиною задньої черевної стін-
ки, яка покриває підшлункову залозу; зверху сальникова 
сумка прилягає до хвостатої частки печінки. Ця сумка 
сполучається з черевною порожниною через сальнико-
вий отвір [foramen epiploicum (J.B. Winslow)], який обме-
жений зверху хвостатою часткою печінки, попереду пе-
чінково-дванадцятипалою зв’язкою та знизу початковою 
частиною дванадцятипалої кишки. У нижньому поверсі 
Ч. п. виділяють праву і ліву брижові пазухи та бокові ка-
нали. Права пазуха (sinus mesentericus dexter) обмежена 
зверху брижою поперечної ободової кишки, справа – вис-
хідною ободовою кишкою, зліва і знизу – брижею тонкої 
кишки і попереду – великим сальником. Ліва брижова 
пазуха (sinus mesentericus sinister) обмежена зверху бри-
жою поперечної ободової кишки, справа – брижею тонкої 
кишки, зліва – низхідною ободовою кишкою і попереду – 
великим сальником. Внизу пазуха сполучається з порож-
ниною малого тазу. Обидві брижові пазухи сполучають-
ся через щілину, обмежену початковою частиною тонкої 
кишки і брижею поперечної ободової кишки. Правий бо-
ковий канал (canalis lateralis dexter) обмежений боковою 
стінкою живота та висхідною ободовою кишкою, лівий 
(canalis lateralis sinister) – боковою стінкою живота та нис-
хідною ободовою кишкою. Обидва канали зверху сполу-
чаються з верхнім поверхом Ч. п., але зліва це сполучен-
ня обмежене ligamentum phrenicocolicum; внизу зазначені 
канали сполучаються з порожниною малого тазу.

ЧЕРЕВНА СТІНКА – шкірно-м’язово-апоневро-
тичний утвір, що обмежує черевну порожнину спере-
ду, ззаду і з боків.

ЧЕРЕВНИЙ – такий, що стосується черевної по-
рожнини.

ЧЕРЕВНИЙ РЕФЛЕКС – фізіолоґічні рефлекси, 
які проявляються скороченням певних м’язів передньої 
черевної стінки.

Ч. Р. ВЕРХНІЙ – поверхневий Ч. р., при якому под-
разнення заподіюють вздовж реберної дуги.

Ч. Р. ГЛИБОКИЙ – Ч. р., який спричинюють уда-
ром молоточка по гребінцю клубової кістки, по лобку 
або по реберній дузі.

Ч. Р. НИЖНІЙ – поверхневий Ч. р., при якому под-
разнення заподіюють над паховою зв’язкою.

Ч. Р. ПОВЕРХНЕВИЙ – Ч. р., який спричинюється 
швидким штриховим подразненням шкіри черева в на-
прямі від периферії до середньої лінії.

Ч. Р. СЕРЕДИННИЙ – поверхневий Ч. р., при яко-
му подразнення заподіюють на шкіру черевної стінки 
на рівні пупка.

Ч. Р. ШКІРНИЙ – див.: Ч. р. поверхневий.
ЧЕРЕВНИЙ СТОВБУР (TRUNCUS COELIA-

CUS) – виходить із черевної аорти коротким стовбу-
ром на рівні тіла XII грудного хребця, нижче рівня від-
ходження від неї нижньої діафраґмової артерії (arteria 
phrenica inferior); поділяється на три галузки: ліва шлун-
кова артерія (arteria gastrica sinistra), загальна печінкова 
артерія (arteria hepatica communis), селезінкова артерія 
(arteria splenica; arteria lienalis).

ЧЕРЕВНИЙ ТИФ – гостре інфекційне за хво-
рювання, яке спричинюється сальмо нелою (Salmonella 
typhi). Ч. т. належить до антропонозів з фекально-ораль-
ним механізмом передачі. Джерелом збудників інфекції 
є хворий або бактеріоносій. Захворювання розвивається 
лише при потраплянні в шлунково-кишковий тракт від 
10 млн до 1 млрд мікробних клітин. Проникання збуд-
ника відбувається в тонкій кишці, де розвивається спе-
цифічний черевнотифозний ентерит.  Основні специфіч-
ні зміни виявляються в дистальному відділі клубової 
кишки – у фолікулах і пейєрових бляшках. Розріз няють 
5 стадій цих змін: 1) стадія мозкоподібного набухання 
пейєрових бляшок і фолікулів – в основі лежить гостре 
продуктивне запалення з утворенням тифозних вузликів 
і тифозних ґранульом; 2) стадія некрозу пейєрових бля-
шок; 3) стадія утворення виразок; 4) стадія чис тих вира-
зок; 5) стадія загоювання виразок. Тривалість інкубацій-
ного періоду (звичайно 8–14 діб) обернено пропор ційна 
кількості збудників, які потрапили в орґанізм. Захворю-
вання починається підвищенням температури, головним 
болем, артралґією, фаринґітом, запорами, втратою апе-
титу, а також болючістю при пальпації та болями в ді-
лянці черева. Інколи спостерігаються розлади сечови-
пускання, носові кровотечі та сухий кашель. Без ліку-
вання температура поступово наростає протягом 2–3 діб 
і залишається високою (39–40° С) ще 10–14 діб, після 
чого до кінця 3-го тижня поступово спадає, досягаючи 
на 4-й тиждень захворювання нормальних показників. 
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Часто гарячка супроводжується прострацією та бради-
кардією. У тяжких випадках спостерігаються симпто-
ми з боку ц. н. с.: делірій, сопор, кома. Характерні збіль-
шення селезінки, анемія, лейкопенія, порушення функ-
ції печінки, ДВЗ-синдром. У розгорнутій стадії захво-
рювання, коли ураження кишечнику найбільш  вираже-
не, розвивається профузний пронос з домішками крові. 
Най більш тяжкими ускладненнями Ч. т. є перфорація 
черевнотифозних виразок і кишкові кровотечі.

ЧЕРЕВНОГО СПЛЕТЕННЯ СИНДРОМ – див.: 
Сонячного сплетення синд ром.

ЧЕРЕВНО-ЖОВЧНИЙ – такий, що стосується че-
ревної порожнини та жовчного міхура.

ЧЕРЕВНО-КАЛИТКОВИЙ – такий, що стосується 
черевної порожнини та калитки.

ЧЕРЕВНО-МІХУРОВИЙ – такий, що стосується 
черевної порожнини та сечового міхура.

ЧЕРЕВНО-ПІХВОВИЙ – такий, що стосується че-
ревної порожнини та піхви.

ЧЕРЕВНО-СТАТЕВИЙ – такий, що стосується че-
ревної порожнини та репродуктивних орґанів.

ЧЕРЕВО (ABDOMEN) – нижня половина тулуба, 
яка включає черевну стінку та черевну порожнину.

Ч. ЗАПЕРТЕ (A. OBSTIPUM) – вроджена вкоро-
ченість прямого м’яза черева.

Ч. ОБВИСЛЕ (A. PENDULOUS) – нависання пе-
редньої стінки черева над лобком.

Ч. РЕШІТЧАСТЕ (A. GRIDIRON) – Ч., черевна 
стінка якого вкрита навхрест численними післяопера-
ційними рубцями; може спостерігатися при тяжкій фор-
мі синдрому Мюнхаузена.

Ч. СКАФОЇДНЕ (A. SCAPHOID) – черево з запа-
лою передньою стінкою; може спостерігатися в дітей з 
патолоґією головного мозку.

Ч. ЧОВНОПОДІБНЕ (A. BOAT-SHAPED) – див.: 
Ч. скафоїдне.

ЧЕРЕДА ТРИРОЗДІЛЬНА (BIDENS TRIPARTI-
TA) – однорічна трав’яниста рослина, заввишки до 
1 м. Стебло пряме, з супротивними гілками, покрите 
рідкими волосками. Листки ланцетоподібні, з рідки-
ми волосками, зубчасті. Квітки дрібні, зібрані в неве-
ликі поодинокі кошики, що сидять на кінцях стебла і гі-
лок, трубчасті, жовтого кольору. Кожний кошик оточе-
ний дворядною дзвоникоподібною обгорткою. Сім’янки 
малі, з двома гачкуватими зубчиками. Росте поодиноко 
або групами по берегах річок і струмків, на луках, при 
канавах, біля боліт та як бур’ян на городах. Цвіте в лип-
ні–вересні. Дія: заспокійлива, гіпотензивна, поліпшуюча 
апетит, травлення, збільшуюча амплітуду скорочень сер-
ця, сечогінна, підвищуюча тонус м’язів матки.

ЧЕРЕМХА ЗВИЧАЙНА (PADUS RACEMOSA 
GILIB) – дерево або кущ заввишки 2–10 м. Кора мато-
ва, чорно-сіра, внутрішня кора – жовта, з характерним 
запахом. Листки довгасто-еліптичні, пилчасті, загос-
трені. Квітки запашні, білі, зібрані в довгі звислі кити-
ці. Плоди – кістянки, чорні, блискучі, соковиті, зморш-
куваті, завбільшки з горошину, на смак гірко-солодкі, 
дуже в’яжучі. Росте на сирих, малозатінених місцях, по 

берегах річок, на галявинах, у чагарникових заростях. 
Дія: в’яжуча, потогінна, сечогінна.

ЧЕРЕП (CRANIUM) – скелет голови людини та 
хребетних тварин; розділяється на два суттєво різні від-
діли: мозковий Ч. і лицьовий Ч.; мозковий Ч. утворює 
місткість для головного мозку і орґанів нюху, зору, рів-
новаґи та слуху; кістки лицьового Ч. формують кісткову 
основу для початкової частини травної і дихальної сис-
тем; Ч. людини складається з 21 кістки, з’єднаних шва-
ми, і 2 рухомих кісток.

Ч. БРАХІЦЕФАЛІЧНИЙ – широкий Ч., черепний 
індекс якого перевищує 81.

Ч. ВІСЦЕРАЛЬНИЙ (VISCEROCRANIUM) – див.: 
Ч. лицьо вий.

Ч. ДОЛІХОЦЕФАЛІЧНИЙ – подов жений Ч., че-
репний індекс якого не досягає 75.

Ч. КЛИНОЦЕФАЛІЧНИЙ – див.: Ч. сідлоподіб-
ний.

Ч. КОСИЙ – Ч. з різко вираженою асиметрією.
Ч. КРАНІОСТЕНОТИЧНИЙ – Ч. зі зменшеним 

об’ємом і рівномірним звуженням.
Ч. МЕЗОЦЕФАЛІЧНИЙ – Ч., черепний індекс яко-

го перебуває в межах: у чоловіків – від 76 до 80,9, у жі-
нок – від 77 до 81,9.

Ч. МОЗКОВИЙ (NEUROCRANIUM) – Ч., який ут-
ворює порожнину, що являє собою неначе кінцеве роз-
ширення хребтового каналу і вміщує головний мозок 
з його оболонками і судинами. До Ч. м. належать такі 
кістки: 1) потилична, 2) клиноподібна, 3) лобна, 4) ґра-
тчаста, 5) тім’яна, 6) скронева. Дві останні кістки парні, 
решта – непарні.

Ч. ЛИЦЬОВИЙ (VISCEROCRANIUM) – відділ Ч., 
розташований під переднім відділом мозкового Ч. і який 
утворює скелет початкових відділів травного і дихаль-
ного шляхів, а також для більшої частини орґанів від-
чуттів; значна частина його складає жувальний апарат – 
нижня і верхня (парна) щелепи із зубами. До Ч. л. нале-
жать: 1) верхня щелепа, 2) піднебінна кістка, 3) вилична 
кістка, 4) носова кістка, 5) слізна кістка, 6) нижня рако-
вина, 7) леміш, 8) нижня щелепа, 9) під’язи кова кістка.

Ч. НОВОНАРОДЖЕНОГО – від різняється ба-
гатьма суттєвими особливостями. Різниця у величині 
між мозковою і лицьовою частинами Ч. в новонародже-
ного більш виражена, ніж у дорослого; очні ямки шир-
ші. Основа Ч. в порівнянні зі склепінням значно відстає 
в розвитку; склепіння не має швів, і кістки з’єднані по-
мітними прошарками сполучної тканини; у певних міс-
цях розміщені тім’ячка. Лобні і тім’яні горби виражені 
дуже сильно, тому Ч. н. при розгляданні зверху має чо-
тирикутну форму. Лобна кістка розділена навпіл. Із кіс-
ток основи Ч. потилична являє собою чотири окремі 
частини, з’єднані хрящем. Великі крила клиноподібної 
кістки ще не зрослися з тілом. Лабіринти ґратчастої кіс-
тки з’єднані між собою хрящем. Виражені щілини між 
частинами скроневої кістки. Соскоподібний відросток 
відсутній, як і всі м’язові горби.

Ч. ОКЦИПІТОПЕТАЛЬНИЙ – Ч. з переважним 
розвитком потиличного відділу.
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ЧЕРЕП ПАРІЄТОПЕТАЛЬНИЙ – Ч. з великою 
висотою і слабким розвитком заднього відділу основи.

Ч. СІДЛОПОДІБНИЙ – подовжений Ч. з втиснен-
ням у тім’яній ділянці.

Ч. СКАФОЦЕФАЛІЧНИЙ – див.: Ч. човноподіб-
ний.

Ч. СТАРЕЧИЙ – Ч., який характеризується пов-
ним зарощенням швів; лицьо вий Ч. значно редукований 
внаслідок того, що з випадінням зубів зникають альвео-
лярні відростки щелеп; кістки стають тоншими і більш 
крихкими, ваґа Ч. зменшується.

Ч. ФРОНТОПЕТАЛЬНИЙ – Ч. з переважним роз-
витком лобного відділу.

Ч. ЧОВНОПОДІБНИЙ – подовжений вузький Ч.
Ч. ВЕЖОПОДІБНИЙ – див.: Акрокефалія.
ЧЕРЕПНА ЯМКА ЗАДНЯ (FOSSA CRANII POS-

TE RIOR) – частина внутрішньої поверхні основи чере-
па; утворена майже всією потиличною кісткою (за ви-
нятком верхнього відділу луски) і частиною скроневої 
кістки (задня поверхня піраміди і соскоподібна части-
на); крім того, до її складу входять незначні частини 
клиноподібної і тім’яної (задній нижній кут) кісток. У 
Ч. я. з. поміщаються півкулі мозочка, вароліїв міст і час-
тково – довгастий мозок.

ЧЕРЕПНА ЯМКА ПЕРЕДНЯ (FOSSA CRANII 
ANTERIOR) – частина внут рішньої поверхні основи 
черепа; утво рена лобною, ґратчастою і клиноподібною 
(малі крила і частина тіла) кістками. У Ч. я. п. розміщені 
лобні частки великих півкуль головного мозку.

ЧЕРЕПНА ЯМКА СЕРЕДНЯ (FOSSA CRANII 
MEDIA) – частина внутрішньої поверхні основи чере-
па; утворена тілом і великими крилами клиноподібної 
кістки, пірамідами (передня поверхня) і лускою скро-
невої кістки. Складається із трьох частин: середньої, 
утвореної верх ньою поверхнею тіла клиноподібної кіс-
тки, і двох бокових. У бокових частинах Ч. я. с. роз-
міщені скроневі частки півкуль головного мозку; у за-
глибленні турецького сідла лежить нижній придаток 
мозку.

ЧЕРЕПНИЙ ІНДЕКС – відношення поперечного 
розміру черепа до поздовжнього, помножене на 100; ан-
тропометричний показник форми черепа.

ЧЕРЕПНИЙ ПОКАЗНИК – див.: Черепний ін-
декс.

ЧЕРЕПНІ – див.: Хребетні.
ЧЕРЕПНІ НЕРВИ (NN. CRANIALES) – нерви, які 

відходять від головного мозку і анатомічно зв’язані в ос-
новному з стовбу ром мозку, де розміщені їх ядра; місцем 
виходу Ч. н. є основа мозку; до Ч. н. належать: 1) нюхові 
Н., nn. olfactorii (I); 2) зо ровий Н., n. opticus (II); 3) око-
руховий Н., n. oculomotorius (III); 4) блоковий Н., n. troch-
learis (IV); 5) трійчастий Н., n. trigeminus (V); 6) відвід-
ний Н., n. abducens (VI); 7) лицьо вий Н. (проміжно-ли-
цьовий Н.), n. facialis (n. intermediofacialis) (VII); 8) пе-
реддверно-завитковий Н., n. vestibulocochlearis (VIII); 
9) язико-глотковий Н., n. glossopharyn geus (IX); 10) блу-
каючий Н., n. vagus (X); 11) додатковий Н., n. accessorius 
(XII);  12) під’язиковий Н., n. hypoglossus (XII).

ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА – пошкодження 
черепа і головного мозку внаслідок механічної дії; Ч.-
м. т. розділяють на закриті і відкриті.

ЧЕРМАКА (J. N. CZERMAK) РЕФЛЕКС – при 
стискуванні шиї під нижньою щелепою в місцях проход-
ження блукаючого нерва спостерігається упо вільнення 
пульсу на 8–10 ударів за 1 хвилину; фізіолоґічний реф-
лекс.

ЧЕРНІ (A. CZERNY) СИМПТОМ – під час вдиху 
діафраґма піднімається вгору, а черевна стінка втягуєть-
ся; можлива ознака малої хореї.

ЧЕТВЕРТА ВЕНЕРИЧНА ХВОРОБА – див.: Лім-
фоґранульоматоз паховий.

ЧЕТВЕРТА ХВОРОБА – див.: Краснуха скарлати-
нозна.

ЧЕТВЕРТОГО ШЛУНОЧКА СИНДРОМ – симп-
томокомплекс, що спостері гається при оклюзії ІV шлу-
ночка головного мозку; характеризується поєднанням 
гіпертензивного синдрому з серцево-судинними розла-
дами та порушеннями дихання, часто – з вимушеним 
положенням голови, інколи – з парезами відвідного і ли-
цьового нервів.

ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ-ТЕРАПІЯ – див.: Голкоуколюван-
ня.

ЧИЖА (В. Ф. ЧИЖ) СИМПТОМ – сіро-свинцевий 
блиск очних яблук; можлива ознака епілепсії.

ЧИЖЕВСЬКОГО (А. Л. ЧИЖЕВСКИЙ) ФЕНО-
МЕН – здатність еритроцитів формувати певні струк-
турні утворення у вигляді систем на зразок монетних 
стовпчиків; монетні стовпчики еритроцитів являють 
собою закономірну просторово-динамічну структуру 
крові, що рухається по судинах у здорових людей і тва-
рин; при цьому орієнтація і швидкість руху еритроцитів 
залежать від будови і властивостей судин, а також від 
стану орґанізму; монетні стовпчики з ерит ро ци тів ма-
лого діаметру рухаються в швидкому осьовому потоку 
крові по судині, а із еритроцитів великого діаметру при-
єднуються до повільного пристінкового шару крові.

ЧИКУНҐУНЬЯ – див.: Чикунґунья гарячка.
ЧИКУНҐУНЬЯ ГАРЯЧКА – гостра інфекційна 

хвороба з групи тропічних комариних гарячок; збуд-
ник належить до арбовірусів групи А; Ч. г. проявляєть-
ся сильними болями в суглобах, двохвильо вою гаряч-
кою і макулопапульозним висипом, що з’являється на 
другій хвилі.

ЧИНА ЛУЧНА (LATHYRUS PRA TENSIS L.) – ба-
гаторічна трав’яниста рослина з родини бобових. Стеб-
ло Ч. л. прямостояче, майже голе, завдовжки близько 
1 м. Квітки жовті, губоцвіті, подібні до квіток акації, 
з великими ланцетоподібними прилистками. Листки з 
вусиками та однією парою ланцетоподібних листочків. 
Цвіте з червня по серпень. Росте на луках, у чагарниках 
та на узліссі мішаних і березових лісів. Дія: відхарку-
вальна, снодійна.

ЧИНГА – інфекційна професійна хвороба осіб, що ве-
дуть добування морського звіра в північних морях; імовір-
но збудником захворювання є диплокок, що виявляється в 
орґанах тюленів; зараження відбувається через пошкод-
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жену шкіру під час добування тюленів та інших морських 
тварин та обробки їхніх туш; інкубаційний період від 2 до 
20 днів, частіше – 5–7 днів; у ділянці пошкодженого суг-
лоба на руках з’являються запальні інфільтрати, що скла-
даються з лімфоцитів, плазматичних клітин, ґіґантських 
клітин і фібробластів, які розміщені периваскулярно; з ча-
сом у процес втягується міжфаланґовий суглоб; розрізня-
ють артикулярну і параартикулярну форми Ч.

ЧИРКІНА (М. Д. ЧИРКИН) СИМПТОМ – болю-
чість при натискуванні на остисті відростки ThХП і LI 
хребців; можлива ознака спонділолістезу.

ЧИСТІ ЛІНІЇ – популяція тварин, що походить від 
однієї або кількох пар предків, підтримується протягом не 
менше 20 поколінь шляхом близькоспоріднених схрещу-
вань і характеризується спадковою однорідністю особин.

ЧИСТОТІЛ ЗВИЧАЙНИЙ (CHELI DONIUM 
MAJUS L.) – багаторічна трав’яниста рослина заввиш-
ки 30–80 см, з коротким стрижневим розгалуженим ко-
ренем, ззовні червоно-бурим, а всередині жовто-оранже-
вим. Стебло гіллясте, покри те волосками. Листки дов-
гочерешкові, пірчасто-розсічені: верхні – світло-зелені, 
нижні – чергові, сизуваті. Квітки – яскраво-жовті, на 
довгих квітконіжках, зібрані по 3–8 на кінцях стебел у 
прості зонтики-суцвіття. Плід стручкоподібний – двос-
тулкова коробочка. Цвіте майже ціле літо, починаючи 
з кінця травня. Росте в садках, на городах, засмічених 
місцях, часто в затінку біля жител. Дія: протигі стамінна, 
знеболююча, жовчогінна, проти запальна.

ЧИТАННЯ З ГУБ – зорове сприйняття мовлення за 
рухами губ, яке використовують глухі та приглухуваті як 
засіб спілкування.

ЧИТЕЛЛІ (S. CITELLI) АБСЦЕС – глибокий абс-
цес шиї, який виникає внаслідок прориву гною із пери-
синуозного абсцесу і ускладнює перебіг мастоїдиту.

ЧИТЕЛЛІ (S. CITELLI) МАСТОЇДИТ – див.: Чи-
теллі абсцес.

CHILBLAIN LUPUS – див.: Гетчинсона приморо-
жений вовчак.

ЧІЛЛАҐА (J. CSILLAG) ХВОРОБА – див.: Скле-
родермія краплеподібна.

ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA) – тип безхре-
бетних тварин. Включає 10 класів: трилобіти (вимер-
лий клас), меростомати, ракоподібні, павукоподібні, 
п’ятиустки, морські павуки, тихоходки, первиннотрахей-
ні, багатоніжки, комахи. Відомо понад 1 млн. видів, по-
ширених у всіх частинах світу, у тому числі в Україні – 
близько 25 тис. Багато Ч. є паразитами людини, свій-
ських і промислових тварин, переносниками збудників 
хвороб людини, тварин і рослин, шкідниками сільсько-
господарських культур та харчових продуктів.

ЧОРНА РЕЧОВИНА (SUBSTANTIA NIGRA) – яд-
ро екстрапірамідної системи, яке розміщене в ніжці ве-
ликого мозку і складається з нервових клітин, що міс-
тять меланін.

ЧОРНИЦЯ (VACCINIUM MYRTI LLIS L.) – неве-
лика кущова рослина з родини верескових. Стебло за-
ввишки до 40 см, покрите зеленувато-коричневою ко-
рою, гострогранисте, вічнозелене. Листки з обох боків 

світло-зелені, черґові, еліптичні, на дуже коротких че-
решках, з сітчастими жилками знизу. Квітки пониклі, 
у пазухах листків, на коротких квітконіжках, зеленува-
то-білого кольору, з рожевим відтінком. Ягоди соковиті, 
сині з сизуватим нальотом, з червонувато-фіолетовою 
м’якоттю. Цвіте в травні– червні, плодоносить у лип-
ні–вересні. Поширена в лісах, на лісосіках, у зелених 
і вільхових заростях і на полонинах. Дія: в’яжуча (сухі 
ягоди); послаблююча, сечогінна, реґулює обмін речовин 
і діяльність травного каналу (свіжі ягоди).

ЧОРНОБИЛЬ – див.: Полин звичайний.
ЧОРНОБИЛЬНИК – див.: Полин звичайний.
ЧОРНОГУБОВА (Н. А. ЧЕРНОГУБОВ) СИНД-

РОМ – див.: Десмоґенез недосконалий.
ЧОРНОГУБОВА (Н. А. ЧЕРНОГУБОВ) ХВОРО-

БА – див.: Ендокардит бактеріальний підгострий.
ЧОРНОКОРІНЬ ЛІКАРСЬКИЙ (CYNOGLOS-

SUM OFFICINALE L.) – дворічна трав’яниста росли-
на. Стебло пряме, пухнасте, вгорі гіллясте, заввишки 30–
100 см. Листки ланцетоподібні, з сіруватим пушком або 
повстю; нижні листки досягають 30 см завдовжки. Квіт-
ки темно-пурпурові, зібрані в густі суцвіття на кінцях 
стебел. Плоди при дозріванні розпадаються на 4 приплю-
щені, з гачкуватими шипами на поверхні горішки, в яких 
видаються краї. Цвіте  Ч. л. у травні–червні. Росте як 
бур’ян у посівах, на луках, уздовж доріг, на засмі чених 
місцях, поблизу жител. Дія: знеболююча, заспокійлива, 
кровоспинна, протизапальна, протимікробна.

ЧОТИРИГОЛОВИЙ – такий, що має чотири голови.
ЧОТИРИГОЛОВОГО М’ЯЗА РЕФЛЕКС – див.: 

Колінний рефлекс.
ЧОТИРИГОРБИКОВЕ ТІЛО (LA MINA TECTI) – 

дорсальна частина середнього мозку, що має вигляд 
пластинки з чотирма підвищеннями, верхні з яких є під-
кірковими центрами зору, а нижні – підкірковими цен-
трами слуху.

ЧОТИРИГОРБИКОВИЙ РЕФЛЕКС – у відповідь 
на раптовий подразник спостерігається здригання та на-
стороження.

ЧОТИРИГОРБИКОВОГО ТІЛА СИНДРОМ – 
див.: Нотнагеля синдром.

ЧОТИРИГОРБИКОВОЇ АРТЕРІЇ СИНДРОМ – 
симптомокомплекс, зумовлений розладом кровообігу 
в галузці задньої мозкової артерії, що постачає кров’ю 
чотиригорбикове тіло; характеризується поєднанням 
окорухових розладів з симптомами ураження мозочка 
і (або) порушення свідомості.

ЧОТИРИХЛОРИСТИЙ ВУГЛЕЦЬ – ССl4; най-
простіша сполука вуглецю з хлором, сильна гепатоґен-
на отрута.

ЧОТКОПОДІБНИЙ СТРАВОХІД – див.: Баршо-
ня – Тешендорфа синдром.

ЧУГАЄВА (А. А. ЧУГАЕВ) СИМПТОМ – при 
пальпації промацуються скорочені пучки зовнішнього 
косого м’яза живота, які нагадують натягнуті струни; 
ознака гострого апендициту.

ЧУКАЛОВА (Н. Н. ЧУКАЛОВ) СИМП ТОМ – оз-
нака відділення плаценти: при натискуванні кінчиками 
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пальців на надлобкову ділянку в напрямі до мису кри-
жів пуповина залишається нерухомою; якщо ж послід 
не відділився, то пуповина втягується в піхву.

ЧУМА – гостра інфекційна хвороба, що характери-
зується тяжкою інтоксикацією, гарячкою, ураженням 
лімфатичної системи і легень; належить до карантинних 
інфекцій. Збудник Ч. – чумна паличка (Yersinia pestis); 
розмір її 0,5–1,5 мкм, нерухома, ґрамвід’ємна, харак-
терне біполярне забарвлення, поза орґанізмом нестій-
ка. В орґанізм людини збудник проникає через шкіру, 
дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт. Вхідні во-
рота значною мірою визначають розвиток тієї чи іншої 
форми Ч. При прониканні через шкіру в ній інколи роз-
вивається специфічна реакція, яка лиш інколи являє со-
бою пустулу або виразку (шкірна або шкірно-бубонна 
форма); частіше чумна паличка з током лімфи досягає 
найближчих лімфатичних вуз лів, спричинюючи в них і 
в оточуючих тканинах гемораґічно-некротичне запален-
ня (бубонна форма). Внаслідок розпаду мікроба вивіль-
няються ендотоксини, які зумовлюють інтоксикацію. У 
подальшому збудник потрапляє в кров і розноситься по 
всьому орґанізму (ґенералізація інфекції), спричинюючи 
ураження ряду орґанів і формування вторинних бубонів; 
особливо небезпечне приєднання пневмонії (повітря-
но-крапельний шлях поширення). Інкубаційний період, 
як правило, триває 2–3 дні, при легеневій формі він 
скорочується, у прищеплених може подовжуватися до 
8–10 діб. Роз різняють такі клінічні форми Ч.: а) шкір-
но-бубонну; б) первинно-септичну, вторинно-септич-
ну; в) первинно-легеневу, вторинно-легеневу, кишкову. 
Частіше спостерігається бубонна форма Ч. (79 %), рід-
кісніше септична (14 %) і легенева (5 %) форми.

Ч. АМБУЛАТОРНА – доброякісний варіант бубон-
ної Ч.; як правило, зустрічається тільки в ендемічних 
районах; у цих випадках лімфаденіт, гарячка, головний 
біль і прострація проходять за тиждень.

Ч. БУБОННА – форма Ч., інкубаційний період при 
якій дорівнює, як правило, 2–5 діб, коливаючись від 
кількох годин до 12 діб; початок раптовий, температу-
ра підвищується до 39,5–41° С; пульс може бути при-
швидшеним і ниткоподібним, можлива гіпотензія; од-
ночасно, або незадовго до виникнення гарячки збільшу-
ються лімфатичні вузли –  з’являються бубони; частіше 
всього уражаються стегнові і пахвинні лімфатичні вуз-
ли (50 %), а також пахвові (22 %), шийні (10 %); мож-
ливе множинне ураження (14 %); у типових випадках 
вузли дуже болючі, ущільнені і оточені значним набря-
ком; шкіра над ними гладенька і гіперемована, але зви-
чайно не тепліша від оточуючої; на місці укусу інколи 
спостерігається первинне шкірне ураження, яке коли-
вається від невеликої везикули з незначним локальним 
лімфаденітом до струпа; у хворого можливі неспокій, 
делірій, потьмарення свідомості і дезорієнтація; може 
збільшуватися пе чінка; на 2-й тиждень захворювання 
можливе нагноєння лімфовузлів; без лікування леталь-
ність близько 60 %; причиною смерті в більшості ви-
падків є сепсис, який розвивається через 3–5 діб від по-
чатку хвороби.

Ч. ЛЕГЕНЕВА ПЕРВИННА – Ч., зараження при 
якій відбувається повітряно-крапельним шляхом; у ле-
геневій тканині розвивається серозно-гемораґічне за-
палення з вираженим некротичним компонентом; спос-
терігається лобарна або зливна пневмонія; альвеоли 
заповнені рідким ексудатом, який складається з ерит-
роцитів, лейкоцитів і великої кількості чумних пали-
чок; інкубаційний період триває 2–3 доби; потім рап-
тово з’являється клінічний симптомокомплекс, який 
проявляється високою температурою, тахікардією і го-
ловним болем, часто дуже сильним; у перші 20–24 год 
з’являється кашель, спочатку не дуже виражений; мок-
рота має слизовий характер, але з часом у ній виявля-
ються прожилки крові, після чого вона стає рівномірно 
рожевою або яскраво-червоною (як малиновий сироп) 
і пінистою; у хворих спостерігається часте дихання і 
задишка, але без плевриту; при інструментальному до-
слідженні виявляється швидко проґресуюча пневмонія; 
без лікування в більшості випадків у межах до 48 год 
після появи перших симп томів розвивається смерть.

Ч. СЕПТИЧНА – форма Ч., яка часті ше супровод-
жує бубонну Ч.; характеризується блискавичним перебі-
гом; для клінічної картини характерна картина тяжкого 
сепсису з вираженими  гемораґічними явищами (кро-
вовиливи в шкіру, слизові оболонки, блювання кров’ю, 
кровотечі); смерть може розвинутися швидше, ніж на 
перший план виходять бубонні або легеневі прояви; у 
40 % хворих внаслідок брижової лімфаденопатії спос-
терігається біль у черевній порожнині.

ЧУТЛИВІСТЬ – здатність орґанізму сприймати под-
разнення, що надходять з оточуючого або внутрішньо-
го середовища, і відповідати на них диференційованими 
формами реакцій. Залежно від місця дії відповідних под-
разнень розріз няють поверхневу (екстероцептивну) і гли-
боку (пропріоцептивну) Ч. До поверх невої Ч. відносять 
больову, температурну (теплову і холодову), тактильну, 
волоскову, відчуття вологості та ін., до глибокої – м’язово-
суглобову, вібраційну, відчуття тиску і відчуття ваги.

ЧУТЛИВІСТЬ (у фармаколоґії) – здатність орґаніз-
му, його систем, тканин або орґанів реаґувати на дію да-
ного лі карського засобу.

ЧУТТІВ ОРҐАНИ – спеціалізовані  утвори в тілі лю-
дини і більшості тварин, за допомогою яких відбувається 
сприй мання подразнень, що надходять із зовнішнього та 
внутрішнього середовищ. Розрізняють зовнішні Ч. о. – 
екстерорецептори і внутрішні – інтерорецептори.

ЧУХРІЄНКО (Д. П. ЧУХРІЄНКО) СИМПТОМ – 
при поштовхоподібному натискуванні на черевну стінку, 
яке виконують угору і спереду назад долонею, що роз-
міщена поперек черева нижче і дещо зліва від пупка, 
виникає біль; ознака гострого панкреатиту.

ЧХАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – при подразненні слизо-
вої оболонки порожнини но са спостерігається чхання; 
фізіолоґіч ний рефлекс.

ЧХАННЯ – вроджений рефлекторний акт людини і 
вищих тварин, що забезпечує видалення із верхніх ди-
хальних шля хів подразнюючих аґентів шляхом форсо-
ваного видиху після короткого глибокого вдиху.
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ШшШш
ШАВАНІ (J. A. CHAVANY) МІҐРЕНЬ – див.: Ша-

вані – Брюна синдром.
ШАВАНІ – БРЮНА (J. A. CHAVANY – BRUNHES) 

СИНДРОМ – симптомокомплекс, що розвивається 
внаслідок обвапнування серпа твердої мозкової обо-
лонки: персистуючий головний біль, який підсилюєть-
ся під час нападу; різні нейровеґетативні симптоми, сон-
ливість або безсоння, швидка втомлюваність; прояви 
Ш.– Б. с. підсилюються при тривалій нерухомості го-
лови або емоційній напрузі, втомі.

ШАВЛІЯ (SALVIA) – рід рослин родини губоцві-
тих; багаторічні трав’янисті рослини або напівкущі з 
розгалуженим стеблом заввишки 50–100 см; цвіте в чер-
вні – вересні; в Україні налічується 29 видів Ш., три з 
них введено в культуру; Ш. лікарська – напівкущик до 
70 см заввишки; містить дубильні речовини, алкалоїди, 
ефірні олії.

ШАҐАСА (C. CHAGAS) СИНДРОМ – див.: Шаґа-
са хвороба.

ШАҐАСА (C. CHAGAS) ХВОРОБА – тропозооз, 
що характеризується гарячкою, збільшенням лімфа-
тичних вузлів, часто з розвитком первинного афекту на 
шкірі або кон’юнктиві, інколи тяжким ураженням сер-
ця і ц. н. с.; збудник Ш. х. Trypanosoma cruzi; інкубацій-
ний період 5–14 днів; на місці проникнення трипаносом 
може розвинутися первинний афект (шаґома) – запаль-
ний інфільтрат, що супроводжується лімфанґіїтом і збіль-
шенням реґіонарних лімфатичних вузлів; у результаті 
гематоґенної дисемінації збудники проникають у різні 
орґани і тканини: головний і спинний мозок, серце, пе-
чінку, шлунково-кишковий тракт, нирки, надниркові за-
лози, скелетні м’язи та ін.; розмноження трипаносом, їх 
токсико-алерґічна дія, аутоалерґічні реакції призводять 
до запально-дистрофіч них змін, крововиливів; розрізня-
ють гост ру і хронічну стадію хвороби; повне одужання 
спостерігається рідкісно.

«ШАҐОМА» (C. CHAGAS) ВТОРИННА – вузол у 
підшкірній тканині, щільно зв’язаний зі шкірою; вини-
кає при американському трипаносомозі внаслідок гема-
тоґенної дисемінації збудника.

«ШАҐОМА» (C. CHAGAS) ПЕРВИННА – запаль-
ний інфільтрат з лімфанґіїтом і реґіонарним лімфадені-
том, який не нагноюється; первинний афект при амери-
канському трипаносомозі.

ШАМБЕРҐА (J. F. SCHAMBERG) ХВОРОБА – 
порівняно нечастий дерматоз, що належить до гемоси-
дерозів шкіри; характеризується виникненням на шкірі 
гомілок, інколи на інших ділянках, тісно розміщених 

червонуватих точкових гемораґічних плямок, які іноді 
мають вид телеанґіектазій; на периферії поступово 
з’являються нові висипи, при цьому старі повільно зни-
кають, після них залишається стійка червонувато-корич-
нева піґментація, у ряді випадків – незначна поверхне-
ва атрофія шкіри; захворювання має хронічний перебіг; 
проґноз для життя сприятливий; можливі рецидиви.

ШАНДРА БІЛА – див.: Шандра звичайна.
ШАНДРА ЗВИЧАЙНА (MARRUBI UM VULGARE 

L.) – багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 50–
70 см, з пухнастим чотиригранним, розгалуженим стеб-
лом. Листки черешкові, округло-яйцеподібні, помор-
щені, по краю зубчасто-пилчасті. Квітки брудно-білі, 
зібрані в кільця, сидять у пазухах приквіткових листків 
головного стебла та його розгалужень. Запах у росли-
ни приємний – пахне яблуками. Цвіте в червні – вере-
сні. Дія: відхаркувальна, знеболююча, тонізуюча, жо-
вчогінна.

ШАНКР – ерозія або виразка, яка виникає в місці 
проникання збудника при деяких інфекційних захворю-
ваннях.

ШАНКР-АМИҐДАЛІТ – твердий Ш., розміщений 
на миґдалику.

ШАНКР БІПОЛЯРНИЙ – твердий Ш., який одно-
часно виник на статевих орґанах та на інших ділянках 
тіла.

ШАНКР ГУНТЕРІВСЬКИЙ – див.: Твердий 
шанкр.

ШАНКР ЗМІШАНИЙ – Ш., який розвивається при 
одночасному зараженні сифілісом і м’яким шанкром; 
виникає виразка, що характерна для м’якого шанкру, яка 
з часом набуває ознак твер дого Ш.

ШАНКР КОМБУТИФОРМНИЙ – твердий Ш., що 
має вигляд обширної ерозії з темно-червоною поверх-
нею.

ШАНКР ЛІМФОҐРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ – Ш., 
який виникає в місці проникання збудника пахового 
лімфоґранульо матозу; має вигляд різко обмеженої не-
великої виразки, яка оточена вінчиком еритеми без ви-
раженого інфільтрату.

ШАНКР М’ЯКИЙ – див.: М’який шанкр.
ШАНКР-ПАНАРИЦІЙ – твердий шанкр, що вини-

кає на кінчику пальця кисті; має вигляд болючої виразки 
із запаленням оточуючих тканин.

ШАНКР СПОРОТРИХОЗНИЙ – Ш., який виникає 
в місці проникання збудника споротрихозу в шкіру (на 
кистях, обличчі, інколи на ногах); має вигляд виразки, 
частково покритої кіркою з нерівними краями, інфіль-
трованою, інколи папіломатозною основою з незначни-
ми гнійними виділеннями.

ШАНКР ТВЕРДИЙ – Ш., який виникає в місці про-
никання блідої спірохети в шкіру або слизові оболон-
ки; має вигляд ерозії або поверхневої блюдцепо дібної 
виразки круглої або овальної форми, з рівними края-
ми, різко обмеженими від оточуючих тканин; біля ос-
нови спостерігається виражене ущільнення (склероз) 
то у формі тонкої пластинки, то у формі масивного, хря-
щової щіль ності інфільтрату; запальні явища від сутні; 
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поверхня ерозії чи виразки гладенька, має вигляд сиро-
го м’яса і покрита незначними серозними виділеннями, 
що надають поверхні шанкру своєрідного дзеркального 
блиску; часто в центральній частині, інколи на всій пло-
щі шанкру, утворюється щільний наліт сірувато-жовтого 
кольору (кольору зіпсованого сала); пальпація Ш. т. не 
викликає болючих відчуттів.

ШАНКРОЇД – див.: Шанкр м’який.
ШАНЦА (A. SCHANZ) СИНДРОМ – недостатність 

зв’язкового апарату хребта: в сидячому і стоячому стані 
швидко наступає втома, болючість хребців при пальпа-
ції і біль у хребті в позиції лежачи на животі.

ШАПІРО (Г. А. ШАПИРО) СИМПТОМ – якщо 
хворий зі слабкістю серцевого м’яза лягає, частота пуль-
су не зменшується; початкова ознака серцевої недостат-
ності.

ШАРБО (A. SARBO) СИМПТОМ – у деяких ви-
падках відсутня чутливість у зоні іннервації малогоміл-
кового нерва; можлива ознака спинної сухотки.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) АРТЕ РІЇ – галузки се-
редньої мозкової артерії, які живлять шкаралупу, хвос-
тате ядро, внутрішню капсулу.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ВЕЛИКА ІСТЕРІЯ – 
істерія, яка проявляється з вираженими руховими розла-
дами і (або) порушеннями функцій орґанів відчуття.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ДУШ – водолікуваль-
на процедура, яка ґрунтується на дії компактного стру-
меня води під тиском почергово на різні частини тіла; 
процедура починається і закінчується дією віяльного 
струменя води.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ІСТЕРИЧНА ДУГА – 
див.: Істерична дуга.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ІСТЕРОҐЕННІ ЗО-
НИ – болючі точки на тілі, тиск на які може викликати 
істеричний напад у хворих на істерію.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) МАЛА ІСТЕРІЯ – 
істерія з руховими розладами у вигляді тику, тремору, 
посмикування окремих м’язів.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ПНЕВМОНІЯ – 
хронічна пневмонія, яка ускладнює перебіг плевриту 
і характеризується переважанням продуктивних змін у 
легеневій тканині.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИМПТОМ (1) – 
тремтіння рук; ознака тиреотоксикозу.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИМПТОМ (2) – пе-
реміжна кульгавість; ознака облітеруючого ендартеріїту 
та артеріо склерозу.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИМПТОМ (3) – 
більш високе стояння брови на боці периферійного па-
резу мімічних м’язів і більш низьке її стояння при їх 
контрактурі; спостерігається при периферійному ура-
женні лицьового нерва.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИМПТОМ (4) – див.: 
Шолома симптом.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИНДРОМ (1) – де-
ґенеративне ураження цент ральних і периферійних ру-
хових нейронів; проявляється: спочатку слабкістю і ат-
рофією дрібних м’язів кисті, потім атрофією м’язів пе-

редпліччя і плеча; одночасно виникають спастичні сим-
птоми, ознаки ураження пірамідного шляху, підвищені 
сухожилкові рефлекси ніг; в уражених кінцівках від-
чуття холоду, парестезії, болі, м’язові посмикування; 
при розвитку атрофії м’язів шиї та обличчя втрачається 
здатність піднімати голову, зникає міміка; з часом пору-
шується ковтання і сечовиділення, часто спостерігаєть-
ся нав’язливий сміх або плач; хвороба неухильно про-
ґресує.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИНДРОМ (2) – сим-
птомокомплекс, що розвивається переважно в чоловіків 
внаслідок недостатнього кровопостачання м’язів гоміл-
ки; спостерігаються: паре стезії і судомні болі в ногах, 
що примушує періодично зупинятися; ослаблення пуль-
сації артерій ступні; ціанотична, бліда або мармурова 
шкіра великих пальців ступень; нерідко ґанґрена вели-
ких пальців або всієї ступні.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИНДРОМ (3) – про-
ґресуюче ураження суглобів і кісток дистрофічно-де-
ґенеративного характеру, яке може спостерігатися при 
спинній сухотці, цукровому діабеті, сигинґомієлії та ін.; 
проявляється: деґенерацією хрящів, гіпертрофією окре-
мих ділянок суглоба, кістковими секвестрами в середині 
суглоба, випотом у порожнини суглобів, внутрішньосуг-
лобовими переломами, остеофітами, спонтанними пере-
ломами довгих кісток.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СИНДРОМ (4) – тріа-
да основних симптомів розсіяного склерозу: ністаґм, 
скандоване мовлення, інтенційне тремтіння.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) СУГЛОБ – див.: Ар-
тропатія.

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ТРІАДА – див.: Шар-
ко синдром (4).

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ХВОРОБА – див.: 
Шарко синдром (1).

ШАРКО (J. M. CHARCOT) ЧУТЛИВИЙ ЧОТИ-
РИКУТНИК – задній від діл задньої ніжки внутрішнь-
ої капсули, де проходять чутливі волокна від зорового 
горба до кори головного мозку.

ШАРКО – БРІССО (J. M. CHARCOT – E. BRIS-
SAUD) СИМПТОМ – відтягування кута рота і відхи-
лення язика в той же бік; ознака істерії.

ШАРКО – ВЕЙСА – БЕЙКЕРА (J. M. CHARCOT – 
S. WEISS – J. BA KER) СИНДРОМ – комплекс симп-
томів, які спричинюються при натискуванні на ділянку 
каротидних синусів або інколи виникають при рапто-
вому повороті голови: раптове запаморочення, болі в 
ділянці серця, серцебиття, тимчасова асистолія, повна 
інверсія електичної осі серця і зміни зубця Т на ЕКГ, 
задуха, відчуття страху, втрата свідомості, паралічі кін-
цівок, що минають.

ШАРКО – ЕРБА (J. M. CHARCOT – W. H. ERB) 
ХВОРОБА – див.: Ерба – Шарко хвороба.

ШАРКО – ЛЕЙДЕНА (J. M. CHAR COT – E.V. LEY -
DEN) КРИСТАЛИ – безбарвні кристали у форми окта-
едрів, які виявляються при мікроскопічному досліджен-
ні мокроти у хворих брон хіальною астмою або астмоїд-
ним бронхітом.
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ШАРКО – МАРІ (J. M. CHARCOT – P. MARIE) 
АМІО ТРОФІЯ – див.: Шарко – Марі – Тута невраль-
на аміотрофія.

ШАРКО  – МАРІ  – ТУТА  – ГОФФМАНА 
(J. M. CHAR  COT – P. MARIE – H. H. TOOTH – 
J. HOFFMANN) ХВОРОБА – див.: Шарко – Марі – Ту-
та невральна аміотрофія.

ШАРКО – МАРІ – ТУТА (J.M. CHA RCOT – P. MA-
RIE – H. H. TO OTH) НЕВРАЛЬНА АМІОТРОФІЯ – 
захворювання, що успадковується за аутосомно-домі-
нантним типом, рідкісніше – за аутосомно-рецесивним 
і рецесивним, зчепленим з статтю типом; захворюван-
ня починається переважно у віці 10–30 ро ків; характе-
ризується атрофією дистальних від ділів кінцівок; м’язи 
проксимальних відділів, як правило, збережені, що дає 
можливість хворому тривалий час самостійно рухатися, 
обслуговувати себе і зберігати працездатність.

ШАРКО – МАРІ – ТУТА (J.M. CHA RCOT – P. MA-
RIE – H. H. TOOTH) ХВОРОБА – див.: Шарко – Ма-
рі – Тута невральна аміотрофія.

ШАРЛАТАНСТВО МЕДИЧНЕ – обман хворого з 
корисливою метою при його лікуванні.

ШАРМО (G. CHARMOT) СИНДРОМ – різновид 
інфекційної макро ґлобулінемії; зустрічається тільки в 
Центральній Африці; характеризується втомою, інколи 
помірною спленомеґалією; у крові анемія, лімфоцитоз, 
еозинофілія, гіпер-γ-ґлобулінемія; при  ультрацентрифу-
гуванні виявляються макроґлобуліни; проґноз відносно 
сприятливий.

ШАРНІР – рухоме з’єднання тіл, що допускає 
взаємні повороти або їх обертання.

ШАРПА (G. C. SHARP) СИНДРОМ – поєднане 
ураження сполучної тканини, яке характеризується на-
явністю основних симптомів, що типові для всіх вели-
ких колаґенозів.

ШАРПАНТЬЄ (CHARPENTIER) ФЕНОМЕН – 
при зміні оточуючих хворого обставин спостерігається 
підсилення ажитованої депресії; ознака ендоґенних де-
пресій, інволюційної меланхолії, судинних і сенільних 
психозів.

ШАСЛЕНА (PH. CHASLIN) ДИСКОРДАНТ-
НІСТЬ – див.: Атаксія інтрапсихічна.

ШАССЕНЬЯКА (CH. M. E. CHAS SAIGNAC) 
СИНДРОМ – псевдопарез після розтягнення рук у ма-
леньких дітей; рука нерухома, в’яло звисає в позиції 
пронації; пасивні рухи дуже болючі.

ШАТЦА – УНТЕРБЕРҐЕРА (CH.F. SCHATZ – 
F. UNTERBERGER) СИМПТОМ – розміщення ме-
жового кільця на рівні пупка або дещо нижче; ознака 
повного розкриття шийки матки при пологах.

ШАУДИННА (F. R. SCHAUDIN) СУМІШ – ріди-
на, яка складається з насиченого розчину сулеми (2 час-
тини) і абсолютного спирту (1 частина); застосовується 
для фіксації мазків або відбитків орґанів і тканин.

ШАУЛЯ (CHAOUL) СИМПТОМ – при рентґено-
лоґічному дослідженні кишечника спостерігається пре-
стенотичне (при пероральному контрастуванні барієм 
кишечника) або постстенотичне (при іригоскопії) роз-

ширення товстої кишки, що нагадує дзвін; рентґено-
лоґічна ознака пухлини товстої кишки.

ШАУМАННА (J. N. SCHAUMANN) ВКЛЮЧЕН-
НЯ – круглі або овальні, часто кальцифіковані включен-
ня в ґіґант ських клітинах, які зустрічаються в саркоїдній 
і берилієвій ґранульомах.

ШАУМАННА (J. N. SCHAUMANN) ТІЛЬЦЯ – 
див.: Шауманна включення.

ШАЯ – ДЖЕЙДЖЕРА (G. M. SHY – G. A. DRA-
GER) СИНДРОМ – ураження ц. н. с. деґенеративної 
природи; характеризується ортостатичною артеріаль-
ною гіпотензією в поєднанні на різних етапах хвороби із 
симптомами паркінсонізму, розладами функції тазових 
орґанів, порушеннями потовиділення (ангідрозом) та ін-
шими невролоґічними змінами; розвивається частіше у 
віці 50–70 років; хвороба швидко проґресує; летальний 
кінець у більшості хворих наступає через 7–8 років піс-
ля появи перших симптомів.

ШВАБА (S. I. SCHWAB) СИНДРОМ – симптомо-
комплекс, що спостерігається при пухлині скроневої 
частки великого мозку: поєднання промахування однією 
із рук при пальценосовій пробі, тенденції до падіння в 
бік цієї ж руки при ходьбі та в позі Ромберґа, акінетико-
риґідного синдрому на тому ж боці.

ШВАБАХА (D. SCHWABACH) ПРОБА – порів-
няння кісткової провідності у хворого і здорової людини 
при дослідженні камертоном С128, який встановлений 
на середині тім’я або соскоподібному відростку; Ш. п. є 
методом диференційної діаґностики уражень слухового 
аналізатора: менша тривалість сприйняття звуку хворим 
свідчить про ураження звукосприймаючого апарату, а 
більша – звукопровідного апарату.

ШВАННА (J. SCHWANN) СИНДРОМ – комплекс 
спадкових (успадкування за аутосомно-домінантним 
типом) анома лій; аркоподібне піднебіння, аномалії роз-
міщення зубів, пародонтопатія; глухота внаслідок ано-
малій розвитку внутрішнього вуха, глухонімота; долон-
ний і підошовний кератоз, тотальна лейконіхія, фоліку-
лярний кератоз, підошовний гіпергідроз, гіпертрихоз; 
часто спостерігаються синдактилія, контрактура Дю-
пюітрена.

ШВАННІВСЬКА (TH. SCHWANN) ҐЛІЯ – сукуп-
ність шваннівських клітин (лемоцитів), які утворюють 
оболонки нервових волокон.

ШВАННІВСЬКА (TH. SCHWANN) КЛІТИНА – 
див.: Лемоцит.

ШВАННІВСЬКА (TH. SCHWANN) ОБОЛОН-
КА – оболонка мієлінових волокон, яка розміщена між 
неврилемою і мієліновою оболонками і складається із 
лемоцитів.

ШВАННОҐЛІОМА – див.: Нейрилемома.
ШВАННОМА – див.: Нейрилемома.
ШВАННОМА ҐЛАНДУЛЯРНА – морфолоґічний 

варіант злоякісної нейрилемоми, для якого характерна 
наявність слизовмісних залоз або залозистоподібних ут-
ворень.

ШВАННОМА ЗЛОЯКІСНА – див.: Нейрилемома 
зло якісна.
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ШВАННОМА МЕЛАНОТИПІЧНА – морфолоґіч-
ний варіант злоякісної нейрилемоми, який характери-
зується тим, що шваннівські клітини мають здатність 
утворювати меланін.

ШВАРТЦА (O. SCHWARTZ) СИНДРОМ – ком-
плекс спадкових (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) аномалій: низький зріст, дисплазія тазових 
кісток, високе піднебіння, гіпоплазія гортані зі стрідо-
розним диханням, кильоподібні груди, міотонія, слабо 
розвинуті м’язи, слабкість сфінктерів з інтермітуючим 
нетриманням сечі і калу, риґідність суглобів, блефаро-
фімоз або блефаро спазм, гіпертрихоз повік, коротко-
зорість, скутість міміки; при гістолоґічному дослідженні 
в м’язах спостерігається фіброз, накопичення ґлікоґену, 
інфільтрація жиром, атрофія.

ШВАРТЦА – БАРТЕРА (W.B. SCHWARTZ – F. C. 
BARTTER) СИНДРОМ – клінічний різновид бронхо-
карциноми; бронхокарцинома, що супроводжується гі-
пернатріурією, гіпонатріємією, гіпокаліємією, набря-
ками; під вищене виділення із сечею 17-кетостероїдів і 
понижене – альдостерону.

ШВАРТЦА – ЛЕЛЕКА (E.E. SCHWARTZ – I. LE-
LEK) СИНДРОМ – різновид спадкових краніометафі-
зарних аномалій: велика голова внаслідок збільшення 
кісток черепа, Х- або О-подібні ноги, розширення дов-
гих трубчастих кісток.

ШВАРТЦЕ (H. SCHWARTZE) СИМПТОМ – через 
барабанну перетинку просвічує гіперемована медіальна 
стінка барабанної порожнини; ознака отосклерозу.

ШВАРЦМАНА (G. SCHWARTZMAN) ФЕНО-
МЕН – швидкий розвиток в експериментальної твари-
ни крововиливу і некрозу в місці внутрішньошкірної 
ін’єкції фільтрату бактеріальної культури після повтор-
ного (через добу) внут рішньовенного введення того ж 
або іншого токсину.

ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ТИП ІМУНОПАРЕЗУ – див.: 
Аґаммаґлобулінемія лімфопенічна.

ШВЕКМАНА (H. SHWACHMAN) СИНДРОМ – 
прояви спадкової (успадкування за аутосомно-рецесив-
ним типом) недостатності зовнішньосекреторної функ-
ції підшлункової залози; в основі Ш. с. лежить ліпома-
тоз підшлункової залози, при якому залозиста тканина 
і протоки заміщаються жировою тканиною; островки 
Ланґерганса, як правило, не уражаються; захворювання 
звичайно проявляється в грудному віці; спостерігають-
ся хронічні рецидивуючі проноси, затримка загального 
розвитку; метафізарний дизостоз; низький зріст; гіпо-
ґлікемія натще, метаболічний ацидоз; недостатнє нарос-
тання вмісту ґлюкози в крові після ін’єкції адреналіну 
або ґлюкаґону; понижена толерантність до ґалактози.

ШВИ ХІРУРҐІЧНІ – спосіб з’єднання біолоґічних 
тканин за допомогою шовного матеріалу.

ШЕВАССЮ (M. CHEVASSU) СИМПТОМ – при 
проведенні сечоводного катетера мимо пухлини сечово-
ду спосте рігається виділення крові із катетера.

ШЕҐРЕНА (T. SJOGREN) СИНДРОМ – поєднан-
ня оліґофренії і катаракти: оліґофренія, затримка загаль-
ного розвитку, церебелярна атаксія, загальна м’язова 

атонія, внутрішня гідроцефалія; двобічна вроджена ка-
таракта.

ШЕҐРЕНА (H. S. C. SJOGREN) СИНДРОМ – 
симп томокомплекс, що харак теризується поєднан-
ням ознак ураження екзокринних залоз із рядом аутоі-
мунних захворювань; Ш. с. включений до групи ди-
фузних хвороб сполучної тканини; діаґноз Ш. с. вва-
жається достовірним за наявності поєднання сухого 
кератокон’юнктивіту і (або) хронічного паренхіматоз-
ного паротиту, що супроводжується ксеростомією, з 
різними аутоімунними захворюваннями; при первин-
ному  Ш. с. (який не поєднується з іншими хвороба-
ми сполучної тканини) виявляється підвищена частота 
антиґену HLA-DR3; у ряді випадків уражається тіль-
ки порожнина рота або очі (первинний Ш. с.); в інших 
хворих спостерігаються також ознаки дифузних захво-
рювань сполучної тканини (вторинний Ш. с.); очні сим-
птоми – сухість кон’юнктиви і рогівки виникають при 
атрофії секреторного епі телію слізних залоз; у вираже-
них випадках рогівка значно пошкоджена, з її поверх-
ні звисають нитки епітелію (ниткоподібний кератит); 
у третини хворих відбувається збільшення привушних 
слинних залоз; проліферація клітин усе редині їх про-
ток призводить до звуження просвіту останніх і утво-
рення компактних клітинних структур, які називаються 
епіміоепітеліальними острівцями; з атрофією слинних 
залоз кількість слини зменшується і розвивається вира-
жена сухість порожнини рота і губ; це утруднює розжо-
вування і проковтування їжі, сприяє руйнуванню зубів 
і утворенню каменів у протоках слинних залоз; інколи 
розвивається сухість шкіри та слизових оболонок но-
са, горла, трахеї, бронхів та піхви; можливе облисін-
ня; сухість дихальних шляхів часто призводить до ле-
геневих інфекцій; при Ш. с. може спостерігатися шлун-
ково-кишкова патолоґія, зумовлена атрофією слизової 
оболонки та підслизової основи і дифузною інфільтра-
цією цих тканин плазматичними клітинами; з Ш. с. час-
то асоціюються хронічні гепатобіліарні захворювання 
та панкреатит; часто розвивається фібринозний пери-
кардит, сенсорна невропатія, особливо ураження 2-ї та 
3-ї галузок V черепного нерва; може розвиватися інтер-
стиційний нефрит; у хворих зі збільшенням привушних 
слинних залоз, спленомеґалією і лімфаденопатією мо-
же розвиватися псевдолімфома або злоякісна лімфома; 
частота розвитку лімфом при Ш. с. збільшена у 44 рази; 
підвищений ризик розвитку макроґлобулінемії Вальде-
нстрема; приблизно у 20 % хворих спостерігається ка-
нальцевий ацидоз; проґноз частіше визначається супут-
німи дифузними захворюваннями сполучної тканини, 
але смертельний результат може бути також наслідком 
легеневої інфекції або ниркової недостатності.

ШЕҐРЕНА (H. S. C. SJOGREN) ХВОРОБА – див.: 
Ґужеро – Шеґрена синдром.

ШЕҐРЕНА – ЛАРССОНА (K. G. T. SJOGREN – 
T. LARS SON) СИНДРОМ – спадкове захворювання, 
що характеризується тріадою клінічних симптомів – 
вродженим іхтіозом, оліґофренією, спастичним тетра-
парезом кінцівок; проґноз несприятливий.
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ШЕЙВЕРА (C. G. SHAVER) СИНДРОМ – про-
яви професійного коніозу в шліфувальників корунду: 
хронічний бронхіт, риніт, емфізема легень; при рент-
ґенолоґічному дослідженні – виражений пневмосклероз; 
часто розвивається спонтанний пневмоторакс і смерть.

ШЕЙЄ (H. G. SCHEIE) СИНДРОМ – див.: Шейє 
хвороба.

ШЕЙЄ (H. G. SCHEIE) ХВОРОБА – спадкова (ус-
падковується за аутосомно-рецесивним типом) хвороба, 
що належить до групи мукополісахаридозів; зумовлена 
дефіцитом ферменту α-L-ідуронідази; характеризується 
множинними деформаціями і малорухомістю суглобів 
кінцівок, помутнінням рогівки; перші симптоми захво-
рювання з’являються в шкільному віці, виникають де-
формації великих і малих суглобів рук і ніг з обмежен-
ням рухливості більшості з них, вальгусне викривлення 
колінних суглобів; ураження дрібних суглобів пальців 
руки надає їй вигляд кігтеподібної лапи; малорухомість 
суглобів кистей рук підсилюється внаслідок розвитку 
зап’ясткового синдрому, який проявляється відчуттям 
заніміння і поколювання в зонах іннервації серединного 
нерва і атрофією м’яза, що приводить великий палець; 
спостерігається помутніння рогівки; зріст нижче нор-
ми; хворі із сильно розвинутими м’язами і характерним 
виглядом лиця; спостерігається підвищене ово лосіння, 
потовщення шкіри на пальцях; виникає пупкова і пахо-
ва грижа, інколи – гепатомеґалія і піґментна дистрофія; 
проґноз для життя несприятливий; пацієнти живуть до 
підліткового віку або до 20 років.

ШЕЙЄРМАННА (H. W. SCHEUER MANN) ХВО-
РОБА – остеохондропатія акроміона лопатки; характе-
ризується виникненням ділянки асептичного некрозу і 
деформації, що призводить до обмеження рухів у пле-
човому суглобі.

ШЕЙЄРМАННА – МАУ (H.W. SCHEU ERMANN – 
K. MAU) ХВОРОБА – остеохондропатія апофізів груд-
них хребців (переважно VІІ – Х хребців); основною оз-
накою є утворення кіфозу; Ш. – М. х. виявляють у ди-
тячому і підлітковому віці, частіше у хлопчиків 11–
17 років; тривалість захворювання 1,5–2,5 років і біль-
ше.

ШЕЙТАУЕРА – МАРІ (G. SCHEU THAUER – 
P. MARIE) ХВОРОБА – див.: Шейтауера – Марі – Сен-
тона синдром.

ШЕЙТХАУЕРА – МАРІ – СЕНТОНА (G. SCHEUT-
HAUER – P. MARIE – R. SAINTON) СИНДРОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-домінантним ти-
пом) клейдокраніальна дисплазія: одно- або двобіч-
на, повна або часткова аплазія ключиці; аномалії за-
костеніння кісток черепа (гіпоплазія верхньої щелепи 
з проґерією, відкриті тім’ячка, неза криті шви); збере-
ження молочних зубів, мікродонтія, поліодонтія; ап-
лазія симфі зу, арахнодактилія; звичайно, низький зріст 
з надмірним поперековим лордозом або вираженим кіфо-
сколіозом; інколи також гіпертелоризм, екзофтальм і ко-
соокість.

ШЕЛАК-БЕЗОАР – чужорідне тіло шлунка, яке 
складається зі смоли і забарвлюючої речовини шелаку.

ШЕЛДОНА (J. H. SHELDON) СИНДРОМ – ен-
докринні порушення у вагітних з наступним розвитком 
цукрового діабету; під час вагітності швидко наростає 
вага тіла, що продовжується і після пологів; з часом роз-
вивається цукровий діабет.

ШЕЛЛІ – ХЕРЛІ (W. B. SHELLY – H.J. HURLEY) 
СИНДРОМ – аутоімунна мастопатія, що проявляється 
гіпер трофією грудних залоз; ґенералізована екзантема; 
у крові – аутоантитіла проти тканини грудної залози, 
збільшений вміст γ-ґлобулінів, LE-клітини.

ШЕЛЛОНҐА – ШТРИЗОВЕРА (F. SCHELLONG – 
STRISOWER) СИМПТОМ – при переході хворого із 
горизонтального положення у вертикальне спостері-
гається падіння артеріального тиску; ознака атероскле-
розу аорти і великих артерій, внаслідок зниження елас-
тичності їх стінок; виникає також після прийому деяких 
гіпотензивних засобів.

ШЕМАКЕРА (J. SCHOEMAKER) ЛІНІЯ – уявна 
лінія від великого вертлюга до передньої верхньої ості 
клубової кістки; орієнтир для визначення зміщення ве-
ликого вертлюга.

ШЕНЛЕЙНА – ГЕНОХА (J.L. SCHÖN LEIN – 
E. H. HENOCH) АНАФІЛАКТОЇДНА ПУРПУРА – 
див.: Шенлейна – Геноха хвороба.

ШЕНЛЕЙНА – ГЕНОХА (J.L. SCHÖN LEIN – 
E. H. HENOCH) ХВОРОБА – асептичне запалення 
дрібних судин, зумовлене дією імунних комплексів; 
проявляється гемораґіями, порушенням внутрішньосу-
динного зсідання крові і мікроциркуляторними розла-
дами; роз різняють такі форми Ш. – Г. х.: гостру,  в тому 
числі блискавичну пурпуру, що відрізняється тяжким 
перебігом до летального результату через кілька днів 
після початку хвороби; хронічну рецидивуючу, для якої 
характерне чергування ремісій з рецидивами; хронічна 
рецидивуюча форма Ш. – Г. х. характеризується шкір-
ним, суглобовим, абдомінальним і нирковим синдрома-
ми; можливі різні комбінації цих синдромів; проґноз за-
лежить від форми і ступеня тяжкості за хворювання.

ШЕПЕЛЬМАННА (SCHEPELMANN) СИМП-
ТОМ – диференційно-діаґностичний симптом міжре-
берної невралґії і сухого плевриту: при міжреберній не-
вралґії біль підсилюється, якщо хворий нагинається в 
бік ураження; при сухому плевриті – якщо хворий на-
гинається в здоровий бік.

ШЕПІТ – тихе мовлення, при якому звуки вимовля-
ються без участі голосових зв’язок

ШЕРЕШЕВСЬКОГО (Н. А. ШЕРЕШЕВСКИЙ) 
СИМПТОМ – неможливість встати без допомоги рук з 
позиції навприсядки, внаслідок слабкості проксимально-
го відділу м’язів кінцівок; ознака тиреотоксикозу, полі-
невриту або міопатії.

ШЕРЕШЕВСЬКОГО – ТЕРНЕРА (Н.А. ШЕРЕ-
ШЕВСКИЙ – N.H. TUR NER) СИНДРОМ – комплекс 
множинних спадкових (успадкування за аутосомно-до-
мінантним типом або інколи рецесивне, зчеплене з Х-
хромосомою) аномалій: всі симптоми синдрому Бон-
неві – Ульріха; двобічна перепонка шиї (характерний, 
але не обов’язковий симптом); дисоційований інфан-
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тилізм – орґани, розвиток яких зумовлений естроґе-
нами (молочні залози, малі соромітні губи, піхва, мат-
ка), залишаються інфантильними, а розвиток великих 
соромітних губ, волосяного покриття пахвових ямок 
і соромітної ділянки, що зумовлено дією андроґенів, 
залишається нормальним (лише в деяких випадках із 
запізненням і рудиментарно); ріст волосся на нижній 
межі шиї; первинна аменорея; низький або карликовий 
пропорційний зріст із запізненням закостеніння хрящів 
епіфізарної зони; множинні деформації грудної клітки; 
надмірно велика відстань між сосками; характерне «об-
личчя сфінкса» (в’ялий вираз обличчя, напівопущені 
повіки і кути рота); аґенезія або дисґенезія ґонад; час-
то спо стерігаються інші аномалії скелета (ребер, хреб-
ців, надколінної чашечки), глухота, катаракта, витріш-
куватість, піґментне переродження сітківки, звуження 
перешийка аорти, дефекти міжшлуночкової перегород-
ки, ниркові аномалії; інтелект, звичайно, нормальний 
або дещо знижений; у більшості випадків збільшується 
виділення ґонадотропінів і зменшується виділення 17-
кетостероїдів із сечею.

ШЕРЕШЕВСЬКОГО – ТЕРНЕРА – БОННЕ ВІ – 
УЛЬРІХА (Н. А. ШЕРЕШЕВСКИЙ – H. H. TUR-
NER – K. BONNEVIE – O. ULLRICH) СИНДРОМ – 
див.: Шерешевського – Тернера синдром.

ШЕРРИНҐТОНА (CH. S. SHER RINGTON) РЕФ-
ЛЕКС – при почерґовому больовому подразненні па-
ралізованих кінцівок виникають згинальні і розгинальні 
рухи, які нагадують ходьбу; захисний рефлекс при ве-
ликому ураженні спинного мозку вище його попереко-
вого потовщення.

ШЕФЕРА (E. SCHДFER) СИНДРОМ – спадко-
ва хвороба, яка характеризується кератодермією, гіпер-
гідрозом, розсіяним фолікулярним кератозом з ділянка-
ми точкової алопеції.

ШЕФФЕРА (M. SCHДFFER) СИМПТОМ – при 
стискуванні ахіллового сухожилка спостерігається 
тильне згинання І пальця ступні; ознака ураження піра-
мідного тракту.

ШИҐЕЛИ – бактерії, що складають рід Shigella ро-
дини Enterobacteriaceae; рід Shigella включає 4 підгрупи 
і відповідно види; А. – S. dysenteriae, B. – S. fl exneri, C. – 
S. boydii i D. – S. sonnei, що відрізняються за біохіміч-
ними властивостями і складом антиґенів; Ш. патоґенні 
для людини.

ШИЗ- (шизо-; грец. schizō – розділяти, розщеплю-
вати) – частина складних слів, яка означає «поділ», 
«розщеплення», «порушення психіки».

ШИЗО- – див.: Шиз-.
ШИЗОБУЛІЯ – наявність у хворого протилежних 

вольових тенденцій і прагнень; ознака шизофренії.
ШИЗОКАРНІСТЬ – злоякісний перебіг шизофренії 

зі швидким розвитком слабоумства.
ШИЗОМАНІЯ – атипові форми шизо френії зі спри-

ятливим перебігом, які виникають на ґрунті спадкової 
схильності.

ШИЗОНЕВРОЗ – див.: Шизофренія  неврозоподіб-
на.

ШИЗОНТ – стадія розвитку найпростіших класу 
споровиків, яка здатна до безстатевого розвитку на зра-
зок шизоґонії.

ШИЗОНТОЦИДИ – див.: Шизонтоцидні речови-
ни.

ШИЗОНТОЦИДНІ РЕЧОВИНИ –  засоби, що 
спричинюють загибель шизонтів збудників малярії.

ШИЗОПАТІЯ БЛЕЙЛЕРА – див.: Блейлера шизо-
патія.

ШИЗОТРОПНІ ЗАСОБИ – див.: Гематошизотропні 
засоби.

ШИЗОФАЗІЯ – розлади мовлення у вигляді відсут-
ності змістовного зв’язку між словами і реченнями при 
правильності їх граматичної будови.

ШИЗОФРЕНІЧНА РЕАКЦІЯ – психопатолоґічний 
розлад, який проявляється симптомами і синдромами, 
що властиві шизофренії.

ШИЗОФРЕНІЧНИЙ ДЕФЕКТ – сукупність стій-
ких змін особистості хворого шизофренією.

ШИЗОФРЕНІЧНІ ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ – 
див.: Шизофренічний дефект.

ШИЗОФРЕНІЧНІ РОЗЛАДИ – психічні розлади з 
тенденцією до хро ніч ного перебігу, що понижують рі-
вень функ ціонування і характеризуються психотичними 
симптомами, які включають розлади мислення, сприй-
няття, емоцій та поведінки.

ШИЗОФРЕНІЯ – ендоґенна психічна хвороба з не-
перервним або нападопо дібним перебігом, яка прояв-
ляється змі нами особистості у вигляді шизофре нічного 
дефекту (зниження психічної  активності, емоційне дріб-
нення, аутизм, втрата єдності психічних процесів, по-
рушення мислення) при збереженні, так званих, фор-
мальних здатностей інтелекту (пам’яті, набутих знань 
та ін.), а також різними позитивними розладами (марен-
ням, галюцинаціями, порушенням афекту, кататонією 
та ін.); Ш. відріз няється значним клінічним полімор-
фізмом; для діаґностики Ш. пропонуються такі шість 
специфічних критеріїв: 1) певні психотичні симптоми, 
марення, галюцинації, формальний розлад мислення; 
2) зниження, у порівнянні з попереднім, рівня функціо-
нування; 3) тривалий термін проявів захворювання, міні-
мально 6 років; 4) тенденція початку за хворювання до 
45 років; 5) симптома тика не є наслідком розладів на-
строю (афективних розладів); 6) симптоматика не є на-
слідком орґанічного психічного захворювання або за-
тримки психічного розвитку; виділені два основних ти-
пи Ш.: тип 1, або позитивна Ш., характеризується за-
довільною адаптацією в преморбідному стані, гострим 
початком, переважанням позитивної симптоматики та ак-
тивації дофамінерґічних нервових процесів; фармакоте-
рапія дає задовільний ефект; тип 2, або неґативний синд-
ром, характеризується незадовільною адаптацією в пре-
морбідному стані, поступовим початком, переважанням 
неґативної симптоматики, когнітивними порушеннями, 
структурними аномаліями головного мозку  та стійкістю 
до терапії; розвиток Ш. пояснюється, головним чином, 
порушенням обміну окремих нейротрансмітерів та пато-
лоґією відповідних нейрохі мічних систем мозку; однією 
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з найпоширеніших є дофамінова теорія Ш.; вважаються 
до сить обґрунтованими порушення обміну дофаміну і 
гіперчутливість дофамінових рецепторів у відповідних 
структурах мозку при Ш., а також існування зв’язку між 
ступенем зв’язування дофамінових D2-рецепторів ней-
ролептиками та їх антипсихотичною активністю.

ШИЗОФРЕНІЯ АМБУЛАТОРНА – Ш., клінічні 
прояви якої виражені слабо, що дозволяє утримувати і 
лікувати хворого поза психіатричним стаціонаром.

Ш. З В’ЯЛИМ ПЕРЕБІГОМ – форма Ш. з непере-
рвним перебігом; розвивається відносно повільно, в’яло, 
не призводить до глибокого емоційного збід ніння; про-
дуктивна симптоматика в основному обмежується невро-
зоподібними і психопатоподібними синдромами; виділя-
ють такі форми Ш. в. п.: 1) з явищами невідчепності; 2) з 
явищами деперсоналізації; 3) з іпохондричними і сенес-
топатичними проявами; 4) з істеричними проявами.

Ш. ГАЛОПУЮЧА – див.: Ш. зло якісна.
Ш. ГЕБОЇДНА – Ш., що проявляється гебоїдним 

синдромом з вираженим збідненням емоцій.
Ш. ГІПЕРТОКСИЧНА – напад Ш., який бурхливо 

розвивається і проявляється неперервним невтомним 
руховим збудженням та потьмаренням свідомості, що 
супроводжується високою температурою, підшкірни-
ми крововиливами, акроціанозом, виснаженням і роз-
витком коми.

Ш. ГОСТРА – форми Ш., при яких раптово або 
бурхливо розвиваються галюцинаторно-маревні, ма-
ревні, онейроїдні і кататонічні розлади.

Ш. ЗЛОЯКІСНА – форма Ш. з неперервним пере-
бігом; виникає, як правило, в підлітковому і юнацькому 
віці; неґативні розлади передують позитивним (марев-
ні, галюцинаторно-параноїдні, кататоногебефренічні); 
поліморфізм позитивних розладів не має синдромаль-
ної завершеності; швидко розвивається тяжкий кінце-
вий стан.

Ш. ІПОХОНДРИЧНА – Ш. з переважанням у хво-
рого нав’язливої, надцінної ідеї або марення про наяв-
ність тяжкої внутрішньої хвороби.

Ш. ЛАТЕНТНА – Ш. з дуже повільним розвитком 
і бідністю клінічних проявів.

Ш. МАЛОПРОҐРЕДІЄНТНА – форма Ш. з в’ялим 
перебігом; відрізняється повільним, упродовж багатьох 
років, посиленням клінічної картини і задовільною со-
ціальною адаптацією хворих; характерна тенденція до 
поступового видозмінення симптоматики від найменш 
диференційованої (в латентному періоді) до характерної 
для ендоґенного захворювання (в активному періоді); 
поєднання розладів, типових для в’ялого розвитку про-
цесу (неврозоподібних, психопатоподібних, надцінних і 
паранояльних), з нескладними за структурою аутохрон-
ними (спонтанними) афективними нападами, що часто 
набувають на більш пізніх етапах процесу схильність до 
неперервного (континуального) перебігу.

Ш. МАЛОПРОҐРЕДІЄНТНА ОДНОНАПАДНА – 
форма Ш. з в’ялим перебігом; характерний розвиток на-
паду  в межах одного із вікових кризів, значна його три-
валість з повільним розвитком і таким же поступовим 

переходом у ремісію і в більшості випадків вікове за-
барвлення психопатолоґічної картини; в юнацькому віці 
клінічна картина визначається адинамічною або іпохон-
дричною депресією з порушеннями мислення, гебоїд-
ними станами, деперсоналізацією і надцінними ідеями, 
частіше за все у формі філософічної (метафізичної) ін-
токсикації; у зрілому віці переважають афективні (три-
вожна депресія), психо патоподібні або паранояльні роз-
лади  (переважно надцінні і маревні ідеї ревнощів).

Ш. НАПАДОПОДІБНО-ПРОҐРЕ ДІЄНТНА – Ш., 
яка характеризується поєднанням синдромів, характер-
них для Ш. з неперервним перебігом з досить  окресле-
ним нападом, або шубом; напади включають афективні 
компоненти (депресивні і маніакальні), не характерні 
для загострення Ш. з неперервним перебігом; Ш. п.-п. 
відрізняється значним поліморфізмом як самих нападів, 
так і міжнападних станів.

Ш. НЕВРОЗОПОДІБНА – Ш. з повільним пере-
бігом без марення з переважанням нав’язливих станів, 
астенії, ознак деперсоналізації та іпохондричного син-
дрому.

Ш. З НЕПЕРЕРВНИМ ПЕРЕБІ ГОМ – Ш., яка 
характеризується хронічним поступальним перебігом 
із загостреннями без виражених нападів; продуктивна 
симп томатика представлена широким діапазоном синд-
ромів – від неврозо по дібних і психопатоподібних до ма-
ревних і кататоногебефренічних; синдроми афек  тивних 
розладів значно редуковані.

Ш. ПАРАНОЇДНА – Ш. з неперервним перебігом 
і наростанням змін особистості, які супроводжуються 
систематизованним маренням, галюцинаціями, психіч-
ними автоматизмами, окремими проявами парафренії і 
кататонічного синдрому.

Ш. ПАРАНОЯЛЬНА – 1) початковий етап про-
ґредієнтної Ш., прояви якої обмежуються паранояль-
ним маренням; 2) Ш. з повільним розвитком та перева-
жанням монотематичного марення.

Ш. ПАРАФРЕННА – форми Ш., у клінічній картині 
яких переважає фантастичне марення величі, що поєд-
нується з маренням переслідування.

Ш. ПЕРЕМІЖНА ПОСТУПАЛЬНА – див.: Ш. на-
падоподібно-проґре дієнтна.

Ш. ПЕРІОДИЧНА – Ш., у клінічних проявах і пе-
ребігу якої є ознаки як шизофренічних (дисоціативних), 
так і афективних розладів, що спостерігаються при 
маніакально-депресивному психозі; для Ш. п. характер-
ні одиничні, але такі, що частіше повторюються, полі-
морфні напади; їх діапазон коливається від чисто афек-
тивних до онейроїдно-кататонічних; наявність у струк-
турі нападів різних маячних, галюцинаторних і псевдо-
галюцинаторних явищ відрізняє ці напади від типових 
афективних фаз маніакально-депресивного психозу.

Ш. ПРИЩЕПЛЕНА – див.: Пфропфшизофренія.
Ш. ПРОҐРЕДІЄНТНА – форма Ш. з безперевним 

перебігом; розвивається в осіб, старших 25 років; упро-
довж хвороби переважають маревні розлади у вигляді 
паранояльного, параноїдного або парафренного синдро-
мів, які змінюють один одного, хоча можлива стабіліза-
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ція на тому або іншому етапі; при Ш. п. відсутні виразні 
напади хвороби, спо стерігаються лише її загострення, 
не спостерігаються виражені депресивні або маніакаль-
ні афективні розлади; марення має частіше системати-
зований характер.

ШИЗОФРЕНІЯ ПРОСТА – Ш., яка протікає із 
швидким утворенням шизофренічного дефекту, але май-
же без продуктивних симптомів.

Ш. ПСЕВДОНЕВРОТИЧНА – див.: Ш. неврозо-
подібна.

Ш. РЕКУРЕНТНА – див.: Ш. періодична.
Ш. РЕМІТУЮЧА – див.: Ш. періодична.
Ш. СЕНЕСТОПАТИЧНА – Ш. з повільним пере-

бігом, яка проявляється стійкими, тяжкими відчуттями 
в різних орґанах або ділянках тіла і утворенням нерізко 
вираженого шизофренічного дефекту.

Ш. ЦИРКУЛЯРНА – форма періодичної Ш., яка ха-
рактеризується перебігом у вигляді нападів депресії, або 
манії, інколи у вигляді їх поєднання.

Ш. ШИЗОАФЕКТИВНА – Ш., яка є проміжною 
між нападоподібно-проґредієнтною і періодичною фор-
мами Ш.; вона характеризується гострими афективно-
параноїдними, афективно-галюцинаторними, галюци-
наторно-параноїдними і парафренними нападами, ре мі-
сіями з виразними змінами особистості і незначними ре-
зидуальними розладами; напади відрізняються значною 
гостротою, поліморфністю психопатолоґічних проявів.

Ш. ШИЗОКАРНА – див.: Ш. зло якісна.
Ш. ШУБОПОДІБНА – див.: Ш. напа доподібно-

проґредієнтна.
Ш. ЯДЕРНА – див.: Ш. злоякісна.
ШИЗОФРЕНІЯ ДИТЯЧА – психотичний стан, що 

нагадує шизофренію в дорослих, але проявляється в ді-
тей старших 7 років; зовнішні стресові фактори прово-
кують маніфестацію захворювання в осіб, що мають 
ґенетичну схиль ність; вираженість симптоматики на-
ростає з віком; характеризується обмеже ністю інтере-
сів, бідністю афективного життя, розладами мислення 
(блокування і персеверація), ідеями ставлення, марен-
ням та галюцинаціями, нездатністю контролювати про-
цеси мислення (мимо вільність мислення).

ШИЗОФРЕНІЯ СИМПТОМАТИЧНА – симпто-
матичні психози, які нагадують за своїми проявами ши-
зофренію.

ШИЗОФРЕНОПОДІБНИЙ СИНДРОМ – психопа-
толоґічні синдроми, які схожі за своїми проявами з ши-
зофренією, але виникають при інших психозах.

ШИЗОФРЕНОФОРМНІ СИНДРОМИ – синдро-
ми, які проявляються як шизофренічні, але тривають 
менше 6 місяців.

ШИЗОЦИТИ – фраґменти еритроцитів, що спос-
терігаються в мазках крові при гемолізі.

ШИЙКА ЗУБА (COLLUM DENTIS) – частина зуба 
між коронкою і коренем, охоплена яснами.

ШИЙКА МАТКИ (CERVIX UTERI) – нижня зву-
жена частина матки; має два відділи: 1) нижній (при-
близно третина всієї шийки) повернений у порожнину 
піхви (піхвовий відділ) і 2) верхній (над піхвовий від-

діл) розміщений вище того місця, де стінка піхви при-
ростає до  матки.

ШИЙКА СЕЧОВОГО МІХУРА (CERVIX VESI-
CAE URINARIAE) – нижня звужена частина сечового 
міхура, яка переходить в сечовипускний канал.

ШИЙКОВА ВАГІТНІСТЬ – вагітність, при якій 
прикріплення і розвиток плідного яйця відбувається в 
шийці матки, між внутрішнім і зовнішнім зівом; при-
чиною аномального прикріплення плідного яйця є ендо-
метрит, гіпоплазія матки, часті штучні аборти, повтор-
ні діаґностичні вишкрібання матки, що призводить до 
дистрофічних і атрофічних змін ендометрію; розрізня-
ють справжню Ш. в., коли плацента розміщена в каналі 
шийки матки, і шийково-перешийкову вагітність, яка 
характеризується розміщенням плаценти в каналі ший-
ки матки і в ділянці перешийка.

ШИЙНЕ СПЛЕТЕННЯ (PLEXUS CERVICALIS) – 
парна частина периферійної нервової системи, утворена 
сполученням передніх галузок перших чотирьох ший-
них спинномозкових нервів; рухові галузки Ш. с. ін-
нервують деякі м’язи шиї і діафраґму, а чутливі – шкі-
ру потиличної ділянки голови, вушної раковини, перед-
ньої і бокової поверхні шиї, частково – верхнього від-
ділу грудей.

ШИЙНИЙ ТРИКУТНИК ЗАДНІЙ – див.: Надклю-
чична ділянка.

ШИЙНИЙ ТРИКУТНИК ПЕРЕД НІЙ– див.: Ді-
лянка шиї передня.

ШИЙНОГО РЕБРА СИНДРОМ – див.: Драбинчас-
того м’яза синдром.

ШИЙНО-ГРУДНОГО ВУЗЛА СИНДРОМ – див.: 
Зірчастого вузла синдром.

ШИЙНО-ОКОАКУСТИЧНИЙ СИНДРОМ – див.: 
Вілдерванка синдром.

ШИЙНО-ПІДОШОВНИЙ СИМПТОМ – при па-
сивному приведенні голови до грудей хворого, що ле-
жить на спині з випрямленими ногами, спостерігається 
розгинання великого пальця ступні; ознака ураження 
пірамідних шляхів та подразнення оболонок головно-
го мозку.

ШИЙНО-ПЛЕЧОВІ СИНДРОМИ – невролоґіч-
ні синдроми різного походження, що проявляються бо-
лями, нейротрофічними і вазомоторними розладами в 
ділянці шиї, плечового пояса і руки; основним пато-
фізіолоґічним механізмом розвитку Ш.-п. с. є збуджен-
ня хребтового нерва аферентними імпульсами, що над-
ходять від рецепторів фіброзних кілець міжхребтових 
дисків, задньої поздовжньої зв’язки хребта, капсул суг-
лобів хребта, плечового пояса; важливу патоґенетичну 
роль відіграють і патофізіолоґічні процеси, зумовлені 
стисненням, натягненням, дислокацією корінців спин-
номозкових нервів і супроводжуючих їх судин.

ШИЙНО-ЯЗИКОВИЙ СИНДРОМ – при несподі-
ваному обертанні голови виникає біль у шиї, який інко-
ли супроводжується онімінням язика і шиї; причиною 
вважається стиснення нервових корінців С2 в ділянці 
атлантоосьових суглобів, оскільки корінці С2 містять 
пропріоцептивні волокна від язика.
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ШИКА (B. SCHICK) ПРОБА – шкірна проба з диф-
терійним токсином; проводиться для виявлення імуні-
тету до дифтерії.

ШИКА (B. SCHICK) СИМПТОМ – експіратор-
ний стридор у дітей; можлива ознака туберкульозного 
бронхоаде ніту.

ШИККЕЛЕ (G. SCHICKELE) СИМПТОМ – поєд-
нання судомних скорочень шийки матки з послабленням 
скорочень її тіла; ознака порушення пологової діяль-
ності.

ШИК-РЕАКЦІЯ – гістохімічний метод, що засто-
совується для виявлення в тканинах людини і тварин 
полісахаридів, ґлікозаміноґліканів, мукопротеїнів, ґліко-
протеїнів і фосфоліпідів; в основі методу лежить реакція 
Мак-Мануса; у результаті реакції утворюються діальде-
гіди, які виявляються реактивом Шиффа.

ШИЛЛЕРА (W. SCHILLER) ПРОБА – змазуван-
ня підозрілих на злоякісне переродження ділянок ший-
ки матки розчином Люґоля; ділянки з явищами злоякіс-
ного переродження йодом не забарвлюються і залиша-
ються світлими.

ШИЛОПОДІБНА ТОЧКА – найдистальніша точ-
ка шилоподібного відростка променевої кістки; антро-
пометрична точка.

ШИЛОПОДІБНИЙ ВІДРОСТОК (PROCESSUS 
STYLOIDEUS) – 1) від росток дистального кінця лік-
тьової кістки, розміщений на її медіальній поверхні; 
2) відросток дистального кінця променевої кістки, роз-
міщений на її латеральній поверхні; 3) загострений від-
росток скроневої кістки, розміщений на нижній повер-
хні піраміди.

ШИЛЬДЕРА (P. F. SCHILDER) БРАДИТЕЛЕКІ-
НЕЗ – див.: Брадителекінезія.

ШИЛЬДЕРА (P. F. SCHILDER) ДИФУЗНИЙ ПЕ-
РІАКСІАЛЬНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ – див.: Шильдера хво-
роба.

ШИЛЬДЕРА (P. F. SCHILDER) СИМП ТОМ – 
якщо хворий випрямляє руки вперед при заплюще-
них очах, то на боці вогнища ураження спостерігаєть-
ся більш значне відведення руки; ознака ураження мо-
зочка.

ШИЛЬДЕРА (P. F. SCHILDER) ХВОРОБА – за-
пальне захворювання ц. н. с. інфекційно-алерґічної 
природи; належить до демієлінізуючих хвороб, до гру-
пи проґресуючих лейкоенцефа літів; клінічна картина 
поліморфна, залежить від ступеня та вираженості про-
цесів демієлінізації та запалення і переважного уражен-
ня тих чи інших відділів головного мозку; перебіг, як 
правило, поступовий, неухильно проґресуючий; харак-
терні зміни психіки, що призводить до соціальної де-
задаптації хворих; на цьому фоні частішають напади 
збудження з галюцинаціями; подальше проґресування 
хвороби призводить до зниження інтелекту, деменції, 
виникають порушення зору до сліпоти, судомний син-
дром, псевдобульбарний параліч, з часом розвиваються 
парези та тетраплеґії з  наростанням м’язового тонусу, 
хорео атетоз, кахексія; тривалість захворювання до кіль-
кох років зі смертельним кінцем.

ШИЛЬДЕРА – ШТЕНҐЛЯ (P.F. SCHIL DER – 
STENGL) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що може 
розвиватися при різних захворюваннях ц. н. с.; прояв-
ляється розладами сприйняття схеми тіла; спостерігаєть-
ся відсутність реакції на больові подразнення і нездат-
ність захистити себе від нього при збереженій больовій 
чутливості (хворий не може локалізувати подразнення 
внаслідок того, що не усвідомлює дійсного розміщення 
частин тіла).

ШИМПАНЗЕ – рід африканських людиноподібних 
мавп; розрізняють три види Ш.: Ш. звичайний, Ш. ли-
сий, Ш. малий, або бонобо; Ш. поряд з горилою за ана-
томічними та іншими ознаками найближчий до люди-
ни, тому є хорошим об’єктом для медичних досліджень 
і ви вчення психіки антропоїдів.

ШИНИ (в медицині) – пристрої, призначені для ім-
мобілізації елементів опорно-рухового апарату при їх 
пошкодженні і захворюваннях.

ШИНУВАННЯ – іммобілізація пошкоджених або 
уражених ділянок тіла за допомогою спеціальних при-
строїв – шин.

ШИНЦА (H. R. SCHINZ) СИМПТОМ – при рент-
ґенолоґічному дослідженні виявляється смужка про-
світлення довгої трубчастої кістки в ділянці межі між 
епіфізом і метафізом; ознака гнійного артриту.

ШИНЦЕЛЯ (A. SCHINZEL) СИНДРОМ – поєд-
нання спадкових аномалій: гіпоплазія дистальних фа-
ланґ або аплазія ІV чи V пальця рук (включаючи від-
повідні п’ясткові кістки); недорозвинутий статевий 
член, ожиріння, затримка розвитку статевої зрілості, 
стеноз воротаря, атрезія анального отвору.

ШИПШИНА КОРИЧНА (ROZA CINNAMO-
MEA) – кущова рослина заввишки 1,5–2 м. Гілки вкриті 
серпоподібними зігнутими колючками. Квітки блідо-
рожеві. Цвіте в травні-червні. Плоди кулеподібні, гла-
денькі, червоні. Росте на узліссі, пустирях, схилах гір, 
уздовж шляхів, у чагарниках. Дія: ві тамінна, жовчогін-
на, тонізуюча, сечогінна.

ШИРЕЯ – РОЖЕ (CHIRAY – ROGER) СИМП-
ТОМ – хворий не може стояти навшпиньки і хвора но-
га опускається на п’ятку; ознака ураження корінців сід-
ничого нерва.

ШИРМЕРА (R. SCHIRMER) СИНДРОМ – захво-
рювання, яке проявляється тріадою спадкових аномалій: 
геманґіоми обличчя, вроджена глаукома, як правило, од-
нобічний буфтальм.

  ШИРОКОГОРОВА (И. И. ШИРОКОГОРОВ) СИН-
ДРОМ – комплекс ознак, що спостерігаються при роз-
тині трупів, померлих від триденної малярії: поєднання 
збільшення ваґи і об’єму селе зінки та печінки з мієлоїд-
ною метаплазією кісткового мозку.

ШИСТОСОМАТОЗИ – група тропічних гель-
мінтозів, що належать до трематодозів; характери-
зуються ураженням переважно сечостатевої сис-
теми, орґанів травлення і схильністю до хронічно-
го перебігу; збудники Ш. належать до типу плоских 
черв’яків (Plathelminthes), класу Trematoda, родини 
Schistosomatidae, роду Schistosoma; найбільше медичне 
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значення мають чотири види цього роду: S. haematobium 
Weinland, 1858 – збудник сечостатевого Ш.; S. mansoni 
Sambon, 1907 – збудник кишкового Ш.; S. japonicum 
Katsurada, 1904 – збудник японського Ш. і S. intercalatum 
Fischer, 1934 – збудник інтеркалатного Ш.; найпоши-
реніші такі Ш.: сечостатевий, кишковий, японський 
й інтеркалатний; людина заражається при контакті з 
вільно плаваючими церкаріями паразита (при купанні); 
вони проникають через шкіру і міґрують по внутрішньо-
печінкових портальних судинах, де через 1–3 місяці до-
сягають статевої зрілості; статевозрілі особні живуть 
у венулах сечового міхура або кишечнику; тривалість 
життя шистосом в орґанізмі людини досягає 40 років; 
деякі види шистосом не можуть жити в орґанізмі лю-
дини, але здатні викликати дерматит (водний шкірний 
свербіж); спочатку в тих ділянках тіла, де церкарії про-
никають у шкіру, виникає папульозний сверблячий де-
рматит; у випадках збудників водного шкірного свербе-
жу хвороба не проґресує; при інших формах Ш. в печін-
ці розвиваються статевозрілі паразити, спричинюючи 
гарячку, еозинофілію, кропив’янку, збільшення печінки 
і селезінки; коли статевозрілі черв’яки міґрують у внут-
рішні орґани, внаслідок реакції орґанізму на їх яйця  ви-
никають симптоми з боку уражених орґанів; як наслідок 
запальної реакції навколо яєць, які через портальні су-
дини потрапляють назад у печінку, можуть розвивати-
ся фіброз, портальна гіпертензія, збільшення селезінки, 
асцит і розширення вен стравоходу.

ШИСТОСОМАТОЗ ІНТЕРКАЛАТНИЙ – най-
більш доброякісна форма Ш, клінічні прояви якого 
схожі з легкими формами кишкового Ш.

Ш .  КИШКОВИЙ  – Ш . ,  що  спричиню  ється 
S. mansoni; характеризується явищами алерґії і пошкод-
женнями слизової оболонки товстої кишки міґруючи-
ми яйцями гельмінта; може протікати з переважанням 
шлунково-кишкових симптомів або у вигляді гепатоліє-
нальної форми; ураження печінки поступово призво-
дить до розвитку цирозу; спостерігаються прояви гіпер-
спленізму; внаслідок занесення яєць можливі тромбози 
ворітної вени, ураження легень, дифузний і вогнищевий 
енцефаліт та менінґоенцефаліт.

Ш. МАНСОНА – див.: Ш. кишковий.
Ш. СЕЧОСТАТЕВИЙ – Ш., що спричинюється 

S. haematobium; характеризується ознаками пошкоджен-
ня сечостатевих шляхів міґруючими яйцями гельмінта; 
в окремих хворих у період міґрації паразитів розвива-
ються алерґічні симптоми (гарячка, болі в суглобах, ур-
тикальний висип, загальна інтоксикація); через 2–6 міс. 
з’являються характерні зміни  сечостатевих орґанів: тер-
мінальна гема турія, болі в нижніх відділах черева, бо-
люче сечовипускання; при звуженні се човодів можуть 
виникати больові напади, які нагадують ниркові коль-
ки; у 1/3 хворих захворювання протікає без виражених 
суб’єктивних відчуттів і виявляється лише при лабора-
торних дослідженнях.

Ш. ЯПОНСЬКИЙ – Ш., що спричинюється 
S. japonicum; характеризується явищами алерґії, колі-
ту, інколи гепатиту з розвитком цирозу печінки; серед 

клінічних симптомів переважають прояви ураження ки-
шечнику і печінки; у період міґрації паразитів можуть 
спо стерігатися алерґічні реакції, а до моменту дозріван-
ня шистосом розвиваються виражені симптоми захво-
рювання; Ш. я. може протікати блискавично з тяжкими 
загальними симптомами при відсутності місцевих про-
явів, а також у вигляді гост рого коліту, ентероколіту, ка-
тару верхніх дихальних шляхів; можуть спостерігатися 
стерті і безсимптомні форми Ш.

ШИСТОСОМОЗИ – див.: Шистосоматози.
ШИФФА (H. SCHIFF) РЕАКТИВ – реактив для 

якісного визначення альдегідної групи орґанічних спо-
лук; головною складовою частиною Ш. р. є основний 
фуксин.

ШИФФ-ЙОДНА КИСЛОТНА РЕАКЦІЯ – див.: 
Шик-реакція.

ШИХЕНА (H. L. SHEEHAN) СИНДРОМ – захво-
рювання, що розвивається в жінок після пологів, які 
ускладнилися масивною кровотечею; характеризується 
симптомами, які спостерігаються при гіпопітуїтаризмі; 
першими проявами є порушення лактації – аґалактія, 
інколи гіполактія, що розвивається внаслідок зупинки 
виділення пролактину; спосте рігається атрофія молоч-
них залоз, зовнішніх і внутрішніх статевих орґанів, аме-
норея, інколи – гіпоменорея; розвивається гіпотиреоз; 
внаслідок зупинки виділення адренокортикотропного 
гормону атрофується кора надниркових залоз, що приз-
водить до зниження виділення нею гормонів, головним 
чином ґлюкокортикоїдів, внаслідок чого може розвитися 
наднирникова недостатність; небезпечним ускладнен-
ням Ш. с. є гіпопітуїтарна кома, яка може виникнути на 
ранніх стадіях хвороби.

ШИХЕНА (H. L. SHEEHAN) ХВОРОБА – див.: 
Шихена синдром.

ШИШКОПОДІБНА ЗАЛОЗА – див.: Шишкоподіб-
не тіло.

ШИШКОПОДІБНЕ ТІЛО (CORPUS PINEALE) – 
залоза внутрішньої секреції нейроґліального походжен-
ня, належить до епіталамуса проміжного мозку; бере 
участь у таких життєво важливих процесах, як ріст, 
статеве дозрівання, забезпечення гомеостазу, а також 
взаємо зв’язку внутрішнього середовища орґанізму і 
оточуючого середовища; у Ш. т. містяться біолоґічно 
активні сполуки, у першу чергу індолілакіламіни, такі 
як серотонін, меланін та інші метоксііндоли, а також 
норадреналін, гістамін та ін.; у Ш. т. виявляються та-
кож різні пептиди – арґінін-вазотонін, люліберин, ті-
роліберин, пролактинінґібуючий і пролактинрилізинґ 
гормони та ін.; Ш. т. має в дорослої людини довжину 
5–15 мм, ширину 3–10 мм, товщину 2–6 мм, вагу (ма-
су) біля 170 мг; Ш. т. розміщене по серединній площині 
глибоко під півкулями головного мозку; верхівка Ш. т. 
лежить у борозні між горбиками чотиригорбикового ті-
ла, а основа спрямована допереду і прилягає до задньої 
частини третього шлуночка.

ШИЯ (CERVIX) – частина тіла, яка з’єднує голову з 
тулубом; верхньою межею Ш. є лінія, що проходить по 
нижньо му краю нижньої щелепи, верхівці соскоподіб-
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ного відростка, верхній вийній лінії і зовнішньому поти-
личному виступу; нижню межу складають край яремної 
вирізки рукоятки груднини, верхня по верхня ключиці і 
лінія, що сполучає  акроміон з остистим відростком VІІ 
шийного хребця.

ШИЯ КРИЛОПОДІБНА – рідкісна вроджена де-
формація шиї, яка характеризується двома шкірними 
складками, що натягнуті у вигляді трикутних парусів 
від бокових поверхонь голови до надпліч; інколи в цих 
складках містяться великі судини і нерви.

ШІАЯ (H. SCHEIE) СИНДРОМ – різновид спад-
кових (аутосомно-рецесивне успадкування) мукополі-
сахаридозів; в основі розвитку Ш. с. лежить дефіцит α-
L-ідуронідази, внаслідок чого в сполучній тканині на-
копичуються мукополі сахариди і з сечею в підвище ній 
кіль кості виділяється дерматансульфат; перші ознаки 
хвороби проявляються тільки в зрілому віці; можуть 
спостерігатися: дисплазія обличчя, низький або карли-
ковий зріст, Х-подібні ноги, виражені аномалії кистей 
і ступень; пупкова і пахова грижі; помутніння рогівки 
(переважно по периферії), інколи – піґментний ретиніт, 
аортальна вада або коарктація аорти.

ШКІДЛИВА РЕЧОВИНА – речовина, яка здатна за 
певних умов діяти на орґанізм, викликаючи при цьому 
захворювання або відхилення в стані здоров’я.

ШКІДЛИВИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР – вироб-
ничий фактор, дія якого на працюючого викликає захво-
рювання.

ШКІДЛИВИЙ ПРОСТІР – простір повітроносних 
шляхів (носоглотки, трахеї, бронхів), повітря яких не 
бере участі в ґазообміні з кров’ю.

ШКІРА (CUTIS) – орґан, який є зовнішнім покри-
вом тіла людини і тварин; найважливішими функція-
ми Ш. є: захисна, дихальна, абсорбційна, видільна, піґ-
ментоутворююча; крім того, Ш. бере участь у судинних 
реакціях, термореґуляції, обмінних процесах, нервово-
рефлекторних реакціях орґанізму; у Ш. людини виділя-
ють: епідерміс, дерму і підшкірну жирову тканину – гі-
подерму.

ШКІРА ВАПНИСТО-ПАНЦИРНА – див.: Ліпо-
кальциноґранульоматоз.

ШКІРА В’ЯЛА – аномалія розвитку, яка характери-
зується атрофічною пастозною шкірою, що легко відтя-
гується, утворюючи великі в’ялі складки.

ШКІРА ГІПЕРЕЛАСТИЧНА – шкіра, яка внаслі-
док вродженого дефекту сполучної тканини характери-
зується надмірною розтяжністю.

ШКІРА ГОЛОВИ СКЛАДЧАСТА – див.: Пахі-
дермія складчаста.

ШКІРА ГУСЯЧА – розвиток на шкірі конусоподіб-
но піднятих волосяних фолі кулів внаслідок скорочення 
м’язів, що піднімають волосся.

ШКІРА ЖИРНА – шкіра при гіперфункції сальних 
залоз, яка, як правило, спостерігається в ділянці носог-
убних складок, крил носа, на грудях і спині; характери-
зується блискучою маслянистою поверхнею.

ШКІРА МОРЯКА – див.: Шкіра шиї ромбоподіб-
на.

ШИЯ СЕЛЯНИНА – див.: Шкіра шиї ромбоподіб-
на.

ШКІРА СТРОКАТА – див.: Вітиліґо.
ШКІРА СУХА – шкіра при гіпофункції сальних і 

потових залоз; характеризується сухістю, пониженою 
еластичністю, сіруватим кольором і незначним лущен-
ням.

ШКІРА ШИЇ РОМБОПОДІБНА – шкіра на задній 
поверхні шиї в літніх людей, які тривалий час працю-
вали в несприятливих метеоролоґічних умовах; харак-
теризується потовщенням з глибокими ромбоподібни-
ми складками.

ШКІРНА АНАФІЛАКСІЯ – місцева алерґічна ре-
акція негайного типу в шкірі, що штучно спричинюєть-
ся і проявляється обмеженим почервонінням та набря-
ком; розрізняють активну і пасивну Ш. а.

ШКІРНА ПЛАСТИКА – хірурґічна операція за-
міщення дефектів шкіри, що утворились після поранень, 
опіків або оперативних втручань.

ШКІРНИЙ АНАЛІЗАТОР – сукупність всіх струк-
тур ц. н. с. і периферійних сенсорних елементів, які 
пов’язані зі шкірою і слизовими оболонками.

ШКІРНИЙ РЕФЛЕКС – рефлекси, що спричиню-
ються подразненням рецепторів шкіри.

ШКІРНИЙ РІГ – безболісні, щільні рогові виступи 
над шкірою, конічної або кутової форми; довжина мо-
же досягати кількох сантиметрів; росте дуже повільно, 
інколи спонтанно відпадає; локалізується на волосистій 
частині голови, обличчі, рідкісніше на тулубі і кінців-
ках; характеризується різко вираженим вогнищевим гі-
перкератозом; маліґнізується дуже рідкісно.

ШКІРНО-ВІСЦЕРАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – вісце-
ральний рефлекс, що виникає при подразненні рецеп-
торів шкіри.

ШКІРНО-ГОЛОВНІ ЩИПЦІ – акушерська опера-
ція, яка застосовується для стимуляції пологової діяль-
ності шляхом постійного потягування плода щипцями 
за шкіру головки; застосовується при стій кій слабкості 
пологової діяльності, яка не піддається впливові меди-
каментозної терапії, та кровотечі при неповному пе ред-
лежанні плаценти, яке не зупиняється після виливання 
навколоплідних вод.

ШКІРНО-ҐАЛЬВАНІЧНА РЕАКЦІЯ – зміна різ-
ниці потенціалів і зниження електричного опору між 
двома ділянками поверхні шкіри, що виникає при різних 
подразненнях, які спричинюють емоційне збудження.

ШКІРНО-ҐАЛЬВАНІЧНИЙ РЕФЛЕКС – див.: 
Шкірно-ґальванічна реакція.

ШКІРНО-М’ЯЗОВИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні рецепторів шкіри спо стерігається зміна тонусу 
м’язів або їх скорочення.

ШКІРНО-СЕРЦЕВИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні рецепторів шкіри спо стерігається зміна будь-яких 
параметрів серцевої діяльності.

ШКІРНО-СЛИЗОВИЙ РЕФЛЕКС – при подраз-
ненні рецепторів шкіри спо стерігається зміна секретор-
ної і (або) всмоктувальної діяльності слизових оболо-
нок.

 ШИЯ КРИЛОПОДІБНА – ШКІРНО-СЛИЗОВИЙ РЕФЛЕКС



1159

ШКІРНО-СЛИЗОВО-КИШКОВИЙ СИНДРОМ – 
див.: Деґоса синдром.

ШКІРНО-НАРИВНІ ОТРУЮЮЧІ РЕЧОВИНИ – 
група отруюючих речовин, що спричинюють на місці 
контакту з ними запальні процеси на шкірі і слизових 
оболонках, а при проникненні в орґанізм – явища за-
гального отруєння; до Ш.-н. о. р. належать сірчистий 
іприт, азотистий іприт і люїзит.

ШКОДИ (J. ŠKODA) СИМПТОМ – зумовлений 
вікарною емфіземою нестиснутих ділянок легені тим-
панічний перкуторний звук над ділянкою, що розміщена 
вище зони перкуторної тупості, яка є проявом масивно-
го ексудативного плевриту або крупозної пневмонії.

ШКОДИ (J. ŠKODA) ТИМПАНІТ – див.: Шкоди 
симптом.

ШЛАНҐЕ (H. SCHLANGE) СИМПТОМ – при вис-
луховуванні живота від значається повна тиша внаслідок 
відсутності перистальтики; ознака паралічу кишечни-
ку.

ШЛАТТЕРА (C. SCHLATTER) ХВОРО БА – див.: 
Осґуда – Шлаттера синдром.

ШЛЕЗІНҐЕРА (H. SCHLESINGER) СИМПТОМ – 
дослідник піднімає витягнуту ногу хворого, що лежить 
на спині; через 1–2 хвилини з’являються парестезії в ді-
лянці ступні і тетанічна судома; озна ка тетанії.

ШЛЕЗІНҐЕРА – ПУЛА (H. SCHLE SINGER – E. H. 
POOL) СИМПТОМ – див.: Шлезінґера симптом.

ШЛІТТЛЕРА (SCHLITTLER) СИМПТОМ – ви-
никнення або підсилення болю при натискуванні на гор-
тань; ознака чужорідного тіла стравоходу.

ШЛУНКОВЕ ЛОЖЕ – частина черевної порожни-
ни, в якій розміщений шлунок.

ШЛУНКОВИЙ СІК – продукт діяльності шлун-
кових залоз та покривного епітелію слизової оболонки 
шлунка. До складу Ш. с. входять соляна кислота, фер-
менти, мінеральні речовини, вода, особливі фізіолоґіч-
но активні речовини та слиз. Ш. с. має кислу реакцію. 
Добова кількість Ш. с. біля 2 л.

ШЛУНКОВО-КИШКОВА КРОВОТЕЧА – кро-
вотеча з орґанів шлунково-кишкового тракту; клініч-
но проявляється симптомами гострої чи хронічної кро-
вовтрати, кривавим блюванням, дьогтеподібним випо-
рожненням.

ШЛУНКОВО-СЕРЦЕВИЙ СИНДРОМ – див.: 
Ґастрокардіальний синдром.

ШЛУНОК (VENTRICULUS) – орґан травної сис-
теми, розміщений між стравоходом та дванадцятипа-
лою кишкою. Ш. ділиться на 4 частини: кардіальну 
(cardia; pars cardiaca), прилягаючу до входу; воротарну 
(pars pylorica), або пілоричну, прилягаючу до виходу; 
тіло Ш. (corpus gastricum) – середня частина, що роз-
міщена між згаданими вище частинами; дно Ш. (fundus 
gastricus), розміщене догори та вліво від кардіальної час-
тини. Основними функціями Ш. є: хімічна та фізична 
обробка їжі, яка надходить із ротової порожнини; депо-
нування хімусу і його поступова евакуація в кишечник. 
Він також бере участь у проміжному обміні речовин, 
екскретуючи продукти метаболізму, у тому числі про-

дукти білкового обміну, які після їх гідролізу утилізу-
ються орґанізмом. Значну роль відіграє Ш. у гемопо-
езі, у водно-сольовому обміні та підтримці постій ності 
рН крові.

ШЛУНОК ДВОПОРОЖНИННИЙ – шлунок, що 
внаслідок рубцевого або пухлинного процесу, різко зву-
жений в середньому відділі; на рентґеноґрамі має форму 
пісочного годинника.

ШЛУНОК ПОДВІЙНИЙ – аномалія розвитку у 
вигляді порожнистого утворення, що має форму кісти, 
дивертикула, трубки; може бути ізольованим, або сполу-
чатися з основним шлунком чи дванадцятипалою киш-
кою. У виключно рідкісних випадках додаткові утво-
рення не зв’язані зі стінкою шлунка і розміщені на від-
далі від нього.

ШЛУНОК ПОДРАЗНЕНИЙ – різке підсилення пе-
ристальтики та пришвидшення випорожнення шлунка 
після введення контрастної речовини при рентґенолоґіч-
ному дослідженні.

ШЛУНОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (VENTRI-
CULI CEREBRI) – порожнини головного мозку, що 
вистелені епен ди мою і являються місцем утворення та 
вмістилищем цереброспінальної рідини, а також части-
ною лікворопровідних шляхів; розрізняють 4 шлуночки: 
бокові шлуночки (перший та другий), третій шлуночок 
і четвертий шлуночок.

ШЛУНОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ БОКОВІ 
(VENTRICULUS LATE RALIS) – Ш., розміщені в пів-
кулях великого мозку. Вони складаються з центральної 
частини, яка розміщена в тім’яній частці, і трьох відрос-
тків, що відходять від неї – рогів. Передній ріг міститься 
в лобній частці, задній ріг – у потиличній частці, нижній 
ріг – у скроневій частці. Бокові шлуночки замкнуті з усіх 
боків, за винятком міжшлуночкового (монройового) от-
вору, через який бокові шлуночки сполучаються з третім 
шлуночком і опосередковано через нього між собою.

ШЛУНОЧОК ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТРЕТІЙ 
(VENTRICULUS TERTIUS) – непарна порожнина, що 
має щілинопо дібну форму; розміщений у проміжному 
мозку посередині між медіальними поверхнями тала-
мусів та гіпоталамусом.

ШЛУНОЧОК ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЧЕТВЕР-
ТИЙ (VENTRICULUS QUAR TUS) – непарна порож-
нина, розміщена між довгастим мозком, мостом та мо-
зочком.

ШЛУНОЧОК ГОРТАННИЙ – парне заглиблення 
слизової оболонки ґортані між переддверною та голо-
совою складками.

ШЛУНОЧОК СЕРЦЯ ЛІВИЙ (VENTRICULUS 
SINISTER) – відділ серця, що отримує кров із лівого 
передсерця та нагнітає її в аорту.

ШЛУНОЧОК СЕРЦЯ ПРАВИЙ (VENTRICULUS 
DEXTER) – відділ серця, що отримує кров із правого 
передсердя та нагнітає її в легеневий стовбур.

ШЛЮБ – родинний союз, співжиття чоловіка та 
жінки за взаємною згодою; різні психолоґічні типи лю-
дей вступаючи до Ш., можуть утворювати наступні ти-
пи стосунків: 1) стосунки доповнення, які є найсприят-
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ливішими для Ш.; кожен із подружжя потребує допов-
нення тих психолоґічних ознак, яких йому не вистачає; 
доповнення відбувається за ознаками, що об’єднуючись, 
утворюють єдине ціле – діаду; 2) стосунки активізації; 
це стосунки екстра- або двох інтравертів; 3) дзеркаль-
ні стосунки, які є несприятливими для Ш., бо партнери 
увесь час намагаються кориґувати один одного, вказу-
ють на помилки; ці стосунки цінні тим, що дозволяють 
кожному бачити 50% навколишнього світу з двох про-
тилежних точок зору; дзеркальні стосунки починають-
ся взаємним захопленням, визнанням, а закінчуються 
розривом і нерозумінням; 4) тотожні стосунки, які ха-
рактеризуються тим, що, дивлячись на іншу людину, її 
партнер бачить себе збоку; вони сприятливі для пере-
давання досвіду, під час навчання; 5) стосунки напівдо-
повнення; партнери доповнюють один одного лише за 
деякими функціями; зближення і взаємодія, як правило, 
завершується розходженням; частіше вони бувають між 
друзями та співробітниками; 6) стосунки повної проти-
лежності несприятливі для Ш.; 7) стосунки квазитотож-
ності виникають між екстра- і інтровертом; інтереси їх, 
на перший погляд, подібні, але під час близького спілку-
вання виявляється, що вони не доповнюють один одно-
го; 8) стосунки супер ЕГО (передсвідомість за З. Фрей-
дом); кожен бачить у іншому ті риси, які б він хотів 
розвинути в себе; на цьому формується повага та взає-
мопідтримка; для Ш. такий вид стосунків сприятливий; 
9) ділові стосунки; партнери досить добре розуміють 
один одного, із задоволенням спілкуються, але мають 
різні цілі; 10) міражні стосунки сприятливі для спіль-
ного відпочинку; інтереси, думки іншого сприймають-
ся невиразно, що спричинює слабке взаєморозуміння, 
втрату спільних інтересів; 11) стосунки конфлікту дуже 
несприятливі для Ш., оскільки кожен партнер вважає, 
що це йому роблять всупереч його волі; 12) стосунки 
соціального замовлення; вони дружні, приємні, але не 
більше; 13) стосунки соціального контролю; оманливі, 
асиметричні, небезпечні для Ш. стосунки; 14) родинні 
стосунки; партнери часто схожі між собою, мають спіль-
ні інтереси і на словах чудово розуміють один одного, 
проте у повсякденному житті чинять у протилежному 
напрямку, часто дивуючи один одного своїми діями.

ШМІДА (SCHMID) СИНДРОМ – спадковий ме-
тафізарний ендохондральний дизостоз; захворювання 
проявляється на 2-му році життя помітною затримкою 
росту внаслідок патолоґічних змін переважно в метафі-
зах довгих трубчастих кісток; спостерігається «качина 
хо да», поперековий лордоз; з’являється і наростає ва-
русна деформація гомілок.

ШМІДЕНА (V. SCHMIEDEN) СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс часткового або повного випадіння сли-
зової оболонки шлунка в дванадцятипалу кишку: напа-
доподібний біль і відчуття наповнення в епіґастральній 
ділянці; здуття живота, нудота, блювання.

ШМІДТА (R. SCHMIDT) СИМПТОМ – у фазі гли-
бокого вдиху спостерігається посмикування під грудь-
ми на боці ураження; ознака початкової стадії діафраґ-
мального плевриту.

ШМІДТА (A. SCHMIDT) СИНДРОМ (1) – буль-
барний альтернуючий синдром; складається із симпто-
мів ураження язико-глоткового, блукаючого і додатко-
вого нервів.

ШМІДТА (A. SCHMIDT) СИНДРОМ (2) – поєд-
нання недостатності щитопо дібної залози і кори над-
ниркових залоз.

ШМІНКЕ (A. SCHMINCKE) ПУХЛИНА – злоя-
кісна пухлина миґдаликів, яка складається із структур 
плоскоклітинного раку без зроговіння або недиферен-
ційованого раку, в якому поряд з пухлинними елемен-
тами міститься велика кіль кість лімфоцитів; описані та-
кож випадки Ш. п. з локалізацією в інших орґанах (ле-
гені).

ШМІНКЕ (A. SCHMINCKE) САРКОМА – див.: 
Шмінке пухлина.

ШМІНКЕ (A. SCHMINCKE) СИНДРОМ – див.: 
Сіппла синдром.

ШМІТТА (H. G. SCHMITT) СИНДРОМ – про-
фесійне травматичне пошкодження хребта, що може 
спостерігатися в землекопів; Ш. с. зумовлений посту-
повим розвитком зони дистрофії в ділянці основ остис-
тих відростків нижніх шийних і верхніх грудних хреб-
ців; перші симптоми з’являються після кількох тижнів 
після початку роботи; спостерігається відчуття втоми в 
ділянці хребта, псевдоревматичний або псевдокорінце-
вий біль у потилиці, шиї і міжлопатковій ділянці; з ча-
сом, внаслідок відриву остистих від ростків, може рап-
тово з’явитися біль, що підсилюється при рухах .

ШМОРЛЯ (CH. G. SCHMORL) ВУЗЛИКИ – гри-
жоподібні випинання пульпозного ядра міжхребцево-
го диска, спрямовані в губчасту речовину тіл хребців, 
у деяких випадках – у хребтовий канал; розрив плас-
тинки гіалінового хряща з наступним випадінням пуль-
позного ядра міжхребцевого диска може відбуватися 
при викривленнях, компресійних переломах хребта, 
розривах міжхребцевих фіброзних кілець, а також при 
патолоґіч них процесах у тілах хребців; певну роль відіг-
рають також процеси фізіолоґічної резорбції хрящової 
частини міжхребтового диска.

ШМОРЛЯ (CH. G. SCHMORL) ВУЗЛИКИ ХРЯ-
ЩОВІ – див.: Шморля вузлики.

ШМОРЛЯ (CH. G. SCHMORL) ГРИЖА – див.: 
Шморля вузлики.

ШМОРЛЯ (CH. G. SCHMORL) ХВОРОБА – див.: 
Шейєрмана – Мау хвороба.

ШНЕЙДЕРА (K. SCHNEIDER) ПЕРВИННЕ МА-
РЕННЯ СТАВЛЕННЯ – тематичне марення ставлення 
без галюцинацій; протягом тривалого часу може бути 
єдиним проявом психозу.

ШНЕЙДЕРА (K. SCHNEIDER) ПСИХОЗИ СО-
МАТИЧНО ЗУМОВЛЕНІ – психози, що виникають 
при орґанічних ураженнях ц. н. с., інтоксикаціях, хво-
робах внутрішніх орґанів; проявляються при гострому 
перебігу переважно екзоґенними типами реакцій, а при 
хронічному – зниженням рівня особи аж до слабоумс-
тва, проявами, що нагадують маніакально-депресивний 
психоз, шизофренію.
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ШНЕЙДЕРА (K. SCHNEIDER) СИМП ТОМИ 
ДРУГОГО РАНГУ – симптоми, які мають другорядне 
або відносне значення для діаґностики шизофренії.

ШНЕЙДЕРА (K. SCHNEIDER) СИМП ТОМИ 
ПЕРШОГО РАНГУ – симптоми, які мають першоряд-
не значення для діаґностики шизофренії, хоча і не пато-
ґномонічні для неї.

ШНІДЕРА (W. SCHNYDER) ДЕҐЕНЕРАЦІЯ РО-
ГІВКИ – спадкова (успадкування за аутосомно-домінан-
тним типом) хвороба, яка проявляється дископодібними 
помутніннями в центрі рогівки.

ШНІТЦЛЕРА (J. SCHNITZLER) МЕТАСТАЗ – 
метастаз раку, розміщений між прямою кишкою і сечо-
вим міхуром (або маткою); ознака раку шлунково-киш-
кового тракту.

ШНУРА СИМПТОМ – 1) різке звуження рен-
тґенівської тіні товстої кишки при туберкульозному ура-
женні; 2) різке звуження рентґенівської тіні ділянки клу-
бової кишки при термінальному ілеїті.

ШОБА (SCHOB) ХВОРОБА – атрофія половини 
головного мозку, головним чином, внаслідок зменшен-
ня третього шару кори півкулі великого мозку; клінічно 
проявляється психічним недорозвитком і епілепсією.

ШОБЕРА (P. SCHOBER) СИМПТОМ – лікар кладе 
І палець на S1 хребець, а ІІ палець тієї ж руки – на остис-
тий відросток одного з поперекових хребців; якщо здоро-
ва людина при цьому нахиляється вперед, то відстань між 
обома пальцями збільшується; при малорухомості хребта 
відстань не змінюється; ознака малорухомості хребта.

ШОВ СУДИННИЙ – хірурґічний шов, який накла-
дається на стінку судини.

ШОВ ХІРУРҐІЧНИЙ – з’єднання тканин і країв 
рани за допомогою хірурґічних інструментів і шовно-
го матеріалу.

ШОВ ЧЕРЕПНИЙ – фіброзне сполучення приля-
гаючих країв кісток черепа.

ШОВКОВИЦЯ БІЛА (MORUS ALBA L.) – 
дерев’янистий кущ заввишки 5–15 м, з листками сер-
цеподібної форми і зеленувато-білими плодами, дуже 
солодкими на смак. Плоди нагадують ягоди білої мали-
ни. Цвіте Ш. б. у травні-червні. Дія: антисептична, про-
тизапальна, гемопоетична, сприяє виділенню поту, від-
харкувальна, сечогінна, жовчогінна, послаблююча.

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ – назва матеріалів, що за-
стосовуються для накладення хірурґічних швів або 
перев’язування судин.

ШОК – патолоґічний процес, що виникає внаслідок 
розладів нейроґуморальної реґуляції, спричинених екс-
тремальними впливами, і характеризується різким змен-
шенням кровопостачання тканин, що є непропорційним 
рівню обмінних процесів, гіпоксією та пригніченням 
функцій орґанізму; у найбільш типовій фазі – торпідній, 
Ш. проявляється емо ційною загальмованістю, гіподина-
мією, гіпорефлексією, гіпотермією, артеріальною гіпо-
тензією, тахікардією, диспное, оліґурією та ін.

Ш. АФЕКТИВНИЙ – див.: Шок психічний.
Ш. АЦЕТИЛХОЛІНОВИЙ – Ш., що виникає при 

внутрішньовенному введенні бромацетилхоліну з ме-

тою лікування шизофренії; характеризується коротко-
часною втратою свідомості (без судом), зміною часто-
ти серцевих скорочень і дихання, а також веґетативни-
ми зрушеннями.

Ш. ГІПОВОЛЕМІЧНИЙ – Ш., зумов лений зни-
женням об’єму циркулюючої крові; найчастотнішою 
причиною Ш. г. є гостра кровотеча; зменшення об’єму 
циркулюючої крові (абсолютне або відносне) призво-
дить до недостатнього наповнення шлуночків серця і 
зниження ударного об’єму, що у свою чергу призводить 
до зниження серцевого викиду, якщо не компенсуєть-
ся почастішанням пульсу; Ш. г. може супроводжувати 
втрату також і інших рідин орґанізму; можливий також 
розвиток Ш. г. при недостатньому вживанні рідини.

Ш. ГІПОВОЛЕМІЧНИЙ ВІДНОСНИЙ – па-
толоґічний стан, що характеризується нормальним 
об’ємом циркулюючої крові, але який недостатній для 
адекватного заповнення шлуночків; спостерігається при 
поширеній дилатації вен і/або артеріол; якщо серцевий 
викид не збільшується відповідно зменшенню судинно-
го опору, то розвивається артеріальна гіпотензія, і при 
падінні артеріального тиску нижче критичного рівня 
кровопостачання життєво важливих центрів стає недо-
статнім; ступінь гіпотензії, що необхідна для розвитку 
синдрому Ш., коливається і часто залежить від наявної 
судинної патолоґії.

Ш. ҐРАВІТАЦІЙНИЙ (у спортивній медицині) – 
сукупність функціональних розладів, що виникають в 
орґанізмі бігуна після різкої зупинки бігу; Ш. г. прояв-
ляється тахікардією, нудотою, пітливістю, зблідненням, 
інколи непритомністю.

Ш. ЕМОЦІЙНИЙ – див.: Шок психіч ний.
Ш. ІНСУЛІНОВИЙ – Ш., який виникає при прове-

денні інсулінової терапії психічно хворим; характери-
зується проявами гіпоґлікемії.

Ш. КАРДІОҐЕННИЙ – Ш., який виникає внаслідок 
відносного або абсолютного падіння серцевого викиду, 
зумовленого не зменшенням об’єму циркулюючої крові, 
а іншими факторами; причиною Ш. к. може стати цілий 
ряд механізмів; до них належать механічна перешкода 
для наповнення шлуночків або зміна переднавантажен-
ня (наприклад, напружений пневмоторакс, тампонада 
серця), перешкода випорожненню шлуночків, збільшен-
ня переднавантаження (наприклад, емболія легеневої 
артерії, порушення функції протезу клапана), надмірне 
звуження артеріол малого або великого кола, знижен-
ня скорочувальності міокарда (наприклад, ішемія або 
інфаркт міокарда, міокардит, вплив деяких лікарських 
засобів), порушення серцевого ритму (тахікардія, бра-
дикардія та ін.), необхідність у перекачуванні великого 
об’єму крові (наприклад, гостра аортальна або мітраль-
на регурґітація, розрив міжшлуночкової перегородки).

Ш. ПСИХІЧНИЙ – Ш., який виникає при раптових 
обставинах чи ситуаціях, що загрожують життю; харак-
теризується реактивним психозом, що проявляється у 
формі або безладного рухового збудження або ступора.

Ш. СЕПТИЧНИЙ – Ш., який у більшості випадків 
викликається внут рішньолікарняними штамами ґрам-
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неґативних паличок і розвивається, як правило, при ос-
лабленій імунній системі та хронічних захворюваннях; 
розвитку Ш. с. сприяють цукровий діабет, цироз печін-
ки, лейкопенічні стани, особливо на фоні новоутворів 
або лікування цитостатичними препаратами; перенесені 
інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту, 
сечових та жовчних шляхів, використання медичних 
інструментів, які порушують цілісність шкіри, вклю-
чаючи катетери, дренажні трубки та ін.; попереднє лі-
кування антибіотиками або кортико стероїдами; штучна 
вентиляція легень, інтубація і т. ін.; інфекційний аґент, 
потрапивши в орґанізм, викликає складні імунолоґічні 
реакції, які спричинюються вивільненням бактерійних 
токсинів; певну роль відіграють також різні медіатори, 
включаючи фактор некрозу пухлин, лейкотрієни, ліпоок-
сиґеназу, гістамін, брадикінін, серотонін, інтерлейкін-2, 
а також ліпідну фракцію ліпополісахаридів, які вивіль-
няються із клітинної стінки ґрамнеґативних ентеробак-
терій; клінічно характеризується гострою циркулятор-
ною недостатністю, як правило, з гіпотензією; внаслідок 
цього розвиваються множинні ураження орґанів; най-
частіше спостерігаються респіраторний дистрес-синд-
ром дорослих і гостра ниркова недостатність.

ШОК СПІНАЛЬНИЙ – Ш., який виникає при 
пошкодженні спинного мозку; характеризується тимча-
совим падінням збудливості нервових центрів, які роз-
міщені нижче рівня пошкодження, що проявляється пос-
лабленням відповідних спинномозкових рефлексів.

Ш. ТОКСИЧНИЙ – різновид септичного Ш., який 
спричинюється стафілококовими токсинами; май-
же у всіх хворих виявляється інфікованість штамами 
Staphylococcus aureus фаґогрупи 1, які продукують екзо-
токсин; вважається, що Ш. т. завжди зумовлений токси-
ном, який отримав назву «токсин-1 синдрому токсично-
го шоку»; часто Ш. т. спостерігається в жінок від 13 до 
52 років, і майже завжди виявляється зв’язок з менс-
труацією і використанням піхвових тампонів; клінічно 
характеризується раптовим початком, гарячкою (тем-
пература 39–40,5°), головним болем, біллю в горлі, не-
гнійним кон’юнктивітом, глибокою загальмованістю, 
сплутаністю свідомості без вогнищевих невролоґічних 
симптомів, блюванням, профузним водянистим проно-
сом та дифузною еритродермією, що нагадує сонячний 
опік; Ш. т. може швидко (протягом 48 год.) проґресува-
ти з розвитком ортостатичної гіпотензії та втрати сві-
домості; на 3–7 добу від початку захворювання спос-
терігається десквамація шкіри, що призводить до злу-
щування епідермісу, особливо на долонях і підошвах; 
звичайно уражаються й інші орґани; може розвиватися 
негемолітична анемія, помірний лейкоцитоз, порушен-
ня кровопостачання кінцівок, яке може поєднуватися з 
глибокою гіпотензією; дисфункція нирок, печінки, ура-
ження серцево-судинної і легеневої систем; летальність 
становить 8–15 відсотків.

Ш. ТОНКОКИШКОВИЙ – Ш., який виникає при 
ентериті; проявляється частими позивами до дефекації, 
значним проносом з запамороченням, тремтінням рук, 
інколи – розвитком колапсу.

Ш. ЦИТРАТНИЙ – Ш., який виникає при перели-
ванні великих кількостей цитратної крові, що зумовлює 
порушення кислотно-лужної рівноваґи; проявляється 
зниженням артеріального тиску, задишкою, тахікардією 
і болями в серці.

ШОКОВИЙ ОРҐАН – орґан, первинне ураження 
якого стало причиною розвитку шоку або орґан, ура-
ження якого є вибірковим чи провідним у клініко-ана-
томічній картині шоку.

«ШОКУ ТОКСИЧНОГО» СИНДРОМ – синдром, 
який характеризується високою температурою, блюван-
ням, проносом, потьмаренням свідомості та шкірним 
висипом, здатний швидко проґресувати до тяжкого не-
зворотного шоку.

ШОЛОМА СИМПТОМ – відчуття стискування го-
лови металічним шоломом або обручем; ознака неврас-
тенії.

ШОЛЬЦА – БІЛЬШОВСЬКОГО (W. SCHOLZ – 
M. BIELSCHOWSKY) ХВОРОБА – форма хвороби 
Шоба, яка проявляється у віці 8–11 років; характери-
зується повільним проґресуючим перебігом, деменцією, 
кірковою глухотою, парезами черепних нервів, цент-
ральними паралічами, розладами артикуляції, хорео-
атетозом, зниженням гостроти зору.

ШОЛЬЦА – ВАН БОҐАРТА (W. SCHOLZ – 
L. VAN BOGAERT) ХВОРОБА – форма хвороби Шо-
ба, яка проявляється у віці 2–4 роки; характеризується 
епілептичними нападами, псевдобульбарними розлада-
ми, спастичними парезами і децеребраційною риґідніс-
тю в кінцевій стадії хвороби.

ШОНА (J. D. SHONE) СИНДРОМ – комплекс 
вроджених серцево-судинних аномалій: парашутоподіб-
ні мітральні клапани (хорди обох стулок з’єднані в один 
тяж, який прикріплюється тільки до одного сосочкового 
м’яза); внаслідок утворення гіпертрофованого надкла-
панного кільця в лівому передсерді звужується вхід у 
лівий шлуночок; стеноз початкової частини аорти, ко-
арктація аорти.

ШОРА (Г. В. ШОР) СПОСІБ РОЗТИНУ ТРУПА – 
спосіб розтину трупа, при якому внутрішні орґани витя-
гують одним комплексом.

ШОСТА ХВОРОБА – див.: Екзантема раптова.
ШОСЬЄ (F. CHAUSSIER) СИМПТОМ – біль під 

грудьми; можлива ознака загрожуючої еклампсії.
ШОУ – РІДА (SHAW – READE) СИНД РОМ – про-

ґресуючі ґенералізовані розлади розвитку кісток у під-
літків: фраґментація кісток таза, зморщування тіл хреб-
ців, множинні переломи; з часом можлива спонтанна 
ремісія із заживленням переломів.

ШОФФАРА (A. E. CHAUFFARD) ТРИКУТНИК – 
див.: Шоффара – Ріве зона.

ШОФФАРА – ЛЕРІША (A.E. CHA UFFARD – R. LE -
RICHE) ФОРМА РАКУ – клінічна форма раку тіла і 
хвоста підшлункової залози, яка характеризується силь-
ними болями, тяжкою кахексією і різко вираженою слаб-
кістю.

ШОФФАРА – РІВЕ (A.E. CHA UFFARD) ЗОНА – 
ділянка передньої стінки живота, болючість в якій ха-
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рактерна для панкреатиту; Ш.- Р. з. обмежена горизон-
тальною лінією, проведеною на 6 см вище пупка, се-
рединною лінією тіла та лінією, проведеною від пупка 
вправо вгору під кутом 45°.

ШПАНЛАНҐА – ТАППЕЙНЕРА (H. SPANLANG – 
J. TAPPEINER) СИНДРОМ – різновид спадкового до-
лонно-підошовного кератозу: дифузне зроговіння підо-
шов, кератоз з круглим лійкуватим зроговінням на доло-
нях;  кератит; плішивість; виражений гіперґідроз.

ШПІҐЛЕРА (E. SPIEGLER) ПУХЛИНА – див.: 
Циліндрома шкіри.

ШПІҐЛЕРА – ФЕНДТА (E. SPIEG LER – H. FENDT) 
ПСЕВДОЛІМФОМА – див.: Лімфоцитома шкіри.

ШПІҐЛЕРА – ФЕНДТА (E. SPIEG LER– H. FENDT) 
САРКОЇД – див.: Лімфоцитома шкіри.

ШПІЛЬМЕЙЄРА – ФОҐТА (W. SPIEL  MEYER – 
H. VOGT) ХВОРОБА – амавротична ідіотія, що про-
являється у віці 6–10 років зниженням інтелекту, пору-
шенням пам’яті, вираженими веґетативно-ендокринни-
ми порушеннями, непостійними руховими розладами, 
піґментним ретинітом, в’ялістю.

ШПІЛЬМЕЙЄРА – ФОҐТА – БАТТЕНА (W. SPIEL-
MEYER – H. VOGT – F. U. BATTEN) ФОРМА АМАВ-
РОТИЧНОЇ ІДІОТІЇ – див.: Шпільмейєра – Фоґта хво-
роба.

ШПОРА ҐАСТРОЕНТЕРОАНАСТОМОЗУ – ус-
кладнення ґастроентеро стомії у вигляді складки киш-
кової стінки, протилежної ґастроентероанастомозу, яка 
вклинюється в нього і розділяє на дві частини.

ШПОРА КІСТКОВА – шипоподібне розростання 
кісткової тканини на поверхні кісток.

ШПОРА П’ЯТКОВА – розростання кісткової ткани-
ни на нижній або задній поверхні п’яткової кістки.

ШПОРА ТРАХЕЇ – ускладнення трахео стомії у виг-
ляді утворення поздовжнього валика на стінці трахеї, 
протилежній трахеостомі.

ШПОРИ П’ЯТКОВОЇ СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, що спостерігається при виникненні екзостозу із 
внутрішньо го, навантаженого вагою горба п’яткової кіс-
тки; клінічно проявляється болями вздовж внутрішнього 
краю підошовної фасції.

ШПОРИ СИМПТОМ – див.: Губи симп том.
ШПРАНҐЕРА – ВІДЕМАНА (J. SPRAN  GER – H.-

R. WIE DEMANN) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
(успадкування за аутосомно-домінантним типом) ано-
малій скелета, які виявляються відразу ж після народ-
ження: платиспондилія та інші аномалії хребців, дисп-
лазія проксимальних епіфізів довгих трубчастих кісток; 
диспропорційно низький зріст; аномалії очей; у зрілому 
і літньому віці в уражених частинах скелета розвива-
ються остеоартрози.

ШПРЕНҐЕЛЯ (O. K. SPRENGEL) ДЕФОРМА-
ЦІЯ – див.: Шпренґеля хвороба.

ШПРЕНҐЕЛЯ (O. K. SPRENGEL) ХВОРОБА – 
вада розвитку опорно-рухового апарату, яка характери-
зується тим, що одна з лопаток розміщена вище іншої на 
6–8 см, зменшена в розмірах, деформована і повернута 
навколо саґітальної осі; при цьому нижній кут лопат-

ки наближається до хребта, латеральний край нахиле-
ний донизу, верхній кут розміщений на боковій поверхні 
шиї, що викликає асиметрію надпліч: на боці деформа-
ції надпліччя розміщено вище, ніж на здоровому боці.

ШПРИЦИ – інструменти для дозованого введення в 
тканини орґанізму рідких лікарських речовин, відсмок-
тування ексудатів та інших рідин, а також для проми-
вання порожнин.

ШПРІНЦА– ДАБІНА (H. SPRINZ – I. N. DUBIN) 
СИНДРОМ – див.: Дабіна – Джонсона синдром.

ШПРІНЦА– НЕЛЬСОНА (H. SPRINZ – R. S. NEL-
SON) СИНДРОМ – див.: Дабіна – Джонсона синдром.

ШРЕДЕРА (K. SCHROEDER) СИМПТОМ – піс-
ля відділення плаценти матка скорочується і її верхній 
полюс дещо піднімається; якщо матка м’яка і зберігає 
круглу форму, то плацента ще не відділилась; ознака 
відділення плаценти.

ШРЕДЕРА (H. A. SCHROEDER) СИНДРОМ – ар-
теріальна гіпертензія неясного походження у хворих з 
гормональною дисфункцією: ожиріння, що швидко роз-
вивається; гіпертензія, крововиливи в очне дно, лобний 
гіперостоз, гірсутизм; діабетична цукрова крива, пони-
жений вміст хлориду натрію в поті.

ШРЕДЕРА (P. SCHRЦDER) ФАНТАСТИЧНИЙ 
ГАЛЮЦИНОЗ – галюциноз, що характеризується пе-
реважанням ентероцептивних галюцинацій фантастич-
ного змісту.

ШТАРҐАРДТА (K. B. STARGARDT) СИНДРОМ – 
спадкова (успадкування за аутосомно-рецесивним ти-
пом) ювенільна деґенерація жовтої плями; у ранньому 
дитинстві розвивається атрофія зорового нерва, вогни-
щева деґенерація сітківки в ділянці жовтої плями, що 
ви кликає постійне погіршення зору, розвиток дисхрома-
топсії, центральних скотом; часто спостерігається ани-
ридія, аль бінізм, оліґофренія.

ШТАМ ПУХЛИННИЙ – тканина перевиваючої 
пухлини після численних  її трансплантацій експери-
ментальним тваринам; характеризується пос тійністю 
морфолоґічних і фізіолоґічних влас тивостей при наступ-
них транс планта ціях.

ШТАМИ (в мікробіолоґії) – культури мікробів, які 
виділені з певного джерела та ідентифіковані за тестами 
сучасної класифікації; розрізняють еталонні, епідемічні, 
атипові, атенуїрувані (послаблені) і вірулентні Ш.

ШТАНЦМАРКА – відбиток контура дульного зрі-
зу зброї на шкірі навколо вхідного отвору вогнепальної 
рани; ознака пострілу впритул.

ШТАРҐАРДТА (K. B. STARGARDT) ДЕҐЕНЕРА-
ЦІЯ ЖОВТОЇ ПЛЯМИ – родинно-спадкова (успадку-
вання за аутосомно-рецесивним типом) двобічна деґене-
рація сітківки, що характеризується ураженням жовтої 
плями; розвивається у віці 8–15 років; клінічно прояв-
ляється зниженням гостроти зору, розвитком централь-
ної скотоми.

ШТАУБА (H. STAUB) ФЕНОМЕН – після введен-
ня ґлюкози при затяжній інсуліновій комі внаслідок під-
силеного виділення інсуліну спостерігається поглиблен-
ня гіпоґлікемії і погіршення стану хворого.
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ШТЕЙДЕЛЕ (R. STEIDELE) СИНДРОМ – симп-
томокомплекс вродженої відсутності дуги аорти в ново-
народжених; відразу ж після народження спостерігають-
ся задишка, неспокій, блідість, що змінюється ціанозом; 
виражена тахікардія; смерть протягом кількох годин або 
днів після народження.

ШТЕЙНА (J. F. STEIN) СИНДРОМ – див.: Штей-
на – Левенталя синдром.

ШТЕЙНА – ЛЕВЕНТАЛЯ (J.F. STEIN – M. L. LE-
VENTHAL) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що ха-
рактеризується двобічним збільшенням і склерокіс-
тозними змінами яєчників; проявляється порушення-
ми менструального циклу (поліменорея, оліґоменорея, 
аменорея, менометрораґія), безплід ністю, надмірним 
оволосінням, ожирінням; можуть спостерігатися веґе-
тосудинні, трофічні й обмінні розлади, інколи – розлади 
психіки у вигляді депресії, аґресивності.

ШТЕЙНЕРА (G. STEINER) СИМПТОМ – поєд-
нання шизофренії і спадкових аномалій: шизофренія, 
вроджений однобічний ґіґантизм окремих частин тіла 
(особливо лиця), мікроцефалія, дисплазія зубної емалі, 
гіподонтія, синдактилія, дистрофія нігтів і шкіри; амб-
ліопія, гемералопія.

ШТЕЙНЕРА – ЛОШБО (STEINER – LAUSH BA-
UGH) СИНДРОМ – симптомокомплекс, що розвиваєть-
ся внаслідок потрапляння великої кількості навколо-
плідних вод у венозну систему; розвивається при три-
валих, тяжких пологах у немолодих породіль або при 
переношеній вагітності; клінічну картину зумовлює 
легенева емболія і розвиток набряку легень – швидко 
наростає задишка, ціаноз, утруднене дихання, піниста 
мокрота, профузне потовиділення, непритомний стан, 
смерть.

ШТЕЙНЕРА – ФЕРНЕРА (L. STEI NER – H. VOER-
NER) СИНДРОМ – поєднаний розвиток точкових теле-
анґіектазій і еритеми лиця, що може спостерігатися при 
пухлинах внутрішніх орґанів.

ШТЕЙНЕРТА (H. STEINERT) СИНДРОМ – див.: 
Куршмана – Беттена – Штейнерта синдром.

ШТЕЙНМАННА (F. STEINMANN) СИМПТОМ – 
при зовнішній ротації гомілки, зігнутої під кутом, спос-
терігається підсилення болю; ознака пошкодження внут-
рішнього меніска.

ШТЕЙНХАУЗЕНА (W. STEIN HAUSEN) СКАПУ-
ЛОПЕРІОСТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС – див.: Лопатко-
вий рефлекс.

ШТЕККЕЛЯ (W. STOECKEL) СИНДРОМ – роз-
слаблення гладкої мускулатури і несправжнє розширен-
ня порожнистих орґанів під дією проґестерону під час 
вагітності.

ШТЕЛЬВАҐА (C. STELLWAG) СИМПТОМ – не-
повне, рідкісне моргання;  ознака тиреотоксикозу, пар-
кінсонізму.

ШТЕЛЬЦНЕРА (W. STЦLZNER) ВРОДЖЕНИЙ 
АКРОАНҐІОНЕВРОЗ – див.: Акроеритроз.

ШТЕНҐЕРА – ХІЛОВА (H.-H. STENGER – К. Л. ХИ-
ЛОВ) ФЕНОМЕН – при одночасній дії на обидва вуха 
двох тонів однакової висоти, але різної сили, людина, 

яка нормально чує, вказує локалізацію джерела на боці 
більш інтенсивного звуку.

ШТЕРА (PH. STÖHR) ФЕНОМЕН – фізіолоґічне 
явище, яке полягає у виході лімфоцитів із аденоїдної 
тканини ділянки зіва в травний тракт.

ШТЕРНА (K. STERN) СИМПТОМ – при подраз-
ненні шкіри долоні спостерігається поєднання хапальних 
рухів кисті з сосальними рухами губ; ознака ураження 
лобної частки великого мозку на протилежному боці.

ШТЕРНА (K. STERN) СИНДРОМ – двобічна си-
метрична атрофія зорового горба: тяжке слабоумство, 
швидко проґресує зникнення реакції зіниць на світло і 
конверґенцію; підвищені хапальні рефлекси і рефлек-
си губ.

ШТЕРНБЕРҐА (K. STERNBERG) КЛІТИНИ – 
типові («діаґностичні») клітини лімфоґранульоматозу. 
Ш. к. мають великі розміри, два овальних або округ-
лих ядра з невеликою виїмкою з одного боку. Ядра роз-
міщені часто поряд симетрично, що складає враження 
дзеркального їх відображення. Із всіх численних клі-
тинних елементів лімфоґранульо матозної тканини тіль-
ки клітини Штерн берґа, разом з клітинами Ходжкіна, є 
пухлинними.

ШТЕРНБЕРҐА (K. STERNBERG) ЛЕЙКОСАР-
КОМАТОЗ – стадія лейкемізації лімфосаркоми.

ШТЕРНБЕРҐА (А. Я. ШТЕРНБЕРГ) СИМПТОМ 
(1) – болючість по ходу брижі тонкої кишки; ознака ме-
заденіту.

ШТЕРНБЕРҐА (А. Я. ШТЕРНБЕРГ) СИМПТОМ 
(2) – болючість і незначна риґідність м’язів плечового 
пояса з одного боку; ранній симптом туберкульозу.

ШТЕРЦА (K. STERZ) СИНДРОМ – нейровеґе-
тативний симптомокомплекс, що спостерігається при 
атеросклерозі судин мозку, базальному енцефаліті, кон-
тузіях, інколи – при пухлинах проміжного мозку (діен-
цефальної ділянки); спо стерігається порушення заси-
нання, поганий сон або часткове безсоння, сонливість у 
денний час, різні веґетативні розлади; часто випадіння 
функцій окремих черепних нервів.

ШТЕФФЕНА (C. STEFFEN) РЕАКЦІЯ – імуно-
лоґічна реакція, що застосовується для виявлення ан-
титіл до ізоантиґенів клітин тканин; Ш. р. ґрунтується 
на тому, що аутоантитіла, сполучаючись з ізоантиґена-
ми клітин тканин, зберігають здатність зв’язувати ан-
тиґлобулін, що визначається за зменшенням титру ан-
тиґлобуліну.

ШТІДИ – ПЕЛЛЕҐРІНІ (A. STIEDA – A. PELLE-
GRINI) СИНДРОМ – кальцифікація м’яких тканин 
навколо медіального виростка стегнової кістки, що мо-
же ускладнювати травму колінного суглоба; при рен-
тґенолоґічному дослідженні спостерігається маленька, 
вузька, незначно вигнута кісткова тінь на внутрішньо-
му боці стегнової кістки, в місці переходу епіфіза в 
діафіз; клінічно проявляється болями і припуханням 
у ді лянці медіального виростка, що підсилюється при 
рухах.

ШТІЛЛЕРА (B. STILLER) СИНДРОМ – різновид 
аномалії конституції: високий зріст, довга шия, вузька 
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грудна клітка, флюктуюче Х ребро; слабкість сполучної 
системи (особливо зв’язок і сухожилків) з плоскоступ-
ністю, варикозним розширенням вен, грижами і т. ін.; 
гіпотонічна мускулатура, бліда шкіра, «крапельне» сер-
це, спланхноптоз.

ШТІЛЛІНҐА – ТЮРКА – ДУЕЙНА (J. STIL LING – 
S. TÜRK – A. DUANE) СИНДРОМ – вроджений па-
раліч прямих м’язів очного яблука, що клінічно прояв-
ляється різким порушенням його рухів і відтягненням 
ока дозаду.

ШТІРЛІНА (E. STIERLIN) СИМПТОМ – при рен-
тґенолоґічному дослідженні товстої кишки після перо-
рального прийому рентґеноконтрастної речовини спос-
терігається відсутність тіней сліпої і висхідної ободо-
вої кишок при наявності тіні заповнених рентґеноконт-
растною речовиною термінального від ділу клубової 
кишки та поперечної ободової кишки; ознака ураження 
ілеоцекальної зони.

ШТОДМЕЙСТЕРА (R. STODT MEISTER) АНО-
МАЛІЯ ЛЕЙКОЦИТІВ – спадкове захворювання 
крові, яке характеризується наявністю виключно круг-
лоядерних форм нейтрофільних ґранулоцитів з бухто-
подібною виїмкою і торочкуватістю ядра у вигляді ніж-
них хроматинових ниток, що виступають із нього в ци-
топлазму.

ШТОКА – ШПІЛЬМЕЙЄРА – ФОҐТА (W. STOCK – 
W. SPIELMEYER – H. VOGT) СИНДРОМ – спадкова 
(успадкування за аутосомно-рецесивним типом) юнаць-
ка форма амавротичної ідіотії; розвиток хвороби почи-
нається у віці 6–10 років; спостерігається різке знижен-
ня інтелекту, наростаючий спа стичний стан з екстра-
пірамідними симп томами; епілептиформні судоми, на 
пізніх стадіях – кахексія, спастична тетраплеґія; різко 
погіршується зір аж до сліпоти; очне дно – сіро-жовту-
ватий сосок зорового нерва з вузькими кровоносними 
судинами, зерниста піґментація по периферії; смерть на 
2–3-му десятилітті життя.

ШТОПОРА СИМПТОМ – див.: Ґвіста симптом.
ШТОПОРОПОДІБНИЙ СТРАВО ХІД – див.: Бар-

шоня – Тешендорфа синдром.
ШТОФЕРА (M. H. STAUFFER) СИНДРОМ – 

прояви порушення функції печінки у хворих з гіперне-
фроїдним раком; після видалення пухлини всі симпто-
ми зникають.

ШТРАНСЬКОГО – РИҐЕЙЛИ (E. STRANSKY – 
A. C. REGALA) СИНДРОМ – різновид спадкової ге-
молітичної анемії; з раннього дитинства – гемолітична 
анемія з жовтяницею, спленомеґалія; гіпохромна мікро-
цитарна анемія, еритробластоз, помірний ретикулоци-
тоз; у кістковому мозку помірний еритроцитоз; осмо-
тична резистентність еритроцитів нормальна або підви-
щена; уробіліноґенурія.

ШТРАССМАНА (P. F. STRASSMANN) СИМП-
ТОМ – відчуття поштовхів при пальпації пуповини під 
час постукування по дну матки; ознака того, що плацен-
та не відділилась.

ШТРАУСА (I. STRAUS) СИМПТОМ – після 
ін’єкції пілокарпіну хворому з ураженням лицьового не-

рва на паралізованому боці лиця спостерігається значне 
зменшення потовиділення; диференційно-діаґностична 
ознака перифе рійного ураження лицьового нерва і цен-
трального ураження.

ШТРАУССА (H. STRAUSS) ПРОКТОҐЕННИЙ 
ЗАПОР – тривале накопичення твердих калових мас в 
ампулі прямої кишки з утворенням у них центрально-
го каналу, через який з бурхливими позивами відходять 
рідкі екскременти.

ШТРЮБІНҐА – МАРКІАФАВА (P. STRÜBING – 
E. MARCHIAFAVA) ХВОРОБА – див.: Гемоґлобінурія 
пароксизмальна нічна.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (1) – при пронації кисті спостерігається згинання 
перед пліччя; ознака геміплеґії.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (2) – при спробі хворого зігнути ногу в кульшо-
вому або колінному суглобі спостерігається мимовільне 
тильне згинання і супінація ступні; ознака геміплеґії.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (3) – при тисненні рукою на зігнуте коліно, якщо 
нога одночасно зігнута і в кульшовому суглобі, спос-
терігається тильне згинання І пальця ступні; ознака ура-
ження пірамідного шляху.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (4) – при спробі хворого, що лежить на спині, під-
няти ногу (лікар у цей час чинить опір, натискуючи на 
стегно) спостерігається тильне згинання ступні; ознака 
центральних паралічів і парезів та ураження пірамід-
ного тракту.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (5) – при пасивному тильному згинанні ступні 
скорочуються тильні згиначі стегна і нога згинається в 
кульшовому суглобі; симптом більш виражений на бо-
ці, протилежному вогнищу ураження; ознака ураження 
стріарної системи.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) СИМП-
ТОМ (6) – хворий не може стиснути кулак без попе-
реднього тильного розгинання долоні; можлива ознака 
пошкодження променевого нерва.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) РОДИН-
НА СПАСТИЧНА ПАРАПЛЕҐІЯ – див.: Штрюмпеля 
хвороба.

ШТРЮМПЕЛЯ (A. G. G. STRÜM PELL) ХВО-
РОБА – спадково-родинне (успадкування за аутосом-
но-рецесивним і аутосомно-домінантним типами) хро-
нічне проґресуюче захворювання нервової системи з 
переважно деґенеративними ураженнями провідників 
пірамідного тракту на всій довжині спинного мозку; 
проявляється центральним нижнім парапарезом зі збе-
реженням чутливості і без порушення функції тазових 
орґанів.

ШТРЮМПЕЛЯ  –  БЕХТЕРЄВА  –  МАР І 
(A. G. G. STRÜM PELL – В. М. БЕХТЕРЄВ – P. MA-
RIE) ХВОРОБА –  див.: Бехтерєва – Штрюмпеля – 
Марі хвороба.

ШТРЮМПЕЛЯ  –  ЛЕЙХТЕНШТЕРНА 
(A. G. G. STRÜM PELL – O. LEICH TENSTERN) ЕН-

 ШТІЛЛІНҐА – ТЮРКА – ДУЕЙНА СИНДРОМ – ШТРЮМПЕЛЯ – ЛЕЙХТЕНШТЕРНА ЕНЦЕФАЛІТ
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ЦЕФАЛІТ – див.: Енцефаліт гемораґічний первинний 
гострий.

ШТУЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ – див.: Штуч-
не дихання.

ШТУЧНА КРОВ – кровозамінні розчини, що мо-
делюють основні функції крові: наповнення кровонос-
них судин, транспорт кисню, доставка тканинам по-
живних речовин, забезпечення водно-сольової і кис-
лотно-лужної рівноваґи, видалення продуктів мета-
болізму.

ШТУЧНА НИРКА – апарат для виведення з 
орґанізму токсичних продуктів обміну і екзоґенних от-
рут, а також для реґуляції електролітно-водного балан-
су і кислотно-лужної рівноваги за допомогою діалізу і 
ультрафільтрації крові.

ШТУЧНА ПЕРФУЗІЯ – див.: Штучний кровообіг.
ШТУЧНЕ ДИХАННЯ – переміжна або неперервна 

заміна повітря в легенях штучними методами при зу-
пинці або недостатності природної вентиляції.

ШТУЧНЕ СЕРЦЕ – апарат для повної заміни на 
певний час насосної функції серця.

ШТУЧНЕ ХАРЧУВАННЯ – харчування шляхом 
позаорального введення в орґанізм поживних речо-
вин.

ШТУЧНИЙ КРОВООБІГ – спосіб підтримки кро-
вотоку в орґанізмі, окремому орґані або окремій ділянці 
штучним шляхом; Ш. к. виконується за допомогою пер-
фузійного апарата.

ШТУЧНІ КЛАПАНИ СЕРЦЯ – пристрої з різних 
матеріалів, які функціонально замінюють природні кла-
пани серця.

ШТУЧНІ ЛЕГЕНІ – апарати для штучної венти-
ляції легень.

ШТУЧНІ ОРҐАНИ – пристрої, призначені для 
тимчасової або постійної заміни функції того чи іншо-
го внутрішнього орґана людини.

ШТУЧНІ ХВОРОБИ – навмисне відтворення за-
хворювання або окремих його симптомів з нанесенням 
шкоди своєму здоров’ю.

ШУБ – напад психічної хвороби, після якого спос-
терігаються зміни особистості або залишкові психопа-
толоґічні розлади.

ШУЄНІНОВА (С. П. ШУЕНИНОВ) СПОСІБ – 
метод виявлення фібрину в гістолоґічних зрізах.

ШУЛЬТЦА (W. SCHULTZ) СИНДРОМ – клініч-
ні прояви аґранулоцитозу з некротичною анґіною; піс-
ля перенесеного фаринґіту, грипу і т. ін. швидко розви-
вається септико-фебрильний стан з некротичною анґі-
ною і дифтероїдними нальотами на миґдаликах; реґіо-
нарні лімфатичні вузли збільшені, болючі; у крові – 
лейкопенія з швидким зникненням ґранулоцитів; у 
кістковому мозку – порушення дозрівання елементів 
ґранулоцитарного ряду.

ШУЛЬТЦА  – ЧАРЛЬТОНА  (W. SCHULTZ – 
W. CHARL TON) СИМПТОМ – місцеве збліднення 
висипу після внутрішньошкірного введення сироватки 
крові здорових людей або, таких, які видужують після 
скарлатини;  ознака скарлатини.

ШУЛЬТЦЕ (B. S. SCHULTZE) ПАРАМЕТРИТ – 
хронічний параметрит, який ускладнився хронічним за-
паленням  очеревини прямокишково-маткового заглиб-
лення, що призводить до ущільнення і укорочення кри-
жово-маткових  зв’язок.

ШУЛЬТЦЕ (F. SCHULTZE) СИМПТОМ (1) – лег-
кий удар по язику викликає скорочення м’язів язика; оз-
нака тетанії.

ШУЛЬТЦЕ (F. SCHULTZE) СИМПТОМ (2) – лег-
кий удар по щоці викликає скорочення лицьових м’язів; 
ознака тетанії.

ШУЛЬТЦЕ (F. SCHULTZE) СИМПТОМ (3) – ди-
соційовані розлади чутливості зі зникненням больової і 
температурної чутливості при збереженій тактильній і 
глибокій чутливості; ознака сиринґомієлії.

ШУМ – безладне поєднання різних за силою і час-
тотою звуків; для гіґієнічної оцінки Ш. поділяють: за 
характером спектра – на широкосмугастий з непе рерв-
ним спектром шириною більше однієї октави і тональ-
ний, у спектрі якого є дискретні тони; за спектральним 
складом – низькочастотний (максимум звуко вої енерґії 
припадає на частоти нижче  400 Гц), середньочастот-
ний (максимум звукової енерґії на частотах від 400 до 
1000 Гц) і високочастотний (максимум звукової енерґії 
на частотах вище 1000 Гц); за часовими характеристи-
ками – на постійний (рівень звуку міняється в часі не 
більш ніж на 5 дБ) і непостійний.

ШУМ У ВУХАХ – відчуття шуму або дзвону, дже-
рело якого сприймається хворим у самому вусі.

Ш. У ВУХАХ ПАТОЛОҐІЧНИЙ ОБ’ЄКТИВ-
НИЙ – Ш., що виникає внаслідок міоклонічного пос-
микування м’язів, що вистилають барабанну порожни-
ну, м’язів євстахієвої труби і м’якого піднебіння, змін 
кровотоку в судинах, патолоґії скронево-нижньоще-
лепного суглоба, змін тиску в барабанній порожнині 
і змін атмосферного тиску; може чути не тільки хво-
рий, але й лікар за допомогою об’єктивних методів до-
слідження.

Ш. У ВУХАХ ПАТОЛОҐІЧНИЙ – Ш., що може 
виникати внаслідок патолоґічних змін у середньому 
вусі або у внутрішньо му вусі, інтоксикації деякими лі-
карськими засобами і токсичними сполуками, що міс-
тять миш’як, ртуть, під час гострих і хронічних інфек-
ційних захворювань; цей вид Ш. чує тільки хворий.

Ш. У ВУХАХ ФІЗІОЛОҐІЧНИЙ – Ш., що виникає 
при відсутності патолоґії вуха, якщо людина перебуває 
в умовах повної тиші; пов’язаний зі сприйняттям кро-
вотоку в судинах і капілярах завитка, сприйняттям мо-
лекул у рідинах завитка, а також з біохімічними проце-
сами, що відбуваються на рівні волоскових клітин кор-
тієвого орґана.

ШУМ «ГОРШКА, ЩО ТРІСНУВ» – перкуторний 
звук над легенями, що нагадує звук, який виникає при 
постукуванні по закритому горшку, що тріснув; спос-
терігається при великій периферійно розміщеній порож-
нині в легені, яка дренується вузьким бронхом або при 
пневмотораксі, який ускладнився бронхоплевральною 
норицею.

 ШТУЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕҐЕНЬ – ШУМ «ГОРШКА, ЩО ТРІСНУВ»
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ШУМ ДІАҐНОСТИЧНИЙ – звук, що реєструєть-
ся при аускультації серця, легень, черевної порожни-
ни, кровоносної судини або суглоба, який характеризує 
структурно-функціональний стан.

Ш. АНЕВРИЗМАТИЧНИЙ – Ш., що вислуховуєть-
ся над аневризмою

Ш. АРТЕРІАЛЬНИЙ – Ш., що виникає в артерії 
великого калібру в місці звуження або розширення су-
дини.

Ш. БАРАБАНА – Ш., який має дзвенячий характер 
і вислуховується під час аортальної реґурґітації при си-
філісі.

Ш. ВЕНОЗНИЙ – Ш., що вислуховується над вели-
кою веною при зниженій в’язкості крові або при змінах 
внутрішньої поверхні венозної стінки; Ш. в. має непе-
рервний слабкий, звичайно дзизкачий або дзюркотли-
вий характер.

Ш. ВЕРЕТЕНОПОДІБНИЙ – систолічний Ш., 
який характеризується мінімальною інтенсивністю піс-
ля першого тону, наростанням інтенсивності до серед-
нини і зменшенням до кінця систоли.

Ш. ВИГНАННЯ – систолічний Ш., зумовлений па-
толоґічними змінами клапанів легеневого стовбура або 
аорти чи різким надклапанним розширенням цих судин 
і вислуховується в період вигнання крові із шлуночків 
серця.

Ш. ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВИЙ – серцевий Ш., 
який виникає всередині серця.

Ш. ВОДЯНОЇ ДУДКИ – виникає у випадках, коли 
при гідропневмотораксі плевральна порожнина сполу-
чається через норицю з бронхом, причому отвір нори-
ці міститься нижче верхнього рівня рідини; при кожно-
му вдиху пухирі повітря, проникаючи через норицю із 
бронха в рідину і піднявшись на поверхню, створюють 
своєрідне клекотання.

Ш. ДЗИГИ – неперервний дзикаючий Ш., який вис-
луховується над яремними венами і зумовлений зниже-
ною в’язкістю крові при вираженій анемії.

Ш. ДИХАЛЬНИЙ – Ш., який зумовлений пере-
міщенням повітря по дихальних шляхах і вислуховуєть-
ся над грудною кліткою.

Ш. ДІАСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який вислухо-
вується між другим і наступним першим тоном, тобто 
під час діастолічної паузи.

Ш. ЗМЕНШУВАНИЙ – серцевий Ш., гучність яко-
го поступово зменшується.

Ш. ЕКСТРАКАРДІАЛЬНИЙ – див.: Ш. позасер-
цевий.

Ш. КИШЕЧНИЙ – Ш., що зумовлений переміщен-
ням вмісту кишечника при його перистальтиці і вислу-
ховується на поверхні передньої черевної стінки.

Ш. КЛАПАННИЙ – внутрішньосерцевий Ш., який 
виникає внаслідок анатомічних змін клапанного апарату.

Ш. КОВТАЛЬНИЙ – Ш., що вислуховується над 
стравоходом (упродовж грудного відділу хребта і злі-
ва від трахеї) і над кардіальною частиною шлунка (між 
мечоподібним відростком груднини і лівою реберною 
дугою) після ковтання їжі або води.

Ш. “КОЛЕСА ВІТРЯКА” – Ш., що може вислухо-
вуватися над грудною кліткою при її проникаючому по-
раненні з накопиченням крові і повітря в порожнині пе-
рикарда, а також при гідропневмотораксі, та має буль-
каючий характер.

Ш. КОНСУЛЬТАНТА – серцевий Ш., який вислу-
ховується тільки при збудженні діяльності серця.

Ш. МАТКОВИЙ – Ш., що виникає при продуванні 
маткових труб, про хідність яких збережена; вислухо-
вується в нижній ділянці живота.

Ш. МАШИННИЙ – систоло-діасто лічний Ш., що 
зумовлений протилежним напрямком току крові під час 
систоли і діастоли і за своїм характером нагадує шум 
роботи парового двигуна.

Ш. МЕЗОДІАСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який 
вислуховується тільки в середній фазі діастоли.

Ш. МЕЗОСИСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який 
вислуховується тільки в середині систоли.

Ш. МУЗИЧНИЙ – серцевий Ш., який за звучанням 
наближається до музичного тону внаслідок переважання 
в ньому звукових коливань певної частоти.

Ш. М’ЯЗОВИЙ – внутрішньосерцевий Ш., який ви-
никає внаслідок змін у міокарді, у тому числі і в папі-
лярних м’язах, що призводить до порушення функції 
клапанів без анатомічних змін в них.

Ш. НАПОВНЕННЯ – серцевий діастолічний Ш., 
який виникає внаслідок звуження передсердно-шлу-
ночкових отворів і вислуховується в період наповнення 
кров’ю шлуночків серця.

Ш. НАРОСТАЮЧИЙ – серцевий Ш., гучність яко-
го поступово підсилюється.

Ш. “НОВОЇ ШКІРИ” – скрипучий Ш., який вислу-
ховується при перикардиті або плевриті.

Ш. ПАДАЮЧОЇ КРАПЛІ – Ш., який вислуховуєть-
ся в деяких випадках серо пневмотораксу, якщо приста-
вити фонендоскоп до грудей хворого і швидко перевес-
ти його із позиції лежачи в позицію сидячи; при цьому 
рідина переміщається в нижню частину плевральної по-
рожнини, а окремі краплі, стікаючи з поверхонь плев-
ральних листків і падаючи в ексудат, дають звук, який 
підсилюється завдяки резонансу; інколи Ш. п. к. вислу-
ховується над кавернами.

Ш. ПАНСИСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який вис-
луховується упродовж усьо го періоду систоли.

Ш. ПАРАКАРДІАЛЬНИЙ – див.: Ш. позасерцевий.
Ш. ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ – див.: Ш. тертя очере-

вини.
Ш. ПИСКУ – серцевий систолічний Ш., що вислу-

ховується при недостатності мітрального клапана сер-
ця, яка спричинена ураженням сосочкових м’я зів і має 
голосний високочастотний характер.

Ш. ПЛЕВРОКАРДІАЛЬНИЙ – серцевий Ш., який 
спричинений стисненням будь-якого відділу серця ма-
сивними зрощеннями в плевральній порожнині.

Ш. ПЛЕСКУ – булькаючий звук у шлунку, який 
свідчить про наявність у шлунку ґазу та рідини; вислу-
ховується в позиції лежачи при коротких швидких уда-
рах під грудьми.

 ШУМ ДІАҐНОСТИЧНИЙ – ШУМ ПЛЕСКУ
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ШУМ ПЛЕСКУ ГІППОКРАТА (SUCCU S SIO HIP-
POCRATIS) – Ш., що спостерігається при гідропневмо-
тораксі; він вислуховується, якщо захопити обома рука-
ми плечі хворого і швидко, енерґійно струшувати верх-
ню половину його тіла.

Ш. ПОДВІЙНИЙ МАШИННИЙ – див.: Ш. ма-
шинний.

Ш. ПОЗАСЕРЦЕВИЙ – Ш., який виникає синхрон-
но з діяльністю серця, але виникає поза ним.

Ш. ПРЕСИСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., що вини-
кає при звуженні передсерд но-шлуночкових отворів і 
вислуховується тільки в кінці діастоли (в період систо-
ли передсердь).

Ш. ПРОТОДІАСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який 
виникає зразу ж після другого тону серця і послаблюєть-
ся впродовж діастоли.

Ш. ПРОШТОВХУВАННЯ – глухий, короткотри-
валий Ш., який виникає через кілька секунд після про-
ковтування їжі або води при неповністю відкритому кар-
діальному отворі шлунка; вислуховується в куті між ме-
чоподібним відростком і лівою реберною дугою.

Ш. ПУПОВИНИ – Ш., зумовлений током крові в 
судинах пуповини; ви слуховується через передню че-
ревну стінку.

Ш. СЕРЦЕВИЙ – шум, що виникає в порожни-
нах серця і в надклапанному відділі висхідної частини 
аорти або легеневого стовбура, внаслідок пору шення в 
них ламінарного потоку крові; за походженням розріз-
няють Ш. с. орґанічний – пов’язаний з орґанічним 
ураженням клапанів серця або стінок серця чи судин, 
що відходять від нього, та функціональний, який не 
пов’язаний з наявністю орґанічних уражень сер цевих 
структур.

Ш. СЕРЦЯ – див.: Ш. серцевий.
Ш. СИСТОЛІЧНИЙ – серцевий Ш., який вислу-

ховується між першим і дру гим тонами серця, тобто 
під час систо лічної паузи; зумовлений, як пра вило, пе-
реміщенням крові через ано мальні отвори чи клапани, 
які патолоґічно не змикаються, або зниженою в’язкістю 
крові.

Ш. СИСТОЛІЧНИЙ ПІЗНІЙ – серцевий Ш., що 
виникає в кінці систоли і зливається з другим тоном сер-
ця.

Ш. СИСТОЛОДІАСТОЛІЧНИЙ – сукупність сис-
толічного і діастолічного Ш., які зливаються між со-
бою.

Ш. СТРІЧКОПОДІБНИЙ – сер цевий Ш., який ха-
рактеризується од наковою інтенсивністю на всьому йо-
го протязі.

Ш. СУДИННИЙ – Ш., який вислу ховується над ве-
ликими судинами.

Ш. ТЕЛЕСИСТОЛІЧНИЙ – див.: Ш. систолічний 
пізній.

Ш. ТЕРТЯ ПЕРИКАРДА – серцевий Ш., який зу-
мовлений тертям патолоґічно змінених листків перикар-
да і має дря паючий характер.

Ш. ТЕРТЯ ПЛЕВРИ – Ш., що виникає внаслідок 
тертя парієтальної і вісцеральної плеври при їх пато-

лоґічних змінах; вислуховується над грудною кліткою 
під час глибокого вдиху.

Ш. ТЕРТЯ ОЧЕРЕВИНИ – Ш., що виникає внаслі-
док тертя між собою листків очеревини при їх пато-
лоґічних змінах і вислуховується на передній черевній 
стінці.

Ш. ФЕРШРЕТЕНА (VERSTRAETEN) – Ш., який 
вислуховується при аускультації над нижньою межею 
печінки у хворих на кахексію.

ШУМОВА ХВОРОБА – захворювання, розвиток 
якого зумовлений тривалою дією високих рівнів шуму; 
проявляється приглуху ватістю, гіпертензією (або гіпо-
тензією), головним болем та ін.

ШУМОВИМІРЮВАЧ – прилад для вимірювання 
рівня звукового тиску.

ШУНТ АОРТО-РЕНАЛЬНИЙ – хірурґічно утворе-
ний анастомоз між аортою і нирковою артерією із засто-
суванням штучного трансплантата.

ШУНТ АРТЕРІО-ВЕНОЗНИЙ – хірурґічно утво-
рений анастомоз між арте рією і веною з застосуванням 
трубок із синтетичного матеріалу або шляхом транс-
плантації вен.

ШУНТ ЛІМФО-ВЕНОЗНИЙ – спо лучення між 
лімфатичною судиною і веною, яке виникає при стійко-
му пору шенні лімфовідтоку.

ШУНТ СУДИННИЙ – штучно ство рений обхідний 
шлях кровотоку при виключенні з кровотоку ділянки ве-
ликої кровоносної судини.

ШУНТ СУДИННИЙ СПЛЕНОРЕ НАЛЬНИЙ – 
хірурґічно утворений анастомоз між селезінковою і нир-
ковою артеріями.

ШУНТ-ДИХАННЯ – штучно утво рений обхідний 
шлях руху повітря при виключенні з дихання ділянки 
трахеї або головного бронха.

ШУНТУВАННЯ – хірурґічне утво рення обхідного 
шляху при виключенні із кровообігу, лімфообігу або ди-
хання ділянки відповідних анатомічних утворень.

ШУНТУВАННЯ АОРТО КОРОНАР НЕ – хі рур-
ґічне утворення штучного анастомозу між висхідною 
аортою і коронарною артерією дистальніше її звужен-
ня.

ШУППЛІ (R. SCHUPPLI) СИНД РОМ – поєднан-
ня пародонтозу з дистрофією нігтів; для перебігу Ш. с. 
характерна зміна ремісій і рецидивів.

ШУРИҐІНА (Н. А. ШУРЫГИН) СИМПТОМ – 
див.: Ауропупілярний рефлекс.

«ШУХЛЯДИ ПИСЬМОВОГО СТОЛА» СИМП-
ТОМ – патолоґічна зміщуваність гомілки вперед, коли 
кінцівка зігнута в колінному суглобі; ознака пошкоджен-
ня передньої хрестоподібної зв’язки.

ШЮЛЕ (H. SCHÜLE) СИМПТОМ – зморшка між 
надбрівними дугами у вигляді грецької літери «омеґа»; 
ознака депресії (так звана «омеґа-меланхолія»).

ШЮЛЛЕРА (A. SCHÜLLER) СИМ ПТОМ – при 
функціональній геміплеґії хворий під час ходьби відхи-
ляється в здоровий бік, при орґанічній геміплеґії – у бік 
ураження; диференційно-діаґнос тичний симптом фун-
кціональної і орґанічної геміплеґії.

 ШУМ ПЛЕСКУ ГІППОКРАТА – ШЮЛЛЕРА СИМ ПТОМ
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ЩщЩщ
ЩАВЕЛЬ КИСЛИЙ (RUMES ACE TOSA L.) – ба-

гаторічна рослина з родини гречкових, заввишки 30–
100 см. Корінь має мичкуватий; стебло – прямостояче; 
листя – черґові, стрілоподібні, соковиті, кислі. Квіт-
ки – дрібні, зеленувато-червонуваті, зібрані в овальний 
метелик. Плід – тригранне сім’я. Цвіте в травні–чер-
вні. Дія: в’яжуча, кровоспинна, протигнильна, послаб-
лююча.

ЩАВЕЛЬ КІНСЬКИЙ (RUMEX CONVERTUS 
L.) – багаторічна трав’яниста рослина, з високим тов-
стим прямостоячим стеблом і великими гіллястими 
коренями. На стеблах добре виражені розтруби. Ниж-
ні листки широкі, довгасто-трикутні, на довгих череш-
ках; верхні – чергові, на кінцях загострені, з короткими 
черешками. Суцвіття вузькоциліндричне, густе, скла-
дається з дрібних зеленкуватих квіткових кілець, майже 
без листків. Плід – тригранний горішок. Цвіте в трав-
ні-червні. має терпкий смак. Дія: в’яжуча, послаблю-
юча, кровоспинна, протиглистова, бактерицидна, про-
тизапальна.

ЩАВЛЕВА КИСЛОТА – НООС–СООН; дикарбо-
нова кислота, найпрості ша двоосновна орґанічна кисло-
та; молекулярна маса 90,0; в орґанізмі людини та тварин 
утворюється як кінцевий продукт окисного дезамінуван-
ня амінокислоти ґліцину; Щ. к. і її солі застосовуються  
як антикоаґулянти і хімічні реактиви в гематолоґічній 
практиці та клініко-діаґностичних лабораторіях.

ЩАВЛЕВО-ОЦТОВА КИСЛОТА – НООС–
С(ОН)=СН–СООН; орґанічна дикарбонова кетокисло-
та; молекулярна маса 132,07; Щ.-о. к. бере участь у пер-
шій реакції циклу трикарбонових кислот, коли з неї та 
активованої оцтової кислоти (ацетил КоА) утворюється 
лимонна кислота; крім того, з Щ.-о. к. шляхом переамі-
нування утворюється аспараґінова кислота; міститься у 
всіх тваринних і рослинних орґанізмах.

ЩАВЛЕВО-ЯНТАРНА КИСЛОТА – НООС–СН2–
С(СООН)Н–СО–СООН;  1-оксо-1,2,3-пропантрикарбо-
нова кислота; Щ.-я. к. є метаболітом циклу трикарбоно-
вих кислот і проміжним ланцюгом в перетворенні ізо-
лимонної кислоти в α-кетоґлутарову кислоту; відіграє 
важливу роль в окисних процесах, поряд з іншими 2-ке-
токарбоновими кислотами сприяє проліферації фібро-
бластів сполучної тканини.

ЩЕЛЕПА ВЕРХНЯ (MAXILLA) – парна кістка 
лицьового черепа, яка бере участь в утворенні стінок 
порожнини носа, очних ямок, нижньоскроневої  і кри-
лопіднебінної ямок; сполучається з усіма кістками ли-
ця, з ґратчастою, лобною і клиноподібною; у Щ. в. роз-

різняють тіло і чотири відростки: лобний, виличний, 
альвеолярний і підне бінний.

ЩЕЛЕПА НИЖНЯ (MANDIBULA) – велика не-
парна кістка лицьового черепа, яка складається з двох 
симетричних половин; у цілому нагадує підкову, кінці 
якої підняті. У ній розрізняють тіло і дві галузки, які за-
кінчуються двома відрост ками з вирізкою між ними.

ЩЕЛЕПИ – кістки, що виконують функцію захоп-
лення і подрібнення їжі; входять до складу мовленнєво-
го апарату; верхня і нижня щелепи – най більші кістки 
лицьового черепа, утворюють разом з виличними кіс-
тками кісткову основу лиця і визначають його форму; 
Щ. беруть участь в утворенні кісткових стінок порож-
нини рота, носа, очних ямок; верхня щелепа є місцем 
прикріплення більшості мімічних м’язів, а нижня – жу-
вальних м’язів, м’язів шиї, язика і глотки.

ЩЕЛЕПНИЙ – такий, що стосується щелепи.
ЩЕЛЕПНО-ЖУВАЛЬНА ДІЛЯНКА – див.: Під-

скронева ділянка.
ЩЕЛЕПНО-ПІД’ЯЗИКОВА БОРОЗНА (SULCUS 

MYLOHYOIDEUS) – лінійне заглиблення на внутріш-
ній поверхні тіла нижньої щелепи, в якому проходять 
судини і нерви.

ЩЕРБАКА (А. Е. ЩЕРБАК) ҐЕНЕРАЛІЗОВАНА 
РЕАКЦІЯ – зміни діяльності внутрішніх орґанів, су-
динного тонусу, біоелектричної активності м’язів і го-
ловного мозку, які виникають при ґальванізації або лі-
карському електрофорезі.

ЩЕРБАКА (А. Е. ЩЕРБАК) ІОННИЙ РЕФ-
ЛЕКС – при дії на шкіру лівого плеча ґальванічним 
струмом і введенні за його допомогою іонів лікарських 
речовин спостерігається зміна функціонального стану 
серця і легенів.

ЩЕРБАКА (А. Е. ЩЕРБАК) ТЕРМОРЕҐУЛЯ-
ЦІЙНИЙ РЕФЛЕКС – після занурення рук досліджу-
ваного у воду з температурою 32° і поступовому її на-
гріванні до температури 42° спостерігається підвищен-
ня ректальної температури на 0,5°; ознака нормального 
стану термореґуляції.

ЩИКОЛОТКА ЛАТЕРАЛЬНА (MAL LEOLUS LA-
TE RALIS) – потовщений кінець малогомілкової кіст-
ки.

ЩИКОЛОТКА МЕДІАЛЬНА (MAL LEOLUS ME-
DIALIS) – медіальна частина дистального кінця вели-
когомілкової кістки, яка виступає донизу у вигляді тов-
стого відростка.

ЩИПКА СИМПТОМ – див.: Гехта симптом.
ЩИПЦІ МЕДИЧНІ – медичні інструменти, що 

призначені для стискування, захоплювання, відкусуван-
ня, утримання і переміщення орґанів та тканин, різних 
матеріалів і предметів медичного призначення при про-
веденні лікувально-діаґностичних маніпуляцій.

ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА (GLAN DULA THY-
REO IDEA) – непарна залоза внутрішньої секреції, що 
синтезує та виділяє в кров і лімфу гормони (тироксин, 
трийодтиронін), які реґулюють процеси росту, розвит-
ку, диференціації тканин і активують обмін речовин в 
орґанізмі; Щ. з. розміщена в передній ділянці шиї по-
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переду і по боках від трахеї; має підковоподібну форму 
з угнутіс тю, що спрямована назад, і складається з двох 
неоднакових за величиною часток; права і ліва частки 
Щ. з. сполучені непарним перешийком; у 30–50 відсо-
тках випадків з перешийком або з лівою часткою Щ. з. 
зв’язана пірамідальна частка, яка може досягати верх-
ньої щитоподібної вирізки щитоподібного хряща або 
тіла під’язикової кістки; вага Щ. з. дорослої людини 
20–60 г; поздовжній розмір кожної частки досягає 5–
8 см, поперечний – 2–4 см, товщина – 1–2,5 см; Щ. з. 
має гістолоґічну будову, типову для залоз внутрішньої 
секреції: у ній відсутні вивідні протоки і кожна функ-
ціональна одиниця тісно зв’язана з кровоносною сис-
темою; структурною одиницею Щ. з. є фолікул – округ-
лий замкнутий міхурець, стінка якого вистелена секре-
торним (фолікулярним) епітелієм; у паренхімі  Щ. з. 
розрізняють три види клітин (А, В і С), які відрізня-
ються одна від одної як у структурному, так і в функ-
ціональному плані.

ЩІЛИНА ПЕРЕДДВЕР’Я (RIMA VESTIBULI) – 
простір між переддвер’ям гортані та її середньою час-
тиною, обмежений переддверними складками.

ЩІЛИНА ПОВІК (RIMA PAL PEBRARUM) – от-
вір, обмежений краями повік.

ЩІЛИННА ЛАМПА – прилад для біомікроскопіч-
ного дослідження ока, що дозволяє виявити незначні 
зміни його структур, визначити величину, характер та 
локалізацію цих змін, виявити чужорідні тіла очного яб-
лука.

ЩІЛЬНА ПЛЯМА (MACULA DEN SA) – група 
призматичних епітеліальних клітин дистального відді-
лу нефрону, яка входить до складу юкстаґломерулярно-
го комплексу нирки.

ЩІЛЬНІСТЬ – фізична величина, яка визначаєть-
ся для однорідних тіл юкста ґломерулярного комплексу 
нирки відношенням маси тіла до його об’єму.

ЩІЛЬНІСТЬ ЗАРАЖЕННЯ – кіль кісна характе-
ристика зараженості будь-якого об’єкта, яка виражаєть-
ся масою або кількістю частинок заражаючого аґента, 
що припадає на одиницю площі.

ЩІЛЬНІСТЬ ІОНІЗАЦІЇ – кількісна характерис-
тика іонізуючого випромінювання, яка виражається 
числом пар іонів, що утворюються частинкою в оди-
ниці об’єму (об’ємна Щ. і.) на одиниці шляху (лінійна 
Щ. і.).

ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ – число постійних жи-
телів на 1 км2; кількісний показник населеності тієї чи 
іншої території.

ЩІТКОВА  ОБЛЯМІВКА  (LIMBUS STRI-
GILLATUS) – система мікроворсинок на апікальній по-
верхні клітин кишкового і ниркового епітелію, яка збіль-
шує його всмоктувальну поверхню.

ЩІЧНИЙ – такий, що стосується щоки; застосо-
вується також для позначення щічної поверхні зубів.

ЩІЧНО-ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ – такий, що сто-
сується щоки та верхньої щелепи.

ЩІЧНО-ГЛОТКОВИЙ – такий, що стосується що-
ки та глотки.

ЩІЧНО-ГУБНИЙ – такий, що стосується щоки 
та губи.

ЩІЧНО-ШИЙКОВИЙ – такий, що стосується щіч-
ної поверхні шийки зуба.

ЩІЧНО-ШИЙНИЙ – такий, що стосується щоки 
та шиї.

ЩІЧНО-ЯЗИКОВИЙ – такий, що стосується що-
ки та язика

ЩІЧНО-ЯСЕННИЙ – 1) такий, що стосується що-
ки та ясен; 2) такий, що стосується щічної та язикових 
поверхонь зуба.

ЩОКА (BUCCA) – бічна стінка ротової порожни-
ни; являє собою щічний м’яз, покритий ззовні шкірою, 
а зсередини – слизовою оболонкою.

ЩОТКІНА – БЛЮМБЕРҐА (Д.С. ЩЕТ КИН – 
М. BLUMBERG) СИМПТОМ – при швидкому знятті 
руки, що пальпує, після незначного натискування на пе-
редню черевну стінку спостерігається різке підсилення 
болю в животі; ознака перитоніту.

ЩУП – довгий, тонкий, прямий або вигнутий зонд 
з овальним кінцем.

ЩУР – див.: Пацюк.

ЮюЮю
ЮВЕНІЛЬНИЙ – юнацький, юний, молодий; та-

кий, що не досяг зрілого ві ку, статево незрілий.
ЮВЕНІЛЬНІ КРОВОТЕЧІ – маткові кровотечі, що 

виникають у період статевого дозрівання.
ЮҐ’Є – ЄРҐИЛЛЯ (P. C. HUGUIER – P. C. 

JERGILD) СИНДРОМ – форма пахового лімфоґрану-
льоматозу (четверта венерична хвороба): периректаль-
ний лімфаденіт, перипроктит, стриктури прямої кишки; 
часто запалення поширюється на промежину і піхву.

ЮҐУЛЯРНИЙ – такий, що належить до передньої 
частини шиї.

ЮҐУЛЯРНИЙ СИМПТОМ – див.: Равіча – Щер-
бо симптом.

ЮДАКА (A. HUDAK) СИМПТОМ – при внутріш-
ньовенній уроґрафії спо с те рігається застій у лівій нир-
ковій мис  ці і бокове зміщення лівої нирки; непряма оз-
нака пухлини тіла підшлункової залози.

ЮДІНА (С. С. ЮДИН) СИМПТОМ – при рентґе-
нолоґічному обстеженні хворого в позиції лежачи на бо-
ці спостерігається деформація дугоподібного контуру 
шлунка; рентґенолоґічна ознака прориву ґастродуоде-
нальних виразок.

ЮДІНА – ЯКУШЕВА (С. С. ЮДИН – Г. З. ЯКУ-
ШЕВ) СИМПТОМ – ознака прориву ґастродуоденаль-
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них виразок: при пальпації передньої черевної стінки в 
епіґастральній ділянці відчувається поштовх ґазів, що 
проникають крізь проривний отвір.

ЮЕРТА (W. EWART) СИМПТОМ (1) – випинання 
І ребра; можлива ознака ексудативного перикардиту.

ЮЕРТА (W. EWART) СИМПТОМ (2) – перкутор-
не притуплення і бронхіальне дихання в ділянці ниж-
нього кута лівої лопатки; ознака гідроперикарду.

ЮЕРТА (W. EWART) СИМПТОМ (3) – перкутор-
не притуплення в ділянці хребта на рівні ІІ–V грудних 
хребців; ознака ексудативного перикардиту.

ЮЕРТА – ТЕСЬЄ (W. EWART – P. TEISSIER) 
СИМПТОМ – зона притуплення при перкусії розміще-
на паравертебрально справа; можлива ознака ексудатив-
ного перикардиту.

ЮІНҐА (J. EWING) ДИФУЗНА ЕНДОТЕЛІОМА 
КІСТОК – див.: Юінґа пухлина.

ЮІНҐА (J. EWING) ПУХЛИНА – злоякісна пухли-
на кісток, що, як правило, спостерігається в дитячому 
і юнацькому віці; переважно локалізується в метафізі, 
метадіафізі і діафізі трубчастих кісток – плечової, стег-
нової, великогомілкової і малогомілкової, але може зуст-
річатися і в інших кістках; мікроскопічно складається із 
дрібних мономорфних клітин з округло-овальними яд-
рами і межею цитоплазми, що практично не визначаєть-
ся; фігури мітозу нечисленні, у тканині пухлини відсут-
ні ознаки неопластичного хондроґенезу і остеоґенезу; 
метастазує частіше в кістки черепа, хребет та легені.

ЮІНҐА (J. EWING) САРКОМА – див.: Юінґа пух-
лина.

ЮІНҐА (J. EWING) СИМПТОМ (1) – у верхньо-
му лівому внутрішньому куті очної ямки спостерігаєть-
ся підвищена чутливість; ознака закупорки виходу лоб-
ної пазухи.

ЮІНҐА (J. EWING) СИМПТОМ (2) – перкутор-
не притуплення медіально від кута лівої лопатки у хво-
рих з обмеженим накопиченням рідини в перикарді за 
серцем.

ЮІНҐА (J. EWING) ХВОРОБА – див.: Юінґа пух-
лина.

ЮКСІВСЬКО-САРТЛАНСЬКА ХВОРОБА – гос-
тре захворювання, що проявляється ураженням скелет-
ної мускулатури і нирок у вигляді міоренального синд-
рому; захворювання розглядають як аліментарний ток-
сикоз внаслідок вживання в їжу риби, що тимчасово на-
буває токсичних властивостей; найбільш виражені па-
томорфолоґічні зміни, переважно дистрофічного харак-
теру, виявляються в нервовій системі, скелетних м’язах, 
нирках; проґноз залежить від тяжкості перебігу захво-
рювання.

ЮКСТАҐЛОМЕРУЛЯРНИЙ ІН ДЕКС – серед-
нє число юкстаґломерулярних клітин, що виробляють 
ренін, з 100 клітин юкстаґломерулярного комплексу; по-
казник активності юкстаґломерулярного комплексу.

ЮКСТАҐЛОМЕРУЛЯРНИЙ КОМПЛЕКС – су-
купність клітин у ділянці входу в нирковий клубочок 
приносної артеріоли і виходу виносної артеріоли, які 
здатні виробляти ренін.

ЮКСТАКОРТИКАЛЬНА ОСТЕОҐЕННА САР-
КОМА – див.: Паростальна саркома.

ЮЛЕПИ – лікарські форми, що являють собою роз-
чини лікарських речовин в ароматних водах з додаван-
ням цукру.

ЮЛІНҐЕРА (E. UEHLINGER) СИНДРОМ – ґе-
нералізований гіперостоз з пахідермією; захворюван-
ня починається в період статевого дозрівання; часті-
ше хворіють чоловіки; спостерігається подовження 
кінцівки, гіперостоз довгих і коротких трубчастих кісток 
і кісток таза; пахідермія, особливо на передпліччях і го-
мілках; часто пахідермія черепа і лоба; потовщені вушні 
раковини; пальці у вигляді барабанних паличок; нігті у 
вигляді годинникових скелець; хвороба проґресує мало, 
як правило, через 3–7 років її розвиток закінчується.

ЮНҐА (C. G. JUNG) АРХЕТИПИ – типові дум-
ки, уявлення, образи, які виникають в особи неначе під 
впливом колективного підсвідомого.

ЮНҐЛІНҐА (O. JUNGLING) ХВОРОБА – форма 
туберкульозу кісток, що характеризується наявністю 
множинних деструктивних вогнищ, головним чином, у 
фаланґах пальців кистів і ступень;  зустрічається рідкіс-
но; частіше спостерігається в період статевого дозріван-
ня, але можлива і в дитячому віці.

ЮНІОР – спортсмен віком 18–20 років, учасник 
змагань у своїй віковій групі.

ЮРҐЕНСА (R. JURGENS) СИНДРОМ – див.: 
Анґіогемофілія.

ЮРҐЕНСЕНА ( JURGENSEN) СИМПТОМ – лег-
кий шум тертя плеври, що нагадує крепітацію; можлива 
ознака туберкульозної пневмонії.

ЮРИДИЧНИЙ – правовий; такий що стосується 
правознавства.

ЮРИСКОНСУЛЬТ – постійний консультант з пра-
вових питань в установах, на підприємствах, в орґані-
заціях.

ЮСЕФА (A. F. YOUSSEF) СИНДРОМ – міхурово-
маткова фістула після нижнього кесаревого розтину, що, 
як правило, зумовлена недбалістю хірурґа; проявляється 
нетриманням сечі, менструальною гематурією.

ЮСТИРУВАТИ – точно підганяти, реґулювати, 
вивіряти прилад, механізм тощо.

ЮСТИЦІЯ – сукупність судових установ, діяль-
ність суду щодо здійснення правосуддя, а також судо-
ве відомство.

ЮТИНЕЛЯ (V. H. HUTINEL) СИНДРОМ – поєд-
нання туберкульозного перикардиту в дітей з цирозом 
печінки і хронічною туберкульозною інтоксикацією.

ЮТИНЕЛЯ (V. H. HUTINEL) ХВОРОБА – див.: 
Ютинеля синдром.

ЮШАРА (H. HUCHARD) СИМПТОМ (1) – при го-
стрій лівошлуночковій недостатності, яка зумовлена 
розвитком гост рої емфіземи легенів, над легенями спос-
терігається коробковий перкуторний звук.

ЮШАРА (H. HUCHARD) СИМПТОМ (2) – при 
переході хворого із вертикальної позиції в горизонталь-
ну відсутнє порідшання пульсу; ознака артеріальної гі-
пертензії.
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СООН; орґанічна дикарбонова оксикислота; кристали 
безбарвні, розчинні у воді і спирті; молекулярна маса 
134,09; Я. к. утворюється в клітинах з ненасиченої фу-
марової кислоти; є проміжним продуктом циклу три-
карбонових кислот.

«ЯБЛУЧНОГО ЖЕЛЕ» ФЕНОМЕН – при діас-
копії в шкірі виявляється жовто-коричневе забарвлен-
ня горбиків; ознака звичайного вовчака або лейшма-
ніозу.

ЯВОРСЬКОГО (W. JAWORSKI) СИМПТОМ – 
при піднятій правій нозі пальпація ілеоцекальної ділян-
ки болюча; ознака апендициту.

ЯГОДА – соковитий нерозкривний, здебільшого 
багатонасінний, плід у рослин; Я. властиві винограду, 
пасльону, помідорам, чорниці, агрусу, смородині тощо. 
Я. багатьох рослин містять цукри, кислоти, вітаміни та 
ін. речовини, завдяки чому вони є цінними харчовими 
продуктами.

ЯҐЕРА – КІНҐА (JAGER – KING) СИМПТОМ – 
дрібне тремтіння рук при спробі зібрати маленькі скляні 
кульки; ознака спадкового тремору.

ЯДАССОНА (J. JADASSOHN) ПРОБА – дослід-
ження сечі в трьох порціях, яке застосовується при 
топічній діаґностиці уретритів: І – промивна рідина із 
передньої уретри, ІІ – сеча із задньої частини уретри, 
ІІІ – сеча із сечового міхура з вмістом вивідних проток 
передміхурової залози і сім’яного ґорбика.

ЯДАССОНА (J. JADASSOHN) СИМПТОМ – при 
натискуванні на сифілітичну папулу тупим предметом 
хворий відчуває гострий біль; ознака вторинного си-
філісу.

ЯДАССОНА (J. JADASSOHN) ШКІР НА ПРО-
БА – метод діаґностики хвороби Дюрінґа, що ґрун-
тується на підвищеній чутливості хворих до препа-
ратів йоду.

ЯДАССОНА – ДЕССЕКЕРА (J. JA DASSOHN – 
DOESSEKER) СИНДРОМ – вузлувата форма вогни-
щевої слизової деґенерації шкіри без ознак гіпотирео-
зу.

ЯДАССОНА – ЛЕВАНДОВСЬКОГО (J. JADAS-
SOHN – F. LEWAN DOW SKY) СИНДРОМ – спад-
ковий дискератоз, який проявляється вродженим оні-
хоґрифозом, як правило, всіх пальців; з часом приєд-
нуються інші порушення кератозу – вогнищевий гі-
перкератоз долонь і підошов, часто фолікулярний гі-
перкератоз на зовнішньому боці лік тів і колін, в па-
хових ямках і в ділянці ґеніталій; лейкоплакія язика, 

слизової оболонки порожнини рота, кутів рота і гор-
тані; часто – потовщення рогівки, порушення зору, 
катаракта; гіперґідроз, дисгідроз, схильність до абс-
цесів потових залоз; дистрофія волосся; підсилений 
ріст кісток у довжину; запізніле прорізування зубів; 
андро тропізм; дефекти інтелекту.

ЯДЕРНА МЕМБРАНА – див.: Каріо лема.
ЯДЕРНА ОБОЛОНКА – див.: Каріо лема.
ЯДЕРНА ФІЗИКА – розділ фізики, що вивчає 

структуру і властивості атомних ядер і їх перетворен-
ня – процеси радіоактивного розпаду і ядерні реакції.

ЯДЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – спочатку – 
частки і γ-кванти, що випускаються при радіоактивно-
му розпаді ядер; в подальшому будь-які потоки ядер-
них часток і γ-випромінювання від прискорювачів за-
ряджених часток, ядерних реакторів та ін., а також із 
космосу.

ЯДЕРНИЙ ВИБУХ – потужний вибух, який спри-
чинюється вивільненням ядерної енерґії або при лан-
цюговій реакції поді лу важких ядер (235U або 239Pu), 
що швидко розвивається, або при термоядерній реак-
ції синтезу.

ЯДЕРНИЙ МАҐНІТНИЙ РЕЗОНАНС – резо-
нансне поглинання електромаґнітних хвиль, що зумо-
влюється квантовими переходами атомних ядер між 
енерґетичними станами з різними орієнтаціями спіну 
ядра; для більшості ядер у маґнітних полях ~103–104 Е 
Я. м. р. спостерігається в діапазоні частот 1–10 мгц; 
спектри Я. м. р. використовуються для дослідження 
структури твердих тіл і складних молекул; у медико-біо-
лоґічних дослідженнях метод Я. м. р. використовується 
для вивчення структури біолоґічно активних речовин і 
вивчення механізмів їх дії.

ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ – перетворення атомних ядер 
при взаємодії з елементарними частками, γ-квантами 
або одне з одним.

ЯДЕРЦЕ – складова частина ядра, що являє компак-
тне сферичне тільце; число Я., їх розміри і форма змі-
нюються залежно від виду клітин; Я. не має оболонки 
і оточене шаром конденсованого хроматину (навколо-
ядерцевого, перинуклеолярного або гетерохроматину); 
в Я. виявляються РНК і кислі та основні білки; Я. вва-
жається місцем синтезу і накопичення всіх рибосомних 
РНК (рРНК), крім 5S–РНК.

ЯДРА ЛЮЇСА СИНДРОМ – див.: Гемі балізм.
ЯДРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ – 

скупчення нервових клі тин (тіл і частково відростків) 
у речовині головного і спинного мозку; як правило, не-
рвові клітини, що формують ядро, морфолоґічно і фун-
кціонально одно рідні; ядра, що беруть участь у здійс-
ненні складних інтеґраційних функцій, складаються із 
клітин різного типу; функ ціо нальне значення ядер ц. н. 
с. визначається їх зв’язками і участю в здійсненні тієї 
або іншої функції орґанізму.

ЯДРО АТОМНЕ – позитивно заряджена централь-
на частина атома, в якій практично розміщена вся маса 
атома; складається із протонів і нейтронів (нуклонів); 
число протонів визначає електричний заряд Я. а. і по-
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рядковий номер атома в періодичній системі елементів; 
число нейтронів дорівнює різниці масового числа і чис-
ла протонів; об’єм Я. а. змінюється пропорційно числу 
нуклонів в ядрі; властивості Я. а. широко використову-
ються в медичній практиці.

ЯДРО ДРАГЛИСТЕ (NUCLEUS PUL POSUS) – 
центральна частина міжхребцевого диска, яка скла-
дається із драглистої хрящової тканини.

ЯДРО КЛІТИНИ – складова частина клітини, 
в якій міститься основна маса ДНК; забезпечує най-
важливіші метаболічні і ґенетичні функції клітин; кіль-
кість, форма і розміри Я. к. залежать від типу та функ-
ціонального стану клітини; протягом життєвого циклу 
клітини оформлені ядра зберігаються в інтерфазі; у пе-
ріод мітозу ядро заміщується конденсованими хромо-
сомами, що у своїй сукупності мають назву «мітотичне 
ядро»; у період інтерфази в Я. к. розрізняють оболон-
ку, ядерце, хроматин, елементи структурного матрик-
су та різні ґранули і фібрили; гомоґенна речовина, що 
заповнює простір між цими структурами, називається 
каріолімфою.

ЯДРО КРИШТАЛИКА (NUCLEUS LENTIS) – 
внутрішня, найбільш щільна частина кришталика.

ЯДУХА – див.: Асфіксія.
ЯЄЧКО (TESTIS) – парна чоловіча статева залоза, 

в якій розвиваються сперматозоїди і виробляються чо-
ловічі статеві гормони; розміщена в калитці.

ЯЄЧКО ДОДАТКОВЕ – вада розвитку, що являє со-
бою третє яєчко, яке може мати або окрему, або загальну 
з нормальним яєчком сім’явивідну протоку.

ЯЄЧКОВО-СЕРЦЕВИЙ РЕФЛЕКС – при боль-
овому подразненні яєчка спо стерігається зміна ритму 
серцевої діяльності та дихання, спазм або розширення 
кровоносних судин, розширення зіниць.

ЯЄЧНИК (OVARIUM) – парна жіноча статева зало-
за, розміщена в малому тазі з обох боків матки; є орґа-
ном, в якому утворюються яйцеклітини і виробляються 
статеві гормони.

ЯЄЧНИКІВ ГІПЕРСТИМУЛЯЦІЇ СИНДРОМ – 
ятроґенний стан, який може зустрічатися в жінок, що 
переживають індукцію овуляції; характеризується лег-
ким аж до значного збільшенням яєчників з транссуда-
цією рідини та білків, що призводить до асциту, гідро-
тораксу та гідроперикарду, азотемії, оліґурії і тромбо-
емболізму.

ЯЄЧНИКОВА ЯМКА – заглиблення парієтальної 
очеревини на боковій стінці малого таза позаду широкої 
маткової зв’язки, в якому розміщений яєчник.

ЯЄЧНИКОВИЙ – такий, що стосується яєчника або 
належить до нього.

ЯЄЧНИКОВИЙ ЦИКЛ – циклічний процес, що 
відбувається в яєчнику статевозрілої жінки, який три-
ває 21–28 днів; проявляється дозріванням яйцеклітини 
і фолікула, його розривом і виходом із нього яйцекліти-
ни та утворенням на місці фолікула, що лопнув, жов-
того тіла.

ЯЄЧНИКОВОЇ ВЕНИ СИНДРОМ – обструкція се-
човоду внаслідок стиснення збільшеною або варикозно 

зміненою яєчниковою веною; як правило, вена збіль-
шується під час вагітності; зазвичай ураження є пра-
вобічним.

ЯЗИК (LINGUA) – рухливий м’язовий орґан, розта-
шований у ротовій порожнині людини і хребетних тва-
рин; захоплює і перемішує їжу, бере участь в акті ков-
тання та мовлення (у людини), є орґаном смаку; розріз-
няють верхівку та корінь Я.; покритий слизовою обо-
лонкою із залозками і лімфоїдними утвореннями, міс-
тить значну кількість судин і нервів.

ЯЗИК «ВОЛОСАТИЙ» ЧОРНИЙ – одна із форм 
ґлоситу, яка характеризується гіпертрофією і зроговін-
ням ниткоподібних сосочків язика.

ЯЗИК ГУНТЕРІВСЬКИЙ – див.: Гунтерівський 
язик.

ЯЗИК «ҐЕОҐРАФІЧНИЙ» – див.: Ґлосит десква-
мативний.

ЯЗИК «МАЛИНОВИЙ» – див.: Гунтерівський 
язик.

ЯЗИК ПОДВІЙНИЙ – вроджене розщеплення язи-
ка по середній лінії.

ЯЗИКА СИМПТОМ – наявність контрастної речо-
вини в задній частині уретри, що виявляється при цис-
тоґрафії; ознака недостатності сфінктера сечового міх-
ура.

ЯЗИКОВИЙ – такий, що стосується язика, нале-
жить язику, схожий на язик.

ЯЗИКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – симптомоком-
плекс, зумовлений ураженням язикового нерва; характе-
ризується поєднанням парестезій і порушенням повер-
хневої, а інколи і смакової чутли вості на передніх двох 
третинах половини язика.

ЯЗИКОГЛОТКОВОГО НЕРВА СИНДРОМ – сим-
птомокомплекс, зумовлений ураженням язикоглоткового 
нерва; характеризується поєднанням дисфаґії, анестезії 
верхньої половини глотки і однобічного випадіння глот-
кового рефлексу з болями в ділянці піднебінних миґда-
ликів та бокових відділів глотки.

ЯЗИЧОК МОЗОЧКА (LINGULA) – часточка 
черв’яка мозочка, яка входить до складу передньої час-
тки мозочка.

ЯЗИЧОК ПІДНЕБІННИЙ (UVULA PALATINA) – 
відросток піднебінної занавіски, що вільно звисає вниз 
та назад; являє собою дуплікатуру слизової оболонки, в 
середині якої містяться м’язи язичка.

ЯЗИЧОК СЕЧОВОГО МІХУРА (UVULA VE SI-
CAE) – випинання слизової оболонки сечового міху-
ра позаду внутрішнього отвору сечовипускального ка-
налу.

ЯЙЦЕ ПЛІДНЕ – зародок разом із зародковими 
оболонками на ранніх стадіях розвитку.

ЯЙЦЕКЛІТИНА – жіноча статева клі тина лю-
дини, тварин чи рослин, що після запліднення або 
внаслідок партеноґенезу дає початок новому орґаніз-
мові.

ЯКІСНИЙ – такий, що стосується якос ті.
ЯКОБА (A. JAKOB) СИМПТОМ – див.: Паракі-

нез.
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ЯКОБА  – КРЕЙЦФЕЛЬДТА  (A. JA KOB – 
H. G. CRE  UT ZFELDT) СИНДРОМ – див.: Крейц-
фельдта – Якоба хвороба.

ЯКОБІ (E. JACOBI) СУДИННА АТРОФІЧНА 
ПОЙКІЛОДЕРМІЯ – див.: Пойкілодермія судинна ат-
рофічна.

ЯКОБСЕНА – БРОДВАЛЛА (C.D.JA COBSEN – 
E. K. BRODWALL) СИНДРОМ – комплекс спадкових 
аномалій: дефект еритропоезу з анізоцитозом, гіпохром-
на анемія, дисплазія нирок; зниження концентраційної 
здатності нирок, іридоцикліт і увеїт з проґресуючим по-
гіршенням зору; аномалії скелета і зубів (раннє прорізу-
вання зубів; у віці 9 місяців прорізуються всі зуби; пос-
тійні зуби появляються у віці 3 років, їх прорізування 
закінчується до 6 років; у віці 12 років починається ре-
зорбція коренів.

ЯКОБСОНА (P. JAKOBSOHN) СИМПТОМ – 
згинання пальців кисті при ударі молоточком по шило-
подібному відростку променевої кістки; патолоґічний 
рефлекс верхніх кінцівок.

ЯКОБСОНА – ЛАСКА (L. JA COB SOHN – LASK) 
РЕФЛЕКС – при перкусії шилоподібного відростка 
променевої кістки спостерігається поєднане згинання 
передпліччя і пальців кисті; ознака ураження пірамід-
них шляхів.

ЯКТАЦІЯ – у хворого, що лежить у ліжку, спостері-
гається некоординоване, одноманітне, безладне рухове 
збудження; симптом аменції або тяжкого делірію.

ЯКТАЦІЯ ГОЛОВИ – швидкі, ритмічні рухи голо-
вою; спостерігається при неврозах у дітей молодшого 
віку, частіше перед засинанням.

ЯКТАЦІЯ НАВ’ЯЗЛИВА – нав’язливе ритмічне 
розхитування або різкі рухи головою чи тулубом; часті-
ше спостерігається в дітей.

ЯКША – АЙЄМА (W. R. JAKSCH – G. HAYEM) 
АНЕМІЯ – псевдолейке мічна анемія в дітей до 3 років; 
захворювання, звичайно, починається з 5–9-го міся-
ця життя; часто спостерігається в ді тей, яких виго-
довують тільки козячим молоком; анемія (головним 
чином гіпо хромна), пойкіло-, анізо-, макро- і меґало-
цитоз, поліхромазія еритроцитів, тром боцитопенія, ви-
ражений (псевдолейке мічний) лейкоцитоз з незрілими 
формами; слабкість, непостійна гарячка, ґастроінтести-
нальні розлади, гепато- і спленомеґалія; інколи – збіль-
шення лімфатичних вузлів; непостійні крововиливи в 
шкіру і слизові оболонки.

ЯЛІВЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ (JUNI PERUS COM-
MUNIS L.) – вічнозелений хвойний кущ заввишки до 
2 м або дерево заввишки до 10 м. Листки (хвоя) го-
строкінцеві, зверху жолобчасті, світло-зелені, з синю-
ватим відтінком. Плоди – м’ясисті синювато-чорні шиш-
ки з сизим нальотом, розташовані на гілках віночками. 
Цвіте Я. з. у травні. Дія: сечогінна, жовчогінна, анти-
септична.

ЯМКА ВЕЛИКОГО МОЗКУ ЛАТЕРАЛЬНА (FOS-
SA LATERALIS CE REBRI) – заглиблення між лобною 
і скроневою частками великого мозку; у ділянці дна роз-
міщений острівець.

ЯМКА ЖОВЧНОГО МІХУРА (FOSSA VESICAE 
FELLEAE) –  за глиблення на вісцеральній поверхні пе-
чінки, в якому розміщений жовчний міхур.

ЯНҐА (F. G. YOUNG) СИНДРОМ – комплекс про-
явів підвищеної продукції соматотропного гормону гі-
пофізу; спо стерігається гіперлактація під час вагітності, 
ожиріння, маса тіла новонародженого перевищує 4 кг; 
часто народжується мертва дитина; у період менопаузи 
розвивається цукровий діабет.

ЯНҐА (H. H. YOUNG) СИНДРОМ – поєднання об-
струкційної азоспермії, хронічних синопульмональних 
інфекцій та нормального сперматоґенезу (але з запов-
ненням сперматозоїдами розширеної голівки епідиди-
муса та відсутності їх в його тілі, яке містить аморфну 
речовину)

ЯНІШЕВСЬКОГО (А. Е. ЯНИШЕВ СКИЙ) СИМ-
ПТОМ – при торканні губів або піднебіння різко скоро-
чуються жувальні м’язи; ознака орального автоматиз-
му.

ЯНІШЕВСЬКОГО – БЕХТЕРЄВА (А. Е. ЯНИ-
ШЕВСКИЙ – В. М. БЕХТЕРЕВ) ХАПАЛЬНИЙ РЕФ-
ЛЕКС – при штриховому подразненні шкіри біля осно-
ви пальців кисті спостерігається мимовільне захоплю-
вання предмета, яким виконувалось подразнення; ознака 
ураження премоторної ділянки кори півкуль великого 
мозку, частіше – на протилежному боці.

ЯНОВСЬКОГО (Ф. Г. ЯНОВСКИЙ) СИМПТОМ 
(1) – послаблення болю в грудній клітці при іммобілі-
зації її шляхом стискування руками; ознака ураження 
плеври різного характеру.

ЯНОВСЬКОГО (Ф. Г. ЯНОВСКИЙ) СИМПТОМ 
(2) – підсилення бронхофонії; рання ознака пневмонії.

ЯНОВСЬКОГО (Ф. Г. ЯНОВСКИЙ) СПОСІБ 
ПЕРКУСІЇ – перкусія (вистукування) проводиться 
вказівним або середнім пальцем безпосередньо по по-
верхні тіла.

ЯНСЕНА (M. JANSEN) СИНДРОМ – різновид 
метафізарних дисплазій: очі широко розставлені, ек-
зофтальм, перенісся широке і невисоке, нижня щелепа 
недорозвинута, внаслідок чого формується неправиль-
ний прикус; диспропорційний низький або карликовий 
зріст (довжина тулуба нормальна, кінцівки укорочені); 
затримка розвитку навичок ходьби; розумовий розви-
ток нормальний.

ЯНСЬКОГО – БІЛЬШОВСЬКОГО (J. JANSKY – 
M. BIEELSCHOWSKY) ХВОРОБА – див.: Більшовсь-
кого – Янського хвороба.

ЯНТАРНА КИСЛОТА – НООС · СН2 · СН2 · СООН; 
орґанічна дикарбонова кислота; кристали безбарвні, 
розчинні у воді; молекулярна маса 118,09; Я. к. є про-
міжним продуктом циклу трикарбонових кислот усіх 
аеробних орґанізмів.

ЯНУСА (JANUS) СИНДРОМ – симптомокомплекс 
однобічного порушення вентиляції легень; зустрічається 
при однобічній вродженій або набутій емфіземі легень, 
вроджених однобічних бронхоектазах, при стенозі або 
атрезії однієї і кількох галузок легеневої артерії, при тет-
раді Фалло; ознаки основного захворювання; при рен-
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тґенолоґічному дослід женні – однобічне значне підси-
лення прозорості легеневої тканини із слабовираженим 
малюнком.

ЯПОНСЬКИЙ ЕНЦЕФАЛІТ – інфекційна хвороба 
із групи комариних енцефалітів; зустрічається в країнах 
Східної та Південно-Східної Азії і на деяких островах 
Тихого океану; спричинюється  арбовірусом; характери-
зується значним підвищенням температури тіла, пору-
шенням свідомості і психічними розладами, судомами 
та паралічами.

ЯРЕМНА ВИРІЗКА (INCISURA JUGULARIS) – 
1) заглиблення верхньо го краю груднини; 2) заглиблен-
ня латерального краю великої частини потиличної кіс-
тки; 3) заглиблення заднього краю піраміди скроневої 
кістки.

ЯРЕМНА ЯМКА (FOSSA JUGU LARIS) – заглиб-
лення в передній поверхні шиї, обмежене знизу ярем-
ною вирізкою груднини, а з боків – груднино-ключич-
но-соскоподібними м’язами.

ЯРЕМНИЙ – див.: Юґулярний.
ЯРЕМНИЙ ОТВІР (FORAMEN JUGULARE) – 

от вір на основі черепа, утворений яремними вирізка-
ми скроневої і потиличної кісток; через Я. о. проходять 
внутрішня яремна вена, блукаючий, додатковий і язи-
коглотковий нерви.

ЯРЕМНОГО ОТВОРУ СИНДРОМ – див.: Верне 
синдром.

ЯРІША (A. JARISCH) МНОЖИННА ПАПУЛЬ-
ОЗНА ТРИХОЕПІТЕЛІОМА – доброякісна пухлина, 
яка розвивається із волосяних фолікулів переважно на 
обличчі; має вигляд щільних вузликів рожевого кольору 
з телеанґіекта зіями на їх поверхні.

ЯРІША – ГЕРКСГЕЙМЕРА (A. JA RISCH – K. HER-
XHEIMER) РЕАКЦІЯ – запальна реакція в уражених 
сифі лісом тканинах (на шкірі, у слизових оболонках, 
нервовій системі або внутрішніх орґанах ), яка розви-
вається в деяких випадках після першого введення саль-
варсану або при першому застосуванні препаратів ртуті 
чи вісмуту.

ЯРІША – КІАРІ (A. JARISCH – H. CHIARI) ФОР-
МА ТУБЕРКУЛЬОЗУ – туберкульозне ураження шкі-
ри, яке характеризується утворенням виразок у місцях 
переходу шкіри в слизову оболонку біля природних от-
ворів тіла.

ЯРОСЛАВСЬКА ГЕМОРАҐІЧНА ГАРЯЧКА – 
див.: Гемораґічний нефрозонефрит.

ЯРУТКА ПОЛЬОВА – див.: Талабан польовий.
ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ (FRAXINUS EXCELSIOR 

L.) – високе дерево, з темно-сірою корою і чорними ок-
самитовими бруньками. Листки непарнопірчасті, з сидя-
чими продовгувато-ланцетними загостреними прилис-
тками. Цвіте у квіт ні-травні. Дія: протизапальна, пото-
гінна, сечогінна, глистогінна.

ЯСКРАВІСТЬ – відношення сили світла в даному 
напрямі до площі проекції поверхні, що світиться, на 
перпендикулярну до цього напряму площину; є харак-
теристикою тіл, що світяться. У системі СІ вимірюється 
в канделах на квадратний метр.

Я. ПОРОГОВА – мінімальна Я., яка сприймається 
оком.

Я. СЛІПУЧА – Я., яка викликає тимчасове засліп-
лення людини при даному рівні зорової адаптації.

ЯСНА (GINGIVAE) – ділянки слизової оболонки 
ротової порожнини, що вкривають частини верхніх та 
нижніх щелеп, які виступають у рот; Я. щільно приляга-
ють до шийок зубів і є складовою частиною періодонта; 
Я. ділять на дві части ни: пришийкову, що прилягає до 
шийок зубів, і альвеолярну; Я. складаються з багатоша-
рового плоского епітелію і сполучнотканинної основи.

ЯСНОВИДІННЯ – отримання знань про об’єктивні 
події зовнішнього світу, які не ґрунтуються на функціо-
нуванні відомих орґанів відчуттів і висновках розуму.

ЯСПЕРСА (K. JASPERS) ПСИХІЧНИЙ ПРО-
ЦЕС – психопатолоґічні розлади, що є якісно новими 
для особистості хворого і її розвитку, які в суті видоз-
мінюють психічний склад хворого.

ЯСПЕРСА (K. JASPERS) СВІДО МІСТЬ ВЛАС-
НОГО ВІДЧУТТЯ – див.: Вітальність «Я».

ЯСПЕРСА (K. JASPERS) ФЕНОМЕНОЛОҐІЧ-
НИЙ МЕТОД – метод вивчення психопатолоґічних 
процесів, що ґрунтується на статичному розумінні пси-
хопатолоґічних реакцій у тому вигляді, як їх переживає 
хворий.

ЯТР- (ятро-; -іатр, -іатрія; грец. iatros – лікар) – час-
тина складних слів, що означає відношення до медици-
ни або до лікаря.

ЯТРАЛІПТИКА – метод лікування за допомогою 
втирання та розтирання.

ЯТРАЛІПТИЧНИЙ – такий, що означає введення 
ліків через шкіру шляхом втирання та розтирання.

ЯТРИЧНИЙ – такий, що належить до медицини або 
стосується медицини чи лікаря.

ЯТРО- – див.: Ятр-.
ЯТРОҐЕНІЯ – див.: Ятроґенне захворювання.
ЯТРОҐЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ – 1) будь-яке но-

ве, побічне захворювання (в тому числі і функціональ-
не), пов’язане з діями (лікування, діаґностичні дослід-
ження, профілактика, поведінка) лікаря (або іншого ме-
дичного працівника), незалежно від того, правильними 
чи неправильними були ці дії; 2) ускладнення основ-
ного захворювання, спричинене помилковими або не-
адекватними діями лікаря; у клінічній практиці розріз-
няють такі види Я. з.: 1) медикаментозні; 2) інструмен-
тально-діаґностичні; 3) хі рурґічні; 4) наркозно-анес-
тезіолоґічні;  5) пов’язані із застосуванням зіпсованих 
технічних засобів; 6) септичні; 7) променеві; 8) реані-
маційні; 9) трансфузійно-інфузійні; 10) профілактичні; 
11) ін формаційні; 12) інші.

Я. З. І КАТЕГОРІЇ – захворювання, патолоґічні про-
цеси, незвичайні смертельні реакції, зумовлені неадек-
ватними, помилковими або неправильними медичними 
діями, що стали безпосередньою причиною смерті.

Я. З. ІІ КАТЕГОРІЇ – захворювання, патолоґічні 
процеси, реакції і ускладнення, що зумовлені медич-
ними діями, які проведені відповідно до обґрунтованих 
показань і виконаних правильно.
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ЯТРОҐЕННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ІІІ КАТЕҐОРІЇ – 
захворювання, патолоґічні процеси, реакції, що не ма-
ють патоґенетичного зв’язку з основним захворюванням 
або його ускладненням і не відіграють будь-якої суттє-
вої ролі в загальній танатолоґічній оцінці.

ЯТРОГЕННИЙ – такий, що спричинений діяльніс-
тю лікаря; будь-який погіршений стан хворого, що спри-
чинений медичними діями.

ЯТРОМЕХАНІКА – напрям у медицині XVI–XVIII 
століть, представники якого намагалися пояснити всі 
фізіолоґічні і патолоґічні процеси на основі законів ме-
ханіки (фізики).

ЯТРОФІЗИКА – див.: Ятромеханіка.
ЯТРОХІМІЯ – напрям у медицині XVI–XVIII 

століть, представники якого роз глядали процеси, що 
проходять в орґанізмі, як хімічні явища, хвороби – як 
результат порушення хімічної рівноваги і ставили за-
вдання пошуку хімічних засобів їх лікування; найвідо-
мішими представниками зазначеного напряму були Па-
рацельс, Й. Б. Ван Гельмонт і Франсуа де Ла Бое.

ЯУРЕ (Г. Г. ЯУРЕ) СИМПТОМ (1) – болючість 
при натискуванні над гребінцем клубової кістки; озна-
ка хронічного апендициту.

ЯУРЕ (Г. Г. ЯУРЕ) СИМПТОМ (2) – ознака пра-
вобічного піддіафраґмального абсцесу: при нанесенні 
поштовхів рукою в підлопатковій ділянці справа, інша 
рука, яка розміщена в ділянці правого підребер’я, спри-
ймає коливання печінки, що зумовлюється гідравлічною 
хвилею.

ЯФФЕ  – ЛІХТЕНСТАЙНА  (H. L. JA FFÉ – 
L. LICH  TENSTEIN) ДИСПЛАЗІЯ – див.: Фіброзна 
остеодисплазія.

ЯЧМІНЬ – гостре гнійне запалення волосяного мі-
шечка вій або сальної залози повіки.

Я. ВНУТРІШНІЙ – гостре гнійне запалення мейбо-
мієвих залоз; виникає біль, почервоніння, набряк повіки; 
з боку кон’юнктиви виявляється невеликий горбик або 
пляма жовтого кольору на місці залози з явищами запа-
лення; з часом формується абсцес; самовільний розрив 
абсцесу відбувається рідкісно; часто –  рецидиви.

Я. ЗОВНІШНІЙ – гостре гнійне запалення однієї 
або більшого числа цейсових або мейбомієвих залоз; 
починається, звичайно, з болю, почервоніння та підви-
щеної чутливості краю повіки; потім на цьому місці ви-
никає невелика округла болюча ділянка ущільнення; мо-
жуть спостері гатися сльозотеча, світлобоязнь і відчуття 
присутності чужорідного тіла; набряк повіки, звичайно, 

локалізований, але може поширюватися на всю повіку; 
потім у центрі ущільнення з’являється невелика жовту-
вата плямка («голівка») – ознака нагноєння.

ЯЧМІНЬ (HORDEUM) – рід рослин родини зла-
кових. Одно- та багаторічні трав’янисті рослини із 
солом’яним стеблом завдовжки 50–110 см. Цвіте в трав-
ні- червні. Листки лінійні. Колоски одноквіткові. Плід – 
зернівка (плівчаста або гола). Зерно Я. містить (у % на 
суху речовину): крохмалю від 45 до 67, білка від 7 до 26, 
пентозанів від 7 до 11, сахарози від 1,7 до 2, клітковини 
від 3,5 до 7, жирів від 2 до 3.

ЯЩУР – інфекційне захворювання, яке спричинюєть-
ся вірусом, що належить до родини Picornaviridae, роду 
Aphtovirus; існують сім серотипів вірусу Я. (А, О, С, Азія 
1, SAT 1, SAT 2 i SAT 3), що спричинюють захворюван-
ня з однаковою клінічною картиною; джерелом та резер-
вуаром інфекції є хворі тварини, особливо велика рогата 
худоба, свині, вівці,  кози та ін.; сприйнятливі до Я. і ди-
кі тварини; хворі тварини виділяють вірус у зовнішнє се-
редовище зі слиною, молоком, випорожненнями, сечею; 
вірус тривалий час (2–3 міс.) зберігається в зов нішньому 
середовищі; людина заражається при вживанні сирих мо-
лочних продуктів, при безпосередньому контакті з хво-
рими тваринами; захворювання від людини до людини 
не передається; воротами інфекції є слизова оболонка 
порожнини рота або пошкоджена шкіра; у місці прони-
кання вірусу розвивається первинна афта, або первинний 
афект, потім вірус проникає в кров і гематоґенно розно-
ситься по всьому орґанізму, фіксуючись в епітелії слизо-
вих оболонок рота, язика, носа, уретри та шкіри кистей, 
особливо біля нігтів і в міжпальцевих складках; тут ут-
ворюються вторинні афти; інкубаційний період триває 
2–12 днів (частіше 3–8 днів); захворювання починаєть-
ся гостро; з’являється температура, яка в кінці 1-го або 
на 2-й день досягає 40° С, триваючи протягом 5–6 діб; 
до загальних явищ приєднуються ознаки ураження сли-
зових оболонок: паління в роті, слино теча, почервоніння 
очей, болючість при сечовипусканні; на слизовій оболон-
ці з’яв ляється значна кіль кість дрібних пухир ців; через 
добу на місці пухирців утворюються виразочки; у дітей 
Я. може викликати гострий ґастроентерит; у деяких хво-
рих висипи з’являються і на шкірі, особли во на кистях, 
ступнях, гомілках, навколо рота; період висипання три-
ває біля тижня; можуть бути нові висипи, які продовжу-
ють тривалість захворювання до кількох місяців і навіть 
до 11/2 року; як правило, Я. протікає доброякісно і закін-
чується повним одужанням через 2–3 тижні.
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ПЕРСОНАЛІЇ В МЕДИЦИНІ УКРАЇНИ

АбРАжАНОВ Олександр Олексійович (1867– 
30.04.1930) – хірурґ; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Варшавського університету (1891); три роки 
працював у хірурґічному відділенні Маріїнської лікарні в 
Санкт-Петербурзі, а потім кілька років – хірурґом у лі-
карні Юрозамського заводу на Уралі; у 1899 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Пересадка та пломбу-
вання кісток»; з 1901 р. працював у Київській госпіталь-
ній хірурґічній клініці професора Ф.К. Борнгаупта; під 
час роботи на Уралі та в Києві неодноразово виїжджав 
за кордон, де працював у таких авторитетів у галузі хі-
рурґії, як Вергейм, Ейдельберґ, Бум, Бір, Гіль денбранд 
та інших; у 1902 р. йому було присвоєно звання приват-
доцента Київського університету; з 1905 р. завідував хі-
рурґічним відділенням Полтавської губерн ської земської 
лікарні, був головою Полтавського товариства лікарів; з 
1922 р. зав. кафедрою факультетської хірурґії Дніпропе-
тровського медичного інституту; О.О. Абражанов працю-
вав у кількох наукових напрямках: 1) відновлювальна 
хірурґія; 2) лікування орґанів грудної та черевної порож-
нин; 3) лікування опорно-рухового апарату; 4) вивчення 
симпатичної та парасимпатичної нервової систем; 5) аку-
шерство та ґінеколоґія; ним запропоновано новий метод 
лікування «заячої гу би», пластичний метод з’єднання 
прямих м’язів черева при їх розходженні, новий метод 
подовження нижньої кінцівки, пластичне закриття ле-
геневих та плевральних фістул, аутопластичний спосіб 
зашивання піхво-міхурової фістули, імплантація кістки, 
заміщення носової перетинки кістковою пластинкою 
при запалому носі, новий спосіб оперативного лікування 
грижі, слоновості стегна, гомілки, ступні, новий метод 
ґастропексії, видозміна операції Шопарта, кістковоплас-
тична ампутація стегна, закриття трепанаційних отворів 
у черепі, паріартеріальна симпатектомія, новий спосіб 
оперативного лікування випадіння матки і піхви та ін.

Література:
Абражанов А.А. Некролог // Новый хирургический архив. 1. 
– 1931. – Том 23. – кн. 3–4. – С. 715.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – М.: 2. 
Гос. изд. мед. лит., 1956. – Том 1. – С. 47 – 48.
Большая медицинская энциклопедия. – М.: Советская 3. 
энциклопедия, 1974. – Том 1. – С. 47 – 48.

 
АВІЛОВА Ольга Матвіївна (10.09.1918–29.12.2009) – 

хірурґ; народилась в м. Бежиця Брянської обл.; медич-
ну освіту здобула в Смоленському медичному інституті 
(1941); від 1941 до 1945 р. в діючій армії – хірурґ польового 
госпіталю; з 1945 р. – хірурґ, а потім завідувач хірурґічним 
відділенням Брянської обласної лікарні; з 1955 р. працюва-
ла в Київському інституті вдосконалення лікарів на кафе-
дрі торакальної хірурґії; у 1960 р. захистила кандидатську 

ди сертацію, а у 1971 р. – докторську дисертацію «Резекція 
і пластика бронхів і медіастінальної трахеї»; у 1975 р. за іні-
ціативою О.М. Авілової в Київському інституті вдоскона-
лення лікарів організовується кафедра пульмонолоґії, яку 
вона й очолила; створено також Київський міський пуль-
монолоґічний центр; у 1976 р. за ініціативою О.М. Авіло-
вої організовується служба спеціалізованої невідкладної 
допомоги при травмі грудей, спонтанному пневмотораксі, 
чужорідних тілах дихальних шляхів та стравоходу, деструк-
тивній пневмонії у дітей; професор (1975); заслужений 
лікар УРСР (1962); заслужений діяч науки УРСР (1982); 
лауреат Державної премії СРСР (1975); автор біля 300 
наукових публікацій, зокрема 2 моноґрафій; основні на-
прямки наукової діяльності – реконструктивно-відновна 
хірурґія орґанів дихання та стравоходу; пріоритетними є 
розробка та застосування одномоментних реконструктив-
них операцій на трахеї та гортані, способи формування 
полібронхіальних анастомозів при доброякісних пухлинах 
бронхів, метод мембранорафії при експіраторному стенозі 
трахеї та інші варіанти пластичних операцій на бронхах і 
трахеї; науковий консультант та керівник 1 докторської і 
19 кандидатських дисертацій.

Література:
Профессор Ольга Матвеевна Авилова (к 70-летию со дня 1. 
рождения) // Клин. хирургия. – 1988. – № 9. – С. 73 – 74.

АгАПІт ПЕчЕРСьКИй (р. н. невід.–14.06.1095) – за-
сновник першої в Київській Русі лікарні в Печерському 
монастирі; киянин, прийшов до монастиря ще за Антонія 
(Антоній і Феодосій – засновники Києво-Печерського 
монастиря); чернече ім’я «Агапіт» означає в перекладі з 
грецької мови «Божественна любов», справжнє його пріз-
вище невідоме; Агапіт був високоосвіченою людиною 
свого часу, отож, очевидно, походив із знатного роду; він 
знав твори Гіппократа, Галена; характерною особливістю 
його лікарської діяльності було те, що він ніколи не брав 
грошей за свою працю ні з кого – чи то захворів князь, 
чи жебрак; молитвою і зіллям він зціляв хворих на різні 
хвороби, переважно внутрішні; він врятував життя по-
мираючого чернігівського князя Володимира Монома-
ха: надіслав йому зілля; щедрі дарунки від князя передав 
до монастирської лікарні; в подвижництві, і в лікарській 
справі, як розповідає «Києво-Печерський патерик», Ага-
піт наслідував Антонія; Агапіт також славився умінням 
підбирати продукти харчування для хворих; його учні і 
послідовники – Даміан-цілитель, перший дерматолоґ та 
іконописець Алімпій Печерський, перший психотерапевт 
Григорій-чудотворець – поховані в Ближніх печерах; ім’я 
славетного лікаря древності канонізовано православною 
церквою, 14 червня відзначається свято «преподобного 
Агапіта Печерського, лікаря безмездного». 
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Література:
Горєлова Л. Монастирська медицина Русі. – Агапіт. – 1996. 1. 
– № 4. – С. 15–18.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 8.
Дудник С.В., Новакович Р.Л., Пашкович С.В. та ін. Свя-3. 
тий Агапіт Печерський // Людина і світ. – 1993. – № 4–5.– 
С. 52 – 54.
Колпакова В., Новакович Р. Перший відомий лікар 4. 
України-Руси // Київська старовина. – 1992. – № 5. – С. 
126 – 128.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 5. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 15.
Можаровська Т. Лікували і князів, і бідарів // Агапіт. – 6. 
1996. – № 4. – С. 19 – 24.
Новакович Р., Дудник С., Пашкович С. Святий Агапіт 7. 
Печерський – перший лікар України–Русі (До 900-річчя з 
дня смерті) // Агапіт. – 1994. – № 1. – С. 23–25.
Новакович Р.Л., Радиш Я.Ф. Вони лікували душу і тіло // 8. 
Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – К.: 1995. – С. 45–46.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Том 9. 
1. – С. 18. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – Київ, 1959 – 1965. – Т. 17.
Українська Радянська Енциклопедія. Друге видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – Київ, 1977 – 1985. – Т. 12.

 
АгАСтІй (жив у VІ тисячолітті до н.е.) – лікар пра-

українського стародавнього світу; опанувавши всі му-
дрості тогочасних наукових знань з медицини, історії, 
астрономії, теолоґії, удосконалював лікарську майстер-
ність в Індії; його поема-хроніка «Рікта-Веді» («Мудрість 
нащадкам» або «Наука нащадкам») акумулює знання 
тих далеких часів; Агастій проповідував високу культуру 
життя людини, гармонійне поєднання з природою.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 13.

 
АйЗЕНбЕРҐ Олександр Абрамович (23.12.1898–

29.02.1984) – терапевт; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1922); у 1935 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Первинний рак легень»; у 1946–
1949 рр. – старший науковий працівник відділу клінічної 
медицини Інституту фізіології імені О. О. Богомольця; від 
1952 до 1958 р. – завідувач кафедри факультетської терапії 
Київського медичного інституту, а з 1958 до 1973 р. – за-
відувач кафедри госпітальної терапії; з 1973 р. професор-
консультант; був керівником відділу ревматолоґії Київсько-
го НДІ клінічної медицини імені акад. М.Д. Стражеско; 
професор (1946); основні напрямки наукової діяльності 
– вивчення ревматизму, розвитку серцево-судинної недо-
статності та інших питань кардіолоґії; основні праці: «О 
некоторых спорных вопросах в учении об эндокардитах»; 

«Патология сердечно-сосудистой состемы в клинике и 
экс перименте» (1956); «О патогенезе и этиологии ревма-
тизма» (1961).

Література:
Александр Абрамович Айзенберг: (К 70-летию со дня рож-1. 
дения) // Врачебное дело. – 1969. – № 4. – С. 156.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 5.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 5.

АЛЕКСАНДРОВ Володимир Степанович (2.07.1825– 
10.01.1894) – лікар, поет, драматург і перекладач, етно-
граф; народився в Ізюмському повіті на Харківщині; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Хар-
ківського університету; військовий і міський лікар у 
Харкові; є автором оперет «За Немань іду» (1872) та «Не 
ходи, Грицю, на вечорниці» (1873), відомих у перероб-
ці Старицького; видав збірник власних перекладів М. 
Лермонтова та І. Козлова «Малоруські співанки» (1880) 
і альманах «Складка» (1887–1892); друкував етноґрафіч-
ні праці; збирав усну народну творчість та опублікував 
«Народний пісенник з найкращих українських пісень», 
казки «Коза-дереза», «Івашечко».

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1962. – С. 36.
Українська Радянська Енциклопедія. – Київ, 1959. – 2. 
Том 1. – С. 161.

 
АЛЕКСЄЄНКО Іван  Пименович  (26.08.1899 

–06.04.1966) – ортопед-травматолоґ; народився в с. 
Кам’янка Чернігівської губернії (нині – Середино-
Будського району Сумської області); медичну освіту здо-
був у Київському медичному інституті (1926); у 1939 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Роль механічних факторів 
при лікуванні переломів шийки стегнової кістки»; доцент; 
від 1948 до 1966 р. – директор Українського НДІ травма-
толоґії і ортопедії; від 1953 до 1959 р. – ректор Київсько-
го медичного інституту; головний ортопед-травматолоґ 
МОЗ України (1959–1966); основні напрямки науко-
вої діяльності – ортопедія, травматолоґія, організація 
ортопедо-травматолоґічної служби; І.П.Алексєєнко роз-
робив методи відновних операцій при туберкульозі ве-
ликих суглобів, довів доцільність застосування кістково-
хрящових ало- та ксенотрансплантатів; у 1958 р. заснував 
першу в Україні лабораторію з консервування тканин; 
основні праці: «Роль механических факторов при лече-
нии переломов шейки бедренной кости» (1939; «Очер-
ки о китайской медицине» (1959).
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Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 178. 
Коляденко В. Г. Алексєєнко Іван Пименович // Енцикло-2. 
педія сучасної України. – 2001. – Т. 1. – С. 370 – 371.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 5.
Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів 4. 
Національного медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця (1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 
2001. – С. 5–6.
Шумада И.В., Талько И.И. Основные этапы врачебной, 5. 
общественной и научной деятельности Ивана Пименови-
ча Алексеенко // Ортопедия, травматолоґия и протезиро-
вание. – 1980. – № 12. – С. 65–66.

АЛІМПІй (рік народ. невідомий – 1114) – чернець 
Києво-Печерської лаври; перший іконописець і пер-
ший дерматолоґ; тими ж самими фарбами, якими писав 
ікони, Алімпій лікував різні хвороби шкіри; під час ліку-
вання Алімпій змазував фарбою виразки; відомо, що де-
які фарби мають протимікробну дію; наприклад, фарба 
індиго, яка широко застосовувалась давньоруськими ху-
дожниками; фарбами лікували не тільки хвороби шкіри; 
так фарбою індиго, сандалом, кубовою фарбою успішно 
виліковували «вогневиці», малярію, пропасницю.

Література:
Можаровська Т. Лікували і князів і бідарів. – Агапіт. – 1. 
1996. – № 4. – С. 19–24.
Новакович Р.Л., Радиш Я.Ф. Вони лікували душу і тіло // 2. 
Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995. – К.: 1995. – С. 45–46.

 АЛФЕР’ЄВ Сергій Петрович (4.10.1816–31. 03. 1884) – 
народився в м. Орел; медичну освіту (з срібною медаллю) 
здобув у Московському відділенні Медико-хірурґічної 
академії (1838); від 1838 до 1843 р. працював на посаді лі-
каря в Московській Катерининській лікарні; у 1843 р. за-
хистив докторську дисертацію «De hydrophobia contagiosa» 
(«Про контаґіозну гідрофобію»); у 1843 – 1845 рр. удо-
сконалювався в провідних європейських клініках; у 1846 
р. після пробної лекції в Університеті св. Володимира на 
тему «Про відношення патолоґічної анатомії до спеціаль-
ної терапії» був обраний виконуючим обов’язки екстра-
ординарного професора кафедри спеціальної патології 
та терапії; з 1847 р. – ординарний професор по кафедрі 
спеціальної патології та терапії; у 1848 р. був призначений 
ординатором Київського військового госпіталю, а в 1849 
р. – завідувачем терапевтичного відділення госпіталю, 
на базі якого створив першу в Києві госпітальну терапев-
тичну клініку; одночасно з 1850 до 1854 р. – декан медич-
ного факультету; від 1857 до 1864 р. – завідувач кафедри 
факультетської терапевтичної клініки; після звільнення 

з Університету за вислугою 25 років у 1864 р., до 1870 р. 
залишався на службі у військовому відомстві; з 1870 р. 
кілька років працював на посаді лікаря-консультанта в 
Другій Київській гімназії, Київській духовній академії та 
семінарії; з 1846 р. – дійсний член, а від 1857 до 1860 р. 
– президент Товариства київських лікарів; почесний член 
Медичного товариства м. Одеси; член-кореспондент Ме-
дичного товариства в м. Константинополі; був першим 
завідувачем госпітальної терапевтичної клініки та пер-
шим професором-терапевтом (разом із Ф.С. Цицуріним) 
Медичного факультету Університету св. Володимира; брав 
участь у боротьбі з висипним тифом у діючій армії (1856); 
відома його праця «Аспирационный и иньекционный 
прибор, заменяющий все до сих пор существовавшие ас-
пирации и всякие шприцы».
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
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1994. – № 2. – 122 – 124.

 АЛьНПЕК (Алембек) Ян (р. н. невід. – 1636) – львів-
ський аптекар; автор опису епідемії 1623 р. і «Топо графії 
міста Львова», написаної близько 1603–1605 рр.

 
АЛьПЕРН Данило Овсійович (15.12.1894 – 24.09.1968) 

– патофізіолоґ; народився в Харкові; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Харківського університету 
(1917), де і залишився працювати на кафедрі загальної 
патології; з 1929 р. і до кінця життя очолював кафедру 
патолоґічної фізіолоґії Харківського медичного інсти-
туту; одночасно керував відділами патофізіолоґії Укра-
їнського психоневролоґічного інституту (1923–1955) і 
Українського інституту експериментальної медицини 
(1934–1941); член-кор. АН УРСР (1939); заслужений 
діяч науки УРСР (1948); основні напрямки наукових 
досліджень – патофізіолоґія нервової системи і нейро-
гуморальної реґуляції, патохімія запалення і патоґенез 
алерґічних реакцій; дослідив трофічний вплив нервової 
системи на проникність судин та тканин; визначив роль 
продуктів нуклеїнового обміну в розвитку запалення; 
вивчив десенсибілізуючу та протизапальну дію деяких 
гормонів гіпофізу; запропонував новий препарат мезо-
фізин; отримав нові дані про значення розладів вугле-
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водного обміну в патогенезі алергічних реакцій;вперше 
вказав на роль ацетилхоліну, холінестерази та аденіно-
вих сполук як ендогенних чинників запалення; відомий 
його підручник «Патологическая физиология», який 
витримав 6 видань і був виданий у кількох зарубіжних 
країнах; основні праці: «Учение о лихорадке» (1928); 
«Вегетативная нервная система и обмен веществ» 
(1931); «Химические факторы нервного возбуждения в 
организме человека» (1944); «Патологическая физиоло-
гия» (1954); «Воспаление (Вопросы патогенеза)» (1959); 
«Холинергические процессы в патогенезе» (1963).

 
Література:

Большая медицинская энциклопедия. – М.: Гос. изд. мед. 1. 
лит., 1956. – Том. 1. – С. 853.
Даниил Евсеевич Альперн (1894 – 1968) // Архив патоло-2. 
гии. – 1964. – Том 31. – № 4. – С. 94.
Даниил Евсеевич Альперн // Фізіологічний журнал. – 3. 
1968. – Том 14. – № 5. – С. 718.
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АМбОДИК-МАКСИМОВИч Нестор Максимович 

(07.11.1744 – 05.08.1812) – вчений-енциклопедист, один 
з основоположників акушерства, педіатр, ботанік, фіто-
терапевт, просвітитель 18-го віку; народився в с. Вепри-
ку на Полтавщині в родині священика; освіту здобув у 
Києво-Могилянській академії (1768) та Петербурзькій 
госпітальній школі (1768–1770); з 1770 р. на особливій 
стипендії навчався на медичному факультеті Страсбурзь-
кого університету, де в 1775 р. захистив докторську дис-
ертацію «De hepate humano» («Про печінку людини»); 
перший з лікарів у царській Росії був удостоєний звання 
професора акушерства (1782); з 1784 р. – професор аку-
шерства для сповивальних бабок при Петербурзькому ви-
ховному домі; створив перший підручник з акушерства та 
педіатрії «Мистецтво сповивання, або Наука про баб’яче 
діло» (1784–1786); Н. Амбодик-Максимович – один із за-
сновників російської медичної і ботанічної термінолоґії 
«Ботаніки початкової основи» (1804); уклав і видав три 
словники (1780–1804); в Анатомо-фізіолоґічному (1783) 
та Медико-патолоґіко-хірурґічному (1785) словниках 
терміни подано російською, латинською і французькою 
мовами; у 1797 р. з його ініціативи було засновано Клі-
нічний сповивальний інститут (тепер Інститут акушер-
ства і гінеколоґії АМН Російської Федерації); запровадив 
у практику акушерства щипці та практичні заняття в по-
лоґовому відділенні на фантомі; незважаючи на заслуги 
перед наукою, не користувався прихильністю Медичної 
колегії; з 1800 р. перебував на скромній посаді консуль-
танта пологового відділення Калінкінської лікарні; на-
укові праці Н.М. Амбодика-Максимовича: «Анатомо-
физіологическій словарь: На россійскомъ, латинскомъ 

и французскомъ языкахъ, съ краткимъ описаніемъ сихъ 
(анат. и физіол.) наукъ: Въ 2 ч.» (1783); «Врачебное ве-
ществословіе или описаніе целительныхъ растеній во 
врачевстве употребляемыхъ съ изъясненіемъ пользы и 
употребленія оныхъ и присоединеніемъ рисунковъ при-
родному вида каждаго растенія соотвествующихъ: Въ 4 
кн.» (1783–1789); Врачебные наставления о болезняхъ, 
наиболее изнуряющих здравие человека и заражающих 
все телесные части оного» (1800); «Искусство повиванія 
или наука о бабичьем деле, въ коемъ кратко, но ясно тол-
куется, какое детородныя женскія части строеніе имеютъ, 
какимъ образом надлежит пособлять беременнымъ при 
родахъ, роженицамъ после родовъ и новорожденнымъ ихъ 
младенцамъ во время младолетства; на 6 ч. разделенная и 
многими рисунками снабденная» (1784 – 1786); «Медико-
хирургический словарь» (1780); «Энциклопедия питания 
и врачевания» (1784); переклав на російську мову праці 
Пленка – «Врачебныя наставленія о любострастныхъ 
болезняхъ, кои приключаются въ разныхъ частяхъ че-
ловеческаго тела» (1790) та «О новомъ способе упо-
требленія ртути» (1790), а також Соссерота – «Краткое 
испытаніе многихъ закоснелыхъ мненій и злоупотре-
бленій до беременныхъ, родильницъ и новорожденныхъ 
относящихся и пр. и пр.» (1981) і Шрейбера – «Руковод-
ство къ познанію и врачеванію болезней наружныхъ и 
внутреннихъ съ прибавленіемъ главныхъ немощей жен-
скаго пола и малолетнихъ детей: Въ 2 ч.» (1781).
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АМОСОВ Микола Михайлович (06.12.1913 – 12.12.2002) 

– хірурґ; народився в с. Ольхово (тепер Вологодської 
обл.); закінчив Архангельський медичний інститут (1939) 
та Всесоюзний заочний індустріальний інститут (1940); у 
1941–1945 рр. – військовий лікар; з 1947 до 1952 р. – зав. 
хірурґічним відділенням Брянської обласної лікар ні; у 
1948 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену 
первинній обробці поранення колінного суглоба; з 1952 р. 
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керував Клінікою грудної хірурґії, а з 1968 р. – заст. ди-
ректора з науки Українського НДІ туберкульозу та грудної 
хірурґії імені Ф. Г. Яновського; у 1953 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Пневмонектомія і резекція легень при 
туберкульозі»; з 1955 до 1970 р. очолював кафедру груд-
ної хірурґії Інституту удосконалення лікарів; з 1960 р. 
до 1990 р. керував відділом біокібернетики Інституту кі-
бернетики; у 1983 р. керовану М.М. Амосовим Клініку 
серцевої хірурґії було реорганізовано в Інститут серцево-
судинної хірургії (тепер – Інститут серцево-судинної хі-
рургії імені М. М. Амосова НАМН України); першим ди-
ректором цього інституту був призначений М.М. Амосов; 
з 1988 р. – почесний директор; академік НАН України 
(1969); академік АМН України (1993); член-кор. РАМН; 
неодноразово обирався депутатом Верховної ради СРСР; 
член багатьох міжнародних наукових товариств; член ре-
дакційних колегій та рад низки вітчизняних та зарубіжних 
фахових журналів; заслужений діяч науки УРСР (1955); 
лауреат Ленінської премії (1961), державних премій Укра-
їни (1978, 1988), Герой Соціалістичної Праці (1973); автор 
понад 400 наукових публікацій, зокрема 19 моноґрафій; 
основний напрям його наукових досліджень – торакальна 
хірурґія і біокібернетика; у 1955 р. вперше в Україні почав 
хірурґічне лікування вад серця; у 1963 р. вперше в СРСР 
виконав протезування мітрального клапана; у 1965 р. ство-
рив і вперше у світі впровадив у хірурґічну практику анти-
мікробні протези серцевих клапанів; розробив ряд нових 
методів хірурґічного лікування вад серця, оригінальні 
моделі апаратів штучного кровообігу; під керівництвом 
М.М. Амосова були проведені дослід ження систем само-
регуляції серця, розроблені методи машинної діаґностики 
захворювань серця, створено фізіолоґічну модель «вну-
трішнього середовища орга нізму» людини, змодельовані 
на електронно-обчислювальній машині основні психічні 
функції та деякі соці ально-психолоґічні механізми пове-
дінки людини; науковий консультант та керівник 40 док-
торських і 150 кандидатських дисертацій; основні праці 
М.М. Амосова: «Очерки торакальной хирургии» (1958); 
«Операции на сердце с искуственным кровообращением» 
(1962); «Физическая активность и сердце» (1975, 1984, 
1989); «Терапевтические аспекты кардиохирургии» (1982, 
1990); «Хирургическое лечение тетрады Фалло» (1982); 
«Физическая активность и сердце» (1989); «Терапевтичес-
кие аспекты кардиохирургии» (1990); автор відомих книг: 
«Мысли и сердце» (1964), «Записки из будущего» (1965), 
«Искусственный разум» (1969); «ППГ-2266 (Записки По-
левого хирурга)» (1975); «Раздумья о здоровье» (1977); 
«Здоровье и счастье ребенка» (1979); «Книга о счастье 
и несчастьях» (1983); «Преодоление старости» (1996); 
«Моя система здоровья» (1997); «Голоса времен» (1998); 
«Размышления» (2000); «Энциклопедия Амосова» (2002); 
«Мое мировоззрение» (2003).
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АМОСОВА Катерина Миколаївна (нар. 08.02.1956 р.) 

– терапевт; народилася в Києві; медичну освіту здобула в 
Київському державному медичному інституті імені О. О. 
Богомольця (1978); у 1983 р. захистила кандидатську дис-
ертацію «Прогнозирование течения и непосредственных 
исходов острого крупноочагового инфаркта миокарда», 
а у 1988 р. – докторську дисертацію «Дилатационная 
кардиомиопатия (клиника, особенности кардиогемоди-
намики, диагностика, дифференциальная диагностика 
с ревматическими пороками сердца, лечение»; з 1990 р. 
– завідувач кафедри госпітальної терапії Київського ме-
дичного інституту (тепер Національний медичний уні-
верситет імені О.О. Богомольця); професор (1990); член-
кор. НАМН України (2000); член Наукової ради НАМН 
з клінічної медицини; член президії Товариства кардіо-
логів та ревматологів України; голова Київського місь-
кого товариства терапевтів; член експертної ради ВАК 
України; головний редактор журналу «Серце і судини»; 
член редакційних колегій ряду наукових медичних жур-
налів; лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (2000); заслужений діяч науки і техніки України 
(2002); автор понад 400 наукових публікацій, зокрема 6 
моноґрафій, 26 авторських свідоцтв; основні напрямки 
наукової діяльності – вивчення патоґенезу, розробка діа-
гностики та лікування гострої та хронічної серцевої не-
достатності, гострих коронарних синдромів, ішемічної 
хвороби серця, легеневої гіпертензії, кардіоміопатій та 
дифузних уражень сполучної тканини при ревматизмі; 
визначила роль ентеровірус-індукованих змін жирно-
кислотного спектру клітинних мембран у патоґенезі не-
стабільної стенокардії, значення імунного запалення і 
оксидантного стресу для розвитку діастолічної серцевої 
недостатності і різних форм легеневої гіпертензії, дозо-
залежність плейотропних ефектів статинів та інгібіторів 
АПФ у хворих з гострим коронарним синдромом; впер-
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ше показала ефективність інгібіторів АПФ при мікросу-
динній стенокардії; встановила роль набутого імунодефі-
циту та аутоімунних порушень в розвитку дилятаційної 
кардіоміопатії; розробила нові критерії діаґностики та 
диференційної діагностики; науковий консультант та 
керівник 3 докторських і 34 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Руководство по тромболитической тера-
пии» (у співавторстві, 1998); «Кардиомиопатии» (1999); 
«Практическая гемостазиология» (1994); «Клиническая 
кардиология» (в 2-х томах, 2002).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 6–7.
Макаренко І.М. Біографічний довідник завідувачів кафедр 2. 
та професорів Національного медичного університету ім. 
О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: 
Століття, 2001. – С. 7.

АНДРЄЄВ Михайло Дмитрович (нар. 21.11.1941 р.) – 
народився в м. Хмельницькому; медичну освіту здобув у 
1960–1966 рр. у Тернопільському медичному інституті; 
з 1966 р. – завідувач патолоґоанатомічного відділення 
Хмельницької обласної лікарні; у 1969 р. організував одне 
з перших в Україні централізоване патолоґоанатомічне 
відділення; у 1984 р. за його активної участі створене пер-
ше і єдине в Україні (на той час) обласне патолоґоанато-
мічне бюро, начальником якого він і був призначений; у 
1994 р. патолоґоанатомічне бюро було реорганізовано в 
Державний патолоґоанатомічний центр України; з 1992 
до 1998 р. – головний патолоґоанатом МОЗ України; кан-
дидат медичних наук (1976); заслужений лікар України 
(1991); член Нью-Йоркської академії наук (1994); обирав-
ся членом Президії наукового товариства патолоґоанато-
мів УРСР (1974), членом Президії наукового товариства 
патолоґоанатомів СРСР (1979); член Координаційної 
ради Асоціації патологів України М.Д. Андрєєв зробив 
значний внесок у розробку та впровадження сучасних 
форм організації патолоґоанатомічної служби в Україні; 
автор понад 129 публікацій, зокрема 2-х монографій.

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 1. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

АНДРЕйчИН Михайло Антонович (нар. 22.02.1940 р.) 
– народився в с. Веселівка Теребовлянського району Тер-
нопільської області; медичну освіту здобув у Тернопіль-
ському медичному інституті (1963); у 1963–1966 рр. – те-
рапевт у Бережанському районі Тернопільської області; від 
1966 р. працював у Тернопільському медичному інституті 
(тепер – Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського) – послідовно на посадах клініч-

ного ординатора, асистента, доцента, професора; у 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Некоторые показате-
ли неспецифической реактивности организма при инфек-
ционном гепатите», а у 1979 р. – докторську дисертацію 
«Холемия и бактериальная флора в патогенезе и клинике 
вирусного гепатита и холецистита»; з 1981 р. – завідувач 
кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, а від 1983 р. 
– проректор з наукової роботи; професор (1983); член-кор. 
НАМН України (2007); член Наукової ради НАМН Укра-
їни з теоретичної та профілактичної медицини; головний 
редактор журналу «Інфекційні хвороби»; голова Асоціації 
інфекціоністів України (з 1998 р.); член Європейського то-
вариства з хіміотерапії інфекційних захворювань; дійсний 
член Нью-Йоркської академії наук; дійсний член Науко-
вого товариства імені Шевченка; почесний член Поль-
ського товариства лікарів-епідеміолоґів та інфекціоністів; 
член Товариства інфекціоністів Литви; академік Академії 
наук вищої школи України; член редакційних колегій 10 
фахових журналів; член Вченої медичної ради МОЗ Укра-
їни; член експертної ради ВАК України (1997 – 2001); за-
служений діяч науки і техніки України; лауреат Всеукра-
їнської премії імені С. Подолинського; автор та співавтор 
понад 800 наукових публікацій, зокрема – 38 моноґрафій, 
довідників та навчальних посібників, 56 патентів і автор-
ських свідоцтв на винаходи; основні напрямки наукової 
діяльності – отримав нові дані про особливості біохіміч-
них та імунолоґічних процесів, розвиток фіброзу печінки 
при вірусних гепатитах В і С, формування фетоплацентар-
ної недостатності у вагітних на тлі цих гепатитів та ризик 
трансплацентарної передачі збудника; описав сім нових 
клінічних симптомів інфекційних захворювань; розробив 
термоґрафічну семіотику поширених інфекційних хво-
роб (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних 
гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.); 
запропонував метод колоносорбції при гострих кишкових 
інфекціях; поглибив знання про механізми лікувальної 
ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидан-
тів, гепатопротекторів, імуностимуляторів та обґрунтував 
доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепа-
титах та гострих кишкових інфекціях бактерійної етіолоґії; 
розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих рес-
піраторних вірусних інфекцій; отримано та впроваджено 
в лікарську практику протилептоспірозний галогенний 
імуноглобулін; виконав низку праць з історії клінічної 
інфектології; науковий консультант та керівник 13 док-
торських і 32 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Бактериальные диареи» (1998); «Шигельоз» (2002); «Епі-
деміологія екстремальних умов з курсом військової епіде-
міології» (2002); «Біотероризм. Медична протидія» (2005); 
«Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній ме-
дицині» (2007); «Вірусні гепатити і рак печінки» (2010).

АНДРІЄВСьКИй борис (1898–20.10.1962) – хірурґ; 
народився в с. Безсали на Полтавщині в родині свяще-
ника; медичну освіту здобув у Харківському медичному 
інституті; працював під керівництвом проф. Ф.Ю. Розе 
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асистентом, доцентом кафедри хірурґії цього ж інсти-
туту; у 1939 р. захистив докторську дисертацію «Екс-
периментальні та клінічні дані про дію деяких соляних 
розчинів при наглій кровотечі», в якій подані дані про 
довготривале застосування нової рідини, яку автор на-
звав «Українфузин»; з 1938 р. – професор хірурґії Дні-
пропетровського інституту вдосконалення лікарів; від 
1943 р. – професор кафедри хірурґії Львівських медич-
них курсів; лікував поранених вояків УПА; через воєнні 
події емігрував за кордон; працював у Мюнхені хірурґом 
в українській поліклініці, директором шпиталю Адмі-
ністрації Об’єднаних Націй для допомоги та відбудови 
в Регенсбурзі; був одним з організаторів двох наукових 
з’їздів українських лікарів (1946, 1948), де виступив з дво-
ма доповідями «Лікування хвороби Шенляйн-Геноха» 
та «Про лікування фістульних форм туберкульозного 
перитоніту»; з 1952 р. – лікар-хірурґ у Клівленді (штат 
Огайо, США); був членом Наукового Товариства імені 
Т.Г.Шевченка та Української вільної академії наук, ор-
ганізатором і першим головою Української суспільно-
харитативної служби в Мюнхені, ініціював створення 
Українського лікарського товариства в Німеччині.

Література:
Пундій П. Андрієвський Борис // Українські лікарі. – 1. 
Львів – Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 21 – 22.

АНДРІЄВСьКИй Євфим (Юхим) Іванович (р. н. 
невід. – 1840) – народився в сім’ї священослужителя; 
освіту здобув у Києво-Могилянській академії, Петер-
бурзькій медико-хірурґічній академії; 1834 р. удостоє-
ний honoris causa звання доктора медицини і хірурґії; 15 
років (з 1819 р.) виконував обов’язки гоф-медика цар-
ського двору; засновник і голова Товариства російських 
лікарів; праці Є.І. Андрієвського: «Два практическія 
наблюденія о нарыве въ легкомъ»; «Лекарства противу 
кровотеченія изъ задн. прохода» (1836); «Леченіе икоты 
(1836); «О хронической накожной болезни impetigo 
называемой, и о новомъ, действительнейшемъ противъ 
оной средстве» (1834).

Література:
Лапичак Тома. Лікарі Андрієвські // Лікарський вісник. – 1. 
1961. – Ч. 20. – С. 43 – 47.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 21.

 
АНДРІЄВСьКИй Іван Самійлович (1759–1809) – наро-

дився на Чернігівщині в родині священика; освіту здо-
був у Київській духовній семінарії, Києво-Могилянській 
академії, на медичному факультеті Московського 
університету; 1803 р. захистив докторську дисерта-
цію «Dissertatio inanguralis medica, sistens observationes 
anatomicas, susceptionem intestinorum verminosam 
illustrantes» («Анатомічні спостереження стосовно за-
раження кишечника черв’яками»); ад’юнкт-професор 

фізіолоґії, патолоґії і терапії свійських тварин (1805); з 
1807 р. – екстраординарний професор кафедри ветери-
нарії Московського університету; І. С. Андрієвський є 
засновником ветеринарії в царській Росії; вивчав вене-
ричні хвороби, особливу увагу приділяв вивченню си-
філісу; основні праці І.С. Андрієвського: «Изображеніе 
правилъ къ сбереженію конскаго здравья и пр.» (1796); 
«Краткое начертаніе анатоміи домашнихъ животныхъ 
(1804); «Начальныя основанія медицины ветеринаріи 
или скотолеченія» (1805); « Новый полный методи-
ческій лечебникъ конскій, скотскій и друг. домашн. 
Животныхъ и пр.: Въ 3 ч. (1793); є автором перекладу 
книги Г. Прингля « Наставленіе руководящее къ пред-
упрежденію армейскихъ и любострастныхъ болезней и 
сохраненію здравія военнослужащихъ» (1807).

Література:
Лапичак Тома. Лікарі Андрієвські // Лікарський вісник. – 1. 
1961. – Ч. 20. – С. 43 – 47.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 22.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан: – К., 1959. – Том. 1. – С. 229.

 
АНДРІЄВСьКИй Степан Семенович (1760–1818) 

– лікар, діяч у галузі медичної освіти; народився в міс-
течку Салтикова Дівиця Ніжинського повіту на Черні-
гівщині в родині священика; освіту здобув у Київській 
духовній академії, Кронштадській медико-хірурґічній 
школі та медичній школі при Петербурзькому сухопут-
ному госпіталі; спочатку працював лікарем у Чернігів-
ському полку, а з 1786 р. – у Петербурзькому госпіталі; з 
1792 р. – член Медичної колегії; 1804–1808 рр. – дирек-
тор нововідкритої Медико-хірурґічної академії (МХА) 
в Петербурзі; разом з Я. О. Саполовичем склав «Попе-
реднє настановлення про обов’язки викладачів і учнів» 
(1795), яке було покладене в основу положення про 
МХА; разом з Н.К. Карпинським (1797) розробив по-
ложення «Про упорядкування лікарських управ», «Про 
упорядкування лікарень у губерніях»; у 1793 р. склав 
«Інструкцію фізикату», в якій виклав основи гіґієни міст 
і сіл, накреслив заходи боротьби з епідемія ми; 1794 р. 
написав працю «Про стан Куп’янських аптечних садів», 
1799 р. склав проект реорганізації Медичної колегії; за 
пропозицією С.С. Андрієвського маловідома на той час 
хвороба дістала назву «сибірка»; він першим у світі не-
заперечно довів заразливість цієї хвороби, прищепивши 
сибірку собі (18 липня 1788 р., м. Челябінськ); встано-
вив ідентичність зоонозної та інфекційної природи си-
бірки в людей і тварин, виділив три ступені складності 
перебігу хвороби, встановив шляхи її передачі, опрацю-
вав профілактичні заходи проти поширення сибірки; 
у 1785 р. подав у Медичну колегію працю «Медико-
топографічний опис Чернігів ської губернії»; основні 
наукові праці: «Медико-топографическое описание 
Черниговской губернии (Рукопись) (1785); «О костных 
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опухолях» (1789–1792); «О литотомии» (1789–1792); «О 
нагноении костей черепа» (1789–1792); «О происхожде-
нии заразительной болезни» (Рукопис) (1789).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 10. – С. 493.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 2. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 42.
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АНДРУЩУК Аліса Афанасіївна (нар. 22.04.1925 р.) 

– педіатр; медичну освіту здобула в Київському медич-
ному інституті (1949); у 1965 р. захистила докторську 
дисертацію «Питання етіолоґії, патогенезу та клініки го-
стрих шлунково-кишкових захворювань у дітей ранньо-
го віку»; з 1975 р. очолювала кафедру педіатрії лікуваль-
ного факультету Київського медичного інституту (тепер 
Національний медичний університет імені О.О. Бого-
мольця); професор (1969); заслужений діяч науки УРСР 
(1986); наукові праці переважно присвячені вивченню 
реактивності дитячого організму в нормі і при патолоґії, 
питанням клінічної діаґностики при імунній недостат-
ності, проблемам примежових змін імунітету та реабілі-
тації у дітей, що часто і тривало хворіють; основні праці 
А.А. Андрущук: «Детская гастроэнтерология» (у співав-
торстві, 1978); «Профилактика острых респираторных 
вирусных инфекций у детей» (1987); «Медицина дитин-
ства» (1999).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 6–7.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний до-2. 
відник завідувачів кафедр та професорів Національ-
ного медичного університету імені О.О. Богомольця 
(1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 
2001. – С. 7–8.

 АНтИПКІН Юрій геннадійович (нар. 26.06.1950 р.) – 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
імені О. О. Богомольця (1975); від 1975 р. працює в Інсти-
туті педіатрії, акушерства та ґінеколоґії НАМН України 
– з 1990 р. – завідувач науково-практичного відділення 
з вивчення стану здоров’я дітей, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, від 1995 р. – перший заступ-
ник директора, з 2005 р. – директор інституту; у 1982 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Дифференциально-
диагностические критерии специфической антенаталь-
ной профілактики рахита», а у 1990 р. – докторську дис-
ертацію «Патогенетические особенности нарушений 
регуляции кальций-фосфорного гомеостаза при рахите: 
современные аспекты его классификации, профилакти-
ки и лечения»; професор; президент Асоціації педіатрів 
України; академік НАМН України (2007); заступник голо-
ви Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; 
член Американської Академії педіатрів та Європейської 
Асоціації педіатрів; заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни (2003); лауреат Державної премії України в галузі на-
уки і техніки (2004); автор понад 400 наукових публікацій, 
із них 12 моноґрафій, 4 підручники, 3 посібники для сту-
дентів та лікарів, 2 науково-популярні книги та 20 автор-
ських свідоцтв; основні напрямки наукових досліджень – 
вивчення механізмів порушень кальцієвого гомеостазу та 
систем його реґуляції в орґанізмі жінок та дітей, створення 
класифікації, розробка методів профілактики і лікування 
хвороб, спричинених D-авітамінозом; дослідження по-
казників здоров’я дітей, вивчення функціонального стану 
їх органів при дії різних еколоґічно шкідливих чинників; 
розробка патоґенетично обґрунтованих методів профілак-
тики, реабілітації та лікування найбільш поширених за-
хворювань органів дихання у дітей; науковий консультант 
та керівник 5 докторських і 15 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Показники імунітету та кальцій-
фосфорного обміну у дітей раннього віку, що хворіють на 
вітамін D-дефіцитний рахіт» (2000); «Особливості стану 
колагену і його взаємозв’язків у дітей, народжених після 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції» (2000); 
«Follow up study the immune systems of children and adoles-
cents living around Chemobyl: evidence for maintenance of 
131 Idependent autoimmune thyroid abnormalities 11-12 years 
after the Chemobyl accident» (2000); «Стан бронхіальної гі-
перчутливості у дітей визначається не тільки запальним 
процесом в дихальних шляхах» (2001); «Чернобыльская 
катастрофа: Состояние здоровья женщин и детей» (2003); 
«Ионизирующее излучение и имунная система у детей» 
(2003); «Витамин D и его роль в обеспечении здоровья де-
тей и беременных женщин» (2005); «Екосистема великого 
промислового міста України» (2005); «Перинатальні про-
блеми великого промислового міста України» (2007); «Ра-
спространенность симптомов бронхиальной астмы среди 
детей, проживающих в трех городах Украины с неблаго-
приятной экологической обстановкой» (2007); «Медико-
психологічні та соціальні проблеми дітей групи соціаль-
ного ризику, шляхи подолання» (2008).
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АНтОНІй ПРЕПОДОбНИй – засновник Києво-
Печерського монастиря; відомо, що медичні знання за-
своїв в Афонському монастирі, де провів багато років; 
він особисто лікував хворих, даючи їм цілюще зілля; мо-
настирська хроніка характеризує його як «пречудного 
лікаря»; відомо, що, вилікувавшись у Антонія, великий 
князь київський Ізяслав подарував обителі гору над пе-
черами, де були закладені церква і монастир, який від-
тоді почав називатися Печерським.

Література:
Горєлова Л. Монастирська медицина Русі. – Агапіт. – 1996. 1. 
– № 4. – С. 15 –18.

АРбУЗОВА Світлана борисівна (нар. 14.08.1954 р.) 
– директор Донецького спеціалізованого центру ме-
дичної ґенетики та пренатальної діагностики; професор 
кафедри акушерства та гінеколоґії Донецького націо-
нального медичного університету імені М. Горького; у 
1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Соотноси-
тельная роль генетических и средовых факторов в ин-
дивидуальной чувствительности человека к мутагенно-
му воздействию», а у 1996 р. – докторську дисертацію 
«Клініко-патогенетичне обґрунтування виникнення та 
маніфестації синдрому трисомії 21»; професор (1999); 
головний спеціаліст МОЗ України з медичної та лабо-
раторної ґенетики; голова проблемної комісії МОЗ та 
НАМН України з медичної ґенетики; співголова Між-
народного наукового комітету з пренатальної діаґности-
ки; заступник голови Європейської групи ґенетичного 
скринінґу; координатор з країн Східної Європи Між-
народної асоціації медицини плода; член Європейської 
організації з аудиту та зовнішнього контролю якості ге-
нетичних досліджень; заслужений лікар України (2005); 
член-кор. НАМН України (2011); автор понад 250 на-
укових публікацій, зокрема 5 моноґрафій, навчаль-
ного посібника та 5 патентів на винаходи; напрямки 
наукових досліджень – вивчення етіолоґії спадкових 
хвороб, пренатальна діаґностика вродженої та спадко-
вої патолоґії, розробка методів ранньої профілактики 
ґенетичних порушень; вперше у світі довела та обґрун-
тувала роль мітохондріального ґеному в етіолоґії та па-
тоґенезі хромосомної анеуплодії, відкрила нові мутації 
в мітохондріальній ДНК; засновано цілісну концепцію 
пренатального біохімічного скринінґу, запропоновано 
комбінацію ґенетичних маркерів материнської сироват-
ки для діаґностики спадкових хвороб, принципи розра-
хунку індивідуального ґенетичного ризику; брала участь 
у створенні Європейського реєстру спадкових захворю-
вань, міжнародної системи контролю якості ґенетичних 
обстежень, епідеміолоґічних досліджень популяційної 
частоти ґенетичних синдромів; науковий консультант 
та керівник 1 докторської і 6 кандидатських дисерта-
цій; основні праці: «Концепція ранньої пренатальної 
діагностики згідно з міжнародними стандартами якості» 
(2009); «Контроль якості генетичних обстежень» (2010); 

«Етико-психологічні аспекти медико-генетичного кон-
сультування» (2011).

 АРУтЮНОВ Олександр Іванович (1904 – 1975) – не-
йрохірурґ, засновник української школи нейрохірурґів; 
закінчив медичний факультет Північнокав казького уні-
верситету (1929); брав участь у військових діях в Монголії 
і Фінляндії; під час Великої Вітчизняної війни – армій-
ський хірург 6-ї та 9-ї армій Південного фронту та голо-
вний хірурґ Північно-Кавказького фронту (1941–1943), 
головний хірург Південно-Західного та 3-го Українсько-
го фронтів (1943–1944), хірург-консультант Головно-
го військово-санітарного управління Червоної армії; у 
1944 р. захистив докторську дисертацію «Огнестрельные 
повреждения крупных сосудов и их хирургическое ле-
чение»; з 1945 до 1960 р. – зав. кафедрою нейрохірурґії 
Київського інституту удосконалення лікарів; зав. не-
йрохірурґічною клінікою в Києві; з 1950 р. – директор 
і науковий керівник Українського науково-дослідного 
інституту нейрохірурґії (заснований у 1950 р.); з 1964 р. 
– директор Інституту нейрохірурґії АМН СРСР імені 
акад. М.Н. Бурденка; академік АМН СРСР (1967); про-
фесор (1945); наукові праці О. І. Арутюнова присвячені 
проблемам нейроонколоґії, відновлювальної та судин-
ної хірурґії, діаґностиці вогнищевих уражень головного 
мозку; він створив новий напрям у розробці проблем 
внутрішньо черепного тиску і набряку мозку; зробив зна-
чний внесок у розвиток воєнно-польової нейрохірургії; 
основні наукові праці: «Огнестрельные повреждения 
крупных сосудов и их хирургическое лечение» (1949); 
«Материалы к учению об отеке и набухании мозга в кли-
нике и эксперименте» (1954); «Туберкуломы головного 
мозга» (у співавт., 1959); «Тотальная церебральная анги-
ография» (у співавт., 1971).

 
Література:

А.И. Арутюнов (к 60-летию со дня рождения) // Вопросы 1. 
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ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – С. 314.

 
АРХАНгЕЛьСьКИй Віталій Миколайович (25.03.1897 

–25.04.1973) – офтальмолоґ; медичну освіту здобув на 
медичному факультеті Московського університету (1922); 
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від 1922 до 1938 р. працював у Москві у клініці очних 
хвороб, яку очолював професор В.П. Одинцов; у 1937 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Пігментний 
епітелій сітківки та епітеліальні листки циліарного тіла 
та райдужної оболонки, нормальна і патолоґічна анато-
мія»; з 1938 до 1944 р. – завідувач кафедри очних хвороб 
Куйбишевського медичного інституту; від 1944 до 1953 р. 
– завідувач кафедри очних хвороб Київського медично-
го інституту; голова Всесоюзного наукового товариства 
офтальмолоґів (1957); від 1961 до 1971 р. – головний 
офтальмолоґ МОЗ СРСР; відповідальний редактор жур-
налу «Вестник офтальмолоґии» (1959–1962); професор 
(1939); член-кор. АМН СРСР (1952); заслужений діяч 
науки РСФСР (1968); лауреат премії імені М.І. Авербаха 
(1961); був почесним членом Чехословацького товари-
ства імені Пуркін’є (1963), Медичного товариства імені 
Земмельвейса (Угорщина, 1968), товариства офтальмо-
лоґів НДР (1968); наукові праці В.М. Архангельського 
присвячені морфолоґічному вивченню патолоґічних 
процесів при захворюваннях очей, ролі нервової системи 
в патоґенезі хвороб ока; велике значення мають дослі-
дження відкритої ним проміжної тканини сітківки (1946); 
вперше (1954) вивчив розвиток функцій ока людини в 
умовах їх ускладнень, визначив функціональну роль су-
динної оболонки в акті зору; запропонував оригінальний 
метод переливання крові при хворобах очей (1929), метод 
закриття порожнинних розрізів по лімбу при операціях 
на оці за допомогою кон’юнктивального шматка (1943), 
операції діатермокоаґуляції райдужної оболонки (1956) 
та діатермокоаґуляції циліарного тіла при ґлаукомі (1957); 
активно вивчав застосування при лікуванні очних хвороб 
сироватки О.О. Богомольця (1944–1953).

Література:
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АРЯЄВ Микола Леонідович (нар. 26.11.1950 р.) – ме-
дичну освіту здобув в Одеському медичному інституті імені 
М.І. Пирогова (1973); у 1977 р. захистив кандидатську дис-
ертацію «Влияние тканевых препаратов по В.П. Филатову 
на центральную нервную систему стареющего организма 
(экспериментально-клиническое исследование», а у 1985 р. 
– докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне значен-
ня змін структури і функцій мембран при захворюваннях 
легенів у дітей»; професор (1986); завідувач кафедри педі-
атрії №1, неонатолоґії та біоетики (з 1986 р.) та проректор 
з науково-педагогічної роботи (з 1996 р.) Одеського наці-
онального медичного університету імені М. І. Пирогова; 
директор багатопрофільної педіатричної клініки на базі 
Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та Одесько-
го пологового будинку; член-кор. НАМН України (2003); 
член Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; 
академік АН вищої школи (1999); член Польської медич-
ної академії, Міжнародної медичної академії А. Швейце-
ра; член Ради Європейського Союзу психосоматичної та 
соціальної медицини; голова Одеської асоціації педіатрів 
та неонатолоґів; експерт ВАК України; консультант Дер-
жавного фармаколоґічного центру МОЗ України; дирек-
тор Українського центру з діаґностики та лікування му-
ковісцидозу; керівник Одеського реґіонального центру 
попередження синдрому раптової смерті у дітей; директор 
Південного реґіонального центру з первинної реанімації 
новонароджених; лікар-педіатр та неонатолоґ вищої квалі-
фікаційної категорії; автор понад 300 наукових публікацій, 
зокрема 30 моноґрафій, підручників та навчальних посіб-
ників; напрямки наукових досліджень – попередження 
трансмісії ВІЛ від матері до дитини, профілактика та тера-
пія гемолітичної хвороби, уражень центральної нервової 
системи, хронічних розладів живлення плода та новона-
родженого; патологія дітей раннього і старшого віку – клі-
нічна мембранолоґія, педіатрична клінічна фармаколоґія, 
пульмонолоґія дитячого віку; синдром раптової смерті у 
дітей, раптова серцева смерть; сімейна медицина; епідемі-
олоґія, діаґностика і терапія муковісцидозу, вродженої гі-
перамоніємії; дослідження біопсихосоціальних чинників у 
перинатальному періоді, дітей раннього та старшого віку, 
синдром жорстокого поводження з дитиною; дитяча ді-
єтика; визначив новий науковий напрямок у пульмонолоґії 
дитячого віку – клінічна мембранолоґія; розробив тактику 
медикаментозної корекції мембранопатолоґічних процесів 
за допомогою антиоксидантних та мембранотропних пре-
паратів; вперше в Україні було доведено зниження частоти 
трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини за допомогою 
невірапіну; розробив метод профілактики Rh-гемолітичної 
хвороби плоду та новонароджених на основі антенатального 
імуносупресивного ефекту діпразину гідрохлориду, а також 
перинатального вживання анти-Rh-D-імуноґлобуліну; роз-
робив методики з попередження та лікування гіпоксично-
ішемічних уражень центральної нервової системи, профі-
лактики внутрішньошлуночкового крововиливу; науковий 
консультант та керівник 2 докторських та 25 кандидатських 
дисертацій; основні праці: «Дитячі хвороби» (2001); «The 
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perinatal risk factors of SIDS» (2002); «Неонатологія» (2004); 
«ВІЛ-інфекція і СНІД» (2004); «Діагностика и лечение ге-
молитической болезни плода и новорожденного» (2005); 
«Принципы диагностики и лечения ЗВУР и гипотрофии» 
(2005); «Детская пульмонология» (2005); «Mother and Child 
Health» (2006);«Наиболее распространенные симптомы и 
синдромы в практике семейного врача» (2007); «Атопичес-
кий дерматит в практике педиатра» (2007); «Генетическая 
медицина» (2008). 

АСНІН Володимир Ілліч (1904–1956) – психолоґ; на-
писав ряд наукових праць з психолоґії навичок і мис-
лення; досліджував питання формування волі та дисци-
плінованої поведінки учнів.

 
АФАНАСьЄВ Євген  Іванович  (24.01.1837– 

21.02.1897) – медичну освіту здобув у Петербурзьській 
медико-хірурґічній академії (1860); у 1860–1861 рр. – 
батальйонний лікар Ширванського піхотного полку; з 
1864 р. – молодший ординатор Чугуївського військо-
вого госпіталю, а з червня 1864 р. молодший ордина-
тор Київського військового госпіталю; у 1867 р. обра-
ний ординатором госпітальної терапевтичної клініки; 
у 1869 р. захистив докторську дисертацію на тему «До 
фізіолоґії мозкових ніжок», яка була виконана в лабо-
раторії проф. В. Б. Томса; у Київському військовому 
госпіталі Є.І. Афанасьєв працював шість років, за які 
утвердився як лікар-терапевт, вчений та педагог; від 
1870 до 1885 р. – приват-доцент курсу лікарської діа-
гностики; з 1885 до 1892 р.читав курс спеціальної па-
толоґії і терапії; у 1893 р. заснував кафедру спеціальної 
патолоґії та терапії, став її завідувачем і в цьому ж році 
передав її В.П. Образцову, залишаючись до 1896 р. 
понадштатним професором; заслужений ординарний 
професор (1886); Є.І. Афанасьєв – один з організа-
торів «Товариства боротьби з заразними хворобами»; 
був головою комісії з розробки положення про Бак-
теріолоґічний інститут; брав активну участь у роботі 
Київського товариства нічних лікарських чергувань 
– попередника швидкої допомоги; з його ініціативи та 
безпосередньої участі в Києві була побудована безко-
штовна «лікарня для чорноробочих», збудована міська 
каналізація; упродовж тривалого часу мав репутацію 
першого терапевта м. Києва.
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АХшАРУМОВ Дмитро Дмитрович (1823–1910) – лі-
кар; у 1847 р. після закінчення Петербурзького універси-
тету вступив до гуртка М.В. Буташевича-Петрашевського; 
у 1849 р. заарештований і засуджений до розстрілу, який 
був замінений арештантськими ротами; у 1858 р. всту-
пив на медичний факультет Дерптського університету, 
через рік перейшов у Військово-медичну академію, яку 
закінчив у 1862 р.; перебував у науковому відрядженні за 
кордоном; у 1866 р. за наукову працю про аконітин йому 
присуджено науковий ступінь доктора медицини; з 1873 
до 1906 р. працював у Полтаві, де заснував Товариство лі-
карів і був його головою; у 1882 р. організував з’їзд лікарів 
Полтавської губернії; останні роки жив у Баку; наукові 
праці присвячені питанням епідеміолоґії та санітарії; 
основні праці Д.Д. Ахшарумова: «Действие аконитина 
на животный организм» (1866); «Болезнь злая корчь или 
отравление спорыньей» (1883); «Из моих воспоминаний» 
(1905); «Чума последних годов 19 столетия» (1894–1900); 
«Оспопрививание как санитарная мера» (1901).
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бАбАК Олег Якович (нар. 03.03.1952 р.) – народив-

ся в м. Оріхів Запорізької області; медичну освіту здо-
був на лікувальному факультеті Запорізького медичного 
інституту (1978); у 1984 р. закінчив навчання в клініч-
ній ординатурі при Харківському медичному інституті; 
від 1984 р. працює в Інституті терапії імені Л. Т. Малої 
НАМН України – послідовно, на посадах молодшого 
наукового працівника лабораторії епідеміолоґії і про-
філактики атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, 
вченого секретаря, старшого наукового працівника 
відділу ґастроентеролоґії, заступника директора інсти-
туту з наукової роботи, з 1991 р. – завідувача відділу 
ґастроентеролоґії, від 2003 до 2012 р. – директора; за-
відувач кафедри госпітальної терапії та клінічної фар-
маколоґії Харківського національного медичного уні-
верситету; у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Эндогенные опиоидные пептиды при пограничной 
артериальной гипертензии у лиц молодого возраста», а 
у 1992 р. – докторську дисертацію «Система соедини-
тельной ткани печени, мононуклеарных лейкоцитов 
крови и костного мозга в клинике хронических гепати-
тов»; професор (1998); голова проблемної комісії МОЗ 
та НАМН України «Терапія»; віце-президент Асоціації 
гастроентерологів України; член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; член президії правління 
Українського товариства терапевтів; голова Товариства 
терапевтів Харківського медичного товариства; прези-
дент Українського відділення Всесвітнього товариства 
ґастроентеролоґів; головний редактор журналів «Су-



1188

часна гастроентерологія», «Український терапевтичний 
журнал»; регіональний редактор журналу «Hepatology, 
Gastroenterology»; член редакційних колегій та рад низ-
ки фахових журналів; заслужений діяч науки і техніки 
України; автор понад 600 наукових публікацій, зокрема 
24 моноґрафій та понад 30 винаходів; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження в галузі внутрішньої 
медицини, зокрема фундаментальної та прикладної ґа-
строентеролоґії і гематолоґії; отримав пріоритетні ре-
зультати щодо ураження вірусом гепатиту В не тільки 
тканин печінки, а й лейкоцитів крові та клітин кістко-
вого мозку; вперше виявлені різні типи фіброзуючих 
реакцій у тканині печінки при хронічних вірусних гепа-
титах В, С; доведено порушення балансу цитокінів при 
вірусних ураженнях печінки; розроблені та впроваджені 
нові методи діаґностики та лікування внутрішніх орґа-
нів; науковий консультант та керівник 1 докторської і 
22 кандидатських дисертацій; основні праці: «Фарма-
котерапия пептических язв желудка и двенадцатипер-
стной кишки» (1997); «Хронические гепатиты» (1999); 
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (2000); 
«Рациональная диагностика и фармакотерапия заболе-
ваний органов пищеварения: Справочник врача» (2007); 
«Внутренняя медицина. Учебник: В 3 т.» (2008); «Клінічна 
фармакологія: Підручник для мед ВНЗ IV рів. Акрид. – 
2-ге вид., перероб. І доп.» (2010); «Рациональная диагнос-
тика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов: 
справочник врача «Гастроэнтеролог» (2010).

Література:
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бАбАНІН Анатолій Андрійович (нар. 19.08.1940 р.) – ана-
том, судовий медик; народився в с. Матєж Прилузького 
району Комі АРСР; медичну освіту здобув у Кримсько-
му медичному інституті; у 1967 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Стан евакуаторно-моторної функції шлунка 
після резекції з деяких модифікацій способу Більрот-2 у 
світлі ранніх евакуаторних порушень»; від 1966 до 1978 р. 
– асистент кафедри оперативної хірурґії та топографічної 
анатомії Кримського медичного інституту; у 1976 р. захис-
тив докторську дисертацію «Матеріали до оцінки достат-
ності способів поєднання стінок шлунково-кишкового 
тракту»; професор (1980); від 1982 р. – завідувач кафедри 
анатомії Кримського медичного інституту, з 1996 р. – за-
відувач кафедри судової медицини з курсом права; від 
1996 р. – ректор Кримського медичного інституту (тепер 
– Кримський державний медичний університет імені 
С.І. Георгієвського); професор (1980); член-кор. НАМН 
України (2010); член Наукової ради НАМН України з те-
оретичної та профілактичної медицини; головний редак-
тор журналів: «Таврійський медико-біологічний вісник», 
«Вісник фізіотерапії та курортології», «Кримський журнал 

експериментальної та клінічної медицини»; заслужений 
діяч науки і техніки України (1998); заслужений діяч науки 
і техніки АР Крим (2000); академік міжнародної академії 
інтеґративної антрополоґії (1999); академік Академії наук 
вищої школи України (2006); академік Міжнародної ака-
демії інтеґративної антрополоґії (1996), Польської медич-
ної академії (1998), Нью-Йоркської академії наук (1999); 
нагороджений золотою медаллю А. Швейцера (1998); 
автор понад 240 наукових публікацій, зокрема 16 моно-
ґрафій, підручників, посібників, 6 патентів на винаходи; 
основні напрямки наукових досліджень – морфолоґія, 
судова медицина та експериментальна хірурґія; запро-
понував методичні підходи до судово-медичної оцінки 
вісцеральної патолоґії при алкогольній і алкогольно-
наркотичній інтоксикації; запропоновано особливу но-
золоґічну форму алкогольно-наркотичного синдрому 
легеневого ушкодження; розроблені критерії діаґностики 
отруєння психоактивними речовинами; науковий кон-
сультант та керівник 5 докторських і 14 кандидатських 
дисертацій; основні праці: «Судово-медична експертиза 
статевих станів» (2001); «Морфологічні і судово-експертні 
аспекти вісцеральної патології при алкогольній хворобі» 
(2002); «Судово-медична оцінка пошкоджень щелепно-
лицьової області» (2002); «Клініко-морфологічні особли-
вості постін’єкційних ускладнень у наркоманів» (2006); 
«Нариси профілактичної медицини» (2008); «Процеси 
окислювальної модифікації білків при алкогольному 
ураженні печінки» (2009); «VNTR полиморфізм гена 
дофамінового транспортера і схильність до алкогольно-
наркотичної інтоксикації у людини» (2010).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 19.1. 
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфолоґи 2. 
України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 9.

 
бАбОВ Костянтин Дмитрович (нар. 10.12.1952 р.) – на-

родився в Одесі; медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Одеського медичного інституту (1970 – 1976); з 
1979 до 1983 р. навчався в аспірантурі Українського НДІ кар-
діології імені М.Д. Стражеска; з 1983 р. – асистент кафедри 
внутрішніх хвороб № 2 Одеського медичного інституту імені 
М.І. Пирогова; з 1987 р. – старший науковий працівник від-
ділення реабілітації, від 04.12.1991 р. – провідний науковий 
працівник відділення інфаркту міокарда та реабілітації Ки-
ївського НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска; у 1983 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Стерпність до фізичного 
навантаження хворих на ішемічну хворобу серця залежно 
від способу навантажувального тестування», а у 1996 р. 
– докторську дисертацію «Патогенетичні особливості клі-
нічного перебігу ішемічної хвороби серця із схильністю до 
дестабілізації і розвитку первинного та вторинного інфарк-
тів міокарду»; з грудня 1991 р. – директор Українського НДІ 
медичної реабілітації та курортолоґії; головний спеціаліст 
МОЗ України з питань медичної реабілітації; головний ре-
дактор журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізі-
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отерапія»; віце-президент Всеукраїнської асоціації фізіоте-
рапевтів і курортолоґів; член медичної комісії Всесвітньої 
федерації бальнеолоґів та кліматолоґів; заступник голови 
проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Санаторно-
курортна реабілітація»; голова спеціалізованої вченої ради 
з захисту дисертацій за фахом «Медична реабілітація, фізі-
отерапія та курортологія»; член редакційних колегій низки 
фахових журналів; заслужений діяч науки і техніки України 
(2004); наукові праці присвячені проблемам курортолоґії, 
фізіотерапії та кардіолоґії; за участю К.Д. Бабова ство-
рено Державний центр стандартизації та контролю якості 
природних і реформованих лікувальних ресурсів, технічний 
комітет Держстандарту України з цієї проблеми; співавтор 
концепціїї відновлювального лікування; започаткував та 
очолив наукові дослідження з відновлювального лікування 
хворих кардіолоґічного профілю; основні праці: «Неме-
дикаментозное лечение в клинике внутренних болезней» 
(1994); «Санаторный этап реабилитации больных ише-
мической болезнью сердца» (1995); «Очерки развития на-
уки в Одессе» (1995); «Одесса: городагломерация-портово-
промышленный комплекс» (1994); «Мінеральні води 
Закарпаття» (1997); «Маломинерализованные хлоридные 
натриевые минеральные воды Украины» (2002); «Основи 
курортології» (2003); «Медицинская реабилитация в педиа-
трии» (2004); «Мінеральні води України» (2005). 

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 180.

бАЗИКА Димитрій Анатолійович (нар. 1952 р.) – ге-
неральний директор (з 08.11.2011 р.), завідувач відділу 
клінічної імунолоґіїї Національного наукового центру 
радіаційної медицини НАМН України; доктор медич-
них наук; професор; голова проблемної комісії МОЗ 
та НАМН України «Проблеми радіаційної безпеки»; 
заступник голови вченої ради НЦРМ НАМН України; 
голова спеціалізованої ради; член експертної ради МНС 
України; вчений секретар Національної комісії з радіа-
ційного захисту Верховної Ради України; спостерігач від 
України в НКДАР ООН; член експертної групи НКДАР 
ООН з аварії на АЕС Фукусіма; заступник головного ре-
дактора міжвідомчого збірника «Проблеми радіобіоло-
гії та радіаційної медицини»; лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки; член-кор. НАМН Укра-
їни (2011); автор біля 600 наукових публікацій, зокре-
ма 15 моноґрафій, 18 авторських свідоцтв та патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – радіаційна ме-
дицина та радіаційна безпека; обґрунтовано положення 
про дозові залежності змін фенотипу, ядерних структур 
і функціональної активності клітин крові при гострій 
променевій хворобі в інтервалі малих доз та при фор-
муванні спільних реакцій нервової та імунної систем 
у періоді відновлення орґанізму людини після опромі-
нення; досліджено механізми злоякісної трансформації 
при формуванні віддалених ефектів опромінення; на-

уковий консультант та керівник 4 докторських і 6 кан-
дидатських дисертацій.

бАЗИЛЕВИч григорій Іванович (1759–1802) – наро-
дився в слободі Боромля Ахтирського повіту Бєлгород-
ської губернії (тепер Сумська область) у родині свяще-
ника; освіту здобув у Харківському духовному колегіумі, 
Петербурзькому сухопутному госпіталі, Страсбурзькому 
університеті; у 1791 р. захистив докторську дисертацію 
«De systemate resorbente» («Про всмоктувальну систе-
му»), в якій вивчалися загальні питання всмоктування, 
патолоґії судин та лікування судинних захворювань; з 
1795 р. – професор патолоґії і терапії Петербурзького 
медико-хірурґічного училища, перший професор клі-
нічної кафедри в Російській імперії; з 1798 р. – профе-
сор Петербурзької медико-хірурґічної академії; у 1799 р. 
Г.І. Базилевич обирається (вперше) вченим секретарем 
та членом Медичної колегії; Г.І. Базилевич – активний 
учасник реформи вищої медичної освіти в царській 
Росії кінця ХVІІІ ст.; автор двох анатомічних праць 
про потворність. Г.І. Базилевича вважають першим 
професором-клініцистом у Російській імперії.

Література:
Анисимов В.Е. Первый клинический профессор-терапевт 1. 
медико-хирургической академии Г.И. Базилевич: (К 225-
летию со дня рождения) // Клиническая медицина. – 
1985. – № 8. – С. 148 – 149.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 2. 
– К.: РВА «Тріумф, 1997. – С. 43.
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-3. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 1. 
– С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 25.
Невский В.А. Диссертации русских врачей XVIII ст. // Со-5. 
ветская медицина. – 1951. – № 3. – С. 37 – 38.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 6. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Чернобров И.В. Г.И. Базилевич – известный про-7. 
фессор-клиницист // Лікарська справа. – 1993. – 
№ 2–3. – С. 165 – 168.

 
бАКшЕЄВ Микола Сергійович (01.05.1911–

03.10.1974) – акушер-гінеколоґ; закінчив Харківський 
медичний інститут (1933); працював ординатором, 
асистентом Харківського і доцентом Львівського ме-
дичних інститутів; у 1949 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Опыт применения грамицидина «С» 
при некоторых заболеваниях в акушерстве и гинеко-
лоґии»; професор (1952), зав. кафедрами акушерства і 
ґінеколоґії Ужгородського університету (1950–1959) і 
Київського медичного інституту (з 1959 р.); головний 
акушер-ґінеколоґ МОЗ України (з 1959 р.); голова прав-
ління Українського товариства акушерів-ґінеколоґів, 
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член Президії та заступник голови Всесоюзного това-
риства акушерів-ґінеколоґів; член президії Вченої ради 
МОЗ України; член-кор. АМН СРСР (1966); професор 
(1952); лауреат премій імені В.С. Груздєва (1972) та імені 
О.В. Палладіна (1976); наукові дослідження присвячені 
вивченню впливу ендемічного зобу на перебіг вагітнос-
ті, пологів і післяпологового періоду, матковим крово-
течам, емболії навколоплідними водами, реанімації 
новонароджених, закономірностей скорочувальної ді-
яльності матки при пологах і розробці методів її реґуля-
ції, токсикозів другої половини вагітності, епідеміолоґії 
та лікування уроґенітального трихомонозу, хронічних 
запальних захворювань жіночих статевих органів та ін.; 
основні наукові праці: «Применение грамицидина С в 
акушерстве и гинекологии» (1954); «Эндемический зоб и 
беременность» (1963); «Эмболия околоплодными вода-
ми» (1968); «Лечение рака яичников» (1969); «Маточные 
кровотечения в акушерстве» (1970)» «Мочеполовой три-
хомоноз у женщин» (у співавт., 1971).

Література:
Большая медицинская енциклопедия. Изд. третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1975. – С. 527. 
К 60-летию со дня рождения профессора Н.С. Бакшеева // 2. 
Акушерство и гинеколоґия. – 1971. – № 9. – С. 78–79.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 3. 
заведующих кафедрами и професоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 8–9.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 10–11.
Степанківська Г.К. До 80-річчя з дня народження профе-5. 
сора М.С. Бакшеєва // Педіатрія, акушерство і гінеколо-
гія. – 1991. – № 3. – С. 61.
Степанківська Г.К. Пам’яті Миколи Сергійовича Бакше-6. 
єва // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1999. – № 4. 
– С. 250–252.

 
бАЛАбАН Віра григорівна (05.03.1892 – 18.03.1976) 

– педіатр; медичну освіту отримала в Київському жі-
ночому медичному інституті (1916); у 1944 р. захистила 
докторську дисертацію на тему «Досвід клінічної ха-
рактеристики парентеральних грипозних диспепсій»; 
у 1943–1944 рр. – завідувач кафедри дитячих хвороб 
Київського медичного інституту; професор (1946); від 
1944 до 1963 р. – завідувач кафедри факультетської пе-
діатрії цього ж інституту; з 1963 до 1967 р. – професор-
консультант; наукові праці присвячено вивченню 
токсико-септичних захворювань новонароджених та 
дітей раннього віку, ревматизму та інших колаґенозів, 
діаґностиці та лікуванню кишкових токсикозів різного 
походження.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 

варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 9.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 11.
Пам’яті Віри Григорівни Балабан // Педіатрія, акушерство 3. 
і гінекологія. – 1976. – № 6. – С. 32.
Учені вузів Української РСР. – К.: Вид-во КДУ, 1968. – 516 с. 4. 

 
бАЛЕй Степан-Максим Володимирович (4.02.1885 

– 13.10.1952) – народився в с.Великі Борки Тернопіль-
ського повіту в родині вчителя; у Львівському універси-
теті вивчав психолоґію та філософію; з 1908 р. працював 
учителем математики та початкової психолоґії в україн-
ських гімназіях Тернополя, Перемишля, Львова; після 
захиту дисертації в 1913 р. отримав ступінь доктора фі-
лософії; з 1913 р. навчався в Берліні в Інституті психо-
лоґії під керівництвом проф. Карла Штумпфа, в Парижі 
та Відні; з 1922 р. учителював у філії Української Ака-
демічної гімназії у Львові, викладав філософію в Укра-
їнському (таємному) університеті; вивчав медицину у 
Львівському університеті, який закінчив у 1926 р.; після 
Міжнародного з’їзду психолоґів в Англії , де звернув на 
себе увагу глибокими знаннями, очолив Інститут експе-
риментальної психолоґії у Варшаві та був призначений 
викладачем Варшавського університету у званні профе-
сора; з 1936 р. директор Інституту педагогіки для вчи-
телів у Польщі; під час війни працював у підпільному 
Варшавському університеті; був нагороджений Хрестом 
Ордена Відродження; наукові праці присвячені різним 
аспектам психолоґії, логіки та невролоґії; у 1922 р. видав 
«Нарис психолоґії», а у 1923 р. «Нарис логіки», які вва-
жаються першими підручниками з психолоґії та логіки 
українською мовою.

Література:
Пундій П. Балей Степан // Українські лікарі. – Львів – 1. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 24 – 25.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 424.

 
бАРАДУЛІН георгій Іванович (1871–1932) – хірурґ, 

уролоґ; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Київського університету (1895); від 1895 до 1900 р. 
працював земським лікарем Пирятинської лікарні в 
Полтавській губернії; з 1900 р. працював у Москві екс-
терном, а потім ординатором , асистентом (1905–1913), 
приват-доцентом (1913–1919), а від 1919 до 1923 р. – 
професором факультетської хірурґічної клініки Москов-
ського університету; захистив докторську дисертацію на 
тему «Апендицит»; у своїх наукових працях Г.І. Бараду-
лін значно розширив існуючі на той час показання до хі-
рурґічного лікування апендициту, описав можливі його 
ускладення; одним із перших в Російській імперії запро-
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понував нові методи лікування уролоґічних захворювань; 
ним описані деякі маловідомі та такі, що рідкісно зустрі-
чаються, захворювання: кісти куперових залоз, поліпи 
уретри; основні наукові праці: «Осложнения со стороны 
мочевого пузыря при аппендиците» (1904); «Эхинококк 
почки и его диагностика» (1904); «Практическое руко-
водство по уролоґии, ч. 1» (1914); «Общая симптома-
толоґия болезней мочевых органов» (1917); «Лечение 
опухолей мочевого пузыря электрокоагуляцией» (1918); 
«Общая терапия и способи лечения болезней мочевых 
органов» (1923); «Элементы уролоґии» (1927). 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Изд третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1975. – Т. 2. – С. 555.
Дунаевский Л. И. Г.И. Барадулин (К 100-летию со дня рож-2. 
дения) // Уролоґия и нефролоґия. – 1971. – № 3. – С. 50.

бАРАН Євген Якович  (28.05.1932–04.10.2003 р.) 
– народився в с. Туровець (Польща) в українській се-
лянській родині; медичну освіту здобув у Львівському 
медичному інституті (1950–1956 рр.); упродовж 7 років 
працював хірурґом, уролоґом Рівненської міської лікар-
ні; 1963–1967 рр. – ординатор, згодом аспірант кафедри 
уролоґії Київського інституту вдосконалення лікарів; з 
1967 р. працює в Київському НДІ захворювань нирок та 
сечовивідних шляхів (зараз Інститут уролоґії та нефроло-
ґії АМН України); з 1967 р. – молодший науковий спів-
робітник, з 1972 р. – старший науковий співробітник, а 
з 1977 до 2000 р. – завідувач відділу пересадки нирки; у 
1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Комплексная 
клинико-функциональная диагностика при хирурги-
ческом лечении почечнокаменной болезни», а в 1983 р. 
– докторську дисертацію «Шляхи підвищення ефектив-
ності пересадки трупної нирки»; з 2000 р. – заступник 
директора Інституту хірурґії та трансплантолоґії АМН 
України з наукової роботи з трансплантолоґії; від 1983 до 
2001 р. виконував обов’язки головного трансплантоло-
ґа МОЗ України; президент Асоціації трансплантолоґів 
України (1995); член Європейської ниркової асоціації та 
Європейської асоціації діалізолоґів і трансплантолоґів; 
наукові праці присвячені розробленню та впроваджен-
ню в реконструктивну та відновну хірурґію нирок і се-
човивідних шляхів необхідних фізілоґічних принципів і, 
особливо, вирішення актуальних проблем позанирково-
го очищення крові й трансплантації донорської нирки; 
Є.Я. Баран є одним з піонерів клінічної трансплантації 
нирки в Україні; ним виконані перші успішні пересад-
ки трупної нирки в Києві, Донецьку і Львові – усього 
біля 700 трансплантацій; під керівництвом та при без-
посередній участі Є.Я. Барана в Україні започаткована і 
розвивається служба гемодіалізу і трансплантації.

Література:
До 70-річчя з дня народження професора Євгена Яковича Ба-1. 
рана // Трансплантолоґія. – 2002. – Т. 3, № 1. – С.143 – 144.

Карпенко В.С., Є.Я. Баран. Трансплантація нирки в Укра-2. 
їні // Історія української медицини. Матеріали конферен-
ції; Київ, 29 квітня 1995 року. – К., 1995. – С. 20–22.

 
бАРАННИК Петро Іванович (31.01.1895 – 31.08.1988) 

– гіґієніст; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Харківського університету (1927); у 1940 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Очищення води р. Дні-
про коагуляцією»; від 1941 до 1968 р. – завідувач кафедри 
загальної гіґієни Київського медичного інституту; з 1968 
до 1978 р. – професор-консультант; у 1937–1941 рр. – ди-
ректор Київського медичного інституту; у 1948–1957 рр. 
– декан санітарно-гіґієнічного факультету цього ж інсти-
туту; під час громадянської війни був помічником воєн-
кома санітарної частини 25-ї Чапаєвської дивізії; профе-
сор (1946); заслужений діяч науки УРСР (1965); наукові 
праці присвячені вивченню гіґієни населених пунктів, 
гіґієни води та водопостачання, проблемам викладання 
гіґієни; основні праці П.І. Баранника: «Посібник для мо-
лодшого медичного персоналу» (1941); «Курс лекцій з за-
гальної гігієни» (1961); «Гигиена» ( у співавторстві, 1963).

Література:
К 90-летию со дня рождения Петра Ивановича Баранника 1. 
// Гигиена и санитария. – 1985. – № 3. – С. 87–88.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 9–10.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 11–12.

 бАРАНОВИч Максим Павлович (дати народження 
та смерті не встановлені) – народився в Путивльському 
повіті Севської провінції (тепер Сумська обл.) у родині 
священика; освіту здобув у Києво-Могилянській акаде-
мії і на медичному факультеті Кільського університету; 
1767 р. захистив докторську дисертацію «De internecione» 
(«Про травматичні ушкодження»); у 1770 р. отримав по-
саду військового лікаря; подальша доля невідома.

Література:
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях 1. 
медиков-воспитанников Киевской Академии (вторая 
половина XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 
1989. – № 1. – с. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 26.

 
бАРДАХ Яків Юлійович (1857–17.07.1929) – мікро-

біолоґ; народився в м. Одесі в сім’ї вчителя; освіту здо-
був на фізико-математичному факультеті Одеського 
уні верситету (1880) і у Військово-медичній академії в 
Петербурзі (1883); з 1895 р. – викладач університету в 
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Одесі, де згодом створив першу кафедру мікробіолоґії; у 
1886 р. разом з І. І. Мечниковим та М. Ф. Гамалією брав 
участь в організації Одеської бактеріолоґічної станції; 
у 1903 р. організував в Одесі першу в Україні станцію 
швидкої медичної допомоги; наукові праці присвяче-
ні вивченню сказу, дифтерії, черевного і поворотного 
тифу, а також теорії імунітету; незалежно від Е. Берін-
га і Е. Ру в 1891–1894 рр. розробив методику добування 
протидифтерійної сироватки; одним із перших став на 
захист фагоцитарної теорії Мечникова, розвивав по-
ложення про залежність імунітету від активної реакції 
клітин орагнізму, особливо клітинних елементів деяких 
органів (селезінки), які «привчаються» поглинати бак-
терії і виробляти протиотрути; основні праці: «К вопро-
су о предохранительных прививках против бешенства» 
(1887); «К учению о дифтерите, о способах его предо-
хранения и лечения собачьей сывороткой» (1893); «Ис-
следования по дифтерии, к учению о предохранении и 
лечении дифтерии кровяной сыроваткой искуственно-
невосприимчивых собак» (1894).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1975. – Том 2. – С. 559.
Васильев К. Г., Зайцева А.И., Занчевская Т.А. Яков Юлье-2. 
вич Бардах // Мікробіолоґічний журнал. – 1973. – № 5. 
– С. 670.
Тульчинская В.П. Преподавание Я.Ю. Бардахом общей 3. 
микробиолоґии (бактериолоґии) и его научная деятель-
ность в Новороссийском университете // Микробиолоґия. 
– 1959. – Том 28. – № 1. – С. 140.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 451.

 
бАРДОВ Василь гаврилович (нар. 25.05.1948 р.) – на-

родився в с. Новочуднове Казанківського району Мико-
лаївської області; медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1972); у 1976 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Гигиеническое изучение влияния климато-
погодных условий на течение гипертонической болез-
ни», а у 1984 р. – докторську дисертацію «Гігієнічна оцін-
ка впливу факторів природного оточуючого середовища 
на здоров’я населення»; професор (1985); у 1985–1986 
рр. – професор кафедри пропедевтики гіґієни, військо-
вої та радіаційної гіґієни Київського медичного інститу-
ту (тепер – Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця), від 1986 р. – завідувач цієї ж кафедри; 
з 1990 до 1992 р. – декан санітарно-гіґієнічного факуль-
тету; від 1992 до 1995 р. – проректор інституту; з 1996 р. 
– директор наукового лабораторного гігієнічного центру, 
від 2007 р. – директор Інституту гіґієни та еколоґії Наці-
онального медичного університету імені О.О. Богомоль-
ця; член-кор. НАМН України (2000); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; член правління Українського товариства гіґієністів 
та санітарних лікарів; член Ради трудового колективу та 

Вченої ради університету, член Центрального методкому 
університету і голова циклової методичної комісії з гіґіє-
нічних дисциплін; член вченої ради медичного факуль-
тету № 4 університету; член спеціалізованої вченої ради і 
голова апробаційної ради за спеціальністю «гігієна»; член 
редакційних колегій низки медичних журналів; лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (1997) 
та премії АМНУ в галузі профілактичної медицини (1998, 
2005); автор понад 820 наукових публікацій, зокрема 17 
моноґрафій, 36 підручників та посібників, 6 авторських 
свідоцтв, 2020 гігієнічних нормативів та регламентів; 
основні напрямки наукової діяльності – питання впливу 
природних антропоґенних факторів оточуючого середо-
вища на здоров’я населення, гіґієнічне обґрунтування та 
розробка методів первинної та вторинної профілактики 
хвороб людини за допомогою ультрафіолетового випро-
мінювання; гіґієнічне обґрунтування методів вивчення 
впливу комплексу факторів навколишнього середови-
ща (радіонуклідів, солей важких металів, пестицидів) на 
здоров’я населення; розробка токсиколого-гіґієнічних 
нормативів безпечного застосування пестицидів та міне-
ральних добрив, пластичних мас, фарбників і гум у на-
родному господарстві та побуті; науковий консультант та 
керівник 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Гигиена климата: Учебное пособие» (1990); 
«Современные проблемы экогигиены» (1993); «Пропе-
девтика гігієни, військова та радіаційна гігієна: Навч. по-
сібник» (у співавторстві, 1999); «Общая гигиена: Пропе-
девтика гигиены» (у співавторстві, 2000); «Гигиеническая 
диагностика радиационного фактора и его коррекция» 
(2001); «Загальна гігієна. Словник-довідник» (2001); «Ги-
гиеничечские аспекты системогенеза профессиональной 
деятельности и профессиональной адаптации подрост-
ков» (2004); «Комунальна гігієна» (2003); «Комунальная 
гигиена» (2005); «Hygiene and ecology» (2006); «Екологічні 
основи захисту промислових насаджень і розсадників 
зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і 
бур’янів» (2006); «Гігієна та екологія» (2006); «Hygiene 
and ecology» (2007); «Гигиена и экология» (2007); «Hygiene 
and ecology» (2008).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 1. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 10.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 12–13.

 
бАРИЛЯК Ігор Романович (07.08.1942–12.09.2009) – 

народився у Львові; медичну освіту здобув у Львівському 
медичному інституті (1964); від 1964 до 1969 р. працював 
у Ленінградському інституті експериментальної меди-
цини; у 1969–1978 рр. – старший науковий співробітник 
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Київського НДІ педіатрії, акушерства та ґінеколоґії; від 
1979 до 1989 р. – завідувач лабораторії Київського філіалу 
Державного НДІ хлорпроект; у 1982 р. захистив доктор-
ську дисертацію; від 1989 до 1992 р. – завідувач відділен-
ня Київського НДІ кардіолоґії; професор (1992); з 1992 
до 1994 р. – директор Українського наукового центру 
медичної ґенетики; від 1994 р. – директор Українського 
гіґієнічного центру; завідувач відділу медичної ґенетики 
Наукового центру радіаційної медицини НАМН Укра-
їни; професор Києво-Могилянської академії; перший 
заступник голови Українського товариства медичних 
ґенетиків; голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН 
України «Медична генетика»; від 1992 до 1997 р. очолю-
вав Державну науково-технічну програму «Захист гено-
фонду населення України»; співкерівник (1996–2007) 
Українсько-Американської програми «Запобігання вро-
дженим вадам розвитку»; головний редактор збірника 
«Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної 
імунології»; член редакційних колегій низки вітчизня-
них та зарубіжних фахових журналів; лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1997); автор по-
над 600 наукових публікацій, зокрема 13 моноґрафій; 
основні напрямки наукової діяльності – проблеми ме-
дичної ґенетики, експериментальної та прикладної те-
ратолоґії, вивчення залежності біолоґічної активності 
хімічних сполук від їх структури, пошук антимутаґенів 
та ґенопротекторів природного походження; І.Р. Бари-
ляк вперше вивчив клітинні механізми індукованого хі-
міотератоґенезу; запропонував цитоґенетичний моніто-
ринґ осіб, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС; 
автор концепції та впровадження в практику охорони 
здоров’я ефективної медико-ґенетичної служби; науко-
вий консультант та керівник 7 докторських і 26 канди-
датських дисертацій.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 26.1. 

 
бАРИЛЯК Роман (18.02.1912–22.09.1988) – отола-

ринголоґ; народився у Львові в родині юриста; медичну 
освіту здобув у 1935 р. на медичному факультеті Львів-
ського університету; 1935–1944 рр. – ординатор хірур-
ґічного відділення 1-ї та 2-ї міських лікарень; у 1938 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Новотвори 
яєчок», яка при радянській владі не була визнана; тому 
в 1948 р. він підготував і захистив кандидатську дис-
ертацію, а в 1960 р. – докторську дисертацію; з 1945 р. 
– асистент, а згодом доцент кафедри отоларинголоґії 
Львівського медичного інституту; з 1963 р. професор 
та завідувач кафедри отоларинголоґії, а з 1981 р. на-
уковий консультант цієї кафедри; з 1940 р. – секретар, 
а в 1963–1982 рр. – голова правління Львівського об-
ласного наукового товариства отоларинголоґів; наукові 
праці присвячені питанням нозогеографії, патоґенезу, 
діаґностики та лікування склероми в західних областях 
України; у значній мірі завдяки працям Р. Бариляка та 

його співробітників вогнища склероми в Західній Украї-
ні були вивчені та у значній мірі ліквідовані.

Література:
Р.О. Бариляк (некролоґ) // Медичні кадри. – 1988. – № 1. 
23.
Кіцера О. Учителю, перед ім’ям твоїм // Медичні кадри. 2. 
– 1987. – № 14. 
Пундій П. Бариляк Роман // Українські лікарі. – Львів – 3. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 29 – 30.

 
бАРСУК-МОйСЕЄВ (Мойза) Хома Іванович (1768–

1811) – народився на Чернігівщині; освіту здобув у 
Києво-Могилянській академії і на медичному факульте ті 
Московського університету; у 1794 р. за працю «Disserta-
tio medico-practica de respiratione» («Дисертація медико-
практична про дихання») присуджено вчений ступінь 
доктора медицини (першому, відтоді, як Московському 
університету було надано право присуджувати вчений 
ступінь доктора медицини); з 1794 р. – екстраординарний 
професор, а згодом – професор Московського універси-
тету, де викладав фізіолоґію, патолоґію, терапію, семіо-
тику і дієтику; наукові праці Х.І. Барсука-Мойсе єва при-
свяченні вивченню питань дихання, впливу зовнішнього 
середовища на організм людини; основні наукові праці: 
«О вліяніи воздуха, временъ года и метеоровъ на здо-
ровье человеческое» (1801); «О превосходномъ блажен-
стве человеческомъ, подкрепленномъ Св. Писа ниемъ» 
(1785); Х.І. Барсук-Мойсеєв є автором перекладів книг 
Гамбергера «Способъ лечить болезни» (1798) та Шлерета 
«Аптека или наука составлять разныя какъ внутрь, такъ и 
снаружи употребляемыя лекарства» (1793–1812).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 457.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1975. – Том 2. – С. 569.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 3. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 44.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 4. 
– Чернігів, 1999. – С. 157.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 5. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 27.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 457.

бАХтЕЄВА тетяна Дмитрівна (нар. 27.11.1953 р.) – 
народилася в м. Донецьку; освіту здобула на лікуваль-
ному факультеті Донецького державного медичного ін-
ституту (1977) та Донецькому державному університеті 
економіки та торгівлі імені М. Туган-Барановського; у 
1977–1980 рр. – лікар терапевт, лікар-фізіотерапевт 2-ї 
лікарні станції Ясинувата Донецької залізниці; від 1980 до 
1985 р. – дільничий терапевт, а з 1986 р. – заступник го-
ловного лікаря з трудової експертизи Донецької міської 
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лікарні № 3; з 1991 р. – голова Донецької обласної раді-
олоґічної МСЕК з огляду чорнобильців; у 1992–1994 рр. 
– відповідальна за оздоровлення дітей чорнобильців на 
Кубі; з 1994 р. – головний лікар Донецького обласного 
лікувально-оздоровчого центру для лікування та обслу-
говування осіб, постраждалих при ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС; від 1997 р. – генеральний директор, а у 
1999–2002 рр. – головний лікар Донецького обласного 
клінічного територіального медичного об’єднання; де-
путат Донецької міської ради народних депутатів, голова 
постійної комісії з захисту прав чорнобильців та інвалідів 
(1994–1998); депутат Донецької обласної ради народних 
депутатів, член комісії з охорони здоров’я (1998–2002); 
народний депутат України 4, 5 та 6 скликань; з 2002 р. 
– секретар, а від 2006 р. – голова Комітету Верховної 
ради України з питань охорони здоров’я, материнства та 
дитинства; доцент кафедри клінічної фармаколоґії До-
нецького державного медичного університету; у 2008 р. 
захистила докторську дисертацію «Невротичні розлади 
жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія)»; заслуже-
ний лікар України; лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2011).

 
бЕбЕшКО Володимир григорович (нар. 07.02.1938 р.) 

– народився в м. Києві; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті імені О.О. Богомольця 
(1954–1960); у 1967 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «Вопросы патогенеза лейкозогенного действия 
хлористого бария (экспериментальное исследование)», 
а у 1981 р. – докторську дисертацію «Структурные и 
функциональные изменения костной и кроветвор-
ной ткани при развитии острого лейкоза (клинико-
экспериментальное исследование)»; професор (1983); 
член-кор. НАМН України (2002); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; з 1986 р. – директор Інституту клінічної радіолоґії 
Наукового центру радіаційної медицини АМН України; 
від 2000 до 2011 р. – генеральний директор Наукового 
центру радіаційної медицини НАМН України; голова 
проблемної комісії «Медичні проблеми аварії на ЧАЕС» 
МОЗ та АМН України; директор Центру співробітни-
цтва з ВООЗ; представник України в ЄС з питань імуно-
гематолоґії і трансфузіолоґії; експерт ВООЗ і МАГАТЕ з 
питань радіаційної медицини; Президент Міжнародної 
асоціації еколоґічної медицини; член Міжнародного то-
вариства радіопатолоґів; заступник голови центральної 
міжвідомчої експертної ради з встановлення причин-
ного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іоні-
зуючого випромінювання та інших шкідливих чинників 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; голова вченої 
ради НЦРМ НАМН України; член спеціалізованої вче-
ної ради Інституту гематолоґії та трасфузіолоґії НАМН 
України за фахом «радіобіолоґія»; головний редактор 
збірника «Проблеми радіаційної медицини»; член ре-
дакційних рад низки наукових журналів; заслужений 
діяч науки і техніки України (2006); лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки (2007); автор по-
над 550 наукових публікацій, зокрема 12 моноґрафій 
та 9 авторських свідоцтв; основні напрямки науково-
практичної діяльності – механізми розвитку та лікуван-
ня гемобластозів, гіпоплазій кровотворення; патоґенез 
уражень гемопоезу при дії іонізуючого випромінюван-
ня, епідеміолоґія радіаційноіндукованих лейкемій та 
поєднаних захворювань; загальні аспекти радіаційної 
медицини та імуногематолоґії; розробка та впроваджен-
ня методів трансплантації стовбурових клітин з перифе-
ричної крові, кісткового мозку; В.Г. Бебешко розробив 
найважливіші методи діаґностики та лікування гострих 
лейкемій і гіпоплазій кровотворення у дітей та концеп-
цію відновлення гемопоетичного мікрооточення при 
гемобластозах; впровадив сучасну терапію ранніх та від-
ділених онкогематолоґічних ефектів у дітей та дорослих, 
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
сформулював програму профілактичних заходів з міні-
мізації стохастичних ефектів опромінення; впровадив 
у клінічну практику метод трансплантації аутолоґічних 
та галоґенних стовбурових клітин периферичної крові 
та кісткового мозку при радіаційноіндукованих гемо-
бластозах і гемопатіях та низку нових діаґностичних 
методів і лікувальних програм для найпоширеніших 
серед населення гемораґічних хвороб; основні праці: 
«Медицинские последствия аварии на Чернобыльской 
АЭС. Книга 2. Клинические аспекты Чернобыльской 
катастрофы» (1999), «Показники крові у популяції дітей 
різного віку, які проживають у Київській, Житомирській 
та Чернігівській областях України» (2000); «Вплив раді-
аційних та інших чинників Чорнобильської катастрофи 
на здоров’я дітей: сьогодення і майбутнє» (2001); «Health 
effects of Chornobyl аccident» (2003); «18-та річниця 
Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: 
матеріали парламентських слухань» (2004); «Острый 
радиационный синдром и его последствия» (2006).

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 184.

бЕЗРЕДКА Олександр Михайлович (27.03.1870 – 
28.02.1940) – мікробіолоґ; народився в м. Одесі в роди-
ні івритомовного письменника Е. Іш-Но’омі; закінчив 
природниче відділення фізико-математичного факуль-
тету Новоросійського університету в Одесі (1892) та ме-
дичний факультет Паризького університету (1897); учень 
і співробітник І.І. Мечникова; з 1897 р. до кінця життя 
працював у Пастерівському інституті в Парижі – штат-
ний асистент лабораторії морфологічної мікробіології 
(завідувач – І.І. Мечников), професор (1910), заступник 
директора інституту (з 1916 р.); основні напрямки науко-
вої діяльності – проблеми імунітету і анафілаксії; автор 
теорії «місцевого імунітету»; відкрив спосіб місцевої іму-
нізації; вивчав механізми розвитку інфекцій в орґанізмі, 
специфічність сприйнятності до мікробів різними кліти-
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нами; створив вчення про рецептивні клітини й антивіру-
си; виділив і дослідив токсин черевнотифозної бактерії; 
дослідив участь в імунітеті лейкоцитів, вивчав лейко-
токсини та антилейкоцитарну сироватку; з’ясував роль 
нервової системи в розвитку анафілактичного шоку; за-
пропонував засоби запобігання анафілактичному шоку, 
захворюванню на черевний тиф, холеру, дизентезію; ним 
запропонований термін «анафілактичний шок»; для за-
побігання шоку він розробив метод десенсибілізації, який 
отримав його ім’я; основні праці: «Anaphylaxie et antiana-
phylaxie» (1907); «Immunisation locale, pansements speci-
fiques» (1925); «О значении раздражителей в инфекции и 
иммунитете» (1927); «Etudes sur l’immunite dans les mala-
dies infectieuses» (1928); «Очерки по иммунитету» (1929); 
«Antivirustherapie» (1930); «Le choc anaphylactique et la 
principe de la desensibilisation» (1930); «Anaphylaxie et anti-
anaphylaxie» (1934).
 

Література:
Александр Михайлович Безредка (1870 – 1940) // Журнал 1. 
микробиолоґии, эпидемиолоґии и иммунолоґии. – 1971. 
– № 4. – С. 146.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. второе. – М.: 2. 
Гос изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 574 – 575.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 3. 
Советская энциклопедия, 1975. – Том 2. – С. 600.
Метелкин А.И. Безредка и его значение в микробиолоґии 4. 
(к десятилетию со дня смерти) // Журнал микробиолоґии, 
эпидемиолоґии и имммунолоґии. – 1950. – № 8. – С. 59.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 484.

 
бЕЗРУКОВ Владислав Вікторович (нар. 25.02.1940 р.) – 

фахівець у галузі фізіолоґії старіння та соціальної ґерон-
толоґії; народився в Куйбишеві (тепер – м. Самара Ро-
сійської Федерації); медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті імені акад. О.О. Богомольця (1963); 
працював ординатором хірурґічного відділення Черкаської 
обласної лікарні; навчався в аспірантурі в лабораторії фізі-
олоґії Інституту ґеронтолоґії, там же працював молодшим, 
старшим науковим співробітником; у 1969 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Возрастные особенности реакции 
сердечно-сосудистой системы при стимуляции различных 
образований головного мозга (катехоламины, ацетилхо-
лин, электрическое раздражение)», а у 1981 р. – докторську 
дисертацію «Характеристика функциональных изменений 
гипоталамуса при старении»; від 1983 до 1988 р. – працював 
у секторі з проблем старіння в Центрі ООН із соціального 
розвитку і гуманітарних питань (Відень); з 1988 р. – дирек-
тор Інституту ґеронтолоґії НАМН України; з 1989 до 2004 р. 
також завідувач лабораторії соціальної геронтолоґії, а від 
1999 р. – завідувач лабораторії фізіолоґії цього ж інституту; 
професор; академік НАМН України (2011)); член Науко-
вої ради НАМН України з теоретичної та профілактичної 
медицини; голов ний редактор журналу «Проблеми ста-
ріння та довголіт тя»; президент Наукового медичного то-

вариства ґеронтолоґів та ґеріатрів України; голова Науко-
вого медичного товариства ґеронтолоґів і геріатрів СРСР 
(1988–1991); радник ООН та ВООЗ з питань здоров’я 
людей похилого віку; член керівних органів Міжнародної 
асоціації ґеронтолоґів та її Європейського реґіонального 
відділення; почесний член наукових товариств ґеронтоло-
ґії та геріатрії Росії та Румунії; голова спеціалізованої вче-
ної ради при Інституті ґеронтолоґії НАМН України; голо-
ва комісії Державного експертного центру МОЗ України; 
член правління Товариства Червоного Хреста України; 
член редакційних рад низки вітчизняних та зарубіжних 
журналів; Заслужений діяч науки і техніки України (1998); 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2003); лауреат премій НАН України імені М.Д. Стражес-
ка (1999) та імені Т.І. Єрошевського (Російська Федерація, 
2001); основні напрямки наукової діяльності – вивчення 
змін нейрогуморальної реґуляції кровообігу, систем анти-
оксидантного захисту та оксиду азоту, ендотеліальної дис-
функції, гіпоталамічних механізмів старіння орґанізму, 
вікових особливостей гіпоталамічної реґуляції кровообігу, 
дихання, ендокринних функцій, роль гіпоталімічних пору-
шень у розвитку віковозалежної патолоґії, характеристика 
пришвидшеного старіння населення України, соціально-
гіґієнічні фактори ризику розвитку віковозалежних за-
хворювань, оцінка стану здоров’я та потреб у різних видах 
медико-соціальної допомоги в людей похилого віку; автор 
понад 530 наукових публікацій, зокрема 23 моноґрафій та 
посібників, 4 авторських свідоцтв; основні наукові праці: 
«Aging of the central nervous system» (1979), «Кровообращение 
и старение» (1984), «Старение и экспериментальная воз-
растная патолоґия сердечно-сосудистой системы» (1994), 
«The aging cardiovascular system: physiology and pathology», 
розділи у міжнародних колективних монографіях «Physi-
ology of cell aging» (1984), «Developments and research on 
aging» (1993), «International handbook on services for the el-
derly» (1994), «Geriatric programs and departments around 
the world» (1998); «Здоровье пожилых в Украине» (2002); 
«Гериатрическая помощь населению Украины: состояние 
проблемы и концепция развития» (2004); «Фундаментальні 
механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему 
як основи патогенетичного лікування її захворювань» 
(2004); «Фармако-епідеміологічні дослідження в геріат-
рії» (2004); «Longevidal centenaria tn Europa» (2005); 
«Передчасна смертність в Україні: чинники формування і 
шляхи подолання» (2007); «Комплексная оценка влияния 
социальных и экологических факторов на продление 
жизни: реалии и перспективы» (2009); «Тривалість життя 
щурів з різною стійкістю до гіпоксії» (2010); «NUMT (New 
mighty) hypothesis of longevity» (2010); науковий консультант 
та керівник 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 184 – 185.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 159.
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Члену-кореспонденту АМН України В.В. Безрукову – 60 3. 
років // Журнал АМН України. – 2000. – Том 6. – № 1. – 
С. 208 – 209.

бЕКАРЮКОВ Дмитро Дмитрович (01.01.1861– 
13.09.1934) – гігієніст, фахівець у галузі шкільної гігієни; 
народився в с. Василівці Вовчанського повіту Харків-
ської губернії в родині поміщика; у 1880 р. вступив до ме-
дичного факультету Харківського університету; за участь 
у студентському русі був виключений із університету і 
освіту закінчив у Казанському університеті (1886); пра-
цював ординатором губернської земської лікарні в Хар-
кові; у 1889 р. заарештований і висланий в Акмолінськ; 
з 1898 р. – у Москві; від 1901 р. працював в організації 
московських училищних лікарів; від 1898 р. – секретар 
комісіїї училищних лікарів; з 1907 р. – голова цієї органі-
зації; шкільну гігієну розумів як «гіґієну виховання», об-
стоював профілактичний напрям у цій галузі.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1957. – С. 600 – 601.
Радянська енциклопедія історії України.– К., 1969. – Том 2. 
1. – С. 121.
Українська Радянська Енциклопедія. Видання перше. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 488.

 
бЕККЕР Василь Васильович (1811–28.03.1874) – лі-

кар; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Дерптського університету (1833); у 1836 р. захистив док-
торську дисертацію «Про встановлення діагнозу прямо-
го уретриту»; професор, засновник та керівник кафедри 
загальної терапії та фармаколоґії (1843–1859) медично-
го факультету Київського університету; у 1844–1845 рр. 
також читав курс теоретичної хірурґії з офтальмолоґією; 
вивчав питання загальної фармаколоґії; друкованих 
праць не залишив.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 11.

 
бЕЛЕй Іван Михайлович (1.07.1899–2.07.1970) – на-

родився у с. Войнилові Калуського повіту на Станіс-
лавщині в селянській родині; середню освіту здобув в 
Українській Академічній гімназії у Львові; був четарем 
Української Галицької Армії; медичну освіту здобув 
в Українському (таємному) університеті у Львові та у 
Празькому університеті; працював лікарем у Войнило-
ві; був головою осередку «Просвіти»; за його ініціати-
ви у Войнилові збудовано Народний дім; під час Другої 
світової війни – окружний лікар у м. Станіславі; після 
еміграції з 1944 р. працював у лікарні для українських 
переселенців у Мюнхені; у 1947–1954 рр. – лікар у Бель-

гійському Конго (перший лікар-українець у Конго); був 
нагороджений бельгійським урядом орденом з удосто-
єнням звання королівського лицаря; згодом емігрував у 
США, де працював у лікарні Св. Йосипа у Філадельфії.

Література:
Пундій П. Белей Іван // Українські лікарі. – Львів – Чика-1. 
ґо, 1994. – Книга 1. – С. 31.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 490 – 491.

 
бЕРВІ Федір Васильович (01.10.1867–травень 1943) 

– народився у Волоґді в родині відомого публіциста 
В.В. Берві-Флеровського, автора книги «Становище ро-
бітничого класу в Росії» (1869), яка викликала великий 
резонанс у Європі і стала одним з ідейних джерел на-
родництва; у 1885 р. вступив на природниче відділення 
фізико-математичного факультету Петербурзького уні-
верситету; за рік до завершення навчання, за участь у русі 
на захист прав студентів, був виключений з університету; 
через два роки вступив до Дерптського університету, в 
якому закінчив природничий і медичний факультети; у 
студентські роки брав участь у загоні суспільної допомоги 
в районах тифозної та холерної епідемій; керував загоном 
В.І. Вернадський; після здобуття медичної освіти свідомо 
став лікарем лікарні металургійного заводу в Юзівці; по-
казово, що ця посада не давала великих прибутків; орга-
нізував повноцінну хірурґічну допомогу хворим; розвитку 
набули всі напрямки хірурґії; щорічно в лікарні освоюва-
ли новий тип операцій; відпустки Берві використовував 
для удосконалення у кращих вітчизняних та зарубіжних 
клініках; він добре оволодів травматолоґією і домігся 
придбання лікарнею рентґенівського апарата; поїхавши 
до клініки професора Рудольфа Грасхея, Ф.В. Берві під 
його керівництвом вивчав рентґенодіагностику хвороб та 
травматичних ушкоджень кістково-суглобової системи; 
під час російсько-японської війни був хірурґом та рентґе-
нолоґом Хабаровського військового шпиталю; Ф.В. Берві 
одним із перших в Україні почав застосовувати рентгенів-
ську техніку для діагностики виробничих травм; перший 
рентген-кабінет у Донецькому краї почав працювати в 
1906 р.; з 1906 до 1914 р. було проведено понад 20 тисяч 
рентґенолоґічних досліджень; щодобово приймав близь-
ко 60–80 чоловік, потім відвідував хворих, переважно в 
робітничих «балаганах» – нічні чергування, судова екс-
пертиза, швидка допомога; у 20–30-ті роки продовжував 
очолювати рентгенівський кабінет, хірурґічне відді лення 
1-ї радянської лікарні, брав участь у створенні Централь-
ної клінічної лікарні, допомагав заснуванню медичного 
інституту в Донецьку; Ф.В. Берві активно допомагав ви-
вченню життя і творчості свого батька.

Література:
Поляк М.С., Каменецький М.С. З історії розвитку рент-1. 
генолоґії в Донбасі // Український радіологічний журнал. 
– 1996. – Том 4. – вип. 2. – С. 211 – 214. 
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 бЕРЕжАНСьКИй Петро григорович (1885–1935) – 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Універ-
ситету Св. Володимира; працював на посаді асистента 
кафедри патолоґічної анатомії Київського медичного 
інституту; у 1928–1935 рр. очолював гістолоґічну лабо-
раторію Київського рентґенівського інституту; знавець 
лабораторних гістолоґічних методик, П.Г. Бережанський 
користувався у своїх експериментах найновішими до-
сягненнями тогочасної методики й техніки; він перший 
в Україні, а можливо і в СРСР, запровадив методику до-
слідження з допомогою флуоресціюючого апарату, во-
лодів методом тканинних культур, тонкими методами 
лабораторного, клініко-діаґностичного, бактеріолоґіч-
ного, санітарно-гіґієнічного дослідження; тематика робіт 
П.Г. Бережанського охоплювала ряд актуальних питань в 
галузі морфолоґії, експериментальної патолоґії і терапії 
злоякісних новоутворів (вплив солей маґнію, ультрако-
ротких хвиль, застосування ефіру в онкотерапії тощо); 
талановитий лектор і викладач, П.Г. Бережанський умів 
запалювати своїх учнів, не тільки студентів, але й лікарів; 
лабораторія стала базою для підготовки кадрів практиків-
онколоґів; з робіт П.Г. Бережанського слід відзначити 
його дослідження «Поверхневий натяг і ріст тканин in 
vitro», в якому він експериментальним шляхом підійшов 
до висвітлення складної проблеми співвідношення між 
атиповим ростом тканини і зниженням поверхневого 
натягу; дані цієї роботи ввійшли, як основа, в учення про 
поверхневий натяг у вітчизняні та іноземні підручники; 
один із перших у Києві виконав експериментальні роботи 
з дослідження гудронного раку в мишей.

 
бЕССЕР Вілібальд готлібович (1784–1842) – народив-

ся у м. Інсбрук; медичну освіту здобув у Львівському уні-
верситеті; з 1807 р. – доктор медицини; у 1809–1831 рр. 
– директор Ботанічного саду при Кременецькій гімназії; 
створений В.Г. Бессером (за участю зарубіжних ботаніків) 
Кременецький ботанічний сад за багатством рослин вва-
жався одним з найкращих у царській Росії; у 1834–1837 рр. 
– ординарний професор кафедри ботаніки Київського 
університету; член-кор. Академії наук (1835) та член ряду 
іноземних наукових товариств; створив опис рослин Ки-
ївської, Волинської і По дільської губерній; увів до обігу 
ботанічної науки десятки нових видів рослин; крім бота-
ніки, займався також ентомолоґією, а як лікар, з 1821 р. 
займався до кінця життя лікарською практикою.

Література:
1. Історія Київського університету (1834 – 1959)/ Під ред. 1. 
О.З. Жмудського. – К., 1959. – 629 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 28.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 527.

 
бЕтЕЛьМАН Абрам Ісакович (10.07.1889–02.05.1982) 

– стоматолоґ; медичну освіту здобув у Московському 

медичному інституті (1936); у 1947 р. захистив доктор-
ську дисертацію; від 1949 до 1969 р. – професор та завіду-
вач кафедри ортопедичної стоматолоґії Київського ме-
дичного інституту; наукові праці присвячені вивченню 
питань ортопедичної стоматолоґії; А.І. Бетельман роз-
робив клінічні класифікації, нові методи діаґностики та 
лікування дефектів і деформацій зубощелепної систе-
ми; основні праці: «Зубное протезирование (Клиника и 
протезирование дефектов зубов и зубных рядов)» (1956); 
«Ортопедическая стоматология: Учебник» (1965); «Ор-
топедическая стоматология детского возраста» ( у спів-
авторстві, 1972).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 1. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. - С. 12.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 16.
Профессор А.И. Бетельман (К 100-летию со дня рожде-3. 
ния) // Стоматология. – 1990. – № 5. – С. 90–91.
Творческий путь профессора Абрама Исааковича Бетель-4. 
мана // Стоматология. – 1969. – Том 48, № 5. – С. 95–96.

бЕЦ Володимир Олексійович (26.04.1834–12.10.1894) 
– анатом, гістолоґ; народився в с. Татаровщині – перед-
місті м. Остер на Чернігівщині у дворянській родині; 
освіту здобув у Ніжинській та 2-й Київській гімназіях, 
на медичному факультеті Київського університету; у 
1863 р. захистив докторську дисертацію, присвячену ви-
вченню кровообігу в печінці; з 1868 р. – професор, зав. 
кафедрою анатомії Київського університету; в остан-
ні роки життя, залишивши працю на кафедрі, готував 
другу частину Атласу мозку та цілком присвятив себе 
лікарській діяльності; В.О. Бец встановив відміни в тон-
кій будові різних ділянок кори головного мозку; поєд-
нуючи морфолоґічний метод з даними фізіолоґії, він 
перший встановив існування і розміщення рухової зони 
кори головного мозку; у 1874 р. відкрив велетенські пі-
рамідні клітини в передній центральній закрутці мозку, 
що носять тепер ім’я «клітини Беца»; В.О. Бец розробив 
принципи архітектоніки розчленування кори мозку на 
основні ділянки; архітектонічні дослідження дали мож-
ливість видати в 1890 р. «Атлас людського мозку»; поряд 
з проблемами невролоґії, В. О. Бец опрацьовував багато 
різноманітних питань теоретичної і практичної медици-
ни; він вивчав будову надниркових залоз (відкрив т. зв. 
хромафінну реакцію їхньої мозкової речовини), вперше 
провів систематичне дослідження розвитку і росту кіс-
ток (1887), написав кілька наукових праць із клінічної 
діаґностики та ін.; дослідження були проведені на дуже 
високому технічному рівні; його анатомічні препарати 
зберігаються в анатомічному музеї Національного ме-
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дичного університету імені О.О. Богомольця; на Все-
російській мануфактурній виставці в Петербурзі 1870 р. 
ця колекція була удостоєна Великої срібної медалі, а на 
Всесвітній виставці у Відні 1873 р. була оцінена в 30 000 
гульденів і одержала «Медаль заохочення»; у 1884 р. ви-
дав монографію, присвячену історії Київської анатоміч-
ної кафедри та її анатомічного музею; праці В.О. Беца, 
присвячені вивченню архітектоніки головного мозку, не 
втратили свого значення і сьогодні; багато уваги В.О. Бец 
приділяв педагогічній роботі та практичній лікарській 
діяльності; основні роботи: «О механизме кровообра-
щения в печени» ( 1863); «Морфология остеогенеза» 
(1887); «Атлас человеческого мозга» (1910); «Анатоми-
ческие и гистологические исследования» (1950).

Література:
1. Большая медицинская энциклопедия. Изд. второе. М.: 1. 
Гос. изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 885 – 886.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 108.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 158–159.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 4. 
Молоде життя, 1962. – С. 121.
Кукуев Л.А. В.А. Бец (1834 – 1894). – М.: Медгиз, 1950.– 5. 
91 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 12–13.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 16–17.
Професор В.О. Бец і його дослідження центральної нер-8. 
вової системи // Спіров М.С. Київська анатомічна школа. 
– К.: Здоров’я, 1965. – С. 18–39.
Спиров М.С. Владимир Алексеевич Бец (к 125-летию 9. 
со дня рождения) // Архив анатомии, гистолоґии и 
эмбриолоґии. – 1962. – Том 42. – № 2. – С. 106.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 533 – 534.

 
бЄЛОУСОВ Володимир Олександрович (1895–1971) 

– педіатр; народився в м. Курську в родині службовця; 
освіту здобув у Харківському університеті (1917); від 1918 
до 1921 р. – ординатор клініки дитячих хвороб; з 1921 до 
1938 р. послідовно пройшов шлях від асистента до керів-
ника кафедри педіатрії Харківського медичного інститу-
ту; у 1937 р. захистив докторську дисертацію, присвячену 
вивченню білкового раціону школярів; з 1938 до 1941 р. 
і з 1944 до 1965 р. – зав. кафедрою дитячих хвороб Хар-
ківського медичного інституту; від 1953 р. – голова Хар-
ківського товариства дитячих лікарів, а з 1954 р. – голова 
Обласної ради лікувально-профілактичної допомоги ді-
тям; член-кор. АМН СРСР; заслужений діяч науки Укра-

їнської РСР; найважливіші наукові праці присвячені 
дизентерії, ревматизму, гострим респіраторним захворю-
ванням, лікуванню туберкульозного менінгіту, організа-
ції харчування школярів та курортному лікуванню дітей.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе.: 1. 
Гос. изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 667 – 668.
Володимир Олександрович Бєлоусов (до 60-річчя з дня на-2. 
родження) // Педіатрія, акушерство і гінеколоґія. – 1955. 
– № 6. – С. 3.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 540.

 
бИХОВСьКИй григорій борисович (1861–1936) – 

хірурґ-онколоґ; закінчив медичний факультет Київсько-
го університету (1889); працював хірурґом у Київській 
безплатній лікарні (лікарня Зайцевих), в організації якої 
брав активну участь; у 1922 р. брав активну участь в ор-
ганізації Київ ського інституту вдосконалення лікарів, в 
якому до 1931 р. очолював хірурґічну клініку; у 1932 р. 
організував при Київському рентґенолоґічному інсти-
туті онколоґічний диспансер, а в 1934 р. – онколоґічну 
клініку; Г.Б. Биховський був одним із творців та керів-
ників Київського міського товариства «Меддопомога», 
що проводило роботу «в напрямку виключно трудової, 
медичної та соціальних видів допомоги біднішій люд-
ності всіх національностей, зокрема єврейській декла-
сованій бідноті»; Г.Б. Биховський вважається засно-
вником онколоґічної мережі в Україні; основні праці: 
«К вопросу о пределах пробной лапаротомии» (1927); 
«Злокачественные новообразования (автор ряду розді-
лів та ред., 1934, 1937).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 547.
Григорий Борисович Быховский, к 40-летию врачебной 2. 
деятельности // Новый хирургический архив. – 1929. – 
Том 18. – № 4. – С. 656.
Карамаш С. Благодійна діяльність лікаря Г. Биховського // 3. 
Український історико-медичний журнал «Агапіт». – 1996. 
– № 4. – С. 57 – 61.

 
бИЦь Юрій Вікторович (15.05.1938–24.07.2008) – па-

тофізіолоґ; медичну освіту здобув у Київському медич-
ному інституті (1961); у 1973 р. захистив докторську ди-
сертацію «Роль порушень метаболізму судинної стінки в 
процесі склерозування»; від 1986 р. – завідувач кафедри 
патолоґічної фізіолоґії Київського медичного інституту; у 
1979–1985 рр. – декан II лікувального факультету; профе-
сор (1978); лауреат Державної премії УРСР (1981); профе-
сор; член-кор. АПН України; заслужений працівник осві-
ти України; лауреат премії імені О.О. Богомольця НАН 
України; наукові праці присвячені вивченню метаболізму 
судинної стінки в нормі та при патолоґії, нервових і гумо-
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ральних механізмів реґуляції, а також моделювання ате-
росклерозу; автор оригінальної експериментальної моделі 
артеріосклерозу менкеберґівського типу та «енергодефі-
цитної» концепції його патоґенезу; основні праці: посіб-
ник «Патологическая физиология» (Под ред. Н.Н. Зайко, 
Ю.В. Быця, 1996); «Порівняльно-патофізіологічні аспек-
ти енергозабезпечення судинної стінки» (у співавторстві, 
1999); «Посібник до практичних занять з патологічної фі-
зіології» (За ред. Ю.В. Биця, Л.Я. Данилової, 2001).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
меди цинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 18–19.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 17.

 бІЛИй Володимир Якович (нар.27.11.1944 р.) – наро-
дився в м. Шахтарську Донецької області; медичну освіту 
здобув у Військово-медичній академії імені С.М. Кірова 
(м. Ленінград, 1967); від 1967 до 1972 р. служив лікарем у 
Ракетних військах стратегічного призначення, а від 1972 
до 1988 р. – на кафедрі хірурґії для удосконалення лікарів 
Військово-медичної академії імені С.М. Кірова; у 1987 р. 
захистив докторську дисертацію «Патофізіолоґічні аспек-
ти і шляхи патогенетичної терапії гострого розлитого пе-
ритоніту»; у 1988–1991 рр. – головний хірурґ Київського 
військового округу; від 1991 р. служив у Міністерстві обо-
рони України; начальник Головного військово-медичного 
управління – головний хірурґ Міністерства оборони Укра-
їни; професор кафедри військової хірурґії Української 
військово-медичної академії; професор кафедри хірурґії № 1 
Київської медичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика; заступник Міністра охорони здоров’я Укра-
їни (2003–2004), 1-й заступник Міністра з гуманітарної 
політики та у зв’язках з ВР України (2004–2005); головний 
редактор «Українського журналу малоінвазивної та ен-
доскопічної хірургії» (від 1997); професор (1992); генерал-
лейтенант медичної служби (1997); Державний службо-
вець 2-го рангу (2004); заслужений лікар України (1990); 
наукові праці присвячені питанням лікування уражень 
компонентами ракетних палив, термічних опіків, перито-
ніту, невідкладних захворювань органів черевної порож-
нини, ендоскопічної та малоінвазивної хірурґії, організації 
військово-медичної служби та військово-медичної освіти.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 37.1. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-2. 
давничий Центр, 2002. – С. 42.

 
бІЛИНСьКИй борис тарасович (нар. 16.07.1933 р.) 

– народився в Збаражі Тернопільської області; медичну 

освіту здобув у Львівському медичному інституті (1956); у 
1963 р. захистив кандидатську дисертацію «Імплатаційні 
рецидиви раку молочної залози та їх зв’язок з раковими 
клітинами в рані при мастектомії»; з 1966 р. працює у 
Львівському медичному інституті (нині – Львівський ме-
дичний університет імені Данила Галицького); у 1972 р. 
захистив докторську дисертацію, присвячену імунолоґіч-
ним та біохімічним аспектам опікової хвороби; з 1977 р. – 
професор кафедри онколоґії, а від 1986 р. – завідувач цієї 
кафедри; також з 1991 р. – проректор з наукової роботи 
Львівського медичного інституту; професор (1978); заслу-
жений діяч науки і техніки України (1994); академік АН 
вищої школи (1993) та Нью-Йоркської АН (1994); дійсний 
член Європейського товариства дослідників раку (1992); 
наукові праці присвячені гематолоґії, імунолоґії, онко-
лоґії (хірурґічне і консервативне лікування пухлин, ви-
вчення закономірностей метастазування тощо); основні 
праці Б.Т. Білинського: «Иммунология опухолей» (1982); 
«Опыт иммунологического мониторинга при лечении 
онкологических больных» (1982); «Гемотрасфузионные 
реакции и осложнения» (у співавторстві, 1983); «Имму-
нология и иммунотерапия опухолей молочной железы» 
(у співавторстві, 1990); «Иммунологические механизмы 
естественной противоопухолевой резистентности» (у 
співавторстві, 1991); перший український підручник з 
онколоґії «Онкологія» (у співавторстві, 1992).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 38.1. 
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-2. 
ник 1994. – С. 179–177.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 276.

 
бІЛИНСьКИй Володимир (1869–1918) – народився 

в с. Стрілинська на Львівщині у родині священика; ме-
дичну освіту здобув у Віденьському університеті; працю-
вав лікарем у м. Збаражі на Тернопільщині; на політичній 
ниві співпрацював з Іваном Франком; один із співзас-
новників Українського лікарського товариства у Львові в 
1910 р.; організатор Українського Народного Дому.

Література:
Пундій П. Білинський Володимир // Українські лікарі. – 1. 
Львів – Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 34.

бІЛОВОЛ Олександр Миколайович (нар. 11.01.1962 р.) 
– народився в с. Мурафа Краснокутського району Хар-
ківської області; освіту здобув у Харківському медичному 
інституті (1979–1985), Національній юридичній академії 
України імені Ярослава Мудрого (1990–1996) та Національ-
ній фармацевтичній академії (1999); у 1989 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Характеристика ранніх порушень 
центральної і периферійної гемодинаміки скорочувальної 
здатності міокарду за алкогольної кардіоміопатії та її корек-
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ція», а у 1999 р. – докторську дисертацію «Клінічні, патоге-
нетичні і терапевтичні аспекти стану нейро-гуморальних 
систем та ендотелію при артеріальній гіпертензії»; про-
фесор (2001); народний депутат України 3 та 4 скликань; 
з 1994 р. реґіональний директор корпорації «Мерк Шорп 
Доум»; від 1996 р. – послідовно доцент та професор кафе-
дри внутрішньої медицини та клінічної фармаколоґії Хар-
ківського національного медичного університету; голова 
правління ДАК «Ліки України» (1997–2000); перший за-
ступник Міністра охорони здоров’я України; голова нагля-
дових рад Харківського національного медичного універ-
ситету та Національного фармацевтичного університету; з 
2005 р. голова спеціалізованої вченої ради Харківського на-
ціонального медичного університету з захисту докторських 
і кандидатських дисертацій за спеціальностями «внутрішні 
хвороби», «кардіолоґія», «педіатрія»; член редакційних ко-
легій 7 фахових медичних журналів;заслужений лікар Укра-
їни (2000); заслужений діяч науки і техніки України (2004); 
член-кор. НАМН України (2007); академік НАМН України 
(2012); член Наукової ради НАМН України з клінічної ме-
дицини; член постійної делегації Верховної Ради України 
в Парламентській асамблеї Ради Європи; автор понад 300 
наукових публікацій, зокрема 3 моноґрафій та 21 підручни-
ків, довідників та посібників, 9 авторських свідоцтв, 9 ме-
тодичних рекомендацій; основні напрямки наукової діяль-
ності – патоґенетичні нейрогуморальні механізми розвитку 
основних внутрішніх хвороб людини, таких як артеріальна 
гіпертензія, ішемічна хвороба серця, атеросклероз, хроніч-
на серцева недостатність, цукровий діабет 2 типу, надмірна 
маса тіла, гастропатії, захворювання суглобів; вичаються 
особливості дії медикаментів з метою індивідуалізації їх 
застосування; встановлено значення вазоконстрикторних 
та вазодилататорних субстанцій в розвитку варіантів пато-
лоґії; представлені сучасні фармакологічні лікувальні засо-
би та засоби немедикаментозної терапії; співставлені дані 
багатоцентрових досліджень, що включають порівняльний 
аналіз національних і міжнародних рекомендацій із засто-
сування загальних класів лікарських засобів у лікуванні 
пацієнтів з патологією внутрішніх орґанів; розробник по-
над 30 законопроектів соціальної спрямованості; науковий 
консультант та керівник 5 докторських і 7 кандидатських 
дисертацій.

 бІЛОПОЛьСьКИй Юхим тимофійович (1753 – рік 
смерті невідомий) – народився в родині козака; навчався в 
Чернігівському колегіумі; у 1773 р. вступив до медичної шко-
ли при Петербурзькому сухопутному генеральному госпіта-
лі, після закінчення якої служив лікарем у різних військо-
вих частинах; був головним лікарем в армії О.В. Су во рова, 
працював у Богоявленському госпіталі під керівництвом 
Д.С. Самойловича, у Хе рсонському військовому госпіталі, 
на Чорноморському флоті, у Казані; у 1799 р. звільнений 
за хворобою в Київську губернію; автор новаторських ідей 
в орга нізації охорони здоров’я в армії; на підставі проек-
тів Ю.Т. Білопольського було видано ряд наказів: «Наказ 
Суво рова від 31 березня 1794 р. «Про збереження здоров’я», 

«Правила для медичних чинів...»; є дані про «Польовий лі-
кувальник» Ю.Т. Білопольського, який досі не знайдено; 
полководець О.В. Суворов неодноразово згадував Ю.Т. Бі-
лопольського в наказах, рапортах та інших документах, на-
зиваючи його «искуснейшим штаб-лекарем».

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 45–46.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 150.
Корнеев В.М. Штаб-лекарь Ефим Белопольский // 3. 
Военно-медицинский журнал. – 1949. – № 5. – С. 50 – 54.
Логинова Е.А., Малышева А.Д. Штаб-лекарь Ефим Бе-4. 
лопольский и его деятельность на Украине // Врачебное 
дело. – 1956. – № 7. – Стб. 769 – 772.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 5. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 29.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 6. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

 
бІЛОУС Олекса (1868–1929) – лікар; працював лі-

карем, згодом лікарським інспектором на Харківщині, 
Поділлі та Бесарабії; відзначився організацією боротьби 
з епідеміями інфекційних захворювань; з 1919 р. керів-
ник Міністерства Народного Здоров’я УНР; у 20-х роках 
завідував відділом допомоги емігрантам з України.

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1955. – С. 135.

 
бІРКОВСьКИй Симон (S. Birkowski) (р. народ. не-

відомий – 1626) – народився в м. Львові; медичну осві ту 
здобув у Краківському університеті, де отримав сту пінь 
доктора медицини; у 1609–1610 рр. – ректор Замойської 
академії; читав курси анатомії і сифілідолоґії.

Література:
1. Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – пер-1. 
ша половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 29.
Шапиро И.Я. Из истории медицинского образования в 2. 
западных областях Украины и на Буковине. – Львов, 1957. 
– 60 с.

бІтЕНСьКИй Валерій Семенович (нар. 14.02.1943 р.) 
– завідувач кафедри психіатрії, нарколоґії та медичної 
психолоґії Одеського національного медичного універ-
ситету імені М. І. Пирогова; доктор медичних наук (1990); 
професор (1991); член-кор. НАМН України (2007); член 
Наукової ради НАМН з клінічної медицини; почесний 
член Української наукової спілки невролоґів, психіатрів 
та нарколоґів України; член Науково-дослідного това-
риства з вивчення алкоголізму (США); член Всесвітньої 
та Європейської асоціації психіатрів та Нью-Йоркської 
академії наук; головний редактор журналів «Вісник пси-
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хічного здоров’я» та «Вісник психіатрії та психофармако-
терапії»; заслужений діяч науки і техніки України (2000); 
основні напрямки наукових досліджень – створення но-
вих високоефективних методик терапії психічних та нар-
колоґічних захворювань, вивчення впливу соціально-
психологічної кризи в сучасному суспільстві на психіку 
людини та виявлення нових клінічних та патоґенетичних 
аспектів психоґенних захворювань (зооґенних неврозів); 
засновник нової концепції патоґенезу нарколоґічних та 
психічних захворювань, яка базується на дослідженні 
порушень пароксизмальної активності мозку та пластич-
ності нервової тканини; розробив методику анкстиозної 
умовно-рефлекторної терапії алкоголізму та наркоманії; 
автор понад 200 наукових публікацій, зокрема 6 моно-
ґрафій, підручників та посібників; науковий консультант 
та керівник 16 докторських та кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Наркоманії у підлітків» (1989); «Підліт-
кова наркологія» (1991); «Акушерські та перинатальні ас-
пекти наркоманії» (1997, 1999); «Кіндлінг у формуванні 
домінанти, психічних розладів та їх терапії» (2001); «Де-
які міркування про формування невротичних розладів 
та патологічних розладів особистості» (2005); «Клініко-
патогенетичні аспекти алкоголізму і наркоманій» (2007); 
«Проблемы нооэтики и механизмы ноогенных психи-
ческих расстройств» (2008).

бЛАгОДАРОВ Володимир Миколайович (нар. 
14.02.1939 р.) – патолоґоанатом; народився в м. Києві; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інститу-
ті (1962); від 1962 р. працював у Київському медичному 
інституті; у 1962–1965 рр. – навчався в аспірантурі на 
кафедрі патолоґічної анатомії; у 1965 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Гістохімічні дослідження нирок 
при так званій Брайтовій хворобі»; від 1965 р. – асистент 
кафедри патолоґічної анатомії, від 1976 р. – доцент цієї 
ж кафедри; у 1979 р. захистив докторську дисертацію 
«Морфогенез нирково-кам’яної хвороби»; з 1982 р. – 
професор кафедри патолоґічної анатомії; у 1981–1990 рр. 
– заступник проректора з наукової роботи – начальник 
науково-дослідного центру; з 1990 р. – декан I лікуваль-
ного факультету; від 1991 р. – завідувач кафедри патоло-
ґічної анатомії; професор (1983); член Міжнародної ака-
демії патолоґії, почесний академік Української медичної 
стоматолоґічної академії; заслужений діяч науки і тех-
ніки України (2000); наукові праці присвячені вивчен-
ню патолоґічної анатомії захворювань нирок, серцево-
судинної та травної систем; розроблені оригінальна 
концепція сечо-кам’яної хвороби та нові підходи до ви-
вчення етіолоґії та патоґенезу ішемічної хвороби серця; 
основні праці В.М. Благодарова: «Нирково-кам’яна хво-
роба» (у співавторстві, 1978); підручник «Патологічна 
анатомія (загальнопатологічні процеси)» (у співавтор-
стві, 1997); «Патологія: клінічно-анатомічний аналіз» (у 
співавторстві, 2001); «Патологічна анатомія у рисунках 
та схемах» (у співавторстві, 2001); «Загальна патологія» 
(у співавторстві, 2002).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 13–14.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 18.

 бОбРИК Іван Іванович (06.10.1925–14.06.2011) – ана-
том; народився в с. Митки Барського району Вінницької 
області; у 1944–1945 рр. брав учась у бойових діях у складі 
1-го Українського та 1-го Білоруського фронтів; медич-
ну освіту (з відзнакою) отримав у Київському медич-
ному інституті (1949–1955); у 1955–1958 рр. – аспірант 
кафедри топоґрафічної анатомії та оперативної хірурґії 
Київського медичного інституту; від 1958 до 1961 р. – асис-
тент кафедри топоґрафічної анатомії та оперативної хірурґії 
Тернопільського медичного інституту; від 1961 р. послідов-
но – асистент, доцент та професор кафедри топоґрафіч-
ної анатомії і оперативної хірурґії Київського медичного 
інституту; у 1962 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Васкуляризація та невротизація міжкишкових анасто-
мозів (експериментально-морфолоґічне дослідження)», 
а у 1974 р. – докторську дисертацію «Нервові елементи 
культі шлунка та органів гепатодуоденальної ділянки піс-
ля резекції шлунка на різних рівнях»; з 1978 р. завідувач 
кафедри анатомії людини Київського медичного інсти-
туту імені акад. О.О. Богомольця (нині – Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця); від 1977 
до 1986 р. виконував обов’язки декана I лікувального фа-
культету; редактор журналу «Вісник морфології»; почес-
ний президент Товариства анатомів, гістолоґів, ембріоло-
ґів і топоґрафоанатомів України (1998); професор (1978); 
лауреат Державної премії УРСР (1986); заслужений діяч 
науки і техніки України; член-кор. АПН України (1997); 
автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 16 моно-
ґрафій, підручників, посібників та анатомічного атласа; 
наукові праці переважно присвячені вивченню нервових 
елементів орґанів і тканин людини та в експерименті, 
розвитку мікроциркуляторного русла різних орґанів лю-
дини в пренатальному онтоґенезі; науковий консультант 
та керівник 17 докторських і 20 кандидатських дисер-
тацій; основні праці: «Кровоснабжение органов пище-
варительного тракта человека» (у співавторстві, 1970); 
«Сосудистый эндотелий» (у співавторстві, 1986); «Разви-
тие сосудов эндокринных органов человека в пренаталь-
ном периоде онтогенеза» (у співаторстві, 1987); «Опера-
тивна хірурґія і топографічна анатомія» (у співавторстві, 
1989); «Атлас анатомии новорожденного» (1990); «Життя 
і науковий подвиг професора В.А. Беца» (1996); «Анато-
мія людини для студентів стоматологічного факультету». 

Література:
Иван Иванович Бобрик: (К 60-летию со дня рождения) 1. 
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// Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1985. – 
Том. 89, № 12. – С. 103–104.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 43.2. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 14.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 18–19.
Професори-морфологи України. – Полтава: Дивосвіт, 5. 
2002. – С. 11–12.

 
бОбРОВ Володимир Олексійович (нар. 08.01.1943 р.) – 

кардіолоґ; народився в Запоріжжі; медичну освіту здобув у 
Дніпропетровському медичному інституті (1966); від 1966 
до 1976 р. працював у Запорізькому медичному інститу-
ті; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію «Изучение 
свертываемости крови у больных с нарушенной гемоди-
намикой по данным тромбоэластограммы и коагуло грам-
мы», у 1980 р. – докторську дисертацію «Системная артери-
альная гипертензия при ревматических пороках сердца»; 
від 1976 до 1985 р. працював завідувачем кафедри терапії 
та проректором Запорізького інституту вдосконалення 
лікарів; з 1985 р. – зав. кафедри кардіолоґії Київського ін-
ституту удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика (тепер 
– Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика), з 1989 до 1998 р. – директор та ке-
рівник відділу невідкладної кардіолоґії Українського НДІ 
кардіолоґії імені акад. М.Д. Стражеска; професор (1982); 
член-кор. НАН (1991) та НАМН (1993) України; член На-
укової ради НАМН України з клінічної медицини; 1986–
1990 рр. – головний терапевт, а з 1990 р. – головний кар-
діолоґ МОЗ України; у 1994–1995 рр. – Міністр охорони 
здоров’я України; голова Президії правління Українсько-
го наукового товариства кардіолоґів, президент Асоціації 
кардіолоґів України, головний редактор «Українського 
кардіологічного журналу»; шеф-редактор журналу «Ме-
дицина світу»; член керівництва Європейської асамблеї 
кардіологів; член Ради з клінічної кардіолоґії Американ-
ської асоціації серця; елект-президент наукових товариств 
кардіолоґів країн СНД; академік Міжнародної академії 
інформатики при ЮНЕСКО; член редакційних колегій 
низки фахових журналів України та Росії; академік АН ви-
щої школи України (1995); заслужений діяч науки України 
(1990); лауреат премії імені М.Д. Стражеска (1994); автор 
понад 950 наукових публікацій, зокрема 38 моноґрафій, 
навчальних посібників та програм з післядипломного на-
вчання лікарів-терапевтів і кардіологів, 30 патентів на ви-
находи; основні напрямки наукових досліджень – вивчен-
ня серцево-судинної патолоґії, зокрема порушення рит му 
серця, артеріальної гіпертензії, організація карді олоґічної 
допомоги; запропонована нова оригінальна концепція 
«аритмогенного серця»; впроваджені методи внутрішньо-
коронарного тромболізису та анґіопластики; науковий 

консультант та керівник 31 докторської і 74 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Синдром слабості 
синусового вузла та суправентрикулярні аритмії» (1991); 
«Гіпертензивне серце» (1994); «Системна артеріальна гі-
пертензія при хронічних обструктивних хворобах легенів» 
(1994); «Рефрактерна тахіаритмія» (1994); «Шлуночкові 
тахікардії» (1994); «Обласний кардіологічний диспансер 
та його завдання на сучасному етапі» (1994); «Шлуночкові 
аритмії» (1995); «Фізіологія та патологія системи крово-
обігу» (1997); «Артериальная гипертензия при ревмати-
ческих пороках сердца» (2000); «Гомеостаз магния при 
эссенциальной гипертензии (клинико-физиологическая 
характеристика, патофизиология, гормональная регуля-
ція, коррекция нарушений, обоснование выбора антиги-
пертензивной терапии)» (2004).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 186 – 187.
Володимир Олексійович Бобров // Лікарська справа. – 2. 
1993. – № 1. – С. 122 – 123.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 43.3. 

 бОгАЄВСьКИй Овксентій трохимович (25.12.1848 
–5.12.1930) – хірурґ; народився в с. Устинці Мирго-
родського повіту Полтавської губернії в селянській ро-
дині; освіту здобув на медичному факультеті Київсько-
го університету (1874); працював як земський лікар в 
Мирго роді, з 1883 р. до кінця життя – у Кременчуці; 
у 1911 р. Київський університет присвоїв йому науко-
вий ступінь доктора медицини без захисту дисертації; 
О.Т. Богаєв ський виконував на рівні того часу найріз-
номанітніші і найскладніші операції; одним із перших 
в умовах земської лікарні став широко впроваджувати 
порожнинні операції; ним виконувались ґастротомії, 
операції у зв’язку з ехінококовою хворобою і черевною 
водянкою, резекції шлунка (перша в 1888 р.); створив 
велику школу хірурґів-практиків; основні праці: «Крат-
кий отчет о 173 операциях катаракты в Кременчугской 
земской больнице» (1887); «78 случаев эхинококка у 
человека, наблюдавшихся в Кремечугской губернской 
земской больнице с 20-го октября 1884 года по 5-е 
октября 1903 года, Краткий медико-статистический 
очерк» (1904).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М. 1. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 268.
Бржеский В.Ч. Авксентий Трофимович Богаевский // 2. 
Вестник хирургии. – 1956. – Том 77. – № 4. – С. 142.
Околов В.Л., Марущенко Г.Н. Авксентий Трохимович Бо-3. 
гаевский (К 125-летию со дня рождения) // Клиническая 
хирургия. – 1974. – № 8. – С. 86.
Пам’яті лікарів Полтавщини. – Полтава: Полтавський лі-4. 
тератор, 1996. – С. 23–24.
Пундій П. Богаєвський Овксентій // Українські лікарі. – 5. 
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Львів – Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 36.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: 6. 
Здоров’я, 1966. – С. 96.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 622 – 623.

 
бОгАтИРьОВА Раїса Василівна (нар. 06.01.1953 р.) 

– фахівець у галузі організації охорони здоров’я; на-
родилася в м. Ба кая Челябінської обл. (Російська Фе-
дерація); освіту здобула в Харківському медичному ін-
ституті (1977) та на юридичному факультеті Київського 
університету імені Т.Г. Шевченка (1991–1997); з 1977 р. 
– лікар-інтерн в лікарні № 2 м. Горлівки; у 1979–1980 
рр. працювала лікарем акушер-гінеколоґом Краматор-
ської медичної санітарної частини; від 1980 р. – лікар, 
1981–1985 рр. – голова профкому, 1985–1990 рр. – за-
ступник головного лікаря з питань організації допомо-
ги дітям і матерям Краматорської центральної міської 
лікарні; 1990–1994 рр. – депутат Верховної Ради Украї-
ни I скликання; з 1994 р. – заступник Міністра охорони 
здоров’я України; у 1996 р. захистила кандидатську дис-
ертацію «Оптимальна система масового ультразвуково-
го скринінгу вагітних»; з 1998 р. – перший заступник, а 
у 1999–2000 рр. – міністр охорони здоров’я України; у 
2000 р. захистила докторську дисертацію «Роль приро-
дженої та спадкової патолоґії у репродуктивних втратах 
сім’ї»; з 1997 р. – секретар Наглядової ради Національ-
ного фонду соціального захисту матерів і дітей «Украї-
на – дітям»; народний депутат України – III скликання 
(2000–2002), IV скликання (2002–2006), V скликання 
(2006–2007), VI скликання (від 2007 р.); член Коміте-
ту України з питань охорони здоров’я, материнства та 
дітей (з 09.2002 р.); член Постійної делегації Верховної 
ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи; 
заступник голови фракції Партії регіонів (з 05.2006 р.); 
член Комітету Верховної ради України з питань бюдже-
ту (з 07.2006 р.); почесний президент Тендерної палати 
України (з 2006 р.); у 2007–2012 рр. – Секретар Ради 
національної безпеки та оборони України; з 02.2012 
р. – Віце-прем’єр-міністр України, Міністр охорони 
здоров’я України; член-кор. НАМН України (2011); на-
уковий консультант Президента України (04–07.2000); 
лауреат Державної премії України (1999); Заслужений 
лікар України (2001); автор понад 60 наукових публіка-
цій, зокрема 2 моноґрафій; основні напрямки наукової 
діяльності – обґрунтування заходів щодо комплексно-
го забезпечення життєдіяльності та безпеки людини 
в сучасному світі у зв’язку з новими глобальними та 
реґіональними викликами; під час перебування на по-
саді Секретаря РНБО України очолювала підготовку 
численних рішень із питань соціальної медицини, зо-
крема рішення РНБО України «Про стан соціально-
демографічної безпеки, охорони здоров’я і ринку праці 
в Україні», «Про термінові заходи щодо забезпечення 
національної безпеки в умовах спалаху пандемічного 
грипу в Україні», «Про біологічну безпеку України»; 

автор багатьох законопроектів, у тому числі в галузі 
охорони здоров’я, збереження трудового потенціалу; 
значна увага приділяється удосконаленню діяльності 
наукових та освітніх закладів України.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 44.1. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-2. 
давничий Центр, 2002. – С. 50 – 51.

бОгДАНОВ Іван Лук’янович (04.07.1903–1984) 
– інфекціоніст; народився в с. Бредовці Андріївсько-
го району Смоленської області; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Смоленського університету 
(1927); у 1941–1951 рр. завідував кафедрою інфекцій-
них захворювань Свердловського медичного інституту; 
з 1941 до 1947 р. одночасно був головним епідеміолоґом 
Уральського військового округу; з 1951 р. – директор Ін-
ституту інфекційних хвороб у Києві; доктор медичних 
наук; професор; член-кор. АМН СРСР (1953); науко-
ві праці присвячені питанням діаґностики та лікування 
дизентерії, висипного тифу, бруцельозу, скарлатини; 
основні праці: «Скарлатина как стрептококовая инфек-
ция» (1962); «Внутрибольничные инфекции и их про-
филактика» (1963); «Иммунные гамма-глобулины в те-
рапии и профилактике инфекционных болезней» (1965); 
«Кортикостероиды в комплексной терапии инфек-
ционных болезней» (1967); «Аллергия в патогенезе, кли-
нике и терапии инфекционных болезней» (1974).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 1172 – 1173.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. 2. 
– М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 268 – 
269.
Иван Лукьянович Богданов // Врачебное дело. – 1964. – 3. 
№ 1. – С. 155.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 624.

бОгДАНОВ Микола Сергійович (15.11.1892–
24.05.1969) – народився в Харкові; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Новоросійського університету 
в Одесі; працював лікарем у портовій лікарні Одеси, по-
тім був терапевтом у складі Міжнародного королівського 
госпіталю на російському фронті в Румунії, Галичині, Че-
хословаччині, Австро-Угорщині; брав участь у Брусилів-
ському прориві; під час громадянської війни – бригадний 
лікар та начальник лазарету; після закінчення війни – на-
чальник плавучого госпіталю «Одеса – Крим – Батумі»; 
службу на флоті закінчив на посаді начальника медслужби 
Балтійського флоту; потім, з метою організації медичної 
служби в авіації, направляється на стажування з фізіо-
лоґії в лабораторію І.П. Павлова; після закінчення курсу 
– старший лікар Качинської школи військових пілотів у 
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Севастополі; при цьому закінчив цей навчальний заклад, 
отримавши звання старшого військового пілота; в кінці 
20-х років 20-го століття М.С. Богданов разом з іншими 
дослідниками запропонував ідею створення нічного сана-
торію для пілотів; з середини 30-х років – головний лікар 
Дарницької лікарні в Києві, яка була госпітальною базою 
Київського військового округу; з 1939 р. введений до скла-
ду Лікарняної ради при Наркоматі охорони здоров’я; з 
початку 1941 р. – нарком охорони здоров’я Мордовії; на 
початку війни М.С. Богданов організував більш ніж 100 
госпіталів та санаторіїв; з початку 1942 р. в діючій армії 
під Сталінградом – старший інспектор медичної служби 
Військово-повітряних сил, дивізійний лікар штурмової 
авіації, начальник шпиталів (Сталінград, Манич, Астра-
хань); потім на Чернігівщині був начальником Управлін-
ня групи шпиталів та начальником шпиталю; після війни 
брав активну участь у відновленні Дарницької лікарні 
Києва, курортів у Пущі-Водиці, Ворзелі, Ірпені; очолюю-
чи Курортне управління, відновлював курорти Криму; у 
1951 р. присвоєно звання – Заслужений лікар УРСР.

Література:
Кавецкий Р. Е., Тронько П.Т., Коган В.Я., Богданов А.Н. 1. 
О деятельности Заслуженного врача Украины Николая 
Сергеевича Богданова //Лікарська справа. – 1993. – № 4. 
– С. 122 – 125.
Сергеев А.А. Отечественная литература по авиционной, 2. 
высокогорной и космической биолоґии и медицине. – Л.: 
Наука, 1969. – 37 с. 

 
бОгДАНОВ Федір Родіонович (3.10.1900–1973) – 

ортопед-травматолоґ; народився в с. Єліонка Новозибків-
ського повіту Чернігівської губернії; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Московського університету 
(1925); докторська дисертація (1937) присвячена вивчен-
ню репаративних процесів при внутрішньо суглобових 
переломах та принципам їх лікування; з 1938 р. – зав. 
кафедрою травматолоґії й ортопедії Сверд ловського ме-
дичного інституту, з 1944 до 1958 р. – директор Інституту 
відновлювальної хірурґії, травматолоґії і ортопедії (Сверд-
ловськ); з 1958 р. – науковий керівник Українського НДІ 
ортопедії і травматолоґії в Києві і завідуючий кафедрою 
Київського інституту удосконалення лікарів, а з 1964 р.– 
проректор з наукової роботи; наукові праці присвячені 
питанням хірурґії, травматолоґії та ортопедії, зокрема 
захворюванням суглобів та лікуванню переломів довгих 
трубчастих кісток за допомогою внутрішньокісткової 
фіксації сталевим стрижнем; Ф.Р. Богданов є автором 
численних праць з військово-польової хірурґії; осно-
вні роботи: «Экспериментальные и клинические данные 
к вопросу о регенерации тканей при внутрисуставных 
переломах» (1935); «Репаративные процессы при внут-
ри суставных переломах и принципы лечения этих пере-
ломов (экспе риментальные и клинические исследова-
ния)» дисс. (1937); «Внутрисуставные переломы» (1949); 
«Ортопедо-Травматолоґическая аппаратура и инструмен-

тарий» (1949); «Хирургическое лечение повреждений и 
заболеваний стопы» ( 1953); «Врожденные вывихи бедра» 
(у співавт., 1959); «Хирургическое лечение церебральных 
спастических параличей» (1960); «Компрессионный осте-
осинтез и костная пластика в ортопедии и травматологии» 
(1965); «Оперативное лечение закрытых диафизарных пе-
реломов костей голени стержнем Богданова» (1969).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1957. – Том 3. – С. 1173 – 1174. 
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 269.
Меженина Е.П., Умовист М.Н., Шумада И.В. Федор Ро-3. 
манович Богданов (70 лет со дня рождения) // Ортопедия 
и травматолоґия. – 1970. – № 10. – С. 81.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 624 – 625.
Федор Родионович Богданов // Актуальные вопросы ор-5. 
топедии и травматолоґии. – К., 1970. – С. 5. 

 
бОгДАНОВИч Петро Іванович (дати народження та 

смерті не встановлені) – народився в м. Полтаві; навчав-
ся в Лейпцизькому університеті; з 1777 до 1782 р. – пе-
рекладач та помічник бібліотекаря в Російській Акаде-
мії наук; редагував «Академические известия»; у 1786 р. 
видавав, редагував і значною мірою наповнював своїми 
творами «Новый Санкт-Петербургский вест ник»; автор 
статей з історії медицини; найбільшу цінність становить 
стаття про Гіппократа та його правила задля збережен-
ня здоров’я: про повітря, їжу, лазню, сон, рух, спокій і 
пристрасті; у 1786 р. здійснив переклад з латинської мови 
праці Д.Я. Писчекова «Новий найлегший і найбезпечні-
ший спосіб лікування корости»; 1788 р. видав свої ком-
пілятивні «Правила для збереження здоров’я»; 1796 р. 
висланий з Петербурга до Полтави.

Література:
Громбах С.М. Русская медицинская литература XVIII века. 1. 
– М., 1953. – 282 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 30.

 
бОгОМОЛЕЦь Олександр Олександрович (24.05.1881 

–19.07.1946) – патофізіолоґ; народився в м. Києві в 
Лук’янівській тюрмі, де була ув’язнена його мати; освіту 
здобув у гімназії в Києві та на медичному факультеті Но-
воросійського університету; у 1909 р. захистив докторську 
дисертацію «До питання про мікроскопічну будову і фізі-
олоґічне значення надниркових залоз у здоровому і хворо-
му організмі»; у 1911 р. був обраний професором кафедри 
загальної патолоґії нововідкритого Саратовського універ-
ситету; з 1925 р. керував кафедрою патолоґічної фізіолоґії 
2-го Московського університету; брав активну участь в ор-
ганізації Інституту вищої нервової діяльності Комуністич-
ної академії, Медико-біолоґічного інституту та Інституту 
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переливання крові; переїхавши з групою учнів до Києва, 
створює Інститут експериментальної біолоґії та патолоґії 
та Інститут клінічної фізіолоґії; О.О. Богомо лець був за-
сновником «Фізіологічного журналу» АН УРСР; у 1929 р. 
обраний академіком АН УРСР, у 1932 р. – академіком АН 
СРСР, у 1942 р. – віце-президентом АН СРСР; у 1930–
1946 рр. – президент Академії наук УРСР; Герой Соціаліс-
тичної Праці (1944); заслужений діяч науки РРФСР (1935); 
заслужений діяч науки УРСР (1943); під керівництвом 
О.О. Богомольця була здійснена реорганізація структу-
ри Академії наук – створення системи інститутів замість 
розрізнених кафедр, комісій та кабінетів; наукові праці 
О.О. Богомольця сприяли розвиткові майже всіх галузей 
патолоґічної фізіолоґії; вони стосувалися питань ендокри-
нолоґії, порушення обміну речовин, імунітету і алер ґії, ра-
кового росту, патолоґії кровообігу, патогенезу шоку, меха-
нізму дії переливання крові, старіння орґа нізму тощо.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 10 – 11.
Большая медицинская енциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 271.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 3. 
Молоде життя, 1955. – С. 144.
Мартич Ю. Олександр Богомолець. – К., 1951.4. 
Нейман И.М. Памяти Александра Александровича Бого-5. 
мольца (1881 – 1946) // Архив патологии. – 1956. – Том 
18. – № 6. – С. 3.
Пицык Н.Е. Александр Александрович Богомолец. – М., 6. 
1970.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Том 7. 
1. – С. 167.
Сиротинин Н.Н. Академик Александр Александрович Бо-8. 
гомолец (1881 – 1946). – К., 1957.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 1. – С. 627 – 628. 

 
бОйКО Валерій Володимирович (нар. 16.02.1962 р.) 

– народився в с. Коломак Валківського району Хар-
ківської області; медичну освіту здобув на лікуваль-
ному факультеті Харківського медичного інституту 
(1979–1985); з 1985 р. – лікар-хірурґ Харківського НДІ 
загальної та невідкладної хірурґії; від 1990 р. – послі-
довно асистент, доцент кафедри госпітальної хірурґії, 
з 1997 р. – проректор з наукової роботи Харківського 
державного медичного університету; у 1990 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Оптимізація результатів хі-
рургічного лікування хворих виразковими дуоденталь-
ними кровотечами з урахуванням моторно-евакуаторної 
функції шлунка», а у 1992 р. – докторську дисертацію 
«Клініко-експериментальне обґрунтування хірургіч-
ного лікування хворих на пенетруючі дуодентальні ви-
разки, ускладнені кровотечею»; від 1999 р. – директор 
Харківського НДІ загальної та невідкладної хірурґії 
(від 2000 р. – Інститут загальної та невідкладної хі-

рурґії НАМН України); професор; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; керівник регіо-
нальних науково-навчальних об’єднань «Хірургія» та 
«Політравма»; член Європейських товариств хірурґів та 
хірурґії травми і інтенсивної терапії; член Європейської 
асоціації судинних хірурґів; член Європейської асоціа-
ції онколоґів; член президії Асоціації хірурґів України; 
голова Харківської філії Асоціації хірурґів України; член 
президії Харківського наукового медичного товариства; 
куратор з хірурґічних питань обласного центру проти-
радіаційного захисту населення, шпиталю МВС м. Хар-
кова; головний редактор журналу «Харківська хірургіч-
на школа»; член редакційних колегій низки фахових 
журналів; член спеціалізованої вченої ради «Хірургія»; 
експерт ВАК України; лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки (2005); Заслужений діяч на-
уки і техніки України (2008); автор понад 1600 наукових 
публікацій, зокрема 58 моноґрафій, 3 навчальних по-
сібників, понад 70 навчально-методичних матеріалів, 
17 авторських свідоцтв, 267 патентів України; основні 
напрямки наукової діяльності – абдомінальна, тора-
кальна, серцево-судинна хірурґія, невідкладна онкохі-
рурґія, хірургія гнійно-септичних станів та ускладнень, 
політравма; науковий консультант та керівник 18 док-
торських і 50 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Гнойный перитонит. Патофизиология и лечение» 
(2002); «Острый панкреатит: патофизиология и лечение» 
(2002); «Хирургия повреждений сердца при раневой по-
литравме и шоке»; «Квантово-биологическая теория» 
(2003); «Лечение синдрома острого легочного повреж-
дения при политравме» (2005); «Ендоваскулярне ліку-
вання облітеруючого ураження артерій нижніх кінцівок 
в стегново-підколінному сегменті» (2007); «Діагностика 
та лікування хворих з рецидивними гастродуоденальни-
ми кровотечами виразкової етіології» (2007); «80 лет ГУ 
«Институт общей и неотложной хирургии», 1930 – 2010. 
Страницы истории: краткий очерк» (2010). 

бОКАРІУС Микола Сергійович (1869–1931) – судо-
вий медик; закінчив медичний факультет Харківського 
університету (1895); у 1902 р. захистив докторську дис-
ертацію «Кристаллы Florence’a , их химическая природа 
и судебномедицинское значение»; з 1910 р. працював 
завідуючим кафедрою судової медицини Харківсько-
го університету; у 1926 р. з організацією Харківського 
інституту судової експертизи став його директором; з 
1928 р. – головний державний судово-медичний екс-
перт УРСР; М.С. Бокаріус є засновником та редактором 
журналів «Архив криминологии и судебной медицины» 
і «Питання криміналістики і науково-судової експерти-
зи»; автор близько 130 наукових праць, у тому числі ряду 
монографій та підручників; велике практичне значення 
мають його праці стосовно дослідження речових дока-
зів; загальновідомі запропоновані ним проба на сперму 
та метод макроскопічного дослідження странґуляційної 
борозни; основні праці: «Первоначальный наружный 
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осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании» 
(1925); «Наружный осмотр трупа на месте происшествия 
или обнаружения его» (1929); «Судебная медицина для 
медиков и юристов» (1930).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 20 – 21.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 275 – 276.
Кононенко В.И. Николай Сергеевич Бокариус (к 25-летию 3. 
со дня смерти) // Врачебное дело. – 1956. – № 12. – С. 1327.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 13 – 14.

 
бОЛгАРЕВСьКИй Михайло Прохорович (дати на-

родження та смерті не встановлені) – народився в Черні-
гівській губернії; закінчив Києво-Могилянську академію; 
після трьох років навчання в Московському університеті 
здобув ступінь кандидата медицини; у 1805 р. захистив 
дисертацію на ступінь магістра «О строении и физиолоґии 
глаза» («Про будову та фізіолоґію ока»); у 1806–1811 рр. 
вдосконалював свої знання у Відні і Парижі; у 1811 р., по-
вернувшись до Харкова, склав іспит в університеті на пра-
во медичної практики і був призначений ад’юнктом ка-
федри «матерії медики», фармації, фармакоґнозії, історії 
медицини; з 1813 р. – зав. фармаколоґічною лабораторією 
Харківського університету; з 1817 р. навчався в Москов-
ському університеті і деякий час був лікарем московської 
поліції; в 1820 р. захистив докторську дисертацію «Відріз-
нення між заразою прилипливою і отрутою змерт віння з 
протиотрутою загальною»; у 1823–1824 рр. – московський 
повітовий лікар.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 31.

 бОЛДІжАР Олександр Олександрович – професор 
кафедри хірурґічних хвороб (з курсом дитячої хірурґії, 
ЛОР-захворювань, офтальмолоґії та уролоґії), декан Ме-
дичного факультету Ужгородського національного уні-
верситету; у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Ендоскопічна склеротерапія варикозних вен стравохо-
ду в профілактиці кровотеч при спленодекомпресивних 
судинних операціях у хворих цирозом печінки», а у 2007 р. 
– докторську дисертацію «Діагностика та хірургічне лі-
кування псевдокіст підшлункової залози»; професор; 
Заслужений лікар України; лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки; член Експертної ради з 
медицини та фармації при ДАК України з ліцензування 
та акредитації вищих навчальних закладів I–IV рівня під-
готовки фахівців (з 2011 р.); основні напрямки наукової 
діяльності – розробка та впровадження нових методів 
діаґностики і хірурґічного лікування захворювань під-
шлункової залози.

 

бОНДАР григорій Васильович (нар. 22.04.1932 р.) – 
онколоґ; народився в с. Іскра Донецької області; медич-
ну освіту здобув на лікувальному факультеті Донецького 
медичного інституту (1951–1957); у 1966 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Створення штучного сечового 
міхура з прямої кишки», а у 1972 р. – докторську дисер-
тацію «Використання прямої кишки в пластичній хірурґії 
сечового міхура»; з 1975 р. – завідувач кафедри онколоґії 
Донецького медичного університету, з 1991 р. – генераль-
ний директор Донецького обласного протипухлинного 
центру; професор (1974); академік НАМН України (2002); 
член Президії НАМН України; член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; заступник голови Укра-
їнського товариства онкологів; голова Донецького об-
ласного товариства онкологів; член редакційних колегій 
ряду фахових наукових журналів; заслужений діяч науки 
України (1984); Герой України; нагороджений Дипломом 
Європарламенту за розроблення нових методів лікуван-
ня пухлин черевної порожнини (1998); автор понад 600 
наукових публікацій, зокрема 14 моноґрафій та 259 ви-
находів; основні напрямки наукової діяльності – комбі-
новане і комплексне лікування пухлин молочної залози, 
шлунка, кишечника та сечового міхура; розробка нових 
пластично-заміщувальних хірурґічних методів створення 
штучного сечового міхура, після його видалення з приво-
ду раку або аномалій; розробка комплексного лікування 
раку основних локалізацій (ендолімфатична поліхіміоте-
рапія, оксиґенохіміотерапія, внутрішньоартеріальна реґі-
онарна терапія); хірурґічній реабілітації хворих на пухлини 
шлунково-кишкового тракту; розробці методів лікування 
раку прямої кишки, які забезпечують відновлення соці-
ального статусу хворого; науковий консультант та керів-
ник 12 докторських і 30 кандидатських дисертацій; осно-
вні наукові праці: «Хиругическое лечение рака ободочной 
и прямой кишок у больных старше 70 лет» (1988); «Комби-
нированное и комплексное лечение рака прямой кишки» 
(1990); «Формирование искусственного мочевого пузыря 
из прямой кишки» (1995); «Пути совершенствования ра-
дикальной мастэктомии» (1995); «Рак ободочной кишки» 
(1997); «Первинно-неоперабельний рак молочної залози» 
(2007); «Переможемо рак разом» (2008).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 188 – 189.1. 
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 49–50.2. 

бОНДАРЕНКО Віктор Олександрович (нар. 
18.10.1931 р.) – хірурґ; народився в с. Блакитне Висо-
польського р-ну Херсонської обл.; медичну освіту здо-
був у Дніпропетровському медичному інституті (1955); 
у 1955–1960 рр. працював лікарем-хірурґом у м. Кри-
вий Ріг та головним лікарем металургійного комбінату 
«Криворіжсталь»; 1961–1963 рр. – аспірант кафедри 
госпітальної хірурґії Дніпропетровського медичного 
інституту (ДМІ); з 1963 р. – асистент, з 1968 р. – про-
фесор, з 1971 до 1996 р. – завідувач кафедри загальної 
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та невідкладної хірурґії, у 1996–1999 р. – завідувач ка-
федри комбустіолоґії і хірурґії поєднаних пошкоджень, 
від 2004 р. – професор кафедри Харківської медичної 
академії післядипломної освіти; з 2002 р. – радник при 
дирекції Інституту загальної та невідкладної хірурґії 
НАМН України; у 1963 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «К оценке некоторых методов профилактики 
бронхоплевральных свищей и эмпиемы плевры после 
резекции легких (Клинико-экспериментальное иссле-
дование)», а у 1968 р. – докторську дисертацію «Патоло-
гический (спонтанный) пневмоторакс»; академік АМН 
України (1993); член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; у 1990–1994 рр. – депутат Верхо-
вної Ради України, у 1992–1994 рр. – голова підкомісії з 
медичної освіти і науки; заслужений діяч науки України 
(1991); член Вченої медичної ради МОЗ України; член 
вченої ради МОН України; упродовж багатьох років 
був головою спеціалізованої вченої ради Харківського 
інституту удосконалення лікарів, членом спеціалізова-
ної вченої ради Харківського медичного університету; 
автор понад 360 наукових публікацій, зокрема 10 моно-
графій; основні напрямки наукової діяльності – хірур-
ґічне лікування запально-деструктивних пошкоджень, 
гострих захворювань органів дихання та черевної по-
рожнини; розробка методів знеболювання в хірурґії; 
дослідження механізмів формування компенсаторно-
пристосувальних реакцій організму після хірурґічних 
втручань та розробка на їх основі ефективних методів 
профілактики післяопераційних ускладнень і удоскона-
лення організаційних форм надання медичної допомоги 
хворим з множинними поєднаними пошкодженнями і 
термічними опіками; запропоновані методи корекції 
порушених функцій у хірурґічних хворих, розроблені 
ефективні засоби лікування при захворюваннях легенів, 
шлунка, кишок, жовч них шляхів; науковий консуль-
тант та керівник 4 докторських і 36 кандидатських дис-
ертацій; основні наукові праці: «Хирургия прободных 
гастродуоденальных язв» (1968); «Спаечная болезнь» 
(1972); «Спонтанный пневмоторакс» (1973); «Острый 
аппендицит» (1993).

Література:
Академіку АМН України В.О. Бондаренку – 70 років // 1. 
Журнал АМН України. – 2001. – Том 7. – № 4. – С. 818.
Академія медичних наук України. Київ: Авіцена, 1998. – 2. 
С. 105 – 106.

бОРИСИКЕВИч Михайло (1.03.1848–18.09.1899) 
– народився в с. Білобожниця на Тернопіллі у родині 
священика; медичну освіту здобув у 1866–1872 рр. на 
медичному факультеті Віденьського університету; був 
аспірантом у відомих офтальмолоґів Арльта та Штель-
вага; з 1872 р. – професор окулістики, а з 1874 р. – де-
кан медичного факультету університету в Інсбруці; з 
1892 р. – професор університету в Граці; наукові праці, 
деякі із яких носили пріоритетний характер у світовій 

науці, присвячені різним аспектам офтальмолоґії, осо-
бливо гістолоґії очної сітківки.

Література:
Пундій П. Борисикевич Михайло // Українські лікарі. – 1. 
Львів – Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 37 – 38.

 
бОРНгАУПт Федір Карлович (24.06.1842–10.03.1905) 

– хірурґ; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Дерптського університету (1867); у 1867 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Дослідження про розвиток 
уроґенітальної системи в собак»; до 1870 р. займався 
приватною лікарською практикою в Санкт-Петербурзі, 
Псковській та Орловській губерніях; з 1870 р. – діль-
ничий лікар другого Башкирського медичного учили-
ща; від 1873 р. – старший лікар Оренбурзької міської 
лікарні; як військовий хірург брав участь у Російсько-
турецькій війні; у 1877–1879 рр. – старший ординатор-
хірурґ 51-го Військово-тимчасового госпіталю; допома-
гав пораненим і в інших госпіталях, що були розміщені 
в Тифлісі, Сурамі, Олександрополі та Кутаїсі; з лютого 
1879 р. – лікар для відряджень Московського, а потім 
Петербурзького Миколаївського військового госпіта-
лю; у 1879–1881 рр. – удосконалювався за кордоном; з 
грудня 1881 р. – молодший лікар лейб-гвардії Фінлянд-
ського полку, від лютого 1882 р. – лікар для відряджень 
5-го розряду Кавказького військово-медичного управ-
ління; з квітня 1882 р. відряджений у перший Тифлісь-
кий військовий госпіталь; 24.05.1883 р. обраний Радою 
Університету св. Володимира екстраординарним профе-
сором по кафедрі хірурґії з госпітальною клінікою, якою 
завідував від 1883 до 1903 р.; професор (1885); вичерпна 
характеристика його діяльності відбита у висловлюван-
ні М.М. Волковича : «Я пізнав через нього розквіт хірур-
ґії»; у житті кафедри почалось послідовне застосування 
антисептиків, підкреслювалось значення патолоґоана-
томічних досліджень всіх матеріалів, що були здобуті 
під час операцій; навчив лікарів Києва відрізняти тубер-
кульозний процес від остеомієлітичного; один із засно-
вників та керівників Київського товариства боротьби з 
заразними хворобами (1894); сучасники називали Ф.К. 
Борнгаупта «багатодосвідчений Борнгаупт»; учні Ф.К. 
Борнгаупта: М.М. Волкович, М.Г. Черняхівський, О.О. 
Абраджанов, М.В. Соломко, П.В. Бочаров, М.О. Залко-
вер, Фалькенберг, Е.В. Родзевич.

Література:
Быховский Г.Б. Профессор Федор Карлович Борнгаупт: 1. 
(Воспоминания) // Новый хирургический архив. – 1928. 
– Том 16, кн. 3. – С. 299–307.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 15–16.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
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ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С.21–22.

 
бРАтУСь Василь Дмитрович [26.12.1916 (8.01.1917) 

–11.10.2008] – хірурґ, організатор охорони здоров’я; 
народився в селищі Дашківське Актюбинського повіту 
Казахстану; закінчив Київський медичний інститут та 
Куйбишевську військово-медичну академію (1940); сім 
років під час війни з біло фінами та Великої Вітчизняної 
війни служив військовим хірурґом польових медичних 
установ; з 1948 р. – асистент, доцент хірурґічної клініки 
Інституту удоскона лення лікарів, потім – Київського 
медичного інститу ту; з 1950 р. працював у МОЗ Украї-
ни, з 1951 до 1956 р. – заступником міністра, міністром; 
у 1957–1967 рр. – ректор Київського інституту удоско-
налення лікарів, потім – медичного інституту; у 1962 р. 
захистив докторську дисертацію і також очолив кафедру 
хірурґії; з 1968 до 1975 р. – міністр охорони здоров’я 
України (суміщаючи роботу керівника кафедри хі-
рурґії); член-кор. НАН (1972) і АМН (1993) України; 
професор (1962); заслужений діяч науки УРСР (1986); 
лауреат Державної премії України (1978); лауреат пре-
мії імені О.О. Богомольця АН УРСР; автор понад 500 
наукових публікацій, зокрема 14 монографій; основні 
напрямки наукової діяльності – вивчення бойових ура-
жень, вогнепальних переломів стегна, загоювання ран, 
виразкової хвороби, шлунково-кишкових кровотеч, за-
хворювань підшлункової залози, жовчних шляхів, щи-
топодібної залози, знеболювання, інтенсивна терапія, 
невідкладна хірурґія, термічні ураження та організація 
медичної науки і практики; В.Д. Братусь зробив зна-
чний внесок в удосконалення вищої медичної освіти 
та охорони здоров’я в Україні; науковий консультант та 
керівник 4 докторських і 25 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Хирургическое лечение термических 
ожогов» (1963); «Острые желудочные кровотечения» 
(1974); «На пути к антисептике и обезболиванию в хи-
рургии» (1984); «Интенсивная терапия в неотложной 
хирургии» (1989); «Геморрагический шок» (1989); «Сто-
рінки виникнення і розвитку хірургії в Україні» (2005); 
«Спогади про минуле, погляди на сучасне» (2006).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 190 – 191.
Василий Дмитриевич Братусь: (К 70-летию со дня рож-2. 
дения) // Клиническая хирургия. – 1986. – № 12. – С. 
54–55.
Василь Дмитрович Братусь: До 80-річчя з дня народження 3. 
// Клінічна хірурґія. – 1997. – № 1. – С. 49–50.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 56.4. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографичесчкий сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 16.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 

завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 22. 
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 7. 
2. – С.24.
Фомін П.Д. Василь Дмитрович Братусь // Український 8. 
історико-медичний журнал «Агапіт». – 1996–1997. – № 
5–6. – С. 87 – 89.
Члену-кореспонденту АМН України В.Д. Братусю – 80 9. 
років // Журнал АМН України. – 1996. – Т. 2, № 4. – С. 
750–751.

бРУСИЛОВСьКИй Єфрем Мойсейович (1854–1933) 
– ревматолоґ, бальнеотерапевт; закінчив Медико-хі-
рур ґічну академію (1882); у 1925 р. заснував і очолив 
артролоґічну клініку, яка в 1928 р. була реорганізована у 
Всеукраїнський бальнеолоґічний інститут; наукові праці 
присвячені клініці ревматичних захво рювань, питанням 
теоретичної і практичної бальнеотерапії та загальним 
питанням курортолоґії; у 1919 р. організував в Одесі пер-
шу в Росії бальнеолоґічну виставку, яка була в 1920 р. 
реорганізована в Бальнеолоґіч ний музей; основні праці: 
«Одесские лиманы и их лечебные средства» (1895, 1914); 
«Хвороби рухового та підтримного апарату і лікування 
їх» (1934).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 549 – 550.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 464.

бРЮНО георгій георгійович (01.07.1862–1919) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Київсько-
го університету (1887); у 1898 р. захистив докторську 
дисертацію «Жовч, як важливий травний агент»; від 1913 
до 1919 р. керівник акушерсько-гінеколоґічної клініки 
Київського університету; професор (1917); брав участь у 
боротьбі з епідемією холери в Україні (1894); безкоштов-
но працював у кількох лікарнях, створюючи диспансер-
ний метод обслуговування; вперше в Україні виконував 
операції розширеної абдомінальної екстирпації шийки 
матки, ураженої раком; очолював Товариство охорони 
материнства та дитинства в Україні.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 16–17.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. Гон-
чарука. – К.: Століття, 2001. – С. 22–23.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-3. 
шерства / За ред. чл.-кор. АН УРСР проф. О.Ю. Лур’є. – 
Держмедвидав УРСР, 1950. – 130 с. 
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 бУйКО Петро Михайлович (19.10.1895 – 15.10.1943) 
– акушер-ґінеколоґ; народився в м. Бєльську Гроднен-
ської губернії; медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1922); 1922–1928 рр. – завідувач 
окружним відділом охорони здоров’я в Білій Церкві; 
1928–1930 рр. – головний лікар ряду лікарень м. Києва; 
від 1931 до 1933 р. – послідовно доцент та завідувач ка-
федри акушерства і ґінеколоґії Київського медичного ін-
ституту; 1933–1938 рр. – директор Київ ського інституту 
охорони материнства і дитинства; з 1938 р. – професор 
кафедри акушерства і ґінеколоґії Київського стомато-
лоґічного інституту; у 1940 р. захистив докторську дис-
ертацію, присвячену хірурґічному лікуванню пухирно-
піхвових нориць у жінок із застосуванням плацентарної 
тканини; з перших днів війни у діючій армії на посаді 
провідного хірурґа медико-санітарного батальйону; був 
поранений і взятий у полон; після втечі з полону пра-
цював лікарем районної лікарні в м. Фастів; у липні 
1943 р. з групою медичного персоналу вступив до пар-
тизанського загону, в якому очолив санітарну частину; 
13.10.1943 р. у с. Ярошівка був захоплений у полон; від-
мовився від утечі, яка була організована партизанами, 
вважаючи, що за нього буде знищено населення всього 
села; 15.10.1943 р. був спалений на сільському майдані с. 
Ярошівка; основні праці П.М. Буйка присвячені питан-
ню розривів промежини під час пологів та хірурґічному 
лікуванню міхурово-піхвових нориць; Герой Радянсько-
го Союзу (1944, посмертно).

Література:
Бенюмов Р.Я. Памяти профессора П.М. Буйко // Акушер-1. 
ство и гинекология. – 1956. – № 1. – С. 85.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – том 4. – С. 727 – 728.
Маевская Н.Г. Памяти врача-партизана П.М. Буйко (К 3. 
15-летию со дня гибели) // Врачебное дело. – 1958. – № 
12. – С. 1329.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 17.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-5. 
шерства / За ред. чл.-кор. АН УРСР проф. О.Ю. Лур’є. – 
К.: Держмедвидав УРСР, 1950. – 130 с.
Пап А.Г., Дашкевич В.Е. Памяти профессора П.М. Буйко 6. 
// Акушерство и гинекология. – 1975. – № 5. – С. 8–10.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – том 7. 
1. – С. 211.
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 8. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 145.
Тимошенко Л.В. Имени Героя Советского Союза профес-9. 
сора Буйко // Врачебное дело. – 1950. – № 11. – С. 1053.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 2. – С. 138 – 139. 
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 11. 
2. – 56.

бУЛгАКОВ Михайло Афанасійович [3(15).05.1891– 
10.03.1940] – лікар, письменник; народився в родині профе-
сора Київської духовної академії; після закінчення Київської 
першої гімназії в 1909 р. вступив до медичного факультету 
Київського університету, який закінчив у 1916 р. із званням 
«лікар з відзнакою»; з 1916 р. лікар госпіталю Червоного 
Хреста в Києві, Кам’янець-Подільському, Чернівцях; зго-
дом М.А. Булгаков звільнився з армії і працював лікарем-
хірурґом, де при наданні медичної допомоги тяжко хворій 
дитині заразився під час відсмоктування через трубку диф-
терійної плівки з горла хворого, що в подальшому відбилось 
на його здоров’ї; автор творів «Записки юного лікаря», «Со-
баче серце», «Майстер і Маргарита», «Біла гвардія» та ін.

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 1. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 146.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 3. 
– С. 61.

бУНгЕ Христіан георгійович [12(23).12.1776– 
19(30).12.1857] – народився в м. Києві; освіту здобув 
у Києво-Могилянській академії та Калінкінському 
медико-хірурґічному інституті в Петербурзі; удоскона-
лювався в Єнському університеті (Німеччина), де за-
хистив докторську дисертацію «Про епідемічні хвороби 
у Києві» (1798); у 1802–1835 рр. працював у Києві; у 
1831 р. ним упроваджена система профі лактичних захо-
дів допомогла запобігти поширенню холери серед учнів 
Києво-Могилянської академії; один із засновників ви-
щої ветеринарної освіти в Російській імперії.

Література:
Здоровье матери и ребенка: Энциклопедия / Под ред. 1. 
Е.М. Лукьяновой. – К., 1994. – 701.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 32.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1959. – Том 2. – С. 149.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – том 4. 
2. – С. 64.

 
бУРАчИНСьКИй Андрій (10.09.1863–10.03.1941) – 

народився в с. Криворівні (Гуцульщина) у родині свя-
щеника; медичну освіту здобув у Віденському універ-
ситеті; працював лікарем-дерматолоґом в австрійській 
армії; очолював медичну службу Української Галицької 
армії (УГА); у 1919 р. став керівником санітарної служби 
Начальної команди УГА на Наддніпрянщині, входив до 
складу Державної ради здоров’я Секретаріату військо-
вих справ УНР; був заарештований поляками; пізніше 
займався приватною лікарською практикою в м. П’ятра-
Нянц (Румунія).



1210

Література:
Пундій П. Бурачинський Андрій // Українські лікарі. – 1. 
Львів – Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 40.
Українські лікарі Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 1991. 2. 
– С. 8 – 9.

 
бУРАчИНСьКИй тит-Євген (05.01.1880–23.06.1968) 

– народився в с. Криворівні (Гуцульщина) у родині свя-
щеника; медичну освіту здобув на медичному факульте-
ті Львівського університету; з 1907 р. – головний хірурґ 
Чернівецького шпиталю; під час Першої світової війни 
працював хірурґом в австрійських військових шпиталях; 
з 1919 р. – лікар-отаман Української Галицької армії та ке-
рівник українського військового шпиталю в Тернополі; з 
1925 р. – керівник хірурґічного відділу Народної лічниці 
у Львові; є одним з творців та першим директором укра-
їнського шпиталю Народної лічниці імені митрополита 
А.Шептицького; кілька разів очолював Українське лікар-
ське товариство; з 1944 р. працював у м. Тчева біля ґдан-
ська (Польща) хірурґом-ларинголоґом.

Література:
Пундій П. Бурачинський Тит-Євген // Українські лікарі. – 1. 
Львів – Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 43 – 44.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 2. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 49–50.

 
бУРчИНСьКИй георгій йосипович (02.05.1908 – 

21.01.1993) – терапевт; народився в Києві; медичну освіту 
здобув у Київському медичному інституті (1931); упро-
довж року працював на посаді головного лікаря дитячої 
поліклініки в м. Луганську; з 1932 р. в Червоній Армії – 
лікар-однорічник 240 стрілецького Краснолученського 
полку, лікар (1932–1935), начальник військового лазарету 
(1935–1936) 35-ї окремої місцевої лікарні Далекосхід-
ної армії; у 1936 р. у званні військового лікаря 3-го рангу 
був демобілізований із Червоної армії; з вересня 1936 р. 
клінічний ординатор, а потім аспірант при кафедрі фа-
культетської терапії 2-го Київського медичного інституту, 
яку очолював професор В.М. Іванов; у березні 1938 р. по 
спецнабору був призваний в Червону Армію і призначе-
ний начальником військового лазарету при Шепетівсько-
му військовому госпіталі; у жовтні 1938 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Реакция оседания эритроцитов 
и ее значение в клинике внутренних болезней»; з липня 
1939 р. – ординатор, травня 1940 р. – старший ордина-
тор Київського військового госпіталю; з початком війни 
разом з госпіталем евакуювався в Харків, потім у Томськ, 
де з травня 1942 до серпня 1943 р. очолював терапевтичне 
відділення; після війни продовжував працювати в Київ-
ському військовому госпіталі на посадах головного тера-
певта госпіталю (квітень – грудень 1946 р.), заступника 
начальника госпіталю з адміністративної та медичної 
частини (грудень 1946 р. – травень 1947 р.), начальника 
терапевтичного відділення (травень 1947 р. – жовтень 

1950 р.), старшого терапевта госпіталю (листопад 1950 р. 
– березень 1952 р.); з 1952 до 1961 р. – головний терапевт 
Київського військового округу; у 1959 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Материалы к изучению нагноительных 
заболеваний легких»; з 1954 р. – завідувач кафедри терапії 
стоматолоґічного факультету, а від 1962 до 1986 р. – завід-
увач кафедри факультетської терапії Київського медич-
ного інституту; член президії Вченої ради МОЗ України, 
член президії Всесоюзного товариства терапевтів; голова 
наукового товариства терапевтів України; заслужений 
діяч науки УРСР (1968); автор понад 400 наукових публі-
кацій, зокрема автор 5 моноґрафій; основні напрямки на-
укової діяльності – військово-польова терапія, клінічна 
ґастроентеролоґія, гепатолоґія, гематолоґія, кардіолоґія, 
рановий сепсис, променева хвороба, історія медицини; 
один із перших у нашій країні застосував методику ендо-
бронхіального введення антибіотиків та бронхоскопічної 
санації при легеневих нагноєннях; за підручник «Вну-
трішні хвороби» у 1980 р. удостоєний звання лауреата 
Державної премії УРСР; науковий консультант та керів-
ник 7 докторських і 28 кандидатських дисертацій.

Література:
Георгий Иосифович Бурчинский: (К 80-летию со дня рож-1. 
дения) // Клиническая медицина. – 1988. – Том 56, № 7. 
– С. 8–10.
Георгій Йосипович Бурчинський // Лікарська справа. – 2. 
1993. – № 2-3. – С. 169.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 18.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 25.
Пелещук А.П., Ревуцький Є.Л. Внесок школи академіка 5. 
АН України В.М. Іванова в українську медицину // Історія 
української медицини; Матеріали конференції, 29 квітня 
1995 року. – К., 1995. – С. 46–48.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 6. 
2. – С. 73.

 
бУтЕНКО геннадій Михайлович (нар. 21.08.1932 р.) – 

патофізіолоґ та імунолоґ; народився в Миргороді Пол-
тавської області; медичну освіту здобув в Одеському 
медичному інституті (1956); від 1962 до 1971 р. працю-
вав у Київському медичному інституті; у 1962 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Проницаемость гемато-
энцефалического и гемато-офтальмического барьеров при 
алкогольной интоксикации (Экспериментальное иссле-
дование)», а у 1971 р. – докторську дисертацію «Влия-
ние нервной системы на трофические и компенсаторные 
процессы в сердечной мышце»; з 1971 р. – завідувач лабо-
раторії патофізіолоґії та імунолоґії Українського НДІ ґе-
ронтолоґії (нині – Інститут геронтолоґії НАМН України); 
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з 1992 р. – заступник директора цього ж інституту; дирек-
тор, завідувач лабораторії патофізіолоґії та імунолоґії ДУ 
«Інститут ґенетичної та реґенераторної медицини НАМН 
України»; професор (1984); академік НАМН України 
(1993), член-кор. НАН України та РАМН (1986); заступ-
ник голови Наукової ради НАМН України з теоретичної 
та профілактичної медицини; голова комісії з імуноло-
ґічних лікарських засобів та продуктів ґенних техноло-
ґій Державного фармаколоґічного центру МОЗ України; 
член правління наукових товариств з ґеронтолоґії та ґері-
атрії, з імунолоґії, алерґолоґії і імунореабілітації, з пато-
логічної фізіології; почесний член Російського наукового 
товариства з ґеронтолоґії; член редакційних колегій 5 на-
укових журналів; лауреат Державної премії України (1981, 
1999); лауреат премії НАН України імені О.О. Богомольця 
(1997); заслужений діяч науки і техніки України (2002); 
автор понад 350 наукових публікацій, зокрема 5 моно-
ґрафій, 4 посібників, 1 підручника для вищих навчаль-
них медичних закладів, 5 авторських свідоцтв; основні 
напрямки наукової діяльності – дослідження ряду фун-
даментальних проблем ґеронтолоґії, вивчення вікових 
передумов виникнення патолоґії в похилому та старечому 
віці, причин та механізмів порушень діяльності системи 
імунітету при старінні; встановлені характерні форми іму-
нолоґічних порушень, сформульовані підходи до оцінки 
та корекції імунного стану людей похилого віку; показа-
на роль імунолоґічних механізмів у патогенезі патолоґій, 
зумовлених віком; висунута гіпотеза про існування ак-
тивного чинника в старечому організмі, який негативно 
впливає на функціонування фізіолоґічних систем; науко-
вий консультант та керівник 1 докторської і 17 кандидат-
ських дисертацій; основні наукові праці: «Генетические 
и иммунолоґические механизмы возрастной патологии» 
(1983); «Активные механизмы нарушения функций в 
процессе старения» (1990); «Проблема оценки иммунно-
го статуса человека и возрастные изменения иммунитета» 
(1993); «Старение имунной системы» (1998); «Остеопороз 
и имунная система» (2002); «Возрастные изменения как 
предпосылка к возникновению возрастной патологии» 
(2002); «Генетические аспекты старения и возрастной па-
тологии» (2008).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 107 – 108.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 64.2. 

бУтЕНКО Зоя Андріївна (1.09.1928–21.04.2001) – он-
колоґ; народилася в с. Багата Чернещина Сахновщин-
ського району Харківської обл.; медичну освіту здобула в 
Молотовському (1944–1947) та Київському (1947–1949) 
медичних інститутах; у 1949–1954 рр. навчалася в аспі-
рантурі на кафедрі патолоґічної фізіолоґії Київського 
державного інституту вдосконалення лікарів, під керів-
ництвом Р.Є. Кавецького; від 1952 до 1961 р. працювала в 
Київському інституті удосконалення лікарів; у 1954 р. за-

хистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню 
патоґенезу експериментальних лейкозів; з 1961р. працю-
вала в Київському НДІ експериментальної і клінічної он-
колоґії (нині – Інститут проблем онколоґії НАН України); 
у 1962 р. створила і очолила першу в Україні лабораторію 
з вивчення етіолоґії і патоґенезу лейкозу, яка з часом була 
реорганізована на відділ механізмів лейкогенезу; у 1969 р. 
захистила докторську дисертацію «Роль рибонуклеїнової 
кислоти у розвитку лейкозу»; професор (1970); академік 
НАН України (1990); була членом Європейських асоці-
ацій гематолоґів та онколоґів, головою спеціалізованої 
вченої ради з захисту дисертацій за фахом «онкологія» та 
«радіобіологія»; лауреат Державної премії України (1981); 
заслужений діяч науки і техніки України (1998); лауреат 
премії імені О.О. Богомольця (1981); автор понад 300 на-
укових публікацій, зокрема 10 моноґрафій та посібників; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення різних 
аспектів розвитку лейкозу, ідентифікація стовбурових 
кровотворних клітин та визначення їх ролі в вірусному 
канцероґенезі, розроблення методів діагностики лейкозу 
людини та сільськогосподарських тварин; фундатор но-
вого напрямку в онкогематолоґії – вивчення структури і 
функцій стовбурових гемопоетичних клітин та їх ролі при 
лейкозі; значний внесок у вирішення питань молекуляр-
ної лейкозолоґії; важливими є дослідження біолоґічних 
властивостей та ультраструктури лейкозних клітин, пошук 
і застосування ефективних індукторів їхнього диференці-
ювання; розроблено та впроваджено принципово нові ме-
тоди молекулярно-ґенетичної діаґностики гемобластозів; 
вперше з’ясована роль РНК у злоякісній трансформації 
клітин крові; отримані пріоритетні дані про структурно-
функціональні порушення ґеному, асоційовані з лейко-
зогенезом; зробила значний внесок у створення сучасної 
клонально-селекційної теорії канцероґенезу; науковий 
консультант та керівник біля 30 докторських і кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Роль РНК у злоякісній 
трансформації клітин при лейкозі»; «Цитохімія і електро-
нна мікроскопія клітин крові та кровотворних органів»; 
«Стовбурові кровотворні клітини і лейкоз»; «Лейкозні 
клітини: походження, ультраструктура, диференціюван-
ня»; «Клонально-селекційна концепція пухлинного рос-
ту»; «Механізми вірусного лейкозогенезу».

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 64.1. 
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 2. 
– С. 79. 

бУтКОВСьКИй Петро Олександрович (1801–1844) 
– психіатр; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну 
академію (1823); до 1833 р. працював лікарем військових 
госпіталів; у 1832 р. за працю «De vitae psychicae anomalia 
generatium» присуджено ступінь доктора медицини; з 
1837 р. – професор кафедри патолоґії і терапії з курсом 
психіатрії Харківського університету; одним із перших 
описав передстаречі психози, а також гебефренічний 
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синдром; у 1834 р. видав книгу «Душевные болезни, 
изложенные согласно началам нынешнего учения психи-
атрии в общем и частном теоретическом и практическом 
содержании»; цей твір став першим самостійним керів-
ництвом з психіатрії в Росії; основні праці: «Подробное 
и основательное наставление распознавать и лечить ге-
морроидальную болезнь» (1830); «Душевные болезни, 
изложенные сообразно началам нынешнего учения пси-
хиатрии в общем и частном, теоретическом и практичес-
ком содержании, ч. 1–2» (1834); «Начертания частной па-
тологии и терапии человеческих болезней, ч. 1–2» (1841).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 787.
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 539.
Двірський А., Яновський С. Засновник української психі-3. 
атрії П.О. Бутківський і його посібник «Душевні хвороби» 
// Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – К.: 1995. – С. 15–17.
Селецкий А.И. П.А. Бутковский – первый профессор оте-4. 
чественной психиатрии // Врачебное дело. – 1958. – № 8. 
– С. 875.
Федотов Д.Д. П.А. Бутковский // Невропатология и пси-5. 
хиатрия. – 1951. – № 6. – С. 69.

бУХтІАРОВА тетяна Анатоліївна – медичну освіту 
здобула (з відзнакою) у Київському медичному інститу-
ті (1971–1976); з 1977 до 2000 р. працювала на наукових 
посадах в Інституті фармаколоґії та токсиколоґії АМН 
України; у 2000–2007 рр. – перший заступник дирек-
тора Державного фармаколоґічного центру МОЗ Укра-
їни; у 2007 р. призначена на посаду директора Інституту 
фармаколоґії та токсиколоґії НАМН України; у 1998 р. 
захистила докторську дисертацію «Експериментальне 
обґрунтування напрямків пошуку та вивчення нових не-
опіоїдних анальгетиків в ряду похідних азотистих гетеро-
циклів»; член-кор. НАМН України (2011); член Наукової 
ради НАМН України з теоретичної та профілактичної 
медицини; основні напрямки науково-практичної ді-
яльності – фармаколоґія протизапальних та анальгезую-
чих засобів, впровадження лікарських засобів у медичну 
практику, становлення та розвиток системи експертизи 
та реєстрації лікарських засобів в Україні. 

бУЯЛьСьКИй Ілля Васильович (06.08.1789–
20.12.1866) – хірурґ, анатом; народився в с. Буда-
Вороб’ївська (тепер Новгород-Сіверського району Чер-
нігівської обл.) у родині священика; у 1814 р. закінчив 
Петербурзьку медико-хірурґічну академію (МХА); з 
1814 р. – прозектор, з 1821 р. – ад’юнкт-професор кафе-
дри анатомії; одночасно з 1815 р. працював ординатором 
хірурґічної клініки І.Ф. Буша; у 1816 р. присуджено звання 
медика-хірурґа; у 1823 р. захистив докторську дисертацію, 
присвячену аневризмам, і отримав ступінь доктора меди-

цини і хірурґії; з 1831 р. – ординарний професор МХА, 
де з 1833 до 1844 р. очолював кафедру анатомії; першим в 
академії почав читати самостійний курс патолоґічної ана-
томії (1836–1840); з 1831 до 1866 р. викладав анатомію в 
Академії художеств; з 1829 р. керував Хірурґічним інстру-
ментальним заводом; одним із найбільш значних його 
творів є «Анатомико-хирургические таблицы» (у трьох 
частинах – 1828, 1835, 1852) – перший у Росії оригіналь-
ний атлас з оперативної хірурґії, який отримав світове 
визнання; І.В. Буяльський був одним із перших хірурґів, 
який застосував наркоз, крохмальну пов’язку, антисеп-
тичні засоби; застосував методику заморожування трупів, 
завдяки якій створив м’язову фігуру «тіло, що лежить», 
яку відтворили в бронзі; виготовив корозійні препарати 
нирок; І.В. Буяльському належить одне з перших у ві-
тчизняній літературі керівництв із судової медицини; роз-
робив ряд хірурґічних операцій – перший успішно вико-
нав операцію резекції верхньої щелепи, двічі перев’язував 
безіменну артерію, розробив оригінальний метод дрену-
вання запальних процесів малого таза через foramen obtu-
ratorium; запровадив у хірурґічну практику багато різних 
інструментів, з яких ложечка та бюретка Буяльського 
збереглася серед хірурґічних інструментів і до наших днів; 
І.В. Буяльський запропонував свій спосіб бальзамування; 
у 1827 р. ним було видано спеціальне «Руководство к 
правильному осмотру мертвых тел»; він є засновником 
академічного патолоґоанатомічного музею препаратів; 
одним із перших почав займатися виготовленням мік-
роскопічних препаратів; протягом 33 років (1831–1864) 
виконував велику хірурґічну роботу в Маріїнській лікарні; 
основні роботи: «Dissertatio medico-chirurgica sistens, mo-
menta quaedam aneurysmatum pathologiam therapiamque 
spectantia, Petropoli» (1823); «Анатомико-хирургические 
таблицы» (1828); «О переливании крови» (1846); «Фо-
тографические рисунки вытравленных артерий и вен 
почек человеческих, снятые с препаратов, с подробным 
описанием способа приготовлять таковые препараты» 
(1863); більше 30 праць присвячені різним питанням 
патолоґічної анатомії, серед яких найбільше значення 
мають праці з патолоґії судинної системи.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Изд. третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1976. – Том 3. – С. 544.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 2. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 47–48.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 155.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 4. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Исаев Г.П. Анатомо-хирургические таблицы И.В. Бу-5. 
яльского – оригинальное произведение медицинской 
литературы начала 19 века // Архив анатомии, гистолоґии 
и эмбриолоґии. – 1955. – Том 32. – № 2. – С. 59.
Коломийченко М.И. Выдающиеся деятели отечественной 6. 
медицины П.А. Загорский и И.В. Буяльский (К 200-летию 
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со дня рождения П.А. Загорского и 175-летию со дня рожде-
ния И.В. Буяльского) // Хирургия. – 1965. – № 11. – С. 142.
Маргорин Е.М. Выдающийся русский хирург Илья Васи-7. 
льевич Буяльский (1789 – 1866). К 75-летию со дня смерти 
// Хирургия. – 1941. – № 6–7. – С. 12 – 26.
Маргорин Е.М. Илья Буяльский. Под ред. Шевкуненко. – 8. 
М.–Л.: Медгиз, 1948. – 119 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 180.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 10. 
– С. 85.

бЯЛИК Володимир Лазарович (13.04.1908–24.04.1972) 
– народився в м. Біла Церква Київської області в родині 
лікаря; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Київського медичного інституту (1925–1930); у 1930–1933 
рр. працював судово-медичним експертом в м. Біла Церк-
ва; з 1934 до 1935 р.– асистент кафедри патолоґічної ана-
томії Виробничого медичного інституту та міжрайонний 
судово-медичний експерт в м. Житомирі; з 1935 до 1940 р. 
– ассистент кафедри патологічної анатомії Київсько-
го медичного інституту (КМІ); від 1935 до 1941 р. також 
працював на посаді прозектора Центральної клінічної 
лікарні Південно-Західної залізниці; у 1940 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Первинний рак печінки»; у 
1940–1941 рр. – доцент кафедри патолоґічної анатомії 
КМІ; під час війни – начальник армійської патолоґоана-
томічної лабораторії 40 армії Південно-Західного фронту 
(1941–1942), головний патолоґоанатом Воронезького – 
I Українського фронту (1942–1945); вперше в історії здій-
снив масові патолоґоанатомічні дослідження воїнів, що 
загинули на полі бою; у 1945–1946 рр. – головний патоло-
ґоанатом Центральної групи Радянських військ (Австрія); 
від 1946 до 1960 р. – головний патолоґоанатом Київського 
військового округу (начальник окружної патолоґоанато-
мічної лабораторії); військове звання – полковник медич-
ної служби; у 1946–1953 рр. (за сумісництвом) – доцент 
кафедри патолоґічної анатомії Київського медичного ін-
ституту; у 1955 р. захистив докторську дисертацію «Пато-
лоґоанатомічна характеристика пошкоджень та причини 
смерті на полі бою»; з 1958 до 1966 р. – професор кафедри 
патолоґічної анатомії Київського інститут удосконалення 
лікарів; професор (1960); від 1946 до 1958 р. також працю-
вав на посаді прозектора лікарні водників (м. Київ); від 
1966 до 1972 р. – очолював лабораторію патоморфолоґії 
та гістохімії Київського інституту уролоґії; був головою 
Київського наукового товариства патолоґоанатомів, за-
ступником голови Українського наукового товариства па-
толоґоанатомів, членом вченої ради МОЗ УРСР, членом 
правління Всесоюзного наукового товариства патолоґо-
анатомів; автор понад 110 наукових публікацій, із них 4 
монографії (у співавторстві); науковий консультант та ке-
рівник 11 докторських і кандидатських дисертацій.

бЯЛИК Петро (24.03.1893 – 2.06.1986) – військовий 
лікар; народився у м. Сміла Київської губернії; медичну 

освіту здобув на медичному факультеті Київського уні-
верситету (1919 р.); від червня 1919 р. – старший лікар 
перев’язувального загону бригади стрілецької дивізії; з 
липня 1941 р. – начальник санітарного управління Ки-
ївського військового округу; з вересня 1941 р. – заступ-
ник начальника та начальник санітарного управління 
Південно-Західного фронту; з листопада 1943 до серпня 
1945 р. – заступник начальника військово-санітарного 
управління 3-го Українського фронту; 1947–1955 рр. 
– начальник окружних курсів удосконалення офіцерів 
медичної служби Київського військового округу.

Література: 
Радиш Я. Військові лікарі України – керівники військово-1. 
медичної служби в роки Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. // Український історико-медичний журнал «Ага-
піт». – 1995. № 2. – С. 11 – 17.

ВАгНЕР Конрад Едуардович (17.07.1862 – дата смерті 
не встановлена) – терапевт; медичну освіту здобув у Пе-
тербурзькій медико-хірурґічній академії (1886); працю-
вав ординатором у клініці професора Б.А. Манасеїна; у 
1889 р. захистив докторську дисертацію «Матеріали до 
клінічного вивчення коливань у влативостях шлунково-
го соку (вплив спокою, руху, фізичної роботи та сну)»; 
від 1897 до 1903 р. – завідувач кафедри лікарської діа-
ґностики, а потім з 1904 до 1914 р. – госпітальної терапії 
Київського університету; наукові праці присвячені ви-
вченню порушень обміну речовин, хвороб серця, орґа-
нів травлення, туберкульозу.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 19.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 26.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 68.

 
ВАйСбЛАт Соломон Наумович (14.01.1888–10.06.1965) 

– стоматолоґ; медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1922); від 1932 до 1953 р. – завідувач 
кафедри хірурґічної стоматолоґії Київського медично-
го інституту; декан стоматолоґічного факультету та за-
ступник директора з наукової роботи Стоматолоґічного 
інституту (1938–1941); доктор медичних наук, профе-
сор; заслужений діяч науки УРСР (1947); наукові праці 
присвячені створенню раціональних методів знеболю-
вання в стоматолоґії, онколоґії, травматолоґії щелепно-
лицевої ділянки; основні праці С.Н. Вайсблата: «Про-
водниковая анестезия в хирургии зубов и челюстей» 
(1954); «Местное обезболивание при операциях на 
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лице, челюстях и зубах» (1962); «Гнойные остеомиелиты 
челюстей» (1965).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 19.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За. ред Є.Г. Гон-
чарука. – К.: Століття, 2001. – С. 26.
С.Н. Вайсблат: (70 лет со дня рождения) // Стоматология. 3. 
– 1959. – № 2. – С. 77.

 
ВАЛьтЕР Олександр Петрович (28.12.1817–23.09.1889) 

– анатом і фізіолоґ; народився в м. Ревелі (Таллінн) у дворян-
ській сім’ї; медичну освіту здобув на медичному факульте-
ті Дерптського університету, де навчався в М.І. Пирогова; 
у 1845 р. захистив доктор ську дисертацію «Мікроскопічні 
дослідження і механізм сплетення волосся при ковтуні», в 
якій довів, що таке захворювання, як ковтун, є наслідком 
злиднів і антисанітарних умов; з 1846 р. – професор ана-
томії Київського університету; у 1847 р. О.П. Вальтер брав 
участь разом з М.І. Козловим та Ф.С. Цицуріним у боротьбі 
з епідемією холери в Києві; з 1874 р. – інспектор лікарень у 
Варшаві; О.П. Вальтер вперше обґрунтував здатність сим-
патичних нервів реґулювати просвіт кровоносних судин; 
деякі з його праць присвячені теплоутворенню у тварин-
ному орґанізмі і вивченню впливу холоду і тепла на фізі-
олоґічні процеси; з іменем О.П. Вальтера пов’язана поява 
першого українського медичного часопи су «Современ-
ная медицина», який він протягом 20 років (1860–1880) 
видавав в основному власним коштом; О.П. Вальтер був 
справжнім реформатором у вивченні анатомії; він вважав, 
що найголовніше – це ознайомити студентів з предметом, 
дати змогу вивчити препарати, тобто був прихильником 
наочного викладання; його підручник «Курс анатомії люд-
ського тіла» (1856) відзначався прагненням вчити так, як 
диктують інтереси майбутнього лікаря, і давав студентам 
глибокі знання; О.П. Вальтер вважав популяризацію ме-
дичних та гіґієнічних знань «однією з найбільш вдячних у 
світі задач»; у 1855 р. він клопотав про дозвіл йому читати 
«для осіб всіх суспільних станів» загальнодоступний курс 
фізіолоґії, у програмі якого була передбачена низка питань 
гіґієни; в подальшому йому було дозволено читати в одній з 
аудиторій університету публічні лекції з суспільної гіґієни; 
основні роботи: «Наблюдения над сочуственным нервом» 
(1843); «Курс анатомии человеческого тела» (1851–1852); 
«Курс практической и прикладной анатомии человеческо-
го тела (1871).

Література:
Аронов Г.Ю. Бескорыстие как традиция киевской ме-1. 
дицины // Проблемы медицины. – 1998. – № 4. – С. 
72–73.

Большая медицинская эециклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 919 – 920.
Большая медицинская3.  энциклопедия. Издание третье. – 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 14.
Букін Ю.В. Професор фізіологічної анатомії О.П. Вальтер 4. 
// Медичний журнал. – 1954. – Том 24. – № 6. – С. 107.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 19–20.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 26–27.
Спіров М.С. Київська анатомічна школа. – К.: 1965. – С. 11.7. 
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 108 – 109; 190.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 211.
Украинская Советская Энциклопедия. – К.,1979. – Том 2. 10. 
– С. 111.

 
ВАННОтІ Людвіг Осипович (1771–1819) – народив-

ся у Фрейбурзі; медичну освіту здобув у Фрейбурзькому 
університеті; у 1798 р. захистив докторську дисертацію 
«Morbi historia viri cujusdam febri intermittenti tetfiana 
laborantis, ejusque Epicrisis conscripta» («Історія хвороби 
чоловіка, що страждає на триденну переміжну лихоман-
ку, та описання епікризу»); служив обер-хірурґом у рим-
ській армії, удосконалювався з медицини у Відні, займав-
ся лікарською практикою у Львові; з 1805 р. – ад’юнкт 
анатомії та прозектор Харківського університету; з 1811 
– екстраординарний професор, а з 1812 р. – ординарний 
професор, завідуючий кафедрою фармаколоґії, рецепту-
ри та історії медицини; одночасно, починаючи з 1816 р., 
керував фармаколоґічною лабораторією; Л.О. Ванноті 
– перший професор анатомії Харківського університе-
ту, перший завідуючий кафедрою анатомії; він заснував 
Анатомічний театр та Анатомічний музей.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 32 – 33.
Синельников Р.Д. Жизнь в науке: (Об основоположнике 2. 
сов. анатом. школы В.П. Воробьеве). – М., 1969. – 123 с.

 
ВАСИЛЕНКО Володимир Харитонович (6.06).1897 – 

19.12.1987) – терапевт; народився в Києві; закінчив Ки-
ївський медичний інститут (1922); лікарську практику 
розпочав на цукровому заводі Бобровиці Чернігівської 
області; потім 12 років працював під керівництвом 
Ф.Г. Яновського і М.Д. Стражеска; з 1935 р. – завід-
увач терапевтичної кафедри Київського інституту 
удосконалення лікарів; у 1940 р. захистив докторську 
дисертацію «Матеріали про обмін речовин при хроніч-
ній недостатності кровообігу»; під час війни – голо-
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вний терапевт Північно-Кавказького , а потім – 1-го 
Українського фронтів; після закінчення війни очолив 
кафедру факультетської терапії Львівського медичного 
інституту, одночасно виконуючи обов’язки головного 
терапевта Львівського, а потім Прикарпатського вій-
ськового округу; з 1948 р. – завідувач кафедри пропе-
девтики внутрішніх хвороб 1-го Московського медич-
ного інституту; у 1967–1974 рр. очолював створений за 
його безпосередньої участі Всесоюзний НДІ ґастроен-
теролоґії; академік АМН СРСР (1957); наукові праці 
присвячені різним питанням загальної і спеціальної 
патолоґії вну трішніх органів, діаґностиці та лікуванню 
внутріш ніх хвороб, зокрема хронічної недостатності 
кровообігу, вад серця, патолоґії нирок, легеневої недо-
статності та патолоґії шлунково-кишкового тракту.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 4. – С. 997 – 998.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 37.
Владимир Харитонович Василенко (к 70-летию со дня 3. 
рождения) // Клиническая медицина. – 1967. – Том 45. – 
№ 5. – С. 4.
Владимир Харитонович Василенко ( к 75-летию со дня 4. 
рождения) // Терапевтический архив. – 1972. – Том 44. – 
№ 7. – С. 3.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 5. 
– Чернігів, 1999.– С. 166–167.
Радиш Я. Військові лікарі України – керівники військово-6. 
медичної служби в роки Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. // Український історико-медичний журнал «Ага-
піт». – 1995. – № 2. – С. 11 – 17.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 232.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 8. 
2. – С. 125.

ВАС Ю т И Н С ь К И й  А н ат о л і й  ге о р г і й о в и ч 
[11(23).03.1875 –20.05.1946) – офтальмолоґ; народився 
в м. Лохвиці на Полтавщині; медичну освіту здобув на 
медичному факультеті Київського університету (1898); з 
1929 р. до кінця життя – професор Київського інститу-
ту удосконалення лікарів; заслужений діяч науки УРСР 
(1946); наукові праці присвячені проблемі трахоми, ліку-
ванню катаракти, травматичних пошкоджень ока, питан-
ням оперативної техніки в офтальмолоґії.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 239.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 
2. – С. 131. 

 
ВАшЕтКО Микола Панфілович (20.01.1880 – 

06.09.1960) – патофізіолоґ; народився в м. Стародубі на 

Чернігівщині; у 1908 р. з відзнакою закінчив медичний 
факультет Київ ського університету; працював лікарем 
клінічно-судового медичного відділу Київського вій-
ськового госпіталю; у 1913 р. захистив докторську дис-
ертацію про зворотне всмоктування в нирках; з 1918 
до 1931 р. – зав. кафедрою патолоґічної фізіолоґії Ки-
ївського медичного інституту; брав активну участь у 
створенні медичної секції Українського наукового то-
вариства (Київ); у 1931 р. організував кафедру патофі-
зіолоґії Донецького медичного інституту, якою керував 
до 1936 р.; з 1936 р. працював у Ветеринарному інститу-
ті та Українській академії сільськогосподарських наук; 
користувався славою одного з провідних українських 
патофізіолоґів; заслужений діяч науки УРСР (1960); на-
укові праці присвячені вивченню токсикозів, патолоґії 
нирок і сечоутворення, ролі мікроелементів, ролі нерво-
вої системи в реґуляції обмінних процесів та ін.; вивчав 
також питання спеціальної фармаколоґії.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 20–21.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 27–28.
Николай Панфилович Вашетко (к 80-летию со дня рожде-3. 
ния) // Патолоґическая физиолоґия и экспериментальная 
терапия. – 1960. – № 3. – С. 94.
Пундій П. Вашетко Микола // Українській лікарі. – 4. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 45.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 159 – 160.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 6. 
– С. 134.

ВДОВИчЕНКО Юрій Петрович (нар. 17.11.1959 р.) 
– завідувач кафедри акушерства, ґінеколоґії та перина-
толоґії, перший проректор Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; доктор 
медичних наук (1992); професор (1996); президент Укра-
їнської Асоціації перинатальної медицини; член Євро-
пейської та Світової асоціацій акушерства і ґінеколоґії, 
перинатальної медицини; головний редактор журналів 
«Репродуктивне здоров’я жінки» та «Здоров’я жінки»; 
член-кор. НАМН України (2010); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; заслужений лікар 
України (2003); лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки; автор понад 200 наукових публікацій, 
зокрема 7 монографій, підручників та посібників; осно-
вні напрямки наукових досліджень – прогнозування та 
профілактика перинатальних втрат, акушерські та пери-
натальні ускладнення у жінок, які народжують вперше 
після 30 років; профілактика акушерських та перина-
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тальних ускладнень у жінок з метаболічним синдромом, 
прогнозування і профілактика гіпогалактії, перитоніт 
після кесаревого розтину, прогнозування, профілакти-
ка і реабілітація пацієнток, патологія репродуктивної 
системи у жінок з оперованою маткою, акушерські та 
перинатальні аспекти різних форм TORCH-інфекції, 
прогнозування та профілактика патолоґії перинаталь-
ного періоду в жінок з різними формами та методами 
лікування неплідності.

ВЕЛЛАНСьКИй (Кавунник) Данило Михайлович 
(1774–1847) – народився в м. Борзна на Чернігівщині в ро-
дині козака-ремісника; у 1789–1796 рр. навчався в Києво-
Могилянській академії, де змінив прізвище (Велланський); 
медичну освіту здобув у Петербурзькій медико-хірурґічній 
школі, яка 1798 р. була реорганізована в Медико-хірурґічну 
академію; навчання закінчив 1801 р.; у 1802–1805 рр. удо-
сконалювався в університетах Берліна, Відня, Парижа, 
Вюрцбурга; 1805 р. призначений ад’юнкт-професором ка-
федри фізіолоґії, патолоґії та гіґієни Петербурзької медико-
хірурґічної академії; 1807 р. захистив докторську дисер-
тацію «Dissertatio physico-medica de reformatione theoriae 
medicine et physicae auspicio philosophiae naturalibus inuente» 
(«Дисертація фізико-медична про реформу теорії медич-
них і фізичних спостережень філософії природи взагалі»); 
з 1814 р. – ординарний професор кафедри; у 1811–30 рр. 
– ординатор (за сумісництвом) військового госпіталю; у 
1817–1837 рр. очолював само стійну кафедру фізіолоґії і 
загальної патолоґії; основним напрямком досліджень було 
застосування філософії Шеллінга до природничих наук; 
Д.М. Велланський виступив провідником натурфілософії 
в Росії; написав підручник з фізіолоґії (1836), переклав на 
російську мову керівництво з фізіолоґії І. Прохазки, праці 
Х. Гуфе лянда, Селле та ін.; основні праці: «Пролюзия к ме-
дицине, как основательной науке» (1805); «Біологическія 
изследованія природы въ творящемъ и творимомъ ея каче-
стве, содежащее основныя начетанія всеощей физіологіи» 
(1812); «Опытная, наблюдательная, умозрительная физика» 
(1831); «Основное начертаніе общей и частной физіологіи 
или физики органическаго міра (1836); «Физіологическая 
программа лекціи (о внешнихъ чувствахъ, внутренномъ 
дейсвіи мозга и наружномъ очертаніи головы» (1819).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 101.
Бородий Н.К. К биографии Д.М. Велланского // Совет-2. 
ское здравоохранение. – 1987. – № 1. – С. 66 – 69.
Бородій М.К. Данило Самійлович Велланський. – К., 3. 
1992. – 125 с.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 4. 
– Чернігів, 1999. – С. 156.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 5. 
Молоде життя, 1955. – С. 227.
Коштоянц Х.С. Очерки по истории физиологии в России. 6. 
– М.– Л., 1946. – 45 с.

Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 7. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 33 – 34.
Нарис історії філософії на Україні. – К., 1966.8. 
Татарик П.Й., Велланський Данило Михайлович // Укра-9. 
їнський медичний архів. – 1931. – Том 7. – № 1.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 295.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 11. 
2. – С. 167.
Чикин С.Я. Врачи-философы. – М., 1990. – 384 с.12. 

ВЕНЦКІВСьКИй борис Михайлович (нар. 06.05.1942 
р.) – медичну освіту здобув у Київському медично-
му інституті імені О.О. Богомольця (1967); від 1972 р. 
працює на кафедрі акушерства і гінеколоґії № 1 Ки-
ївського медичного інституту імені О.О. Богомольця 
(тепер – Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця) на посадах – асистента ( 1972), до-
цента (1979), професора (1986) та від 1990 р. завідувача 
кафедри; у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Биохимические показатели околоплодных вод в ди-
намике нормальных родов и осложненных асфиксией 
плода», а у 1984 р. – докторську дисертацію «Клини-
ческое значение гемоциркуляторных, коагуляционных 
и метаболических нарушений и пути их коррекции при 
позднем токсикозе беременности»; професор (1987); 
член-кор. НАМН України (2003); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; президент Асоці-
ації акушерів-ґінеколоґів України; член координаційної 
ради Європейського бюро ВООЗ, член Європейської та 
Всесвітньої асоціації акушерів-ґінеколоґів; головний 
редактор щорічного збірника наукових праць Асоціації 
акушерів-ґінеколоґів України; заслужений діяч науки і 
техніки України (1998); лауреат Державної премії Укра-
їни в галузі науки і техніки; автор біля 300 наукових пу-
блікацій, зокрема 15 моноґрафій, 4 авторських свідоцтв, 
7 патентів; основні напрямки наукових досліджень – ви-
вчення механізмів патоґенезу пізніх гестозів і гіпоксичних 
станів в акушерській практиці, вивчення архітектоніки 
мікроциркуляторного русла матки і плаценти при пізніх 
гестозах, визначення ролі катехоламінів, кінінів, серото-
ніну і метаболічних змін в місцевій реґуляції мікроцирку-
ляторного кровотоку в матці і плаценті, розробка методів 
прижиттєвої діаґностики мікроциркуляторних пору-
шень у матково-плацентарному комплексі з кількісною 
оцінкою їх ступеня важкості, діаґностика гіпоксії плода 
з комп’ютерним аналізом; науковий консультант та ке-
рівник 8 докторських і 20 кандидатських дисертацій.

 ВЕРХРАтСьКИй Сергій Аврамович (20.10.1894– 
23.02.1988) – народився в м. Крижополі Подільської гу-
бернії (тепер Вінницької обл.) у родині православного 
священика; його рідним дядьком з боку батька був ві-
домий україн ський філолоґ, етнограф і природознавець 
Іван Григорович Верхратський (1846–1919); медичну 
освіту здобув у Новоросійському університеті (1916); 
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працював хірурґом польового госпіталю на Кавказько-
му фронті; 1919–1939 рр. – хірурґ районних лікарень у 
Вінниць кій, Дніпропетровській областях та лікарні м. 
Черкаси; з 1939 р. – старший асистент факультетської хі-
рурґічної клініки Сталінського (Донецького) медичного 
інституту; під час війни (1941–1945) був головним хірур-
ґом фронтових госпіталів; у 1945 р. захистив докторську 
дисертацію «Матеріали з історії медицини на Україні до 
часів уведення земства»; з 1946 до 1971 р. завідував ка-
федрою госпітальної хірурґії Станіславського (згодом – 
Івано-Франківського) медичного інституту; після вихо-
ду на пенсію продовжував свою лікарську діяль ність як 
консультант; відома його наукова та літературна спад-
щина, яка позначена глибиною охоплення матеріалу, 
винятковою сумлінністю у висвітленні подій, незмін-
ністю позицій лікаря-гуманіста; наполегливо збираючи 
унікальні та важкодоступні матеріали, С.А. Вер хратський 
узагальнив їх у капітальній праці «Медичний фольклор 
на Україні»; темами його подальших історико-медичних 
досліджень були стан медичної допомоги в Запорізькій 
Січі, у стародавньому Львові, на землях Західної Украї-
ни, боротьба з епідеміями в царській Росії, особливості 
цехової медицини, діяльність перших міських та по-
вітових лікарів, перших лікарень в Україні, значення 
Києво-Могилянської академії як центру підготовки на-
укових кадрів; у літературі С.А. Верхратський працював 
переважно у жанрі «життя видатних людей»; відомі його 
белетризовані біографії Георгія (Франциска) Скорини, 
М.К. Судзиловського, О.П. Руди ківського, С.-Р. Ру-
сецької.

Література:
Пундій П. Верхратський Сергій // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 46 – 48.
Сергей Авраамович Верхратский // Клиническая хирур-2. 
гия. – 1988. – № 7. – С. 78.

ВЕСЕЛОВСьКА Зоя Федорівна (нар. 04.05.1950 р.) 
– директор Київського міського офтальмолоґічного 
центру (від 1999 р.); у 1989 р. захистила докторську ди-
сертацію «Прогнозирование и предупреждение разви-
тия воспалительной реакции глаза после экстракции 
катаракты с имплантацией искусственного хрусталика»; 
професор кафедри офтальмолоґії Національного медич-
ного університету імені О. О. Богомольця (1991–2002); 
з 1994 р. – завідувач курсу офтальмолоґії (до 2009 р. – 
кафедра офтальмолоґії) Київського медичного інститу-
ту Української асоціації народної медицини; професор 
(1991); член-кор. НАМН України (2011); член Європей-
ських товариств ґлаукоми, катаральних та рефракцій-
них хірурґів; член Президії Афро-Азійського офтальмо-
лоґічного товариства; член міжнаціональної експертної 
ради офтальмолоґів з проблем ґлаукоми; член проблем-
ної комісії з офтальмолоґії МОЗ та НАМН України; за-
служений лікар України (2001); лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (1988); автор понад 

220 наукових публікацій, зокрема 1 моноґрафії; напрям-
ки наукових досліджень – розробка та впровадження 
методу інтраокулярної корекції в Україні для лікування 
катаракти, ґлаукоми, діабетичної ретинопатії.

ВЕчЕРКО Володимир Миколайович (нар. 07.11.1953 р.) 
– медичну освіту здобув у Донецькому медичному ін-
ституті; у 1977–1986 рр. – лікар-хірурґ, завідувач хірур-
ґічного відділення в Донецькій обласній дитячій клініч-
ній лікарні; від 1986 до 1996 р. працював у Донецькому 
медичному інституті на посадах асистента кафедри фа-
культетської хірурґії, заступника декана лікувального 
факультету, завідувача кафедри факультетської хірурґії; 
у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Лечение 
острого гематогенного остеомиелита у детей», а у 1988 р. 
– докторську дисертацію «Пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс у детей (механизм развития и лечение»; про-
фесор (1990); член-кор. НАМН України (1994); член 
Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; з 
2006 р. – народний депутат України; перший заступник 
Голови Комітету Верховної ради України з питань євро-
пейської інтеґрації; у 1991–1994 рр. – депутат Донецької 
міської Ради, член президії Донецької міської Ради, го-
лова Комісії з охорони здоров’я та соціального забезпе-
чення; від 1994 до 1998 р. – депутат Донецької обласної 
Ради; член правління Донецького обласного товариства 
хірургів; автор понад 120 наукових публікацій, зокре-
ма 2 моноґрафій, 4 винаходів; основні напрямки на-
укової діяльності – розробка нових методів лікування 
гнійно-септичних захворювань, хвороб печінки та жов-
чних шляхів, торакоабдомінальної травми; міхурово-
сечовивідного рефлексу; науковий консультант та керів-
ник 1 докторської і 2 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Атлас операцій на діафрагмі» (1991); «Оптималь-
ні діагностичні та лікувальні структури в гастроентеро-
логічній клініці» (1993).

ВИНОгРАДОВ Василь Васильович (11.12.1876– 
21.06.1927) – терапевт; медичну освіту (з відзнакою) здо-
був на медичному факультеті Університету св. Володими-
ра (1905); з 1905 р. понадштатний ординатор при кафедрі 
проф. Ф.Г. Яновського; у 1909 р. захистив докторську 
дисертацію «К вопросу о выделении воды почками» та 
обраний приват-доцентом Університету; удосконалював-
ся за кордоном у професорів Ромберга, Гіса, Моравиця, 
Папенгейма, Крауса, Ейгорста; з 1913 р. допущений до 
читання лекцій на кафедрі пропедевтики внутрішніх хво-
роб; у 1914 р. працював у госпітальній терапевтичній клі-
ніці в проф. Ф. Г. Яновського; з грудня 1914 р. зачислений 
у резерв лікарів Київського військово-медичного управ-
ління на театрі воєнних дій і відряджений в Київський 
військовий госпіталь; 25 березня 1919 р. призначений 
штатним молодшим ординатором госпіталю і одночасно 
завідувачем 12-го терапевтичного відділення госпіталю; 
від 1919 до 1927 р. – професор, завідувач кафедри гос-
пітальної терапії; автор 33 наукових праць; основні на-
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прямки наукової діяльності – вивчення хвороб крові та 
кровотворення, органів травлення, ендокринних залоз; 
В.В. Виноградов був блискучим практичним лікарем.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 21–22. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів каферд та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 29.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 68.

ВИСОКОВИч Володимир Костянтинович (02.03.1854 
– 13.05.1912) – патолоґоанатом і бактеріолоґ; народився 
в м. Гайсині Подільської губернії (тепер Вінниччина) в 
родині ветеринарного лікаря; у 1871 р. закінчив Першу 
харківську гімназію з золотою медаллю; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Імператорського Хар-
ківського університету (1876); професор В.П. Крилов, у 
якого студент Високович вивчав патологічну анатомію, 
помітив здібного і працьовитого студента і «...выбрал из 
выпуска 1876 года стипендиата для оставления при уни-
верситете»; під час Російсько-турецької війни у 1877–
1878 рр. був мобілізований і направлений на Кавказ; 
служив у Тифліському військовому госпіталі прозекто-
ром госпіталю, в Ахалцинському військовому госпіталі, 
в Абас-Туманському госпітальному відділенні та Ери-
ванському військовому госпіталі ординатором госпіта-
лю; у вересні 1878 р. з посади молодшого лікаря Доро-
гобузького полку відряджений до клінік Харківського 
університету, у 1879 р. – до Харківського військового 
госпіталю; в жовтні 1882 р. медичний факультет Хар-
ківського університету «...избрал лекаря Высоковича на 2 
года в стипендиаты для приготовления к профессорскому 
званию по предмету патологической анатомии»; будучи 
співробітником проф. Крилова, з 1879 р. проводив са-
мостійні практичні заняття на трупах та читав лекції з 
патолоґічної анатомії; у 1881 р. стипендіат Високович 
склав екзамен на ступінь доктора медицини і завершив 
роботу над докторською дисертацією «О заболевании 
кровеносных сосудов при сифилисе», яку захистив у 
31 травня 1882 р. в Харківському університеті; призна-
чений понадштатним асистентом кафедри патолоґічної 
анатомії; у 1884–1887 рр. спеціалізувався в Німеччині 
(м. Геттінген) в Патологічному інституті Johannes Orth’a, 
в Бактеріологічній лабораторії Karl Flugge та у фізіолога 
Karl Ludwig’a, в інституті професора О. Orth’a та лабо-
раторії професора K. Flugge; він у короткі терміни ви-
конав дві фундаментальні праці: 1. Beitrage zur Lehre von 
der Endocarclitis (1888), 2. Ueber die Schieksatle der in’s 
Blut injiirten Mikroorganismen im Kurper der Warmbluter 
(1886); два роки праці В.К. Високовича за кордоном 

набули розголосу в наукових колах Західної Європи і 
висунули його в перші ряди патолоґів тієї доби; на по-
чатку 1886 р. В.К. Високович обійняв посаду прозекто-
ра кафедри патологічної анатомії Харківського універ-
ситету зі званням приват-доцента загальної патології; 
20 квітня 1887 р., через рік після відкриття Одеської 
бактеріолоґічної станції, почала функціонувати Хар-
ківська лабораторія для теоретич ного вивчення і прак-
тичного застосування пастерівського методу лікування 
сказу, яку з 2 травня 1887 р. було перейменовано в Пас-
терівський інститут щеплень та бактеріолоґічну станцію 
Медичного товариства; старій шина вітчизняної мікро-
біолоґії Л.С. Цен ковський, який брав активну участь в 
організації станції і вже погодився завідувати нею, пови-
нен був у травні 1887 р. виїхати за кордон на лікування, 
і посада завідуючого була запро понована В.К. Високо-
вичу; у 1889 р. станція набула статусу Бактеріолоґічного 
інституту Харківського медичного товариства, і з 3 лип-
ня 1889 р. В.К. Високовича було призначено її директо-
ром; 27 липня 1895 р. В.К. Високович був призначений 
ординарним професором Університету Св. Володими-
ра по кафедрі патолоґічної анатомії; 21 жовт ня 1896 р. 
був відкритий Київський бактеріолоґічний інститут, 
завідуючим відділенням щеплень якого було обрано 
В.К. Ви соковича; у 1899 р. відкрито ветеринарне відді-
лення, завданням якого стало виготовлення сибіркової 
вакцини, вакцини бешихи свиней, мишачого тифу, ан-
тистрептококової сироватки; це відділення також очолив 
В.К. Ви  сокович; у 1908 р. В.К. Високович створив ка-
федру патолоґічної анатомії Жіночого медичного інсти-
туту й очолював її (за сумісництвом) до 1911 р.; у 1910 р. 
– вчений секретар (за сумісництвом) Бактеріологічного 
інституту (м. Київ); громадська діяльність В.К. Високо-
вича зосереджувалась у Київському товаристві лікарів 
(голова), Фізико-медичному товаристві (при Універси-
теті св. Володимира), у Товаристві швидкої медичної до-
помоги (голова); володів німецькою (читав, писав, спіл-
кувався) та французькою (читав, писав) мовами; наукові 
праці В.К. Високовича присвячені експериментальному 
дослідженню інфекційних захворювань; він започатку-
вав учення про захисну ретикуло-ендотеліальну систему, 
досліджував імунітет та сприйнятливість організму до 
інфекційних хвороб; у 1904 р. вперше застосував масові 
щеплення проти черевного тифу; у 1894 р., незалежно 
від Вейксельбаума (A. Weichselbaum), довів мікробну еті-
олоґію цереброспінального менінґіту; у 1890 р. підтвер-
див те, що золотуха є туберкульозним захворюванням; 
у 1897 р. очолив експедицію в Індію для вивчення епі-
деміолоґії чуми і розробки ефективних заходів боротьби 
з нею; брав участь у боротьбі з холерною епідемією в 
1892 р., з епідеміями чуми в Одесі в 1902 і 1910 рр., був 
органі затором протиепідемічних заходів у російській 
армії під час російсько-японської війни 1904–1905 рр; 
основні праці В.К. Високовича: «Об отношении золоту-
хи к бугорчатке» (1890); «Ползучая саркома лица и кос-
тей черепа» (1896); «Случай мнокамерного эхинококка 
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печени» (1899); «Два случая первичной саркомы пече-
ни» (1900»; «Патологическая анатомия» (1911); «Пато-
логическая гистология» (1911).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М. Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 504 – 505.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 2. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 3. 
Молоде життя, 1955. – С. 257.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 25.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-5. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 29–30.
Планельес Х.Х. В.К. Высокович (1854–1912). – М.: Мед-6. 
гиз, 1953. – 204 с.
Смирнова-Замкова А.И. Владимир Константинович 7. 
Высокович // Врачебное дело. – 1963. – № 1. – С. 153.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 153 – 154.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 388.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 10. 
2. – С. 402.

ВІЗІР Анатолій Дмитрович (31.07. 1929–20.12.2002) – 
терапевт; народився в селищі Ромодан Миргородського 
району Полтавської області у родині лікарів; медич-
ну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1953); працював ординатором-терапевтом; докторську 
дисертацію захистив у 1967 р.; з 1966 до 2002 р. – зав. 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а у 1974–
2002 рр. – ректор Запорізького медичного інституту; 
професор (1968); академік НАН (1992) та АМН (1993) 
України; був членом Президії АМН України, членом 
правління наукових товариств терапевтів та кардіолоґів 
України, членом комісії з присудження Державних пре-
мій України в галузі науки і техніки, членом редакцій-
них колегій 5 медичних журналів; заслужений праців-
ник вищої школи України (1977); лауреат Премії АМН 
України (1999); автор понад 300 наукових публікацій, 
зокрема 6 моноґрафій, 3 авторських свідоцтв та одно-
го патенту; основні напрямки наукової дільності – ви-
вчення ролі нейрогуморальних механізмів у патоґенезі 
серцево-судинних захворювань, а також хвороб органів 
шлунково-кишкового тракту; виконав дослідження па-
тоґенетичних механізмів церебро-ішемічної форми ар-
теріальної гіпертензії; закономірності у динаміці реґу-
ляторних систем, що були виявлені у цих дослідженнях, 
стали передумовою розробки нових оригінальних схем 
патоґенезу і фармакотерапії; вперше вивчено механізм 

дії ряду серцевих ґлікозидів із вітчизняної сировини, 
випробувана дія багатьох сучасних препаратів для ліку-
вання артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби сер-
ця, гострої та хронічної серцевої недостатності; за його 
участю в практичну медицину впроваджені нові арит-
мічні препарати, біоґенні стимулятори, а також велика 
група засобів метаболічної корекції при ішемічній хво-
робі серця; серед них – новий оригінальний вітчизняний 
кардіопротектор «Тіотриазолін»; науковий консультант 
та керівник 6 докторських і 24 кандидатських дисерта-
цій; основні праці: «Мембраностабілізуючі препарати 
у лікуванні хворих з порушеннями ритму серця різної 
етіолоґії» (1991), «Роль деяких пресорних і депресорних 
факторів у патогенезі початкових стадій гіпертонічної 
хвороби» (1992), «Дослідження особливостей метаболіз-
му ішемізованого міокарда при супровідних артеріаль-
ній гіпертензії та атеросклерозі» (1992), «Патогенетичні 
аспекти, питання діагностики та нові підходи до ліку-
вання артеральної гіпертензії, обумовленою ішемією 
головного мозку» (1993), «Ритми серця» (1993); «Цере-
броишемическая форма артериальной гипертензии как 
одно из проявлений атеросклероза экстракраниальных 
артерий» (1996); «Кардіогенний засіб для лікування іше-
мічної хвороби серця «тіатризолін»» (1996); «Имунная и 
воспалительная активация как новая концептуальная 
модель формирования и прогрессирования сердечной 
недостаточности» (2000); «Фармакотерапия» (2000).

Література:
Академіку НАН і АМН України А.Д. Візіру – 70 років // 1. 
Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 3. – С. 617 
– 619.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 109 – 110.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 73.3. 

 
ВІттЕ Микола Карлович [2(14).05 1899–9.02. 1969) – 

народився в Черкасах у родині військового; після закін-
чення I Київського реального училища в 1918 р. вступив 
на математичний факультет Київського університету; у 
1920 р. перейшов до Медичного інституту, який закінчив 
у 1926 р.; у 1926–1929 рр. навчався в аспірантурі на кафе-
дрі теоретичної медицини за спеціальністю «гіґієна пра-
ці»; у 1931 р. В.Ю. Чаговець запросив М.К. Вітте на поса-
ду асистента на кафедрі нормальної фізіолоґії Київського 
медичного інституту; з 1932 р. одночасно працював та-
кож в Київському інституті гіґієни праці та профзахво-
рювань; з 22.06. 1941 р. в діючій армії – спочатку лікар 
польового евакопункту, а потім – начальник I віділення 
санітарного відділу армії; брав участь у Сталінградській 
битві; від 1943 р. після звільнення з армії працював до-
центом на кафедрі гіґієни праці Харківського медично-
го інституту; у 1945 р. захистив докторську дисертацію; 
з 1944 р. – директор Київського інституту гіґієни праці; 
від 1946 до 1952 р. також очолював кафедру нормальної 
фізіолоґії Київського стоматолоґічного інституту; 1953 
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– 1961 рр. – проректор з науково-навчальної частини 
та завідувач кафедри нормальної фізіолоґії Вінницького 
медичного інституту; з 1961 до 1965 р. – завідувач лабо-
раторією фізіолоґії та гіґієни праці Інституту геронтоло-
ґії АМН СРСР; від 1965 р. працював в Інституті гіґієни 
праці; заслужений діяч науки УРСР (1967); наукові пра-
ці присвячені проблемам фізіолоґії праці, фізіолоґії те-
плообміну, розробці критеріїв з визначення біолоґічно-
го віку, фізіолоґо-гіґієнічних основ організації праці як 
профілактики передчасного старіння; одним з перших 
працював у новому науковому напрямку – фізіолоґія 
розумової праці, зміни серцево-судинної системи при 
високому нервово-емоційному напруженні.

Література:
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 1. 
2. – С. 253.
Ю.И. Кундиев. Слово о профессоре Н.К. Витте // Журнал 2. 
АМН України. – 1999. – Том. 5. – № 3. – С. 608 – 615.

ВОВК (Волков) Федір Кіндратович (17. 03.1847 – 
29.06.1918) – антрополоґ, етноґраф і археолоґ; народився 
в с. Крячківцях (тепер Пирятинського району Полтав-
ської обл.); освіту здобув у Новоросійському (Одеса) та 
Київському університетах; на початку 1870-их років під 
керівництвом В. Антоновича брав участь в археолоґічних 
розкопках на Київщині та Волині; за участь в українсько-
му національному русі зазнавав переслідувань з боку цар-
ського уряду; у зв’язку з цим 1879 р. емігрував до Франції; 
з 1887 р. вивчав в Парижі у Манувріє, Топінара, Ерве, Амі, 
Летурно атрополоґію, порівняльну етнографію та архео-
лоґію; у 1900 р. за працю «Variations squelettiques du pied 
chez les Primates et chez les races humaines» отримав премії 
від Голландської та Російської академій наук; у 1904–1906 
рр. в Галичині, Буковині та Угорщині проводив антропо-
метричні дослідження українського населення; з 1905 р. – 
доцент антрополоґії Петербурзького університету і кус-
тос Музею Олек сандра III, де зосередив багаті українські 
колекції; у ці ж роки одночасно проводив експедиції на 
різні українські землі, зібравши великий антрополоґіч-
ний матеріал; у 1917 р. Київський університет обрав Ф. 
Вовка професором ґеоґрафії та антрополоґії, але по до-
розі до Києва (в Гомелі) він помер; мав понад 200 науко-
вих праць різними мовами; особливо відомі його роботи 
з української антрополоґії: «Антропометричні досліди 
українського населення Галичини, Буковини й Угор-
щини. I. Гуцули» («Матеріали до української етнолоґії», 
Х. 1908), «Украинцы в антропологическом отношении» 
(«Украинский Вестник, 1906), «Антропологические 
особенности украинского народа» («Украинский народ в 
его прошлом и настоящем», II. 1916), Ф. Вовк дійшов ви-
сновку, що українці становлять окремий антропологіч-
ний тип, відмінний від сусідніх слов’янських народів, але 
близький до південних слов’ян; відомі також його чис-
ленні етноґрафічні праці; особливе значення має праця 
«Этнографические особенности украинского народа» 

(1916), в якій вперше всебічно охоплено увесь народний 
український побут, науково висвітлені різні його аспек-
ти; Ф. Вовк прийшов до висновку, що український народ 
і з етноґрафічного боку являє собою цілість, відокремле-
ну від інших народів; був членом Антрополоґічного та Іс-
торичного Товариств та Товариства Народних Переказів 
у Парижі, Російського ґеоґрафічного Товариства в Пе-
тербурзі та ін.; у 1899 р. обраний дійсним членом Науко-
вого Товариства імені Т.Г. Шевченка, ставши ініціатором 
створення Етноґрафічної комісії; з 1908 р. – член Україн-
ського Наукового Товариства в Києві.

Література: 
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1955. С. 294 – 295.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Том 2. 
1. – С.325 – 326.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 520.

 
ВОЄВІДКА Кость (3.05.1891 – березень 1944 р.) – наро-

дився на Буковині в родині відомого лікаря та громадського 
діяча Льва Воєвідки; медичну освіту здобув у Німецькому 
університеті Праги; під час Першої світової війни кошовий 
лікар у складі Українських січових стрільців; у 1916 р. по-
трапив до російського полону; у 1917 р. організував (разом 
з Іваном Рихлом) санітарну службу для Січових стріль-
ців; з 1918 р. брав активну участь в організації санітарної 
служби армії УНР, брав безпосередню участь у бойових 
діях; був керівником санітарної місії уряду УНР в Берліні; 
після падіння УНР в 1921–1923 рр. проходив спеціаліза-
цію з ґінеколоґії та акушерства в університетській клініці 
в Берліні; з 1925 р. лікар-гінеколоґ у Станіславі; з 1939 р. 
керував гінеколоґічним відділом загального госпіталю, а 
з 1941 р. був призначений його директором; з 1927 р., як 
член Українського лікарського товариства, виступав з на-
уковими доповідями та публікаціями в наукових журналах; 
був засновником і головою філії Українського лікарського 
товариства у Станіславі, головою Товариства охорони вій-
ськових могил; надавав допомогу українським повстанцям 
– консультував та проводив операції воякам УПА, прово-
див підготовку лікарів та сестер для підпілля; разом з роди-
ною розстріляний гестапівцями.

Література:
Олесницький Б. Наші лікарі // Альманах Станіславівської 1. 
землі. – 1975. – С. 603 – 614.
Пундій П. Воєвідка Кость // Українські лікарі. – Львів–2. 
Чікаґо 1994. – Книга 1. – С. 48 – 49.

ВОЄВІДКА Лев (1864–1935) – народився в с.Ло п’ян ці 
Долинського повіту в родині священника; медичну освіту 
здобув у Віденському університеті; упродовж 38 років пра-
цював у Кіцмані на Буковині; брав активну участь у всіх 
організаційних лікарських заходах на Буковині; був членом-
засновником Українського лікарського товариства у Львові.
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Література:
Пундій П. Воєвідка Лев // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чікаґо 1994. – Книга 1. – С. 49.

 
ВОЄВІДКА Ярослав (26.10.1909–25.01.1981) – наро-

дився на Буковині у родині лікаря; медичну освіту здобув 
у 1933 р. у Краківському університеті; спеціалізувався з 
хірурґії у проф. Гляцера; захистив докторську дисерта-
цію; з 1937 р. працював у ґінеколоґічному відділі проф. 
Шимановича; з 1941 р. – доцент та заступник директора 
університетської клініки у Львівському медичному інсти-
туті, з 1943 р. – директор клініки; з 1945 р. в еміграції; був 
директором української поліклініки в Мюнхені; з 1949 р 
– лікар у Нью-Йорку; був одним із засновників Україн-
ського лікарського товариства в США; у 1955–1959 рр. за 
чергою був другим головою Головної управи Українсько-
го лікарського товариства Північної Америки (УЛТПА) 
та редактором «Лікарського вісника»; у 1956 та 1958 рр. за 
його активної участі проведені два наукові з’їзди УЛТПА; 
наукові праці присвячені проблемам гінеколоґії.

Література:
Пундій П. Воєвідка Ярослав // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 49 – 50.

 
ВОЗІАНОВ Олександр Федорович (нар. 02.10.1938 р.) 

– народився в м. Мелітополі Запорізької області; у 1962 р. 
закінчив Київський медичний інститут; служив лікарем 
на військово-морському флоті; з 1968 р. – співробітник 
кафедри уролоґії Київського медичного інституту, де 
пройшов шлях від асистента до завідуючого кафедрою; у 
1970 р. захистив кандидатську дисертацію «Радіоізотопні 
методи діагностики при деяких урологічних захворюван-
нях у дітей», а у 1978 р. – докторську дисертацію «Функція 
нирок в уролоґічних хворих у післяопераційному періо-
ді»; з 1987 р. – директор Інституту уролоґії та нефролоґії; 
з 1990 р. також очолив лікувально-оздоровче об’єднання 
при Кабінеті Міністрів України; академік НАН (1991) і 
АМН (1993) України; Президент Національної Академії 
медичних наук України (1993–2011); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; голова Україн-
ського товариства уролоґів; заслужений діяч науки УРСР 
(1983); лауреат Державної премії УРСР (1983); дійсний 
член Академій медичних наук Бразилії, Польщі, Росії, 
Білорусі; президент Української асоціації уролоґів; член 
Всесвітнього, Європейського та Американського това-
риств уролоґів; член Міжнародного товариства дитячих 
уролоґів, член Нью-Йоркської академії наук; почесний 
член Експертної ради Американського біографічного ін-
ституту; головний редактор журналу «Урологія», «Журна-
лу Академії медичних наук України» (1993 – 2011); член 
редакційних колегій низки наукових журналів України 
та зарубіжних країн; лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2001); Герой України (2000); ав-
тор біля 600 наукових публікацій, зокрема 55 моноґра-
фій, підручників та посібників, 19 винаходів; головні на-

прямки наукової діяльності – розробка функціональних 
мето дів діаґностики та хірурґічне лікування уролоґічних 
за хворювань; розроблено оригінальну методику опера-
ції при аденоматозній гіперплазії передміхурової залози, 
запропонований спеціальний інструментарій; вперше в 
країні широко впроваджено радикальну операцію з при-
воду раку передміхурової залози; розроблена класифіка-
ція передпухлинних станів і раку передміхурової залози 
і сечового міхура та алгоритм діаґностики аденоматоз-
ної гіперплазії, передраку і раку передміхурової залози з 
впровадженням імуногістохімічного моніторинґу; опи-
сана нова нозолоґічна одиниця «Радіаційна склеротична 
проліферативна атипова нефропатія»; О.Ф. Возіанов є 
організатором першої в Україні лабораторії термодіаг-
ностики та першого відділення екстракорпорального 
дроблення каменів нирок; першим в Україні впровадив 
методи ендоуролоґії; науковий консультант та керівник 
13 докторських і 34 кандидатських дисертацій; основні 
наукові праці О.Ф. Возіанова: «Радиоизотопные методы 
диагностики в детской уролоґии» (1972); «Хирургия ре-
цидивирующего нефролитиаза» (у співавторстві, 1984); 
«Основы практической уролоґии детского возраста» (у 
співавторстві, 1984); «Функциональные методы диагнос-
тики в детской уронефролоґии» (у співаторстві, 1985); 
«Атлас урологических заболеваний» (у свищей) (1990); 
«Герминативные опухоли яичка» (1991); «Болезни мо-
чевого пузыря у детей» (1992); «Уролоґия» – підручник 
для медичних вузів (у співавторстві, 1993); «Передрак 
та ранні форми раку сечового міхура» (у співавторстві, 
1994); «Клінічна сексолоґія і андролоґія» (у співавтор-
стві, 1996); «Сексолоґия и андролоґия» (у співавторстві, 
1997); «Цитокины: биолоґические и противоопухолевые 
свойства» (у співавторстві, 1998); «Эндокринная тера-
пия рака» (1999); «Вроджені вади сечових шляхів у дітей» 
(2000); «Межфазная тензиометрия и реометрия биолоґи-
ческих жидкостей в терапевтической практике» (2000); 
«Атлас – посібник з урології у 3-х томах» (2001); «Health 
effect of Chernobyl accident» (2003); «Проблема аденомы 
простаты – гиперплазии предстательной железы» (2004); 
«Radionuclide and Multiple Bone Metastases in Patients with 
Prostate Cancer» (2005).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 111 – 113. 
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 76–77.2. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 158.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 4. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 22–23.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-5. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 31.
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Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-6. 
давничий Центр, 2002. – С. 88.

ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович (нар. 18.10.1960 р.) 
– директор і завідувач відділу рентґен-ендоуролоґії та лі-
потрипсії Інституту уролоґії НАМН України; професор 
кафедри уролоґії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П. Л. Шупика; доктор медичних 
наук (1994); професор (2000); член-кор. НАМН України 
(2007); член Наукової ради НАМН України з клінічної 
медицини; головний спеціаліст-координатор з уроло-
ґічної служби (2011); член Асоціації уролоґів України та 
м. Києва; член Європейської Асоціації уролоґів та Між-
народного уролоґічного товариства; член спеціалізова-
ної вченої ради Інституту уролоґії НАМН України; член 
редакційних колегій низки фахових медичних журналів; 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2010); лауреат премії АМН України (2004); автор понад 
250 наукових публікацій, зокрема 31 моноґрафій, під-
ручників, посібників та довідників, 35 патентів; основні 
напрямки наукових досліджень – онкоуролоґія, ліку-
вання та діаґностика захворювань нирок, сечокам’яної 
хвороби; обґрунтовано та впроваджено метод фотоди-
намічної діаґностики раку сечового міхура, нові форми 
та методи лікування і діаґностики захворювань нирок, 
сечокам’яної хвороби, черезшкірну пункцію кист ни-
рок, перкутанну нефротомію; розробив галузевий стан-
дарт «Протокол ведення хворих. Киста нирки набута»; 
науковий консультант та керівник 5 докторських і 23 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Клінічна сек-
сологія та андрологія» (1996); «Справочник по онколо-
гии» (2000); «Урологія» (2002); «Передміхурова залоза та 
її доброякісна гіперплазія» (2004); «Клінічна фізіологія 
нирок: навчальне видання» (2004); «Рак передміхурової 
залози» (2004); «Трансуретральна резекція передміхуро-
вої залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії» (2005); 
«Урологічна симптоматика» (2005); «Урологія: підручник» 
(2005); «Клініко-фізіологічні основи реабілітації пацієн-
тів після аллотрансплантації нирки» (2006); «Перкутанна 
нефролітотрипсія в лікуванні коралоподібного нейролі-
тіазу» (2006); «Трансуретральна резекція в лікуванні пух-
лин сечового міхура» (2007); «Синдром гострої ниркової 
недостатності у новонароджених» (2008); «Уретеролітіаз 
(урологічні аспекти)» (2007); «Невідкладна урологія: під-
ручник» (2009); «Урология: учебник» (2009); «Інфекції в 
урології: навчальний посібник» (2009); «Сучасні можли-
вості лікування ДГПЗ» (2009); «Синдромы нарушения 
функций мочевой системы при опухолях спинного мозга 
и позвоночника» (2011); «Сучасні методи діагностики та 
лікування ДГПЗ» (2010); «Рак нирки» (2011); «Рак перед-
міхурової залози» (2011); «Урологія: підручник» (2011).

 ВОЗІАНОВА жанна Іванівна (нар. 06.02.1937) – інфек-
ціоніст; народилася в родині офіцера-прикордонника на 
прикордонній заставі на кордоні з Афганістаном; медичну 
освіту здобула в Київському медичному інституті (1960); 

від 1960 до 1962 р. – лікар-ординатор Білоцерківської ін-
фекційної лікарні на Київщині; у 1962–1966 рр. – лікар-
терапевт військового шпиталю в м. Северо-Двінськ Архан-
гельської області; від 1966 до 1968 р. – лікар-інфекціоніст 
408 військового шпиталю в м. Києві; від 1968 до 1971 р. на-
вчалася в клінічний ординатурі та аспірантурі на кафедрі 
інфекційних хвороб Київського медичного інституту імені 
акад. О.О. Богомольця; у 1971 р. захистила кандидатську 
дисертацію; від 1971 р. – послідовно асистент та доцент 
кафедри інфекційних хвороб; у 1988 р. захистила доктор-
ську дисертацію на тему «Ураження підшлункової залози 
при вірусних гепатитах А і В (клініка, діагностика, лікуван-
ня)»; з 1989 р. професор, завідувач кафедри інфекційних 
захворювань Київського медичного інституту імені акад. 
О.О. Богомольця (нині – Національний медичний універ-
ситет імені О.О. Богомольця); академік НАМН України 
(2002); член Наукової ради НАМН України з теоретичної 
та профілактичної медицини; член вченої медичної ради 
МОЗ України; головний редактор журналу «Сучасні ін-
фекціі»; член редакційних колегій ряду наукових профіль-
них журналів; заслужений діяч науки і техніки України 
(1997); заслужений лікар України (2001); автор понад 300 
наукових публікацій, зокрема трьохтомного підручника та 
6 авторських свідоцтв; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення вірусного гепатиту, поєднаної патолоґії 
органів гепатопанкреатодеоденальної системи, паразитар-
них хвороб, менінгококової інфекції, розробка питань ди-
ференційної діагностики інфекційних хвороб; розроблені 
принципи індивідуального підходу до лікування інфекцій-
них хворих з урахуванням фонової патолоґії, мінімального 
застосування лікарських препаратів та чіткої аргументації 
при їх призначенні; вивчені причини та механізми уражен-
ня органів черевної порожнини при вірусних гепатитах, 
що дозволило обґрунтувати принципи етапного лікуван-
ня хворих на вірусний гепатит, з’ясувати патогенетичний 
взаємозв’язок між особливостями перебігу гострих вірус-
них гепатитів і розвитком хронічних гепатитів; досліджені 
механізми ураження міокарду, центральної нервової систе-
ми, нирок та інших органів у різні стадії перебігу дифтерії 
та розроблено нові підходи лікування; зроблено значний 
внесок у вивчення особливостей перебігу менінгітів різної 
етіолоґії, гострих респіраторних вірусних інфекцій; лікар-
ське кредо Ж.І. Возіанової – «Лікування не повинно бути 
небезпечнішим, ніж сама хвороба»; широко відомий на-
вчальний посібник «Інфекційні і паразитарні хвороби. В 
3-х томах» (2000–2003); науковий консультант та керівник 
5 докторських і 14 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Теоретичні принципи комп’ютерної діагностики го-
стрих вірусних гепатитів» (1998); «Некоторые особенности 
состояния иммунитета больных вирусными гепатитами В 
+ С, употребляющих наркотики» (1999); «Ранняя диагнос-
тика дифтерийных полинейропатий» (1999); «Інфекційні 
та паразитарні хвороби» (2000, 2001, 2003). 

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 23.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 31–32.

ВОйНО-ЯСЕНЕЦьКИй Валентин Валентино-
вич (1913–1992) – офтальмопатоморфолоґ; народився 
в м. Переяславі-Заліському у родині видатного хірур-
га та церковного діяча Валентина Феліксовича Войно-
Ясенецького, канонізованого церквою в 1995 р., як Свя-
тий Лука; робота в галузі медицини почалась з 17-літнього 
віку, коли після закінчення студії «Асоціації художників 
Революційних Республік», будучи завідувачем майстер-
ні наочних посібників, він оформив таблицями багато 
кафедр Самаркандського та Душанбинського медичних 
інститутів; медичну освіту здобув у Ташкентському ме-
дичному інституті (1935–1940); працював у Ташкенті на 
посаді судово-медичного гістолоґа та одночасно патолоґо-
анатома у двох лікарнях; під час війни – судово-медичний 
експерт і патолоґоанатом та викладач у фельдшерській 
школі; пізніше працював на посадах офтальмолоґа і 
рентгенолоґа в містах Намангані і Ургенчі; у 1946 р., за 
запрошенням В. П. Філатова, переїхав до Одеси, де в ін-
ституті очних хвороб і тканинної терапії організував па-
томорфолоґічну лабораторію; у 1950 р. захистив канди-
датську дисертацію «Гистоморфологические наблюдения 
над роговицей изолированных глаз, сохранившихся при 
пониженной температуре», а у 1961 р. – докторську дисер-
тацію «Тканевая несовместимость при пересадке роговой 
оболочки»; професор (1967); основні напрямки наукової 
діяльності: вивчення процесів, які відбуваються в ізольо-
ваних органах людини і тварин при збереженні цих тка-
нин в умовах зниженої температури або слабкого розчину 
формаліну; вивчення процесів приживлення рогівкового 
трансплантату та шкіри; вивчення тканної несумісності 
та консервації тканин; реґенерація рогівкової оболонки 
та патологія більм; біологічні закономірності заживлення 
ран ока, а також особливості його ембріоґенезу; фізіоло-
гічна, репаративна та субститутивна реґенерація рогівки, 
роль нервового фактору при її дистрофічних і репаратив-
них процесах, стійких помутніннях рогівкової оболонки; 
патолоґічна анатомія пухлин органу зору; була сформу-
льована оригінальна гіпотеза про нейроектодермальну 
природу тканин судинного тракту, рогівки та криштали-
ка; розроблений метод інтерламінарної кератопластики; 
основні наукові праці: «Тканевая несовместимость и пути 
ее преодоления (по ма  териалам экспериментальной кера-
топластики» (1965); «Основы пересадки роговой оболоч-
ки» (1971, у співавторстві з Н.О. Пуч ківською); «Разраста-
ние и изменчивость тканей глаза при его заболеваниях и 
травмах» (1979); «Опухоли глаза, его придатков и орбиты» 
(1978); розділ «Патологическая анатомия опухолей органа 
зрения»; «Атлас глазных болезней» (1981, у співавторстві); 

«Вторичные дистрофические и структурные изменения в 
переднем отделе глаза» (1985, у співавторстві з Н.О. Пуч-
ківською); науковий керівник та консультант 15 канди-
датських та 5 докторських дисертацій; засновник і творець 
української школи офтальмопатоморфолоґів.

ВОйНО-ЯСЕНЕЦьКИй Валентин Феліксович 
(27.04.1877–11.06.1961) – народився в м. Керч у родині 
аптекаря; у 1896 р. закінчив Київську гімназію та одно-
часно художнє училище; вступив на юридичний факуль-
тет Київського університету; через рік перевівся на ме-
дичний факультет, який закінчив у 1903 р.; у січні 1904 р. з 
Київським лазаретом Червоного Хреста направляється на 
фронт російсько-японської війни; працював завідувачем 
хірурґічним бараком; з січня 1905 р. – земський лікар в 
Ардатівському повіті Симбірської губернії, потім Фатеж-
ському повіті Курської губернії та в м. Фатежі; з 1910 до 
1916 р. – очолював лікарню в Переяславлі-Заліському; 
у 1915 р. в Київському університеті складає докторські 
екзамени; у 1916 р. захистив докторську дисертацію «Ре-
гионарная анестезия»; Варшавським університетом дис-
ертація удостоєна премії імені Хайнацького; з 1917 р. 
– головний лікар і хірурґ лікарні в Ташкенті, з 1920 р. – 
професор топографічної анатомії та оперативної хірурґії 
Ташкентського університету; з 1941 до 1944 р. працював 
у Красноярську в шпиталі для тяжкопоранених; з 1944 р. 
працює консультантом евакогоспіталів у Тамбові; у 1946 р. 
залишив практичну хірурґічну діяльність; у подальшому 
В.Ф. Войно-Ясенецький на керівних посадах (єпископ, 
архієпископ) Російської православної церкви; Лауреат 
Державної (Сталінської) премії I ступеня; протягом май-
же чверті сторіччя В.Ф. Войно-Ясенецький вивчав питан-
ня гнійної хірурґії; ним розроблена реґіонарна анестезія 
при операціях; запропонована методика знеболювання 
шляхом ін’єкції етилового спирту в стовбури ураженого 
трійчастого нерва і в гасерів вузол; розроблена техніка за-
шивання міхурово-піхвових і міхурово-маткових нориць, 
рекомендований спосіб перев’язки селезінкової артерії 
при спленектомії, методика операцій при защемлених 
грижах; основні праці: «Очерки гнойной хирургии» (1934) 
і «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов» (1944), які стали класичними.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 5. – С. 988 – 989.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – С. 388.
 Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий // Вестник хи-3. 
рургии. – 1963. – № 3. – С. 2.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (к 100-летию со 4. 
дня рождения) // Хирургия. – 1977. – № 12. – С. 117 – 
119.
Околов В.Л. В.Ф. Войно-Ясенецкий (к 10-летию со дня 5. 
смерти) // Клиническая хирургия. – 1971. – № 7. – С. 87.
Поляков В.С. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (к 6. 
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80-летию со дня рождения) // Хирургия. – 1957. – № 8. 
– С. 127.

ВОйтЕНКО Анатолій Михайлович (нар. 22.07.1935 р.) 
– народився в с. Троїцьке Одеської області; медичну 
освіту здобув в Одеському медичному інституті (1959); у 
1959–1960 рр. працював епідеміолоґом Алупкінської са-
непідстанції; від 1961 до 1975 р. – завідувач відділу Чорно-
морської басейнової санепідстанції; від 1975 до 1978 р. – 
завідувач Одеської лабораторії судової гігієни НДІ гіґієни 
водного транспорту МОЗ СРСР; у 1988 р. захистив док-
торську дисертацію; у 1978–1988 рр. – директор філії НДІ 
гіґієни водного транспорту; з 1988 р. – директор Всесоюз-
ного НДІ гігієни водного транспорту; від 1991 до 2005 р. 
– директор Українського НДІ медицини транспорту МОЗ 
України; професор (1991); керівник гіґієнічної частини на-
ціональної програми з врятування Чорного та Азовського 
морів від забруднення; академік Української еколоґічної 
АН (1993); автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 
15 монографій, 14 винаходів і патентів; основні напрямки 
наукової діяльності – гіґієна та фізіолоґія адаптації люди-
ни до умов Світового Океану; розробка теоретичних та 
практичних питань гіґієни транспорту, у тому числі гіґієни 
водопостачання і водовідведення; гіґієна праці, охорона 
довкілля, фізіолого-гіґієнічна класифікація та регламен-
тація умов життя на морських суднах; вирішення різних 
еколого-гігієнічних проблем Одеси та Одеської області; 
науковий консультант та керівник 5 докторських і 14 кан-
дидатських дисертацій.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 77–78.1. 

ВОйЦЕХІВСьКИй Осип Павлович (1793–17.11.1850) 
– лікар, синолоґ; народився в с. Іванівці, тепер Уман-
ського району на Черкащині; медичну освіту здобув у 
Медико-хірурґічній академії в Петербурзі (1819); у 1819–
1832 рр. працював лікарем у Китаї; самовіддано боров-
ся з епідеміями холери та інших хвороб; 23.11.1829 р. у 
Пекіні О.П. Войцехівському було споруджено прижит-
тєвий пам’ятник; після повернення з Китаю обраний 
професором першої в Росії кафедри китайського і мань-
чжурського письменства в Казанському університеті.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 551.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 
2. – С. 304.

ВОЛКОВИч Микола Маркіянович (28.11.1858– 
11.07.1928) – хірурґ; народився в м. Городні на Черні-
гівщині; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Київського університету (1882); від 1882 до 1885 р. працю-
вав штатним ординатором госпітальної хірурґічної кліні-
ки; у 1886 р. після закінчення ординатури був зачислений 

стипендіатом для підготовки до професорського звання; 
з 1886 р. одночасно працював прозектором на кафедрі фі-
зіолоґії; у 1889 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Риносклерома с клинической и бактериологической 
сто рон»; у 1893 р. почав читати студентам курс лекцій з 
десмургії з вченням про переломи та вивихи, діагностику 
хірурґічних хвороб та курс лекцій хвороб вуха, горла і носа; 
одночасно, з 1893 до 1903 р. – зав. хірурґічним відділенням 
Олександрівської лікарні в Києві; з 1903 р. – завідувач ка-
федри госпітальної хірурґічної клініки Київського універ-
ситету, у 1911 р. був переведений на кафедру факультетської 
хірурґічної клініки, якою завідував до 1922 р.; під час Пер-
шої світової війни очолював університетський шпиталь, 
який був сформований із університетських клінік при його 
активній участі; з 1923 р. – зав. науково-дослідницької ка-
федри медицини при Київському відділенні Головнауки; 
академік АН УРСР (1928); у 1908 р. був обраний головою 
VIII з’їзду російських хірурґів; у 1908 р. заснував Київське 
наукове хірурґічне товариство; у 1914 р. отримав звання 
заслуженого професора Київського університету; наукові 
праці присвячені вивченню апендициту, жовчнокам’яної 
хвороби, зобу, склероми, раку гортані, травматичних по-
шкоджень кісток та суглобів; М.М. Волкович одним з пер-
ших в Україні почав робити склад ні оперативні втручання 
в черевній порожнині, значний внесок М.М. Волковича в 
розробку питань клініки, діагностики та лікування апен-
дициту; ним описані деякі симтоми цього захворювання, 
які носять його ім’я, зокрема симптом атрофії м’язів правої 
половини живота та симптом гострого виникнення болю 
в епіґастральній ділянці; запропонований розріз черевної 
стінки при апендектомії; перший у Києві почав викону-
вати операції на жовчних протоках при жовчнокам’яній 
хворобі; виконав першу в Російській імперії екстипацію 
гортані при раку; одним із перших у вітчизняній хірургії 
виконав струмектомію при базедовій хворобі та радикаль-
ну операцію на легенях; у 1903 р. першим в Російській 
імперії оперував хворого з опіком шлунка та стравоходу; 
запропонував спеціальні прилади для лікування перело-
мів кісток, розробив метод видалення колінного суглоба; 
М.М. Волковичу належить заслуга становлення оторино-
ларинголоґії в Україні – він об’єднав отиатрію та ларин-
голоґію в єдину науку; розроблені оригінальні методики 
пластичних операцій, зокрема відновлення носа із шкіри 
пальця, метод пластики та зашивання ран при операціях на 
лобних пазухах; роботи М.М. Вол ковича з лікування сте-
нозів гортані шляхом інтубації, ларингофіссури та ларин-
гектомії на кілька років випередили подібні повідомлення 
в Західній Європі; запропоновані кістково-пластичні опе-
рації при туберкульозі кісток ступні та колінного суглоба, 
пластичне закриття пузирно-піхвових нориць; одним із 
перших почав розробляти хірургію хребта та торакальну 
хірургію; відомі транспортні шини Волковича, які засто-
совувалися як у Першій, так і в Другій світових війнах; 
М.М. Волковичу належить пріоритет відкриття та вивчен-
ня збудника риносклероми, який у літературі відомий як 
«паличка Волковича»; його моно графії «Риносклерома с 
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клинической, патолоґоанатомической и бактериолоґи-
ческой сторон» (1888), «Аппендицит, желчекаменная бо-
лезнь и туберкулезный перитонит» (1926), «Повреждения 
костей и суставов» (1928) тривалий час зберігали своє зна-
чення для практичної медицини. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 5. – С. 996 – 997.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 391 – 392.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – 167.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 4. 
Молоде життя, 1955. – С. 310.
Кримов О.П., М.М. Волкович. – К.: Держмедвидав, 1947. 5. 
– 28 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведущих кафедрами и профессоров Киевского ме-
дицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. 
– С. 23.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 31–32.
Николай Маркиянович Волкович, 1858 – 1928 // Вестник 8. 
хирургии. – 1972. – № 3. – С. 2.
Новицкий С.Т. Николай Маркиянович Волкович ( его 9. 
жизнь, деятельность и значение в хирургии) // Вестник 
хирургии. – 1954. – Том 74. – № 2. – С. 76.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 10. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С.123.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: 11. 
Здоров’я, 1966. – С. 87 – 88.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 12. 
– С. 310. 
Хохоля В.П. Николай Маркианович Волкович: (К 125-13. 
летию со дня рождения) // Клиническая хирургия. – 1983. 
– № 12. – С. 55–56.

 
ВОЛОДИМИРСьКИй Адріан Володимирович 

(16.04.1875–18.01.1936) – дефектолоґ; народився в м. Ли-
повці на Вінниччині в сім’ї лікаря; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Київського університету; 
професор; одним з перших почав експериментальне ви-
вчення психіки аномальних дітей; зробив вагомий вне-
кок в організацію в Україні спеціальних шкіл.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 2. – С. 565.

ВОЛОСОВЕЦь Олександр Петрович (нар. 26.09.1961 р.) 
– народився в м. Львові; медичну освіту здобув (з відзна-
кою) на педіатричному факультеті Київського медично-
го інституту (1978–1984); від 1984 до 1986 р. навчався в 

клінічній ординатурі за фахом «педіатрія» на кафедрі 
дитячих хвороб № 2; у 1986–1987 рр. працював на по-
саді старшого лаборанта цієї ж кафедри; пройшов піс-
лядипломну підготовку в медичній школі Університету 
Пенсильванія та дитячій лікарні м. Філадельфія (США); 
у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Оценка со-
кратительной способности миокарда по данным уль-
тразвуковой допплеркардиографии»; у 1987–1992 рр. 
асистент, а від 1993 до 1997 р. – доцент кафедри госпі-
тальної педіатрії Українського державного медичного 
університету; з 1997 р. – завідувач кафедри педіатрії № 2 
Національного медичного університету імені О.О. Бого-
мольця; у 1998 р. захистив докторську дисертацію «Стан 
серцево-судинної системи у дітей із зон екологічного не-
благополуччя (клініко-експериментальне дослідження)»; 
начальник Управління освіти та науки МОЗ України (від 
2002 р.); доктор медичних наук (1998); професор (2000); 
член-кор. НАМН України (2010); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; вчений секретар 
Ради НАМН України з координації наукових досліджень 
з вищими навчальними медичними закладами; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«дитяча кардіоревматологія»; голова Комісії МОЗ Укра-
їни з оцінки якості освіти (з 2002 р.); заступник голо-
ви Експертної ради з медицини та фармації Державної 
акредитаційної комісії України (від 2003 р.); заступник 
голови Вченої медичної ради МОЗ України (з 2007 р.); 
заступник голови Науково-методичної комісії з медици-
ни МОН України (з 2005 р.); заступник голови Коорди-
наційної ради з післядипломної освіти МОЗ України (з 
2004 р.); член правління Асоціації педіатрів України; член 
Наукової ради з клінічної медицини при НАМН України 
(з 2010 р.); член Державної комісії з питань Державно-
го реєстру наукових установ, яким надається підтримка 
держави; заступник головного редактора журналів «Су-
часна педіатрія», «Здоров’я дитини», «Медична освіта» та 
«Проблеми медичної освіти та науки»; заслужений діяч 
науки і техніки України (2009); автор понад 650 науко-
вих публікацій, зокрема 9 моноґрафій, 6 підручників, 42 
навчальних посібників та 20 методичних рекомендацій; 
основні напрямки наукових досліджень – дитяча кардіо-
ревматологія та алергологія, проблеми екологічної педіа-
трії, ультразвукова діаґностика в педіатрії та неонатолоґії, 
організація охорони здоров’я; науковий консультант та 
керівник 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

 
ВОЛОшИН Петро Власович (нар. 13.01.1928 р.) – не-

вролоґ; народився в с. Любарці на Київщині; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Харківського 
медичного інституту (1959); у 1962–1966 рр. – асистент, від 
1966 до 1972 р. – доцент кафедри нервових хвороб Харків-
ського державного медичного інституту; у 1972 р. захис-
тив докторську дисертацію «Про нейрогенні структурно-
функціональні системні механізми патогенезу опікової 
хвороби»; професор (1973); з 1973 р. – завідувач кафедри 
нервових хвороб та декан лікувального факультету Черні-
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вецького медичного інституту; у 1974–1977 рр. – прорек-
тор з наукової роботи цього ж інституту; з 1977 р. – ди-
ректор Українського НДІ клінічної та експериментальної 
невролоґії і психіатрії (з 2000 р. – Інститут невролоґії, 
психіатрії і нарколоґії НАМН України); з 1979 р. – також 
завідувач кафедри Харківського інституту удосконален-
ня лікарів (тепер – Харківська медична академія після-
дипломної освіти); член Наукової ради НАМН України 
з клінічної медицини; головний редактор «Українського 
вісника психоневолоґії», голова Науково-практичного 
товариства невролоґів, психіатрів і нарколоґів України, 
член правління Європейської асоціації невролоґів, голо-
ва проблемної комісії «Невролоґія» МОЗ та АМН Укра-
їни; перший заступник голови Харківського медичного 
товариства; голова спеціалізованої вченої ради з захисту 
докторських дисертацій з невролоґії, психіатрії та нар-
колоґії; член редакційних рад низки фахових журналів; 
заслужений діяч науки УРСР (1986); академік АН вищої 
школи України (1993); член Американської академії ме-
дицини і психіатрії (1994) та Нью-Йоркської АН (1995); 
лауреат Державної премії України (1993); автор понад 
500 наукових публікацій, зокрема 12 моноґрафій та по-
сібників, 18 авторських свідоцтв та патентів; основні на-
прямки наукової діяльності – вивчення невролоґії і пси-
хопатолоґії черепно-мозкової травми, наслідків впливу 
малих доз іонізуючої радіації на нервову систему, теоре-
тичних та прикладних аспектів біоадаптивного реґулю-
вання при психоневролоґічних захворюваннях, питання 
вертеброневролоґії, психічних порушень, алкоголізму та 
наркоманії; засновник нового напрямку в невролоґії – 
невропатолоґія опікової хвороби; науковий консультант 
та керівник 20 докторських і понад 60 кандидатських дис-
ертацій; основні праці: «Патология нервной системы при 
ожоговой болезни» (1982); «Хочу быть здоровым» (1991); 
«Неотложная помощь в клинике нервных болезней» 
(1987); «Функциональное состояние нейроэндокринной 
системы больных с гипертонической энцефалопатией» 
(1990); «Циркадианные ритмы, гормональный гомеос-
таз, церебральная сосудистая патология» (1991); «Лече-
ние сосудистых заболеваний головного и спинного моз-
га» (1991, 1999, 2005); «Нейробиология патологических 
влечений: алкоголизма, токсико- и наркоманий» (1993); 
«Цереброваскулярные нарушения у ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС» (1997); «Кри-
терії діагностики і лікування психічних розладів та розла-
дів поведінки» (посібник, 2000); «Критерії діагностики та 
принципи лікування розладів психіки і поведінки у дітей 
і підлітків» (посібник, 2001); «Наркотики: особлива не-
безпека» (2002); «Лекарственные средства в неврологии, 
психиатрии и наркологии» (посібник, 2005).

Література:
Імена України. Біографічний щорічник. – К.: Фенікс, 1. 
1999. – С. 79–80.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 166.

 

ВОЛчЕНЕЦьКИй Денис Васильович (1751–1811) 
– народився в с. Гоголеві Київської губернії в родині 
священика; навчався в Києво-Могилянській академії, 
медико-хірурґічній школі при Московському госпіталі 
(1770–1772), медико-хірурґічній школі при Петербурзь-
кому адміралтейському госпіталі; з 1776 р. – лікар пер-
шого Єлисаветградського батальйону; у 1777 р. – органі-
зував Єлисаветградський гарнізонний госпіталь та став 
його першим директором, у подальшому – це навчальна 
база першої медичної школи в Україні; з 1783 р. – лікар 
Київського козачого полку; з 1793 р. очолював Богояв-
ленський госпіталь; з 1795 р. – головний хірурґ Єлиса-
ветградського госпіталю та професор хірурґії Єлисавет-
градської медико-хірурґічної школи; з 1798 р. працював 
у Київській управі; з 1802 р. і до кінця життя – інспектор 
Ярославської лікарської управи; Д.В. Волченецький є 
автором праць про отруєння ріжками, що призводить 
до розвитку гангрени нижніх кінцівок; одним із перших 
розробив показання до ампутації при цьому захворю-
ванні та техніку хірурґічної операції.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 49.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 35.
Маковоз А.А. Д.В. Волченецкий – выдающийся врач Рос-3. 
сии // Фельдшер и акушерка. – 1983. – № 4. – С. 57 – 58.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

 
ВОЛЯН Василь (1822–1899) – народився на Букови-

ні; у 1866 р. за його ініціативою організовано крайовий 
шпиталь в Чернівцях, директором якого був упродовж 
1866–1899 рр.; у 1890 р. був послом до буковинського 
сейму та віденського парламенту; своє майно залишив 
за заповітом чернівецьким ремісникам.

Література:
Пундій П. Волян Василь // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чикаго 1994. – Книга 1. – С. 51.

ВОЛЯНСьКИй Юрій Леонідович (нар. 12.02.1940 р.) 
– народився в с. Ново-Григорівці Арбузинського ра-
йону Миколаївської області; медичну освіту здобув на 
санітарно-гіґієнічному факультеті Одеського медичного 
інституту імені М.І. Пирогова (1963); з 1963 до 1968 р. 
працював на посаді заступника головного лікаря Герца-
євської районної лікарні (м. Герца, Чернівецької обл.); у 
1968–1971 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі мікро-
біолоґії Чернівецького медичного інституту; у 1971 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Деякі аспекти епідемі-
ології і профілактики стафілококової інфекції»; з 1971 р. 
– асистент, від 1973 до 1976 р. – доцент, а у 1976–1977 рр. 
– виконувач обов’язки завідувача кафедри мікробіолоґії 
Чернівецького медичного інституту; з 1977 до 1983 р. – 
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завідувач кафедри мікробіолоґії Новокузнецького інсти-
туту удосконалення лікарів; у 1981 р. захистив докторську 
дисертацію «Протимікробна активність нових азот- і фос-
форвміщуючих органічних сполук, фенолів і фероценів»; 
професор (1982); з 1983 р. – директор Харківського НДІ 
мікробіолоґії, вакцин та сироваток імені І. І. Мечнико-
ва (тепер – Інститут мікробіолоґії та імунолоґії імені І.І. 
Мечникова НАМН України); завідувач кафедри клінічної 
імунолоґії і мікробіолоґії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти; член Наукової ради НАМН Укра-
їни з теоретичної та профілактичної медицини; голова 
Харківського наукового товариства мікробіолоґів та епіде-
міолоґів; голова Харківської філії Українського науково-
го товариства епідеміолоґів, мікробіолоґів і паразитолоґів 
імені К.Д. Заболотного та Харківської філії Українського 
мікробіолоґічного товариства; головний редактор жур-
налу «Анали Мечниківського Інституту»; член редакцій-
них колегій низки фахових журналів; академік АН Вищої 
школи України; академік Екологічної академії України; 
Заслужений діяч науки і техніки України (1992); автор 
понад 400 наукових публікацій, зокрема 24 моноґрафій, 
86 авторських свідоцтв, 23 методичних рекомендацій, 16 
лікарських та профілактичних препаратів, прийнятих до 
промислового виробництва; розробник концепції сис-
темного аналізу, порівняння та прогнозування медичних 
та соціальних наслідків ядерних катастроф на основі все-
бічного оцінювання та узагальнення матеріалів на Семи-
палатинському і Новоземельному полігонах, надзвичай-
них ситуацій на виробництві «Маяк» (Південний Урал), 
аварії на Чорнобильській АЕС; вивчав питання меха-
нізмів, етапності, послідовності та тривалості негатив-
них ефектів ядерного ураження на окремих територіях, 
співвідношення стохастичних і нестохатичних явищ у їх 
поєднанні; обґрунтував домінантну роль нейроімуноен-
докринної регуляції в патології на фоні дії екстремальних 
чинників надзвичайних ядерних ситуацій; дослідив ме-
ханізми взаємодії вірусу імунодефіциту людини з рецеп-
торним апаратом клітин-мішеней, розкрив особливості 
імунного статусу при СНІДі, означив роль автоімунних 
процесів у розвитку цього захворювання; зробив ваго-
мий внесок у розроблення та втілення протиепідемічних 
і санітарно-обмежуючих заходів щодо недопущення роз-
повсюдження в Україні особливо небезпечних інфекцій 
та ліквідації наслідків аварії на Диканівських очисних 
спорудах; автор 16 лікарських та профілактичних препа-
ратів, прийнятих до промислового виробництва в Україні 
та за кордоном; автор численних розробок нових ліків, 
способів їх отримання та методів діагностики захворю-
вань; науковий консультант та керівник 10 докторських 
і 34 кандидатських дисертацій; основні праці: «Принцип 
оптимальности болезни» (1992); «ВИЧ-инфекции (факты 
и гипотезы)» (1993); «Медико-социальные последствия 
ядерных катастроф» (1997); «Аллергология и экология» 
(1994); «Современные аспекты этиологии, патогенеза и 
лечения пиодермий» (1999); «Вирусные гепатиты и ВИЧ-
инфекции (эпидемиологические и иммунопатологичес-

кие параллели)» (1997); «Механизмы саморегуляции в 
микробиоценозах и новые аспекты профилактики ме-
нингококковой инфекции» (1999); «Нестабильность ге-
нома и эпигенетическое наследование эукариот» (2007); 
«Застосування вуглекислого екстракту хмелю як активної 
субстанції у фармацевтичних композиціях з протимі-
кробною дією: Патент України» (2009).

ВОРОбйОВ Анатолій Маркович [17(30).11.1900 – 
26.10.1955] – фізіолоґ; народився в с. Митрофанівці Фе-
одосійського району Кримської обл. в родині службовця; 
медичну освіту здобув у Харківському медичному інститу-
ті (1926); у 1926–1928 рр. навчався в аспірантурі на кафе-
дрі фізіолоґії 1-го Харківського медичного інституту; від 
1928 р. працював на цій же кафедрі на посадах асистента 
(1929–1934), доцента (1934–1938); з 1938 до 1941 р. – за-
відувач кафедри фізіології Харківського стоматолоґічно-
го інституту; у 1940 р. захистив докторську дисертацію 
«Роль симпатической нервной системы и пилорической 
части желудка в регуляции секреторной деятельности 
фундальных желез»; від 1941 до 1944 р. – старший науко-
вий працівник Інституту фізіології АН Грузинської РСР; 
у 1945 р – завідувач кафедри фізіології Харківського фар-
мацевтичного інституту; з 1945 р. працював у Львівському 
ме дичному інституті на посадах завідувача кафедри фізіо-
лоґії (1945–1951), декана лікувального факультету (1945–
1950); від 1952 до 1955 р. – директор Інституту фізіолоґії 
АН УРСР; професор (1940); член-кор. АН УРСР (1951); 
автор біля 60 наукових публікацій; основні напрямки на-
укової діяльності – фізіолоґія травлення і вивчення вищої 
нервової діяльності тварин, нейрогуморальна реґуляція 
фізіолоґічних та патолоґічних процесів, електроенцефа-
лоґрафія; основні праці: «К вопросу о физиологической 
активности продуктов, образующихся при утоплении 
мышц холоднокровных» (1929); «Нарушение стереотипа 
и его влияние на величину условных рефлексов» (1932); 
«Процессы индукции при внешнем торможении» (1932); 
«Возрастные особенности выхода желчи в кишку» (1939); 
«Кишечная фаза желудочной секреции» (1949).
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ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 12.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 3. 
2. – С. 331.
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицин-4. 
ского института. – Львов, 1959. – С. 142–143.

 
ВОРОбйОВ Володимир Петрович [15(27).07.1876 

–31.10.1937) – анатом; народився в м. Одесі; закінчив 
медичний факультет Харківського університету (1903); з 
1910 р. – зав. кафедрою анатомії Харківського жіночого 
медичного інституту; з 1917 р. – зав. кафедрою анатомії 
Харківського університету; був науковим керів ником 
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Українського інституту експериментальної медицини і 
відділу морфолоґії цього інституту; заслужений профе-
сор (1924); академік АН УРСР (1934); В.П. Воробйов є 
одним із творців функціонально-динамічного напряму 
в анатомії; його праці присвячені вивченню іннервації 
серця, шлунка та інших органів; створив новий метод ви-
вчення анатоміч них об’єктів – макро- та мікроскопічне 
глибинне дослі д ження, що дозволяє досконально вивча-
ти будову певних ділянок цілоґо організму; запропону-
вав метод бальзамування цілого тіла; разом із співробіт-
никами склав п’ятитомний «Атлас анатомії людини»; у 
1924 р. В.П. Воробйов та Б.І. Збарський здійснили баль-
замування тіла В.І. Леніна; у 1932 р. організував у Хар-
кові єдиний у світі Музей становлення людини; основні 
праці: «Иннервация сухожилий у человека» (1908); «О 
нервах желудка у собак» (1908); «Анатомия человека, т. 1» 
(1932); «Атлас анатомии человека, т. 1–5» (у співавтор-
стві з Синельниковим); «Избранные труды» (1958).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 5. – С. 1034 – 1035. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 405 – 406.
Воробйов Володимир Петрович. В кн.: Історія Академії 3. 
наук Української РСР. – К., 1967. – Кн. 2.
Енциклопедія українознавства. – Париж-Нью-Йорк: Мо-4. 
лоде життя, 1955. – С. 317.
Кульчицький К.І., Бобін В.В., Бурих М.П. В.П. Воробйов. 5. 
– К., 1976. 
Куприянов В.В. В.П. Воробъев. – М., 1969.6. 
Новоминский А.Н., Попов В.Н. Владимир Петрович 7. 
Воробъев. – К., 1976.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Том 8. 
1. – С. 357.
Синельников Р.Д. В.П. Воробйов – видатний радянський 9. 
анатом. – К., 1951.
Синельников Р.Д. Жизнь в науке: (Об основоположнике 10. 
сов. анатом. школы В.П. Воробьеве). – М., 1969. – 123 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – 12 – 13.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 12. 
– С. 332.

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович (нар. 20.01.1950 р.) 
– медичну освіту здобув у Київському медичному ін-
ституті (1973); у 1991 р. захистив докторську дисерта-
цію «Соціально-гігієнічні основи профілактики та ор-
ганізації етапного лікування опіків»; професор (1991); 
від 1990 р. – завідувач кафедри соціальної медицини і 
охорони здоров’я; від 1995 р. – начальник Головно-
го управління закладів освіти, науки та інформаційно-
аналітичного забезпечення МОЗ України; з 2002 р. – 
ректор Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика; академік НАМН України 
(2011); член Наукової ради НАМН України з теоретич-

ної та профілактичної медицини; дійсний член АН ви-
щої школи (1997), Української АН (1995), Європейської 
Академії природничих наук (2008), Академії медичних 
наук Польщі (2003) та Міжнародної медичної академії 
імені Альберта Швейцара (2003); лауреат Державної 
премії України (1997); заслужений діяч науки і техніки 
України (1999); член Колегії МОЗ України; член прези-
дії вченої медичної ради МОЗ України; член проблем-
ної комісії МОЗ та НАМН зі спеціальності «Соціальна 
медицина»; голова науково-методичної комісії з меди-
цини Науково-методичної ради з питань освіти МОН 
України; член президії товариства Червоного Хреста 
України; головний редактор журналу «Медична освіта»; 
заступник головного редактора журналу «Проблеми ме-
дичної науки і освіти»; голова та член редакційних ко-
легій і рад понад 10 медичних наукових журналів; автор 
біля 400 наукових публікацій, зокрема 38 моноґрафій, 
11 підручників та 24 навчальних посібників; основні 
напрямки наукової діяльності – соціально-гіґієнічні 
проблеми медицини та охорони здоров’я, реформуван-
ня вищої медичної школи, стратегія і тактика розвитку 
сфери охорони здоров’я, спеціалізована медична до-
помога, медична статистика, обґрунтування змісту та 
організації підготовки лікарів і середнього медичного 
персоналу; за участю Ю.В. Вороненка розроблені дер-
жавні та галузеві стандарти медичної освіти, впровадже-
но принципово новий механізм визначення рівня знань 
та вмінь фахівців-медиків – ліцензійний медичний іс-
пит та кредитно-рейтингова система у безперервному 
професійному розвитку; зроблено інноваційний внесок 
у підготовку керівників закладів охорони здоров’я; роз-
роблено та впроваджено проект фундаментальної півто-
рарічної підготовки управлінців для охорони здоров’я; 
брав активну участь у розробці проектів Концепції 
розвитку охорони здоров’я населення України, бага-
тьох указів президента України, постанов Кабінету Мі-
ністрів України з питань охорони здоров’я; встановив 
соціально-гіґієнічні закономірності епідеміолоґії опіків 
в Україні – їх частоту в різних реґіонах та групах місько-
го і сільського населення, створив медико-геоґрафічні 
карти опікового травматизму, визначив закономірності 
комплексного впливу на рівень опікового травматизму 
побутових, професійних, клімато-геоґрафічних та еко-
номічних чинників; розробив систему профілактики 
опіків та модель етапного лікування постраждалих; об-
ґрунтував принципи організації спеціалізованої допомо-
ги при опіках та нормативи потреби в комбустіолоґічних 
ліжках та лікарях-комбустіолоґах; розробив методоло-
ґію вибіркових рандомізованих епідеміолоґічних до-
сліджень госпітальної захворюваності, статистики фак-
торів ризику у навколишньому середовищі, методики 
стандартизації середніх величин у госпітальній статис-
тиці; науковий консультант та керівник 12 докторських 
і 8 кандидатських дисертацій; основні праці: «Соціальна 
медицина та організація охорони здоров’я» (2002); «Ста-
тистика охорони здоров’я» (2002); «Інформаційні техно-
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логії в охороні здоров’я і практичній медицині» (2003); 
«Система управління якістю медичної освіти в Україні» 
(2003); «Стратегії і методи навчання в післядипломній 
медичній освіті» (2004); «Сімейна медицина в Україні: 
об’єктивні та суб’єктивні чинники затримки впрова-
дження» (2005); «Технології дистанційного навчання в 
медицині» (2005); «Эпидемиологические методы изуче-
ния неинфекционных заболеваний» (2005); «Визначен-
ня критеріїв якості в системі безперервного професійно-
го розвитку лікарів» (2007); «Гигиена и экология» (2008); 
«Нові технології навчання менеджменту в медицині» 
(2009); «Управління охороною здоров’я» (2010); «Дидак-
тичні технології викладання питань репродуктивного 
здоров’я» (2011); «Фінансовий менеджмент з основами 
економіки охорони здоров’я» (2011).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 24.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 34.

ВОРОНИй Юрій Юрійович (1895–1961) – народився 
в с. Журавка (нині – Варвинського району Чернігівської 
області у родині професора Варшавського університе-
ту, члена-кореспондента Російської академії наук Юрія 
Вороного; у 1913 р. вступив до Медичного факультету 
Університету св. Володимира; в часи Першої світової 
війни працював у перев’язувальному загоні Південно-
Західного обласного земського комітету допомоги хво-
рим і пораненим воїнам на війні; 16 січня Ю. Вороний 
брав участь у бою під залізничною станцією Крути проти 
московського загону; у 1921 р. закінчив Київську держав-
ну медичну академію (від 1922 р. – Київський медичний 
інститут); навчався в аспірантурі кафедри хірургії цього ж 
інституту; у 1926 р. був призначений на посаду асистента 
науково-дослідницької кафедри факультетської хірургії 
(завідувач – проф. В.М. Шамов) Харківського медично-
го інституту; у 1931–1936 рр. – головний лікар Радлікарні 
в м. Херсоні, директор та завідувач кафедри оперативної 
хірурґії і топоґрафічної анатомії Херсонського виробни-
чого медичного інституту та старший науковий праців-
ник Херсонського опорного пункту Інституту гематолоґії 
і переливання крові; 3 квітня 1933 р. у хірурґічній клініці 
Всеукраїнського інституту невідкладної хірурґії і пере-
ливання крові Ю.Ю.Вороний вперше у світі здійснив у 
клініці пересадку трупної нирки від людини людині – 
хворій віком 26 років пересадили нирку 60-літнього па-
цієнта, що загинув внаслідок перелому основи черепа; 
нирку взяли через 6 годин після його смерті і пересадили 
її на судини стегна з виводом кукси сечоводу на шкіру; 
хвора прожила два дні, але в першу добу після операції 

пересаджена нирка утворювала сечу, що призвело до 
поліпшення, хоча й короткочасного, стану хворої; від 
1936 до 1941 р. – завідувач кафедри хірурґії Харківсько-
го стоматолоґічного інституту; під час війни перебував 
на окупованій території і був вивезений за кордон; після 
повернення на батьківщину, з 1944 до 1950 р. працював 
на посаді лікаря-уролоґа міської та обласної лікарень м. 
Житомира; у 1950–1953 рр. – керівник відділення екс-
периментальної хірурґії Інституту експериментальної 
біолоґії та патолоґії, а у 1953–1960 рр. – завідувач такого 
ж відділення Київського інституту гематолоґії та пере-
ливання крові; основна праця: «До питання про блокаду 
ретикуло-ендотеліального апарату в людини при деяких 
формах отруєнь сулемою і про вільне пересадження ці-
лої нирки, узятої від трупа, як метод лікування при цьому 
отруєнні» (1934). 

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 173.
Карпенко В.С., Баран Є..Я. Трансплантація нирки в Укра-2. 
їні. – Історія української медицини. Матеріали конферен-
ції; Київ, 29 квітня 1995 року. – К., 1995. – С. 20–22.

ВОРОНЦОВ Данило Семенович (11.12.1886– 
12.07.1965) – фізіолоґ; народився в м. Славгороді Мо-
гилівської обл. в Білорусі в селянській родині; закінчив 
фізико-математичний факультет Петербурзького уні-
верситету (1912); у 1912–1916 рр. працював у лаборато-
рії М.Є. Введенського; у 1916–1922 рр. – співробітник 
університету в Одесі; з 1922 р. – професор Смолен-
ського університету, з 1930 р. – Казанського і Київського 
(1935–1941 рр.) медичних інститутів та Київського універ-
ситету (з 1944 р.); одночасно (з 1956 р.) – завідувач лабора-
торії електрофізіолоґії Інституту фізіолоґії АН УРСР; 
від 1960 до 1965 р. – голова Українського фізіолоґіч-
ного товариства; академік АН УРСР (1957); наукові 
праці Д.С. Воронцова присвячені питанням фізіоло-
ґії нервової системи та електрофізіолоґії; у 1924 р. він 
встановив, що провідність нерва, яка порушена дією 
на нього одновалентних катіонів або наркотиків, не-
гайно відновлюється, якщо прикласти до нерва анод, 
а пригнічуюча дія двохвалентних катіонів знімається 
прикладанням до нерва катоду (феномен Воронцова); 
основні праці: «Общая электрофизиология» (1961); 
«Физический электротон нервов и мышц» (1966).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 5. – С. 1038 – 1039.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 406 – 407.
Даниил Семенович Воронцов // Физиологический жур-3. 
нал. – 1962. – Том 48. – № 5. – С. 622.
Даниил Семенович Воронцов (1886 – 1965) // Физиологи-4. 
ческий журнал – 1966. – Том 52. – № 1. – С. 118.
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 24.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-6. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 35.
Серков Ф.Н. Даниил Семенович Воронцов. – К.: Наукова 7. 
думка, 1986. – 126 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 8. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 18.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 9. 
2. – С. 336.

 
ВРЕЦьОНА Володимир (11.06.1907–4.09.1967) – наро-

дився у с. Винниках поблизу Львова; медичну освіту здобув 
у 1934 р. у Львівському університеті; 1934–1935 рр. – лікар-
ська практика в жіночій клініці Львова; приватно практи-
кував у м. Сколе на Львівщині; у 1939–1941 рр. у Кракові 
проводив медико-санітарні курси для членів ОУН; 1941–
1944 рр. – старший асистент жіночої клініки та викладач 
Львівського медичного інституту; у цей же час у різних міс-
тах Західної України активно створював мережу санітарних 
пунктів Українського Червоного Хреста, надавав допомогу 
звільненим українським полоненим; очолював Лікарську 
палату у Львові; з 1944 р. – лікар в Австрії, з 1949 р. – у 
США; був активним членом Українського лікарського то-
вариства Північної Америки, головував на науковому з’їзді 
УЛТПА в 1966 р.

Література:
Пундій П. Врецьона Володимир // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 52. 

 
гАЄВСьКИй Семен Федорович (1778–1862) – на-

родився в с. Жуки поблизу Полтави в родині свяще-
ника; освіту здобув у Катеринославській семінарії та 
Петербурзькій медико-хірурґічній школі; з 1802 р. удо-
сконалювався в університетах та медичних закладах 
Галле, Лейпцига, Єни, Геттінгена, Бамберґа; у 1805 р. 
захистив докторську дисертацію «Dissertatio – verminum 
intestinalium corporis humani historian synopticam sistens» 
(«Глисти в кишечнику людини і давні способи про-
ти них»); з 1805 р. – ад’юнкт-професор терапії; з 1806 
р. – ад’юнкт-професор кафедри хірурґії Петербурзької 
медико-хірурґічної академії, з 1807 р. – екстраординар-
ний професор; у 1808–1810 рр. – ад’юнкт-професор 
патолоґії і терапії; 1811–1831 рр. – вчений секретар 
Медичної ради Міністерства поліції; 1837–1842 рр. – 
директор медичного департаменту Міністерства внут-
рішніх справ.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 36.

 гАйКО георгій Васильович (нар. 21.12.1936 р.) – 
травматолоґ-ортопед; народився в с. Волока Вижниць-
кого району Чернівецької області; медичну освіту здо-
був у Чернівецькому медичному інституті (1960); від 
1964 р. працює в Українському НДІ травматолоґії і ор-
топедії (нині – Інститут травматолоґії та ортопедії АМН 
України, послідовно на посадах наукового працівника, 
старшого наукового працівника, вченого секретаря, за-
ступника директора з наукової роботи (1983–1989), а з 
1989 р. – керівника клініки захворювань суглобів у ді-
тей і підлітків та директора інституту; від 1989 р. – за-
відувач кафедри ортопедії і травматолоґії Київського 
медичного університету Української асоціації народної 
медицини; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Хирургическое лечение нарушения опороспособнос-
ти конечностей с деформацией проксимального конца 
бедренной кости после полиомиелита», а у 1984 р. – 
докторську дисертацію «Ортопедические осложнения 
и последствия гематогенного метаепифизарного остео-
миелита у детей и подростков»; професор (1992); акаде-
мік НАМН України (2012); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; головний позаштатний 
травматолоґ-ортопед МОЗ України (з 1989 р.); редактор 
журналу «Вісник ортопедії, травматолоґії та протезу-
вання»; член редакційних колегій ряду наукових фахо-
вих журналів, у тому числі 3 зарубіжних; почесний пре-
зидент Української асоціації ортопедів-травматолоґів; 
член вченої медичної ради МОЗ України; голова про-
блемної комісії МОЗ та НАМН України зі спеціальності 
«Травматологія та ортопедія»; член атестаційної комісії 
при президії НАМН України; член секції Комітету з Дер-
жавних премій України; національний секретар Між-
народної асоціації ортопедів-травматолоґів (з 1996 р.); 
член Американської академії хірурґів-ортопедів; доктор 
медичних наук (1985); професор (1992); заслужений діяч 
науки і техніки України (1995); лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1996); лауреат премії з 
клінічної медицини АМН України (2003); автор понад 
40 наукових публікацій, зокрема 7 моноґрафій, 1 посіб-
ника, 6 довідників, 12 авторських свідоцтв і патентів, 18 
методичних рекомендацій; основні напрямки наукової 
діяльності – ортопедичні аспекти гематоґенного остео-
мієліту, реабілітація хворих з наслідками поліомеліту, 
артропластика великих суглобів, перебудова трансплан-
тантів і реґенерація кісткової тканини при алотран-
сплантації суглобів, трансплантація кістково-хрящевих 
тканин, деґенеративно-дистрофічні ураження суглобів, 
вроджені і набуті захворювання опорно-рухового апара-
ту, стабільний функціональний остеосинтез, організація 
травматолоґо-ортопедичної допомоги і служби в Украї-
ні, підготовка кадрів; науковий консультант та керівник 
7 докторських і 12 кандидатських дисертацій; осно-
вні праці: «Актуальні питання кістково-гнійної хірур-
гії» (1995); «Остеомієліт» (1999); «Хірургічне лікування 
ушкоджень плечового сплетіння» (2001; «Відновна хі-
рургія деструктивних форм кістково-суглобового тубер-



1231

кульозу і остеомієліту та їх наслідків» (2002); «Витамин 
D и костная система» (2010); «Диагностика и лечение 
анкилозирующего спондилита» (2010).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 84–85.1. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 179.

 
гАККЕбУш Валентин Михайлович (1881–17.10.1931) 

– психіатр; народився в м. Немирові Подільської губер-
нії (тепер Вінницька обл.); закінчив медичний факультет 
Московського університету (1904); з 1906 р. працював у 
Харкові; з 1918 до 1931 р. – професор Київського медич-
ного інституту; один з організаторів Психоневролоґічного 
інституту в Києві (1923); разом з Б.Н. Маньківським за-
снував журнал «Современная психоневрология»; наукові 
праці В.М. Гаккебуша присвячені вивченню атеросклеро-
зу кровоносних судин головного мозку, хвороби Альцгей-
мера, нервово-психічних розладів, пов’язаних з травмою, 
питанням рефлексолоґії, судової психіатрії, організації 
пси хіатричної допомоги тощо; описав симптомокомп-
лекс психічних розладів – хвороба Гаккебуша–Гейєра–
Геймановича (1912–1916); розробляв питання законодав-
ства для психічно хворих; відомі праці В.М. Гаккебуша: 
«Новое в изучении эмоций», «К критике современного 
применения психоаналитического метода лечения», «Курс 
судебной психопатологии»; опублікував перший підруч-
ник з психіатрії та нервових хвороб для фельдшерів.

Література:
Гейманович А.И, Абашев-Константиновский А.Л. Про-1. 
фессор В.М. Гаккебуш: (К 25-летию со дня смерти) // Вра-
чебное дело. – 1957. – № 3. – Стб. 325–326.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 25–26.
Макаренко І.М., полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 36.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 98.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – 5. 
Том 2. – С. 442.

гАЛИН Мартирій (1856–1943) – працював головним 
хірурґом Київського військового шпиталю; один із за-
сновників Українського Наукового Товариства в Києві у 
1907 р.; з 1908 р. – голова природничо-лікарської секції 
цього товариства; вперше на Наддніпрянській Україні 
17 лютого 1908 р. виголосив наукову доповідь україн-
ською мовою, що стала першою українською медичною 
публікацією в «Записках УНТ»; організував (разом з 
О.Черняхівським) перше медичне видання українською 

мовою «Збірник праць медичної секції УНТ в Києві»;, 
що вийшло в 3-х томах (1910, 1912 та 1913 рр); очолюю-
чи комісію медичної термінолоґії УНТ в Києві та під час 
гетьманщини таку ж комісію в Міністерстві народного 
здоров’я, одним із перших почав опрацьовувати україн-
ську медичну термінолоґію; генерал-хорунжий санітар-
ної служби Української армії; з 1920 р. жив і працював 
у Бессарабії; відомий його латинсько-український слов-
ник (Прага, 1926), який відіграв важливу роль у станов-
ленні української медичної термінолоґії.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 41.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 2. 
Моло де життя, 1955. – С. 340.
Пундій П. Галин Мартирій // Українські лікарі. – Львів–3. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 53 – 54.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 4. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 39–40. 

 
гАЛьПЕРН Яків Осипович (20.12.1875–22.12.1941) 

– хірурґ; народився у Вільно (тепер Вільнюс); закінчив 
медичний факультет Київського університету (1899); 
працював під керівництвом Р.Р. Вредена, С.І. Спасо-
кукоцького; з 1907 до 1922 р. – зав. хірурґічним відді-
ленням лікарні в м. Твер; у 1910 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену доброякісним захво рюванням 
шлунка та дванадцятипалої кишки і методи їх лікуван-
ня; з 1923 р. – професор кафедри госпітальної хірурґії 
Дніпропетровського медичного інституту, яку очолював 
до кінця життя; у 1935 р. за ініціативою Я.О. Гальперна 
в Дніпропетровську був організований філіал Україн-
ського інституту переливання крові, яким він керував 
до 1941 р.; наукові праці присвячені хірурґії шлунка, 
стравоходу та переливанню гетероґенної крові; про-
тягом тривалого часу був редактором журналу «Новый 
хирургический архив».

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964.– Том 36. – С. 217.
Заблудовский А.И. Памяти Якова Осиповича Гальперна // 2. 
Хирургия. – 1944. – № 12. – С. 10.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том. 3. – С. 117.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 4. 
2. – С. 456.

гАМАЛІЯ Микола Федорович 5(17).11.1859– 29.03.1949) 
– мікробіолоґ і епідеміолоґ; народився в Одесі; закінчив уні-
верситет в Одесі (1880) та Петербурзьку військово-медичну 
академію (1883); працював в Одесі в О.О. Мочутковського, 
а потім заснував власну лабораторію; у 1886 р. працював у 
Л. Пастера з метою вивчення бактеріолоґії сказу і організа-
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ції в Одесі щеплень проти цього захворювання; у 1886 р. ра-
зом з І. І. Мечниковим і Я.Ю. Бардахом організував в Одесі 
першу в Росії бактеріолоґічну станцію; ця станція була дру-
гою в світі (першу створив Л. Пастер у Парижі в 1885 р.); у 
1929–1938 рр. очолював Центральний інститут епідеміоло-
ґії і бактеріолоґії; з 1938 р. – професор 2-го Московського 
медичного інституту; з 1939 р. – зав. лабораторією Інсти-
туту епідеміолоґії і мікробіолоґії; у 1910–1913 рр. видавав 
журнал «Гігієна і санітарія»; з 1939 р. був головою Всесо-
юзного товариства мікробіолоґів, епідеміолоґів і інфекці-
оністів; почесний академік АН СРСР (1940), дійсний член 
АМН СРСР (1945); заслужений діяч науки РРФСР (1934); 
опублікував понад 350 наукових праць; вивчав засоби за-
побігання сказу, чумі, холері, сибірці, висипному тифові, 
туберкульозу; описав паралітичну форму сказу, вдоскона-
лив вакцину проти цієї хвороби; відкрив холероподібний 
пташиний вібріон (Vibrio metchnikovii); встановив роль 
корабельних щурів у поширенні чуми; впровадив у прак-
тику охорони здоров’я обов’язкове віспощеплення; довів 
вірусну природу чуми рогатої худоби та інфекційної ане-
мії коней; заклав основи вчення про бактеріофаґ; з’ясував 
роль токсичних продуктів у патоґенезі інфекційного про-
цесу; велике значення мають праці, присвячені проблемі 
мінливості мікроорґанізмів та питанням імунітету; основні 
праці: «Бактерийные яды» (1893); «Основы иммуноло-
ґии» (1928); «Фильтрующиеся вирусы» (1930); «Учение об 
инфекции» (1931); «Оспопрививание» (1934); «Биолоґи-
ческие процессы разрушения бактерий» (1934); «Грипп и 
борьба с ним» (1942); «Учебник медицинской микробио-
лоґии» (1943); «Собрание сочинений» т. 1–6. (1951–1964). 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М. Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 6. – С. 326 – 327.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. 2. 
– М.: Советская энциклопедия, 1976. – Том 4. – С. 575 – 
576.
Вклад Н.Ф. Гамалеи в микробиолоґию (под ред. С.Н. Му-3. 
ромцева). – М., 1962.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 4. 
Молоде життя, 1955. – С. 353.
Ермольева З.В. Николай Федорович Гамалея // Клиничес-5. 
кая медицина. – 1954. – 
Том 32. – № 7. – С. 82.6. 
Иванченко П. Академик Николай Федорович Гамалея. – 7. 
Одесса, 1951.
Мар’єнко Ф.С. Гамалія. – Одеса, 1961.8. 
Миленушкин Ю.И. Н.Ф. Гамалея. – М., 1976.9. 
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – Том 10. 
1. – С. 403.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 118.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 12. 
2. – С. 457.

гАМАЛІЯ Микола Федорович (нар. 6.09.1932 р.) – 

біолоґ, онколоґ; народився в м. Чита (Російська Фе-
дерація); закінчив біолоґічний факультет Київського 
університету (1955); доктор біолоґічних наук; в 1965 р. 
організував перший в СРСР спеціалізований відділ з ви-
вчення біолоґічної дії лазерів; лауреат Державної премії 
УРСР (1972); наукові праці переважно присвячені ви-
вченню впливу випромінювання лазерів на орґанізм.
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гАМАЛІЯ Михайло Леонтійович (1749–1830) – лі-
кар; народився в с. Круподерниці Золотоніського повіту 
Полтавської губернії; освіту здобув у Київській академії 
та при Петербурзькому генеральному госпіталі; з 1771 р. 
– військовий лікар, з 1780 р. – хірурґ і акушер в Охан-
ську на Уралі, з 1797 р. – оператор Пермської лікарської 
управи, з 1800 р. – інспектор лікарської управи в Тулі; у 
1892 р. видав першу російську моноґрафію про сибірку; 
дід М.Ф. Гамалії. 
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медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954). 
– М., 1956. – 938 с.
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гАМбУРг Агнеса Михайлівна (18.06.1900–1972) – 
медичну освіту здобула на медичному факультеті Сара-
товського університету (1924); в цьому ж університеті 
працювала лаборантом, а потім асистентом кафедри 
судової медицини; брала активну участь в організації 
НДІ судових експертиз Іванівської промислової обл., де 
спочатку виконувала обов’язки заступника директора, 
а з 1934 р. – директора; у 1934 р. захистила кандидат-
ську дисертацію; з 1937 р. – завідувач кафедри судової 
медицини 2-го Київського медичного інституту; у 1942 
р. захищає докторську дисертацію; професор з 1945 р.; у 
1938 р. організовує кафедру судової медицини при Київ-
ському інституті вдосконалення лікарів, яку очолювала 
до 1972 р.; одночасно з 1951 р. виконувала обов’язки за-
ступника начальника Республіканського бюро судово-
медичної експертизи; наукові праці присвячені пи-
танням судово-медичної травматолоґії, дослідженню 
речових доказів, судовій відповідальності лікарів, історії 
судової медицини.
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гАНІНА Калерія Павлівна (20.05.1926 – 05.04.2001) 
– медичну освіту здобула в Московському медичному 
інституті МОЗ РСФРР; під час навчання слухала лекції з 
патолоґічної анатомії проф. В.Т. Талалаєва та займалася 
в студентському гуртку, який очолював проф. Б.І. Мігу-
нов; після закінчення інституту навчалася в аспірантурі 
на кафедрі патолоґічної анатомії, якою завідував проф. 
Ю.М. Лазовський, а після його смерті проф. Б.І. Мігунов; 
у 1953 р. захистила кандидатську дисертацію «Измене-
ния скелетной дыхательной мускулатуры при туберку-
лезе легких» (науковий керівник – проф. Б.І. Угрюмов); 
після закінчення аспірантури працювала асистентом 
кафедри патолоґічної анатомії Рязанського медичного 
інституту імені акад. І. П. Павлова; з 1955 до 1958 р. – 
молодший науковий співробітник відділу патоморфолоґії 
Інституту експериментальної та клінічної онколоґії АМН 
СРСР; у 1958 р. переїжджає до Києва і працює в лабора-
торії (зав. – акад. АН УРСР Р.Є. Кавецький) Київського 
НД рентґенрадіолоґічного та онколоґічного інституту; з 
1960 р. старший науковий співробітник Інституту експе-
риментальної та клінічної онколоґії МОЗ УРСР (з часом 
– Інститут проблем онколоґії імені Р.Є. Кавецького АН 
УРСР); у 1964 р. захистила докторську дисертацію «Мор-
фология и гистогенез опухолей яичка»; з 1971 р. – зав. 
відділом цитогенетики пухлин (з 1982 р. – відділ генети-
ки пухлинного росту) цього ж інституту; 1992–1999 рр. – 
провідний науковий співробітник, а з 1999 р. – почесний 
професор; професор (1966); заслужений діяч науки УРСР 
(1986); експерт ВООЗ з гістолоґічної класифікації пухлин 
яєчка; з 1977 р. – голова Київського міського та облас-
ного товариств патолоґоанатомів; член президії Україн-
ського наукового товариства патолоґоанатомів УРСР; у 
1985 р. обрана членом правління Всесоюзного товариства 
патолоґоанатомів; з 1993 р. почесний член Асоціації пато-
лоґів України; член Міжнародної академії патолоґії, член 
Нью-Йоркської академії наук; член редакційної колегії 
журналу «Цитология и генетика» та збірника МОЗ УРСР 
«Клиническая онкология»; основними напрямками на-
укових праць К.П. Ганіної є цитоґенетична діаґностика 
передпухлинних та пухлинних процесів людини, дослі-
дження пігментних новоутворів та передпухлинних і 
пухлинних процесів шийки матки; була показана висо-
ка інформативність змін спадкового апарату соматичних 
клітин при маліґнізації та при визначенні рівня ана-
плазії пухлини; виявлені цитолоґічні та цитоґенетич-
ні зміни в немаліґнізованих тканинах поза пухлиною, 
що стало передумовою сформульованого положення 
(разом з Р.Є. Кавецьким) про цитолоґічну реактивність 
орґанізму при наявності пухлини; автор понад 400 на-
укових публікацій, у тому числі 11 моноґрафій, 6 розді-
лів у 6 монографіях та 4 винаходів; найбільш відомі із них 

– «Морфология и гистогенез опухолей яичка», «Цитоге-
нетическая диагностика в онкоморфологии», «Морфоло-
гия, гистохимия и цитогенетика пигментных новообра-
зований», «Диагностика предопухолевых и опухолевых 
процессов шейки матки»; науковий консультант та ке-
рівник 12 докторських та 26 кандидатських дисертацій; 
К.П. Ганіна нагороджена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие», 
Почесною грамотою АН УРСР за моноґрафію «Цитомор-
фология и цитогенетика железистой гиперплазии и рака 
эндометрия» відзначена премією імені О.О. Богомольця 
(1995); у 1997 р. нагороджена грамотою компанії «Генрі 
Форд» за внесок у збереження довкілля.

гАНІтКЕВИч Ярослав Володимирович (нар. 
09.07.1929 р.) – народився в м. Радехові на Львівщині; 
медичну освіту здобув у Львівському медичному інсти-
туті (1951); навчався в аспірантурі та працював асистен-
том на кафедрі нормальної фізіолоґії цього ж інституту; у 
1955 р. захистив кандидатську дисертацію «Влияние по-
терь и задержки желчи на процессы возбуждения и тор-
можения коры головного мозга»; від 1956 р. – асистент 
та доцент Станіславівського медичного інституту (нині 
– Національний Івано-Франківський медичний універ-
ситет); у 1968 р. захистив докторську дисертацію «Желчь 
и деятельность нервной системы»; від 1971 до 1981 р. – 
професор, керівник кафедри фізіолоґії людини і тварин 
біолоґічного факультету Чернівецького університету; 
від 1981 р. працював у системі АН України, а від 1989 р. 
– керівник лабораторії жовчнокам’яної хвороби Львів-
ського медичного інституту; один із засновників віднов-
леного НТШ у Львові, перший голова Лікарської комісії 
НТШ; співзасновник Всеукраїнської асоціації істориків 
медицини; Я. Ганіткевич є ініціатором видання та редак-
тором Лікарського збірника; 15 грудня 1992 р. обраний 
дійсним членом НТШ; автор понад 360 наукових публі-
кацій, зокрема 17 моноґрафій, довідників та підручни-
ків; основні напрямки наукового пошуку – фізіолоґія та 
патолоґія жовчовидільної системи, механізми розвитку 
та розробка методів діаґностики жовчнокам’яної хво-
роби, фізіолоґічна роль поверхнево-активних речовин, 
проблеми рекреації; Я. Ганіткевич опублікував низку 
праць з історії української медицини, про незаслужено 
забутих та репресованих вчених; науковий керівник 7 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Роль желчи и 
желчных кислот в физиологии и патологии организма» 
(1980); «Исследование желчи. Биохимические и био-
физические методы» (1985); «Українські лікарі (біблі-
ографічний довідник)» (1994); «Українські лікарі-вчені 
першої половини ХХ століття та їхні наукові школи» 
(2002); «Історія української медицини в датах та іменах 
(довідник)» (2004); «Історія медицини» (2004).
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Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 2. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
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гАНУЛ Валентин Леонідович (нар. 1.01.1931 р.) – онко-
лоґ; народився в Полтаві; медичну освіту здобув у Харків-
ському медичному інституті (1954); у 1954–1957 рр. пра-
цював на посаді лікаря ординатора Київського обласного 
онколоґічного диспансеру; у 1958–1959 рр. – науковий 
співробітник відділення грудної хірурґії Київського НДІ 
фтизіатрії і пульмонолоґії; від 1959 р. – асистент, а з 1964 
до 1971 р. – доцент кафедри онколоґії Київського інститу-
ту вдосконалення лікарів; у 1964 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Диагностика и хирургическое лечение рака 
легкого», а у 1982 р. – докторську дисертацію на тему «Хи-
рургическое і комбинированное лечение больных раком 
пищевода и кардиоэзофагеальним раком»; з 1971 р. – зав. 
клінічного відділу та відділу торакальної онколоґії Україн-
ського НДІ онколоґії та радіолоґії; від 1974 р. виконував 
також обов’язки заступника директора з наукової роботи, 
з 1979 до 1991 р. – директора інституту; 1991–1999 рр. – за-
відуючий клініко-хірурґічним відділом; професор (1988); 
член-кор. НАН (1990) та НАМН (1993) України; член На-
укової ради НАМН України з клінічної медицини; голова 
Президії Українського наукового товариства онколоґів; за-
ступник головного редактора журналу «Онкологія»; член 
редакційної колегії журналу «Експериментальна онколо-
гія»; автор понад 200 наукових публікацій, зокрема 7 мо-
ноґрафій, 11 авторських свідоцтв; основні напрямки нау-
кових досліджень – розробка хірурґічних, комплексних та 
комбінованих методів лікування хворих на пухлини орґа-
нів грудної порожнини (раку легенів, стравоходу та пухлин 
середо стіння); розробив оригінальну хірурґічну методику 
формування стравохідного анастомозу; під керівництвом 
В.Л. Ганула розроблені численні методи неоад’ювантної, 
ад’ювантної, паліативної та симптоматичної терапії хво-
рих онкоторакального профілю; науковий консультант 
та керівник 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій; 
відомі моноґрафії В.Л. Ганула: «Результати застосування 
комбінованих методів лікування пухлин органів груд-
ної порожнини» (1995), «Консервативне лікування рака 
стравоходу» (1997), «Роль внутрішньопорожнинної про-
меневої терапії при комбінованому лікуванні рака стра-
воходу» (1997); «Справочник по онкологии» (2001); «Рак 
пищевода: руководство для онкологов и хирургов» (2002); 
«Комбинированное и комплексное лечение больных ра-
ком легкого и грудной части пищевода» (2000); «Пути 
повышения эффективности лечения больных раком груд-
ного отдела пищевода» (2001); «Онкологія: підручник для 
студентів вищих медичних закладів» (2006); «Алгоритми 
сучасної онкології» (2006).
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гАРМАтІй григорій (29.04.1872–29.12.1930) – наро-
дився в с. Лучки біля Теребовлі; батько – Василь Гарма-
тій (1810 – 1900), у 1848 р. став послом до Віденського 
парламенту; медичну освіту отримав у Львівському уні-
верситеті; під час навчання став першим головою Укра-
їнської академічної громади у Львові; працював лікарем 
на Гуцульщині та у Теребовлі; член-засновник Україн-
ського лікарського товариства у Львові (1910).
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гАРМАшІВ Всеволод (1863–1953) – народився в 
Миколаєві; 1897–1914 рр. – старший ординатор у Ки-
ївському військовому шпиталі; під час Першої світо-
вої війни отримав звання генерала медично-санітарної 
служби; у 1922 р. емігрував у Чехословаччину, де був про-
фесором біолоґії та гіґієни в Українському вищому педа-
гогічному інституті в Празі, а в 1930–1933 рр. – ректором 
цього ж інституту; з 1945 р. проживав у Німеччині.

Література:
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гАРшИН Володимир георгійович (07.12.1887–
20.04.1956) – народився в Новгороді; його дядько – відо-
мий російський письменник В.М. Гаршин; спочатку на-
вчався в Петербурзькому університеті на природничому 
відділенні фізико-математичного факультету, а в 1908 р. 
вступив до медичного факультету Університету св. Володи-
мира (Київ), після закінчення якого з відзнакою був зали-
шений при кафедрі патолоґічної анатомії для підготовки 
до професорського звання; його вчителями були такі ві-
домі вчені, як гістолоґ О.С. Догель, зоолоґ-еволюціоніст 
В.М. Шимкевич, фізіолоґ Н.Є. Введенський, патолоґ 
В.К. Високович; для удосконалення, в 1914 р. був від-
ряджений в Німеччину, де в клініці Шаріте (Krankenhaus 
Charite) пройшов курс розтинів у професора Karl’a Benda, 
а в Інтитуті Вірхова (Virchow’s Institut) слухав лекції про-
фесора Johannes’a Orth’a; після початку війни – у 1814 
році був інтернований і поміщений у табір для військо-
вополонених під Берліном; після повернення на батьків-
щину вступив до діючої армії; служив «лікарем без чину» 
на посаді лікаря польового пересувного госпіталю на 
Південно-Західному фронті, де поряд зі звичайною робо-
тою проводив розтини померлих солдат; після поранення 
повернувся до патолоґоанатомічної роботи на посаді про-
зектора Київського військового госпіталю; у цей період 
прозекторську роботу поєднував з викладанням патоло-
ґічної анатомії в Жіночому медичному інституті; в цей час 
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опублікував перші наукові праці про так звані «запальні 
пухлини»; революція, громадянська війна перервали пе-
дагогічну і наукову діяльність; поєднувати прозекторську 
та наукову діяльність В. Г. Гаршин отримав можливість з 
1921 р., коли став патолоґоанатомом Севастопольського 
військового госпіталю, одночасно проводячи патолоґо-
анатомічні дослідження в Кримському бактеріолоґічно-
му інституті; з 1923 р. працював у Кронштадському та Пе-
троградському військово-морських госпіталях; від цього 
часу почався 30-літній період лікарської, педагогічної та 
науково-дослідницької діяльності в Ленінграді – період 
його наукового росту від лікарняного прозектора та по-
заштатного співробітника відділу патолоґічної анатомії 
(зав.– М.М. Анічков) Всесоюзного інституту експери-
ментальної медицини (ВІЕМ) до зав. кафедри патолоґіч-
ної анатомії в I Ленінградському медичному інституті (з 
1948 р.), заступника директора ВІЕМ та академіка АМН 
СРСР; В.Г. Гаршин був одним із організаторів прозектор-
ської справи в Ленінграді.

гЕДРОйЦ Віра гнатівна (7.04.1876–1931) – народи-
лася в Києві; царський уряд тривалий час не допускав жі-
нок до навчання в університетах, перешкоджаючи орга-
нізації вищих спеціальних навчальних закладів для них; 
так, у 1864 р. розпорядженням уряду було категорично 
заборонено відвідування жінками університетських лек-
цій; і тому для отримання медичної освіти деякі з жінок 
виїжджали за кордон; для отримання медичної освіти 
ними, головним чином, був обраний медичний факуль-
тет Цюріхського університету; тільки в 1897 р. на при-
ватні кошти був організований у Петербурзі Жіночий 
медичний інститут, а у 1905 р. в Харківському універси-
теті і в 1907 р. в Києві на медичні факультети були зара-
ховані перші жінки; у 1910 р. були відкриті Вищі жіночі 
медичні курси в Одесі, в 1911 р. організований Жіночий 
медичний інститут у Харкові, а у 1916 р. – Вищі жіночі 
курси з медичним відділенням в Єкатеринославі (тепер 
Дніпропетровськ); В.Г. Гедройц здобула медичну освіту 
в 1896 р. в Лозанні; 1896–1897 рр. – ординатор терапев-
тичної клініки; з 1897 р. працює в хірурґічній клініці кла-
сика світової хірурґії Цезаря Ру, спочатку молодшим, а 
потім – старшим асистентом, проводила курс на правах 
приват-доцента; витримавши екзамен при Московсько-
му університеті отримала звання лікаря і стала працювати 
рядовим хірурґом, а з 1905 до 1909 р. – головним хірурґом 
мальцівських заводів Калузької та Орловської губерній, 
а потім головним лікарем Людиновської земської лікар-
ні; слід зауважити, що, за даними А.В. Мельникова, до 
1905 р. в Росії було лише шість жінок-хірурґів; під час 
російсько-японської війни 1904–1905 рр. працювала в 
загоні Червоного Хреста; 1909–1917 рр. – завідувач хі-
рурґічним відділенням дитячого міського шпиталю Пе-
троградської губернії; 12.06.1912 р. захистила докторську 
дисертацію; у 1917 р. була призначена головним лікарем 
перев’язочного загону 6-ї Сибірської стрілецької дивізії, 
потім корпусним хірурґом та членом санітарної ради; від 

1918 до 1919 р. після поранення лікувалась у військовому 
шпиталі в Києві; з 1919 р. працює хірурґом, а від 1922 р. 
– старшим асистентом госпітальної хірурґічної клініки; 
з 1926 р. – заступник директора факультетських клінік 
Київського медичного інституту, а з 1929 р. – завідувач 
кафедрою факультетської хірурґії; наукові праці В.Г. Ге-
дройц присвячені проблемам ґерніолоґії, хірурґії хребта 
та черепа, ортопедії, військово-польової хірурґії; запро-
понований новий спосіб видалення колінного суглоба; 
у 1914 р. виданий підручник «Хирургические беседы», 
присвячений різним питанням загальної та військово-
польової хірурґії; В.Г. Гедройц відома також як непере-
січний прозаїк та поет.

Література:
Заверный Л.Г., Войтенко А.А., Пехенько С.И., Мельник 1. 
В.М. Профессор Вера Игнатьевна Гедройц – первая в Рос-
сии жещина-хирург // Клиническая хирургия. – 1988. – 
№ 5. – С. 67 – 70.
Ковригина М.Д. Роль женщин-врачей в развитии здраво-2. 
охранения нашей страны. – М.: Знание, 1975. – 40 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 26.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 37.

гЕйбЕЛь Карл-георгій-Емілій георгійович (25.09.1839 – 
дата смерті не встановлена) – фармаколоґ; медичну осві-
ту здобув на медичному факультеті Дерптського універ-
сите ту (1861); у 1865 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Про всмоктування йодистого калію різними ор-
ганами»; професор (1865); у 1865–1868 та 1877–1897 рр. – 
завідувач кафедри фармаколоґії Київського університету; 
декан медичного факультету цього ж університету (1889–
1897); читав лекції з фармаколоґії (з токсиколоґією), за-
гальної терапії, про мінеральні води, рецептуру та історію 
медицини; наукові праці присвячені вивченню розподілу 
речовин (свинцю, йоду та ін.) в органах.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 26–27.

гЕйМАНОВИч Захар йосипович (1884 – 03.11.1948) 
– нейрохірурґ; народився в м. Харкові; медичну осві-
ту здобув на медичному факультеті Харківського уні-
верситету (1909); у 1922 р. заснував при Українському 
науково-дослідному психоневролоґічному інституті в 
Харкові лабораторію експериментальної нейрохірурґії; 
у 1931 р. організував нейрохірурґічну клініку, яку сам і 
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очолив; наукові праці З.Й. Геймановича присвячені пи-
танням топоґрафічної анатомії ц. н. с., нейроонколоґії, 
боротьбі з гіперкінезами, пластичній хірурґії, усуненню 
болів хірурґічним шляхом тощо.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 165.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 
2. – С. 490. 

гЕйМАНОВИч Олександр йосипович [22.07 
(04.08).1883–18.04.1958) – невролоґ; закінчив медичний 
факультет Московського університету (1908); з 1911 до 
1922 р. в Харкові був лікарем психоневролоґом губернської 
земської лікарні, старшим асистентом невролоґічної клі-
ніки Жіночого медичного інституту; у 1920 р. орга нізував 
і очолив Український науково-дослідний психоневроло-
ґічний інститут у Харкові; 1937–1953 рр. – зав. клінікою та 
нейрогістолоґічною лабораторією цього ж інституту; після 
1953 р. – консультант Центральної психоневролоґічної і 
нейрохірурґічної лікарні Міністерства шляхів сполучен-
ня і клініки бальнеолоґічної лікарні (Харків); заслужений 
професор (1927); доктор медицини honoris causa (1928); 
наукові праці присвячені різним питанням невропатолоґії 
і нейрохірурґії; він уперше одночасно з Раймістом (Одеса) 
описав епідемічний енцефаліт на території нашої країни 
(1919), подав нову клініко-морфолоґічну концепцію 
висипного тифу (1920), запропонував систематику пух-
лин нервової системи (1936); основні праці: «Кли ни ческая 
концепция эпидемического энцефалита» (1927); «Опухоли 
центральной нервной системы» (ред. зб. і автор ряду статей; 
1936); «Центральные моторные нарушения и психика» 
(1937); «Некоторые особенности ранений периферических 
нервов в текущую войну и показания к операциям» 
(1943); «Очередные проблемы изучения мозговой травмы 
в послевоенном периоде» (1946); «Ранняя диагностика и 
профилактика инфекций нервной системы» (1956–1957).

Література:
Александр Иосифович Гейманович // Журнал невропато-1. 
логии и психиатрии. – 1958. – Том 58. – Вып. 9. – С. 1152.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том. 6. – С. 546 – 547.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 5. – С.74.
Павловский Я.М. Александр Иосифович Гейманович, к 4. 
75-летию со дня рождения // Вопросы нейрохирургии. – 
1958. – № 2. – С. 59.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 165.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – том 6. 
2. – С. 489 – 490.

гЕНЕС Семен григорович [3(15).04.1898 – 27.01.1992) 
– патофізіолоґ; народився в Харкові в родині службов-

ця; закінчив Харків ський медичний інститут (1925); від 
1932 до 1938 р. завідувач кафедри цього ж інституту; 
1939–1971 рр. – завідувач кафедри Харківського інсти-
туту удосконалення лікарів; одночасно з 1932 до 1977 р. 
– зав. відділом Українського науково-дослідного інсти-
туту ендокринолоґії та хімії гормонів; заслужений діяч 
науки УРСР (1946); наукові праці присвячені вивченню 
вуглеводного обміну в нормі і в патолоґії, механізму дії 
гормонів, патоґенезу цукрового діабету тощо.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 183.
Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1979. – Том 2. 
2. – С. 503.

гЕОРгІЄВСьКИй Віктор Петрович (нар. 23.06.1937 р.) 
– народився в м. Артемівську Донецької області; медич-
ну освіту здобув у І-му Московському медичному інсти-
туті (1959); від 1959 р. працює в Державному науковому 
центрі лікарських засобів – у 1971–1978 рр. – завідувач 
лабораторії, від 1978 р – завідувач відділом, а з 1989 р. – 
директор; у 1981 р. захистив докторську дисертацію; про-
фесор (1983); академік Інженерної академії України (1992) 
та Міжнародної інженерної академії (1994); наукові праці 
присвячені проблемам фармацевтичної та аналітичної хі-
мії; В.П. Георгієвський встановив хімічну структуру більш 
ніж 150 нових фізіолоґічно активних природних сполук; 
співавтор понад 70 лікарських засобів.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 88.1. 

гжЕгОЦьКИй Мечислав Романович (нар. 12.04.1952 
р.) – завідувач кафедри нормальної фізіолоґії та про-
ректор з навчальної роботи (з 1998 р.) Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила Га-
лицького; у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Методические особенности изучения и гигиенической 
регламентации в воде водоемов химических веществ 
кожно-резорбтивного действия (на примере циодрина 
и полупродуктов его производства)», а у 1998 р. – док-
торську дисертацію «Фізіолого-гігієнічні основи хі-
мічної безпеки людини у звичайних та екстремальних 
умовах»; професор (1999); член-кор. НАМН України 
(2007); дійсний член Папської академії «Provita»; член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та про-
філактичної медицини; голова спеціалізованої вченої 
ради Д 30.600.03 за фахами «нормальні фізіолоґія, гіґі-
єна, патолоґічна анатомія» при Львівському національ-
ному медичному університеті імені Данила Галицького; 
головний редактор журналу «Практична медицина»; 
член правління Українського фізіолоґічного товари-
ства та ряду інших наукових асоціацій України, Польщі, 
Італії, Росії; голова Львівського відділення Українсько-
го фізіолоґічного товариства; член Комісії з біоетики 
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при Кабінеті Міністрів України; член експертної ради 
з медицини та фармації Державної акредитаційної ко-
місії МОН України; заслужений діяч науки і техніки 
України (2002); автор понад 300 наукових публікацій, 
зокрема 6 моноґрафій, 12 підручників та посібників; 
основні напрямки наукових досліджень – розробка ме-
тодолоґічних аспектів медико-еколоґічних проблем на 
стику фізіолоґії, профілактичної токсиколоґії та гіґіє-
нічного регламентування ксенобіотиків; запропонував 
нові методичні підходи до оцінки шкірно-резорбтивної 
токсичності ксенобіотиків при надходженні з водного 
середовища; обґрунтував гіґієнічні нормативи для 50-и 
шкідливих хімічних речовин у відкритих водоймах; за-
пропонував аварійні гранично допустимі концентра-
ції для працюючих і населення 10-и пріоритетних для 
України аварійно-небезпечних речовин; запропонував 
нові підходи до вивчення взаємодії орґанізму із зовніш-
німи аґентами в процесі адаптації до хімічно-зміненого 
середовища; науковий консультант та керівник 1 док-
торської та 13 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини» 
(1999); «Человек в измерениях ХХ века» (2001); «Про-
филактическая токсикология и прикладная физиоло-
гия: общность проблем и пути решения» (2003); «Еколо-
гічні катастрофи у світі та в Україні» (2005); «Професори 
ЛНМУ 1784–2006» (2006); «Нариси профілактичної ме-
дицини» (2008).

гИРІН Віталій Миколайович (05.09.1936 – 2002) – на-
родився у м. Лубни на Полтавщині; медичну освіту здо-
був у Київському медичному інституті (1960); працював 
лікарем, головним санітарним лікарем Васильківського 
району Київської області; закінчив аспірантуру в Київ-
ському НДІ інфекційних хвороб; працював асистентом, 
доцентом кафедри мікробіолоґії в Київському медич-
ному інституті; від 1967 до 1973 р. – заступник, а з 1973 
до 1978 р. – начальник управління навчальних закладів 
МОЗ України; з 1978 р. до 1984 р. – заступник міністра 
охорони здоров’я України; у 1982 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «Ентеровіруси в стічних водах 
та наукове обґрунтування способів деконтамінації», в 
якій комплексно вивчені закономірності деконтамінації 
стічних вод від вірусів і бактерій на всіх етапах очищення 
та обґрунтовані принципи оцінки ефективності роботи 
різних бар’єрних споруд за вірусолоґічними показника-
ми»; від 1984 до 2002 р. – ректор Київського інституту 
вдосконалення лікарів (нині – Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика); 
водночас, з 1985 р. – завідувач кафедри вірусолоґії; за-
служений діяч науки і техніки України; зробив вагомий 
внесок у підготовку медичних кадрів в Україні; наукові 
праці присвячені проблемам мікробіолоґії, вірусолоґії, 
медичної еколоґії, біолоґічної дії факторів довкілля.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 90.1. 

Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 189.
Світлій пам’яті видатного вченого і людини // Військова 3. 
медицина України. – 2002. – № 1. – С. 106.

гІЗЕ Фердінанд Іванович (1781–1821) – народився в 
м. Шамбурзі поблизу Кюстріна (Німеччина); вивчав хі-
мію в Берліні та Відні; в Ерфурті здобув ступінь доктора 
філософії; з 1803 р. – ад’юнкт-професор Харків ського 
університету; з 1805 р. – екстраординарний професор, 
з 1811 р. – ординарний професор хімії та фармацевти-
ки; у 1804 р. організував у Харківському університеті 
хімічну лабораторію; у 1814 р. переведений ординар-
ним професором у Дерптський університет; у 1813 р. 
відкрив алкалоїд хініну та цинкохініну; виділення хі-
ніну і цинкохініну в чистому вигляді означало початок 
хіміотерапії в медицині; у наукових працях Ф.І. Гізе 
(майже 50) подані результати дослідження рослинних 
лікарських речовин, мінеральних вод України, метео-
ритів; основні праці: «Всеобщая химія для учащихъ и 
учащихся: Въ 5 ч.» (1813–1817); «Известіе о испытаніи 
минеральных водъ, въ дачахъ ст. сов. Кочубея находя-
щихся, Полтав. Губ. Константиноградскаго у., при де-
ревни Дубовыя Гряды называемой» (1808); «Известіе о 
испытаніи мине ральныхъ водъ, открытыхъ въ изюмском 
у. въ дачахъ г. Денисенкова» (1809); «О выгоднейшемъ 
способе добывать и очищать селитру» (1811); «Физико-
химическое и вра чебное испытаніе минеральныхъ водъ 
и некоторой глины, отысканной Полт. Губ въ Констан-
тиновском повете, блитзъ реки Орели» (1806).

Література:
Коваленко К.М. 150 років з дня відкриття алкалоїду хініну 1. 
// Фармацевтичний журнал. – 1963. – № 5. – С. 60 – 61.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 38 – 39.
Саксонов П.П. К истори открытия алкалоида хинина: (О 3. 
приоритете рус. Ученого Ф.И. Гизе, 1781 – 1821) // При-
рода. – 1950. – № 10. – С. 72.

гІРшМАН Леонард Леопольдович (25.03.1839– 
03.01.1921) – офтальмолоґ; народився в м. Тукумі (Лат-
вія); закінчив медичний факультет Харківського уні-
верситету (1860); працював за кордоном в лабораторіях 
Е. Дюбуа-Реймона, Е. Брюкке, Г. Гельмгольца, а також 
у клініках А. Грефеф, Е. Егера та ін.; у 1868 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену фізіолоґії кольоро-
відчуття; у 1871 р. організував самостійну очну клініку 
на 10 ліжок, яка до 1880 р. розширилась до 20 ліжок; з 
1895 р. – професор вперше організованої ним у Харко-
ві самостійної кафедри очних хвороб; у 1905 р. на знак 
протесту проти репресій, застосованих царським уря-
дом проти студентів, покинув кафедру; наукові праці 
Л.Л. Гіршмана присвячені питанням фізіолоґії сприй-
мання кольорів, вивченню найменшого кута зору, ви-
вихів кришталика, емболії судин сітківки, лікуванню 
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трахоми тощо; він користувався великою популярністю 
серед населення; мешканці Харкова організували спе-
ціальну очну лікарню, в якій він, залишивши універ-
ситет, продовжував лікарську діяльність; за ініціативою 
Л.Л. Гіршмана в Харкові було створено училище для 
сліпих, головою Попечительської ради якого він був; у 
1886 р. Харківське медичне товариство обрало його по-
чесним головою.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 7. – С. 332 – 333.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 48.
Енциклопедія українознавства. – Париж-Нью-Йорк: Мо-3. 
лоде життя, 1955. – С. 384.
Карпов Л.Н. Л.Л. Гиршман – основоположник офтальмо-4. 
лоґии в Харькове // Офтальмолоґический журнал. – 1956. 
– № 5. – С. 312.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 289.

гЛАВчЕ Єгор Степанович (21.01.1871–17.08.1919) – 
дерматовенеролоґ; закінчив медичний факультет Мос-
ковського університету (1895); працював ординатором 
клініки шкірних і венеричних хвороб; з 1900 р. працю-
вав в Одеській міській лікарні амбулаторним лікарем, 
ординатором, зав. шкірно-венеролоґічним відділен-
ням; у 1902 р. захистив докторську дисертацію «Лимфа-
тические железы и сифилис»; праці переважно присвя-
чені лікуванню сифілісу сальварсаном, а також боротьбі 
з венеричними хворобами в умовах військового часу; у 
1903 р. працював у клініці І. Ядассона в Берні, дослі-
джуючи вплив сифілісу на лімфатичні вузли; у 1912 р. 
вперше застосував метод превентивного лікування осіб, 
що були в контакті з хворими сифілісом; у 1917 р. в Оде-
сі організував першу в Росії шкірно-венеролоґічну по-
ліклініку для безкоштовного лікування хворих, яка була 
реорганізована в 1922 р. в Державний дерматовенероло-
ґічний інститут імені Є.С. Главче; виконуючи обов’язки 
секретаря Одеського дерматолоґічного товариства в 
1911 р. організував публічні читання про венеричні за-
хворювання та проституцію; основні праці: «К вопросу о 
фиброматозе» (1902); «О взаимной связи одонтологии и 
сифидолоґии» (1903); «Венерические болезни и войны» 
(1905); «Краткая схема учения о сифилисе» (1905); «Что 
такое вшивость? Как бороться с ней и как предохранять 
себя от нее в походах и действующих армиях» (1915).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М. Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 7. – С. 414 – 415.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 84.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 293.

Хорошин М.Г. Егор Степанович Главче (к 50-летию со дня 4. 
смерти) // Вестник дерматологии и венеролоґии. – 1969. 
– № 10. – С. 89.

гЛУХЕНьКИй тимофій титович (04.02.1902–
28.09.1980) – терапевт; народився в с. Жадове Семенів-
ського району на Чернігівщині; медичну освіту здобув у 
Ростовському університеті (1925); у 1945 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Лікування хлористим аммоні-
єм хворих з набряками та механізм дії цієї солі»; професор 
(1946); у 1957–1975 рр. – завідувач кафедри терапії педіа-
тричного факультету Київського медичного інституту; від 
1975 до 1980 р. – професор-консультант; заслужений діяч 
науки УРСР (1968); наукові праці присвячені вивченню 
серцево-судинної патолоґії, гіпофіз-адреналової системи 
при різній внутрішній патолоґії, а також тиреотоксикозу.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 170.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 27–28.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 39.
Украинская Советская Энциклопедия; В 12-ти томах. – 4. 
К.: Глав. Ред. УСЭ, 1978–1985.

гНАтЕйКО Олег Зіновійович (нар. 09.08.1943 р.) 
– народився у Львові; медичну освіту здобув на педіа-
тричному факультеті Львівського державного медично-
го інституту (1966); працював на посадах лікаря-педіатра 
Львівської міської поліклініки (1966–1968) та молод-
шого наукового працівника Львівського НДІ педіатрії, 
акушерства та гінеколоґії (1968–1970; 1973–1974); у 
1970–1973 рр. – аспірант, від 1973 до 1980 р. – асистент 
кафедри шпитальної педіатрії, з 1990 р. – завідувач ка-
федри пропедевтики дитячих хвороб з курсом медичної 
ґенетики Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького; директор Інституту 
спадкової патолоґії НАМН України (з 1980 р.); у 1973 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Спектр свободных 
аминокислот сыворотки крови и мочи у детей, больных 
диффузным гломерулонефритом, при комплексном 
лечении», а у 1993 р. – докторську дисертацію «Роль 
генетичних і середовищних факторів ризику в патоге-
незі розвитку схильності до ниркової патології у дітей 
та принципи їх медико-генетичного консультування»; 
професор (1992); член Наукової ради НАМН України 
з теоретичної та профілактичної медицини; головний 
спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Медична ґе-
нетика» (з 1985 р.); голова наукового товариства медич-
них генетиків України; відповідальний редактор збірни-
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ка «Медична генетика»; член редакційних колегій низки 
фахових журналів; академік АН вищої школи України; 
лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (1997); Заслужений діяч науки і техніки України 
(1998); Заслужений професор Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького 
(2008); автор понад 380 наукових публікацій, зокрема 
3 авторських свідоцтв на винаходи; основні напрямки 
наукової діяльності – дитяча нефролоґія, екопатолоґія, 
епідеміолоґія вродженої та спадкової патолоґії в Україні, 
допологова діаґностика вроджених та спадкових захво-
рювань, вивчення етіолоґії, патогенезу, клініки вродже-
них та ґенетично обумовлених захворювань, методів їх 
діаґностики, лікування та профілактики; науковий кон-
сультант та керівник 4 докторських і 24 кандидатських 
дисертацій; основні праці: «Нові підходи до прекон-
цепційної профілактики хромосомної патології» (2000); 
«Целіакія: клініка, діагностика, лікування» (2001); «До-
слідження динаміки частоти вроджених вад розвитку в 
районах Рівненської області, уражених внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» (2002); «Імуногенетичні мар-
кери схильності до автоімунних захворювань в сім’ях 
дітей з хворобою Дауна та муковісцидозом» (2002).

Література:
Львівський державний медичний університет імені Данила 1. 
Галицького: рік 2000. Львів: Наутилус. – 2000. – С. 153, 154.
Львівський національний медичний університет імені Данила 2. 
Галицького: довідник. – Львів: Наутилус. – 2004. – С. 193, 194.
Львівський національний медичний університет імені Да-3. 
нила Галицького: довідник. – Львів: Наутилус. – 2009. – С. 
205 – 206.

гНАтИшАК Анатолій (20.02.1917–29.04.1997) – он-
колог, хірурґ; народився в с. Бахів Перемиського повіту у 
родині священика; медичну освіту здобув на медично-
му факультеті Львівського університету (1935–1941 рр.); 
з 1941 до 1944 р. ординатор хірурґічного відділу Львів-
ської залізничної лікарні; 1944–1945 рр. – ординатор 
приватної лікарні в м. Ольбернхау (Саксонія); з жовтня 
1945 р. – ординатор клініки дитячої хірурґії у Львові, а 
з вересня 1946 р. – асистент кафедри загальної хірур-
ґії Львівського медичного інституту; у 1950 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Рак і туберкульоз», а 
у 1958 р. – докторську дисертацію «Рак щитовидної за-
лози»; 1961 р. – професор; з 1960 р. – завідувач кафедри 
загальної хірурґії; у 1967 р. на базі обласного онколоґіч-
ного диспансера за активної участі А.Гнатишака була 
створена перша кафедра онколоґії для студентів; тільки 
в 1973 р. МОЗ СРСР прийняв рішення про організацію 
таких кафедр на всій території країни; наукові праці 
присвячені різним аспектам онколоґії та хірурґії.

Література:
Пундій П. Гнатишак Анатолій // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. С. 58 – 59.

гНЄДИч Петро Петрович (1750–1817) – народився в 
слободі Котельві Ахтирського повіту Харківської губер нії; 
закінчив Києво-Могилянську академію; з 1779 р. вивчав 
медицину в Лейпцизі, Відні, Берліні; у 1780 р. у Лейп-
цизькому університеті захистив докторську дисертацію 
«De morbis membranae tampani» («Про хвороби барабан-
ної перетинки»); 1782 р. склав екзамен на право медичної 
практики в царській Росії; працював лікарем в Україні, у 
Київській окрузі, брав активну участь у боротьбі з епіде-
міями; відома праця П. П. Гнєдича «Про порошок антера-
рум» (1778), яку він написав у Лейпцизькому університеті 
разом зі своїм учителем – видатним німецьким патолоґом 
Людвігом-Христіаном Фрідріхом.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 39 – 40.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравохранения: Библиография (1996–
1954 гг.). – М., 1956. – 938.

гОгОЛь-ЯНОВСьКИй Іван (дати народження і 
смерті не встановлені) – закінчив Києво-Могилянську 
академію; у 1761 р. вступив до Петербурзького сухопут-
ного генерального госпіталю; з 1765 р. працював військо-
вим лікарем у Бєлєвському, з 1771 р. – у Рязанському, з 
1779 р. – у Астраханському полках; з 1784 р. – штаб-лікар 
Катеринославського намісництва; у 1785 р. працював під 
керівництвом Д.С. Самойловича штаб-лікарем у Кремен-
чуцькій лікарні для хворих на чуму; з 1797 до 1801 р. – лі-
кар у м. Хоролі, у 1803–1804 рр. – у м. Кобеляках Полтав-
ської губернії, у 1807–1809 рр. – лікар Кременчуцького 
військового госпіталю; у 1809–1811 рр. – повітовий лікар 
у Полтаві; брат діда М.В. Гоголя.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 40.
Очерки истории высшего медицинского образования и 2. 
научных школ на Украине/ Под ред. В.Д. Братуся и др. – 
Киев, 1965. – 264 с.

гОЛИгОРСьКИй Соломон Давидович (27.09.1911–
11.07.1985) – уролоґ; медичну освіту здобув на медично-
му факультеті Ясського університету (1934); у 1960 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Малий сечовий 
міхур, питання інтестинальної пластики»; професор 
(1964); від 1966 до 1968 р. та з 1970 до 1979 р. – завід-
увач кафедри уролоґії Київського медичного інституту; 
заслужений діяч науки Молдавської РСР (1966); науко-
ві праці присвячені питанням діаґностики запальних 
захворювань нирок та сечовивідних шляхів, розвитку 
пластичних методів хірурґії та уролоґії; основні праці 
С.Д. Голигорського: «Очерки урологический семиотики 
и диагностики» (1971); «Избранные главы нефрологии 
и урологии» (1968–1973); «Пиелонефрит» (1977).
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Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 28.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 39.
С.Д. Голигорский: (К 70-летию со дня рождения) // Уро-3. 
логия и нефрология. – 1971. – № 4. – С. 93.

гОЛОВЕНКО Микола Якович (нар. 03.04.1942 р.) – 
фармаколоґ, біохімік; народився в м. Нова Одеса Ми-
колаївської обл.; освіту здобув в Одеському університе-
ті (1965); з 1967 до 1983 р. працював на кафедрі біохімії 
Одеського університету; у 1982 р. захистив докторську 
дисертацію (доктор біолоґічних наук) «Метаболизм и 
распределение бенздиазепинов в организме животных»; 
з 1993 р. – завідувач відділу фізико-хімічної фармаколо-
ґії Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського; 
професор кафедри фармацевтичної хімії Одеського на-
ціонального університету імені І.І. Мечникова; професор 
(1985); у 1990–1994 рр. – народний депутат України, го-
лова підкомісії Верховної Ради України з питань науки; 
академік НАМН України (1993); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та практичної медицини; 
член науково-експертної ради Державного фармаколо-
ґічного центру МОЗ України; член проблемної комісії 
МОЗ та НАМН України за фахом «Фармакологія»; член 
редакційних колегій низки фахових наукових журналів; 
заслужений діяч науки і техні ки України (1992); автор 
понад 500 наукових публікацій, зокрема 11 моноґрафій, 
12 методичних рекомендацій, 30 патентів; основні на-
прямки наукової діяльності – фармаколоґія психотроп-
них засобів та біохімія ксенобіо тиків; визначення меха-
нізмів всмоктування препаратів у шлунково-кишковому 
тракті; запропоновано нові концепції «зон» всмоктуван-
ня та «метаболічно-реверсійна модель реабсорбції спо-
лук»; вивчений взаємозв’язок між будовою похідних 1,4-
бензодіазепіну, хіназоліну, краунефірів, олігопептидів та 
їх біолоґічною активністю; розроблені теоретичні основи 
цілеспрямованого пошуку нових лікарських засобів; ви-
явлені нові реакції біотрансформації ліків та встановле-
на структура ферментів, що їх каналізують; брав участь 
у розробці ряду нових вітчизняних препаратів; науковий 
консультант та керівник 5 докторських і 27 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Транквилизаторы 
(1,4-бензодиазепины и родственные структуры» (1980); 
«Механизмы реакций метаболизма ксенобиотиков в био-
лоґических мембранах» (1981); «сравнительная биохимия 
чужеродных соединений» (1983); «Mechanisms of biochem-
ical transformation of phenazepam» (1984); «Механизмы 
действия анксиолитических, противосудорожных и 
снотворных средств» (1988); «Биохимические механизмы 
токсич ности оксидов азота» (1991); «Biokinetics of gida-

zepam, derivates of peptidaminobehzophenones and their 
metabolites» (1999); «The protective properties of syn-
thetic porphyrin tin complexes in toxic hyperbilirubinemia» 
(2000); «Физико-химическая фармакология» (2004); 
«Био химическая фармакология пролекарств» (2007); 
«Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку 
новітніх технологій в діагностиці та лікуванні» (2009); 
«Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань 
і розроблення лікарськх засобів» (2009).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 114 – 115.
Імена України. К.: Фенікс, 1999. – С. 95.2. 

гОЛОтА Владислав Якович (нар. 25.08.1934 р.) – 
акушер-гінеколоґ; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1959); у 1972 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Раціональне харчування вагітних 
жінок»; професор (1977); з 1982 р. завідувач кафедри аку-
шерства і ґінеколоґії № 3 Київського медичного інститу-
ту; від 1990 р. – декан педіатричного факультету; заслу-
жений діяч науки УРСР (1989); наукові праці присвячені 
антенатальній охороні плода та профілактиці перина-
тальної смертності; післяполоґовим септичним захворю-
ванням, лікуванню дисплазій шийки матки за допомогою 
кріотерапії; основні праці В.Я. Голоти: «Рецептурный 
справочник акушера-гинеколога» (у співавторстві, 1981); 
«Основы лечебного питания беременных» (у співавтор-
стві, 1984); «Акушерские щипцы и вакуум-экстракция 
плода» (1985); «Преждевременные роды» (1986); «Невід-
кладні стани в акушерстві та гінеколоґії» (2000).

Література: 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 28.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медично-
го університету (1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: 
Століття, 2001. – С. 39–40.

гОНчАРУК Євген гнатович (07.01.1930–19.04.2004) 
– народився в с. Великий Острожок Хмільницького 
району Вінницької обл. у селянській родині; у 1954 р. 
з відзнакою закінчив Київський медичний інститут; 
у 1954–1957 рр. – аспірант кафедри загальної гіґієни 
Київського медичного інституту; у 1957–1961 рр. – ор-
ганізатор та перший виконуючий обов’язки завідувача 
кафедри Тернопільського медичного інституту; з 1961 р. 
працює в Київському медичному інститу ті, спочатку 
асистентом, з 1964 р. – доцентом, а з 1968 р. – зав. кафе-
дри комунальної гігієни; у 1968 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Гігієнічне вивчення систем місце-
вої каналізації з обґрунтуваннням санітарних норм їх 
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проектування та експлуатації»; у 1968–1979 рр. – декан 
санітарно-гіґієнічного факультету; з 1984 до 2003 р. – 
ректор Київського медичного інституту (тепер – Націо-
нальний медичний університет імені О.О. Богомольця); 
професор (1969); академік НАН (1992) та АМН (1993) 
України, академік РАМН (1988), академік АПН України 
(1992), академік Міжнародної академії наук вищої школи 
(1995), академік Академії природничих наук загальноро-
сійського об’єднання вчених (1995); академік Все світньої 
академії медицини Альберта Швейцера (1999); академік 
Польської академії медицини (1997); заслужений діяч 
науки і техніки України (1990); лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1994, 2002); був членом 
національного Комітету радіаційного захисту населення 
України, членом комітету з Державних премій України в 
галузі науки і техніки, членом патріотичного руху «Пульс 
України», членом редакційних колегій і рад низки фахо-
вих наукових журналів України та Росії; неодноразово 
обирався депутатом Київської міської ради народних 
депутатів; автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 
45 моноґрафій та підручників, 15 винаходів, понад 200 
гігієнічних нормативів і методичних документів; осно-
вні напрямки наукової діяльності – санітарна охорона 
ґрунту, підземних та поверхневих джерел господарсько-
питного водопостачання; досліджено механізми го-
строго отруєння людей пестицидами та запропоновано 
заходи його попередження; завдяки відкриттю Є.Г. Гон-
чаруком явища самоочищення в глибоких шарах ґрунту, 
були розроблені та впроваджені принципово нові типи 
очисних споруд та гіґієнічні нормативи для найбільш 
ефективного знезараження стічних вод; створена тео-
рія та методолоґія гіґієнічного нормування рівня екзо-
генних хімічних речовин у ґрунті, на підставі чого були 
розроблені гіґієнічні нормативи для понад 100 таких 
речовин; розкритий механізм виникнення інтоксика-
цій на сільськогосподарських полях, оброблених пес-
тицидами, розроблена модель дослідження токсичності 
хімічних речовин у системі «мати – плід – новонародже-
ний»; вивчена поєднана дія важких металів, пестицидів 
та іонізуючого випромінювання на орґанізм людини та 
впроваджені відповідні заходи профілактики; створе-
ний «Медико-екологічний атлас»; науковий консультант 
та керівник 32 докторських і 37 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Сооружение подземных фильтраций 
бытовых сточных вод» (1967), «Санитарная охрана почвы от 
загрязнений химическими веществами» (1977), «Руководство 
к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене (1977, 
1982, 1990); «Гигиеническое нормирование химических ве-
ществ в почве» (1986); «Изучение влияния факторов окружа-
ющей среды на здоровье населения» (1989); «Современные 
проблемы экогигиены» (1993), «Загальна гігієна (пропедев-
тика гігієни)» (1994); «Гигиеническая диагностика радиаци-
онного фактора и его коррекция» (2001).

Література:
Академіку НАН і АМН України Є.Г. Гончаруку – 70 років // 1. 

Журнал АМН України. – 2000. Том 6. – № 1. – С. 210 – 211.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 116 – 117.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. М., 3. 
Советская энциклопедия, 1988. – Том 29. – С. 411.
Євген Гнатович Гончарук (до 65-річчя від дня народження) 4. 
// Лікарська справа. – 1995. – № 7-8. – С. 187 – 188.
Імена України. – К.: Фенікс. – С. 98–99.5. 
К 50-летию со дня рождения проф. Е.И. Гончарука // Ги-6. 
гиена и санитария. – 1980. – № 1. – С. 88.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 28–29.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 40–41.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: Здо-9. 
ров’я, 1966. – С. 115.

гОРбАчЕВСьКИй Іван Якович (15.05.1854– 
25.05.1942) – біохімік, гіґієніст та епідеміолоґ; народився 
в с. Зарубинцях (тепер Збаразького р-ну Терно пільської 
обл.) у родині священика; освіту здобув у Тернопіль-
ській гімназії та на медичному факультеті Ві ден ського 
університету; у 1882–1917 рр. – професор Чеського уні-
верситету в Празі; у 1902–1903 рр. – ректор цього уні-
верситету; після 1917 р. працював у Відні і Празі; був 
першим міністром охорони здоров’я (1917–1918) в уря-
ді Австро-Угорщини, членом Найвищої ради здоров’я 
Австро-Угорщини у Відні, дійсним таємним радником 
двору, досмертним членом Палати панів Австрійського 
парламенту, почесним членом Української лікарської 
спілки; був також засновником, довголітнім ректором 
Українського вільного університету в Празі, професо-
ром хімії Українського технічно-господарського інсти-
туту (1922–1923); разом з проф. І. Пулюєм організував 
«Українську громаду» у Празі; у 1925 р. обраний чле-
ном Всеукраїнської академії наук; І. Я. Горбачевський 
уперше синтезував сечову кислоту з сечовини і ґліцину 
(1882), встановив джерела і шляхи утворення сечової 
кислоти в орґанізмі, відкрив фермент ксантиноксидазу 
(1889–1891); відомі його підручники з хімії та фізіоло-
ґічної хімії, які видані українською та чеською мовами; 
у 1993 р. ім’я І. Я. Горбачевського присвоєно Тернопіль-
ській держав ній медичній академії.

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1955. – С. 411.
Пундій П. Горбачевський Іван // Українські лікарі. – 2. 
Львів–Чикаго, 1994. – Книга 1. – С. 60 – 61.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 64-А.
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Українська Радянська енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 365.

гОРгОЛІ Іван Дементійович (дати народження та 
смерті не встановлені) – народився в м. Ніжині; медич-
ну освіту здобув у Галлі (з 1759 р.), Страсбурзі, Берліні; 
1768 р. у Галлі захистив докторську дисертацію «Dissertatio 
qua proposita a clariis Mackbride putredinis theoria examini 
subjicitur» («Дисертація, в якій розглядається теорія гнит-
тя відомого Макбрида»); з 1769 р. мешкав у Ніжині; за ак-
тивну діяльність під час ліквідації епідемії чуми в Ніжині 
Медична колегія надала йому право медичної практики 
без іспитів.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 41.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной меди-2. 
цины и здравоохранения: Библиография (996–1954 гг.). – 
М., 1956. – 938.

гОРгОЛІ Сава Дементійович (1730 – дата смерті 
не встановлена) – народився в Ніжині; освіту здобув 
у Києво-Могилянській академії та на медичному фа-
культеті Галльського університету; 1763 р. захистив док-
торську дисертацію «Generalis recidivarum pathologico-
practica consideration» («Загальна патолоґія і лікування 
повторів хвороби»); 1763 р. отримав право медичної 
практики в Росії; працював у Кременчуці; з 1768 р. – у 
Петербурзі на різних лікарських посадах.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 41.

гОРЕЦьКИй Людвіг Казимирович (03.08.1826–
31.04.1885) – дерматолоґ, терапевт; медичну освіту (з від-
знакою) здобув на медичному факультеті Університету 
Св. Володимира (1848); працював на посадах ординатора 
терапевтичної клініки (1848–1851), директора акушер-
ської клініки (1851–1854), помічника при професорі 
– завідувачі клінічного відділення терапевтичної госпі-
тальної клініки Медичного факультету Університету св. 
Володимира (з 1854 р.); у 1955 р. захистив докторську ди-
сертацію «De sputis in pnewmonia acuta primaria (cruposa 
Rokitansky)» – «Про мокроту при первинній крупозній 
пневмонії Рокітанського»; у 1858–1859 рр. виконував 
обов’язки завідувача терапевтичної госпітальної клі-
ніки; у 1861 р. удосконалювався в клініках Парижа та 
Відня; 26 вересня 1863 р. Медичний факультет доручив 
ад’юнкту Л. К. Горецькому читання курсу нашкірних 
хвороб; у 1866 р. обраний на посаду штатного доцента 
по кафедрі спеціальної терапії; з 1868 р. читає виключно 
курс хвороб шкіри та сифіліс; від 1864 до 1880 р. керував 
дерматолоґічною клінікою Університету св. Володимира; у 
1869 р. заснував Київське товариство природодослідників; 

наукові праці присвячені вивченню клініки шкірних 
хвороб; Л.К. Горецький вважав, що у хворого з хворобами 
шкіри необхідно вивчати стан усього орґанізму, що лікарю-
дерматологу необхідні знання дієтики, фармаколоґії та 
інших суміжних дисциплін; переважну частину своїх 
спостережень та наукових заключень Л.К. Горецький 
доповідав на засіданнях Товариства київських лікарів, 
віце-президентом якого він був з 1869 до 1881 р.; відомі 
його виступи – «Про коросту» (1865), «Про рідкісну форму 
пухирчатого лишаю» (1870), огляд найважливіших праць з 
дерматолоґії за 1868–1869 рр.; відомий також його перший 
звіт дерматолоґічної клініки (1864–1865).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 1. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С.29–30.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 42.

 гОРЄВ Микола Миколайович (21.04.1900–09.11.1992) 
– патофізіолоґ; народився в Казані в родині службовця; 
закінчив медичний факультет Іркутського університету 
(1926); у 1931–1934 рр. – зав. кафедрою патолоґічної фізіо-
лоґії Далекосхідного медичного інституту (м. Хабаровськ); 
з 1934 р. – зав. відділом Інституту фізіолоґії АН УРСР; з 
1958 р. – директор Інституту ґеронтолоґії і експеримен-
тальної патолоґії в Києві; академік АМН СРСР; наукові 
праці присвячені вивченню питань фізіолоґії і патолоґії 
кровообігу; ним вивчені механізми порушень кровообігу 
при шоку та показано значення процесу «депонування» 
крові в падінні кров’яного тиску при шоках різної етіо-
лоґії; досліджена роль різних відділів нервової системи, 
значення ниркового пресорного фактору, ендокринних 
залоз у виникненні гіпертонії; основні праці: «Матеріали 
по патогенезу порушення кровообігу при анафілактично-
му шоку» (1937); «Некоторые основные вопросы патоге-
неза гипертонии» (1953); «О роли почек в патогенезе ги-
пертонии» (1956); «Очерки изучения гипертонии» (1957); 
«Экспериментальный атеросклероз и возраст» (ред., 1972).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 7. – С. 1116 – 1117.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 338.
Гуревич М.И. Николай Николаевич Горев (к 60-летию со 3. 
дня рождения) // Патологическая физиология и экспе-
риментальная терапия. – 1960. – Том 4. – № 3. – С. 92.
Николай Николаевич Горев // Патологическая физиология и 4. 
экспериментальная терапия. – 1970. – Том 14. – № 3. – С. 92.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 368.
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гОРОВЕНКО Наталія григорівна (нар. 24.03.1951 р.) – 
завідувач кафедри медичної ґенетики Національної медич-
ної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (з 
2000 р.); очолює Міжнародний генетичний центр НМАПО; 
у 1979 р. захистила кандидатську дисертацію «Клинико-
генеалогические исследования при врожденных пороках 
сердца у детей и подростков», а у 2000 р. – докторську ди-
сертацію «Діагностика і лікування хворих на муковісцидоз 
в амбулаторних умовах та реадаптація їх сімей»; професор 
(2002); член-кор. НАМН України (2003); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини; 
головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «медич-
на ґенетика»; член проблемної комісії з медичної ґенетики 
МОЗ та НАМН України; член експертної ради ВАК Укра-
їни з терапевтичних спеціальностей; заступник головного 
редактора та член редакційної колегії 4-х наукових фахових 
журналів; заслужений діяч науки і техніки України (2003); ав-
тор понад 400 наукових публікацій, зокрема 22 підручників, 
навчальних посібників і моноґрафій, 7 патентів на винахід, 
2 свідоцтв на авторські права; основні напрямки наукових 
досліджень – організаційно-методичні засади діаґностики, 
лікування, профілактики та реабілітації хворих на муковіс-
цидоз; реадаптація сімей, в яких є хворий на спадкову па-
толоґію, вивчення спектру мутацій в гені арилсульфатази А, 
що спричинюють метахроматичну лейкодистрофію; основні 
праці: «Узгоджені рекомендації щодо діагностики, лікуван-
ня і профілактики муковісцидозу» (1999); «Генетика брон-
хіальної астми» (2003); «Молекулярно-цитогенетическая 
идентификация случая частичной трисомии короткого пле-
ча хромосомы» (2004); «Врожденные несращения верхней 
губы и неба» (2004); «Genetic polymorphisms of Glutathione-
S-transferase (GST) M1 and bronchial asthma susceptibility in 
Ukrainian population» (2005).

гОРОДИНСьКИй Петро Андрійович (рік наро-
дження не встановлений – 1834) – народився в містеч-
ку Келе берді Кременчуцького повіту; закінчив Харків-
ський колегіум та Медичну школу при Петербурзькому 
військовому госпіталі; з 1782 р. до 1797 р. служив лікарем 
у військових частинах; з 1797 р. – губернський лікар у 
Старобєльську (Слобідська Україна); у 1800 р. відрядже-
ний на Кавказьку лінію, де здійснював нагляд за лазаре-
тами та аптеками, керував Георгієвським госпіталем; у 
1802 р. за завданням Медичної колегії до сліджував ліку-
вальні властивості кавказьких мінеральних вод; з 1803 р. 
працював оператором у Київській лікарській управі, з 
1813 р. – в Одеській карантинній конторі, з 1819 р. – го-
ловним медичним чиновником карантинної контори.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 42.

гОРОХОВСьКИй Марк Іванович (дати народження 
та смерті не встановлені) – народився в Києві; навчався в 
Києво-Могилянській академії та на медичному факуль-

теті Московського університету; у 1795 р. отримав право 
практики в Петербурзькому генеральному сухопутному 
госпіталі; з 1797 р. – лікар Воронезь кої губернії, з 1800 р. 
– головний лікар Балтійського флоту; з 1802 р. – інспек-
тор Слобідської Української лікарської управи.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 42 – 43.

гОРчАКОВ Олександр Кирилович (01.07.1900– 
11.08.1960) – хірурґ; народився в Краснодарі в робітничій 
родині; у 1918 р. вступив до медичного інституту; у 1919–
1920 рр. перебував у Червоній Армії; закінчив медичну 
освіту в Харківському медичному інституті; працював 
хірурґом у Харківській обл. та м. Харкові; брав активну 
участь в організації ІІ Харківського медичного інституту, 
в якому з весни 1933 р. почав працювати асистентом на 
кафедрі факультетської хірурґії; у 1937 р. захистив кан-
дидатську дисертацію; під час війни з Фінляндією пере-
бував у Червоній Армії; після закінчення війни на посаді 
доцента кафедри факультетської хірурґії Харківського 
медичного інституту; на початку війни мобілізований 
до Червоної Армії, але через хворобу був звільнений; 
працював у Ташкентському медичному інституті та в м. 
Фрунзе, куди був евакуйований ІІ Харківський медич-
ний інститут; з вересня 1943 р. – керівник одного з мос-
ковських евакогоспіталів та науковий керівник хірурґіч-
ного відділення лікарні Жовтневого району м. Москви; 
в 1944 р. повернувся до Харкова, де виконував обов’язки 
доцента, а потім завідувача кафедрою загальної хірурґії 
Харківського медичного інституту; одночасно працював 
на посаді заступника директора з наукової та навчаль-
ної роботи; у 1950 р. захистив докторську дисертацію 
«О патогенезе шока»; від 1950 р. – директор Київського 
медичного стоматолоґічного інституту та завідувач кафе-
дри хірурґічних хвороб цього ж інституту; з 1955 р., після 
об’єднання стоматолоґічного інституту з медичним, ви-
конував обов’язки завідувача кафедри хірурґії стоматоло-
ґічного факультету Київського медичного інституту; три-
валий час виконував обов’язки головного ендокринолоґа 
МОЗ УРСР, був головою Республіканського протизоб-
ного комітету, членом президії Вченої ради МОЗ УРСР, 
членом правління Всесоюзного наукового товариства 
хірурґів та заступником голови правління Наукового то-
вариства хірурґів України; відповідальний редактор жур-
налу «Врачебное дело»; заслужений діяч науки України 
(1954); лауреат Державної премії України; наукові праці 
присвячені проблемам хірурґії та ендокринолоґії; під ке-
рівництвом О.К. Горчакова в багатьох обласних центрах 
України були організовані протизобні диспансери, які у 
подальшому були реорганізовані на ендокринолоґічні.

Література:
Александр Кириллович Горчаков: (К 60-летию со дня рож-1. 
дения) // Врачебное дело. – 1960. – № 7. – С. 141–142.
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 30.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 42–43.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 383.
Черенько М.П. Пам’яті Олександра Кириловича Горчако-5. 
ва (до 100-річчя з дня народження) // Клінічна хірурґія. – 
2001. – № 9. – С. 63 – 64.

гОФУНг Юхим Михайлович (1876–29.09.1944) – 
стоматолоґ; народився в м. Костянтинограді Харківської 
губернії; медичну освіту здобув у Варшавській зуболі-
карській школі (1899) і Харківському медичному інсти-
туті (1924); 1906–1921 рр. – викладач Харківської зуболі-
карської школи; у 1921 р. організував при Харківському 
медичному інституті перший одонтолоґічний факультет, 
деканом якого був до 1929 р.; від 1910 р. упродовж 25 ро-
ків був головою Харківського товариства зубних лікарів; 
заслужений професор; заслужений діяч науки УРСР; 
наукові праці присвячені різним питанням стоматоло-
ґії; автор ряду підручників з терапевтичної стоматолоґії; 
основні праці: « Клиника болезней зубов и полости рта» 
(1930); «Основы протезного зубоврачевания» (1935); 
«Клиника болезней зубов и полости рта» (1936); «Стома-
тология» (1937); «Терапевтическая стоматология» (1938); 
«Учебник болезней зубов и полости рта» (1945); «Учеб-
ник терапевтической стоматологии» (1946).

Література: 
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 8. – С. 140 – 141.
Скрипнікова Т.П., Павленко Л.Г. Ю.М. Гофунг – засно-2. 
вник вітчизняної стоматології // Історія української меди-
цини. Матеріали конференції; Київ, 29 квітня 1995 року. 
– К.: 1995. – С. 57–58.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 399.

гРАНДО Олександр Абрамович (10.10.1919–17.07.2004) 
– народився в Могилеві-Подільському; медичну освіту 
здобув у Київському медичному інституті (1941); під час 
війни служив лікарем на різних фронтах; з 1947 р. ви-
кладав у Київському медичному інституті та Київському 
інституті удосконалення лікарів; у 1968 р. захистив док-
торську дисертацію; професор (1970); від 1972 до 1990 р. 
– завідувач кафедри соціальної гіґієни та організації охо-
рони здоров’я Київського медичного інституту; керівник 
створеного ним Національного музею медицини України; 
О.А. Грандо є засновником і головним редактором укра-
їнського історико-медичного журналу «Агапіт»; почес-
ний голова Українського наукового товариства істориків 

медицини, почесний член Російського та Болгарського 
наукових товариств істориків медицини, дійсний член 
Петровської академії наук і мистецтв (Санкт-Петербург); 
лауреат Державної премії УРСР (1983); заслужений діяч 
науки і техніки України (1995); наукові праці присвячені 
питанням історії та організації охорони здоров’я, пробле-
мам лікарської етики і медичної деонтолоґії; основні пра-
ці О.А. Грандо: «Медицина в зеркале истории»; «Подорож 
у минуле медицини»; «Очима художників (медицина в ук-
раїнському образотворчому мистецтві)», «Медицинская 
этика»; «Видатні імена в історії української медицини»; 
«Видатні імена у світовій медицині» (головний редактор).

Література:
Александр Абрамович Грандо: (К 60-летию со дня рождения) 1. 
// Советское здравоохранение. – 1979. – № 12. – С. 66.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 103.2. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 154 – 155.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 31.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 43–44.

гРЕчАНІНА Олена Яківна (нар. 29.11.1935 р.) – ме-
дичну освіту здобула на лікувальному факультеті Хар-
ківського медичного інституту (1959); у 1962–1965 рр. 
навчалася в аспірантурі на кафедрі акушерства та ґіне-
колоґії цього ж інституту; завідувач кафедри медичної 
ґенетики Харківського державного медичного універ-
ситету (з 2000 р.); від 1965 р. – завідувач лабораторії 
медичної ґенетики (з 1983 р. – Міжобласний медико-
ґенетичний центр); доктор медичних наук (1991); про-
фесор (1992); член-кор. НАМН України (2003); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профі-
лактичної медицини; академік Української еколоґічної 
Академії наук (1992 р.); заступник голови Українського 
товариства медичних ґенетиків; голова Харківської об-
ласної спілки медичної ґенетики; президент Української 
та Харківської міської Асоціації фахівців ультразвукової 
діаґностики в перинатолоґії; голова міської Асоціації 
фахівців та сімей, що мають дітей, хворих на фенілке-
тонурію; почесний президент Асоціації сімей, які мають 
хворих на муковісцидоз; представник Національного 
фонду «Україна – дітям»; голова Наглядової ради Хар-
ківського обласного благодійного фонду «Майбутнім 
поколінням»; член Американського Інституту «Ультра-
звук в медицині»; головний редактор журналу «Ультра-
звукова пренатальна діагностика»; лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1997); автор по-
над 400 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій та 10 
авторських свідоцтв; основні напрямки наукових дослі-
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джень – метаболічні спадкові хвороби; мітохондріальні 
захворювання; медико-ґенетичне консультування; пре-
натальна діаґностика вроджених вад розвитку та ске-
летних аномалій; первинна профілактика вродженої та 
спадкової патолоґії; основні праці: «Актуальні питання 
діагностики в клінічній генетиці» (1995); «Атлас ультра-
звуковой пренатальной диагностики» (1998); «Генетика 
репродуктивних втрат» (2003); «Проблемы клинической 
генетики» (2003); «Медична генетика» (2004).

гРИгОР’ЄВ Сергій Петрович (1878–28.10.1920) – рент-
ґенолоґ; народився в Харкові в родині ремісника; закінчив 
медичний факультет Харківського університету (1901); по-
слідовно працював у рентгенівському кабінеті Харківської 
(Миколаївської) лікарні та рентґенолоґічному кабінеті 
лабораторії загальної та експериментальної патолоґії Хар-
ківського університету; у 1920 р. заснував у Харкові Укра-
їнський рентґено-радіолоґічний та онколоґічний інститут; 
довів можливість рентґенолоґічного дослідження черво-
подібного відростка, зробив великий внесок у діаґностику 
захворювань нирок; багато уваги приділяв питанням рент-
ґенолоґічної методики і техніки; у 1911 р. вперше у світі 
довів можливість рентґенолоґічного дослідження стану 
червоподібного відростка, розробив для цього спеціальну 
методику, описав рентґенолоґічні ознаки апендициту та 
його ускладнень; у 1912 р. С.П. Григор’єв запропонував ме-
тодику ренґенолоґічного дослідження нирок на спеціаль-
но створеному ним столі, що дозволило визначати лока-
лізацію каменів у сечовивідних шляхах, виявляти запальні 
процеси, вивчати рухову функцію мисок і сечоводів; осно-
вні праці: «Рентгенологический метод исследования чер-
веобразного отростка» (1912); «Рентгенологический метод 
исследования почек» (1913); «Общий принцип методики 
рентгенологического исследования» (1914).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 8. – С. 272 – 273.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 441. 
Сергей Петрович Григорьев // Вестник рентгенологии и 3. 
радиологии. – 1971. – № 1. – С. 106.

гРИгОРОВИч Лілія Степанівна (нар. 12.09.1957 р.) – лі-
кар, громадський діяч, політолоґ; народилася в м. Івано-
Франківську в родині священика; медичну освіту здо-
була на лікувальному факультеті Івано-Франківського 
медичного інституту (1985); у 1987–1988 рр. навчалася 
в інтернатурі за фахом «педіатрія»; від 1989 до 1994 р. 
працювала на посаді обласного дитячого алерґолоґа в 
Івано-Франківській обласній клінічній лікарні; народ-
ний депутат України 5-х скликань (з 1994 р.); виконувала 
обов’язки голови підкомітету, заступника голови Комі-
тету з питань охорони здоров’я, материнства та дитин-
ства, з 2007 р. – секретаря Комітету з охорони здоров’я; у 
1995–1996 рр. – представник України в Дитячому фонді 

ЮНІСЕФ – ООН; 1996–1997 рр. – заступник мініст-
ра Міністерства сім’ї та молоді; 2002–2003 рр. – віце-
президент Парламентської Асамблеї Чорноморських 
країн; член Політради Народного Руху України; голова 
Союзу Українок (з 2001 р.); координатор депутатського 
об’єднання за Українську Помісну Православну Церкву 
(впродовж 3-х скликань Верховної Ради); один з авторів 
Закону про охорону дитинства в Україні (1999); брала 
активну участь в розробці Закону про державну допо-
могу сім’ям з дітьми; один з ініціаторів запровадження 
страхової медицини в Україні; автор численних праць з 
політолоґії; у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Помісна православна церква як чинник становлення та 
розвитку української нації»; заслужений працівник охо-
рони здоров’я України (1997).

гРИНь Владислав Костянтинович (нар. 05.12.1961 р.) 
– народився в м. Макіївка Донецької області; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Донецького дер-
жавного медичного інституту імені М. Горького (1978–
1984); у 1984 – 1985 рр. навчався в інтернатурі на базі 
міської лікарні № 4 м. Макіївки за фахом «терапія»; у 
1985–1986 рр. – дільничий лікар-терапевт Шахтарської 
районної лікарні; у 1986–1988 рр. – лікар-терапевт від-
ділення судинної хірурґії Донецької обласної централь-
ної клінічної лікарні; від 1988 р. – старший науковий 
працівник Донецького державного медичного інсти-
туту імені М. Горького; з 1991 р. – директор діаґнос-
тичного центру, а від 1992 р. – заступник ґенерального 
директора з лікувальної роботи Донецького обласного 
лікувально-клінічного об’єднання; з 1999 р. – заступ-
ник директора з наукової роботи, а від 2002 р. – дирек-
тор Інституту невідкладної і відновної хірурґії імені В.К. 
Гусака НАМН України; керівник лабораторії клітинного 
і тканинного культивування; за сумісництвом профе-
сор кафедри загальної практики – сімейної медицини 
Донецького державного медичного університету імені 
М. Горького; у 1999 р. захистив докторську дисертацію 
«Патологія серця при запальних захворюваннях сугло-
бів (поширеність, діагностика, патогенез, лікування»; 
організатор та керівник (з 2000 р.) обласного центру 
ендоваскулярного лікування ішемічних станів; акаде-
мік НАМН України (2010); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; головний редактор жур-
налів «Вісник невідкладної і відновної медицини» та 
«Міжнародний вісник медицини»; член редакційної 
колегії журналу «Здоров’я Донбасу»; автор та співавтор 
понад 300 наукових публікацій, зокрема 12 моноґрафій, 
31 винаходу; основний напрямок наукових досліджень 
– реґенеративна медицина; у грудні 2009 р., вперше 
в Україні, за допомогою стовбурових клітин вироще-
но штучне серце; науковий консультант та керівник 2 
докторських та 5 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Спосіб лікування дефектів і дегенеративних за-
хворювань хряща із застосуванням тривимірного 3-D 
еквівалента хряща, змодельованого на основі in vitro 
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культивованих хондроцитів, що містяться у підкладках 
натурального або синтетичного походження» (2003); 
«Хирургические методы лечения сахарного диабета в 
эксперименте» (2004); «Досвід використання термального 
еквівалента в комплексному лікуванні глибоких опіків» 
(2004); «Новые методы базисной терапии ревматоидного 
артрита в эксперименте» (2005); «Спосіб приготування 
поживного росткового середовища для культивування in 
vitro стромальних стовбурових клітин кісткового мозку 
людини» (2006); «Клітинно-тканинні технології у лікуванні 
хронічних виразково-ранових дефектів нижніх кінцівок» 
(2009); «Технология аутотрансфузии для восполнения 
кровопотери» (2009); «Скорочувальна функція серця 
після різних варіантів введення клі тинного трансплантату 
при інфаркті міокарду в експе рименті» (2010). 

гРИЦЮК Олександр йосипович (10.10.1923–
15.03.1990) – терапевт; закінчив Київський медичний 
інститут (1951), в якому й залишився працювати; у 
1966 р. захистив докторську дисертацію на тему «Осно-
вні патогенетичні фактори тромбоутворення при рев-
матичних ураженнях серцево-судинної системи»; з 1973 
до 1990 р. – зав. кафедрою госпітальної терапії № 1; від 
1970 до 1974 р. директор Київського НДІ клінічної меди-
цини імені М.Д. Стражеска; одночасно з 1967 до 1970 р. 
і з 1974 д 1979 р. – головний терапевт МОЗ УРСР; член-
кор. АМН СРСР (1978) і АМН України; заслужений діяч 
науки УРСР; лауреат Державної премії УРСР (1980); на-
укові праці переважно присвячені вивченню змін систем 
зсідання крові та фібринолізу, обґрунтуванню коронаро-
тромбозу в патоґенезі інфаркту міокарда, удосконаленню 
діагностики передтромботичного стану та антикоагу-
лярної терапії; у 1973 р. першим описав перехід дрібно-
вогнищевого інфаркту міокарда у великовогнищевий; 
основні праці О.Й. Грицюка: «Инфаркт миокарда» (у 
співавторстві, 1979); «Пособие по кардиологии» (1984); 
«Воспалительные заболевания сердца» (у співавторстві, 
1986); «Клиническая ангиология» (1988); «Практическая 
гемостазиология» (1994).
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
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гРИЩЕНКО Валентин Іванович (27.11.1928– 03.01.2011) 
– акушер-ґінеколоґ, фахівець у галузі кріомедицини; 

народився в м. Харкові; медичну освіту (з відзнакою) 
здобув на лікувальному факультеті Хар ківського ме-
дичного інституту; з 1951 р. – клінічний ординатор з 
акушерства та ґінеколоґії Харківського НДІ охорони 
материнства і дитинства; у 1954 р. захистив кандидат-
ську дисертацію; з 1957 р. – асистент кафедри акушер-
ства та ґінеколоґії Харківського медичного інституту; у 
1964 р. захистив докторську дисертацію; з 1968 р. – за-
відувач цієї ж кафедри; з 1978 р. – директор Інститу-
ту проблем кріобіолоґії та кріомедицини АН України; 
професор (1966); академік АН України (1983); акаде-
мік Академії наук технологічної кібернетики України; 
член Нью-Йоркської академії наук; почесний академік 
Української стоматолоґічної академії; почесний член 
Асоціації репродуктолоґів; почесний член Індійського 
кріоґенного товариства; член Польської академії ме-
дичних наук; головний редактор журналу «Проблемы 
криобиологии»; голова медико-біолоґіч ної секції Пів-
нічносхідного центру НАН України; з 1971 р. – тим-
часовий Радник, а з 1974 р. – експерт Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я з проблем контролю за 
народжуваністю; з 1976 р. – член групи Радників з 
спеціальної програми «Репродукція людини»; за-
служений діяч науки і техніки України (1992); лауреат 
Державних премій у галузі науки і техніки УРСР (1977) 
і СРСР (1986); у 1981 р. за книгу «Антенатальная смерть 
плода» удостоєний премії імені В. Ф. Снегі рьова АМН 
СРСР; лауреат премії НАН України імені О.О. Бого-
мольця (1993); автор понад 700 наукових публікацій, 
зокрема 23 моноґрафій, 48 патентів; основні напрямки 
наукової діяльності – вивчення токсикозів вагітності, 
фізіолоґії і патолоґії скорочувальної здатності матки, 
асфіксії плода і новородженого, проблеми гіпотермії і 
кріомедицини; ініціював створення в Україні служби 
екстракорпорального запліднення.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – том 25. – С. 509.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 108.2. 

гРИЩЕНКО Іван Іванович (10.11.1897–1983) – 
акушер-ґінеколоґ; народився в с. Колибелка Воронезь-
кої обл. у селянській родині; медичну освіту здобув у 
Харківському медичному інституті (1922); працював на 
посаді ординатора, асистента та доцента акушерської 
клініки цього ж інституту; від 1946 до 1972 р. – завідувач 
кафедри акушерства та ґінекології Харків ського медич-
ного інституту; заслужений діяч науки УРСР (1955); 
основні напрямки наукової діяльності – відновлюваль-
на хірурґія в ґінеколоґії, антенатальна охорона плода, 
ґенетичні методи дослідження.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том. 3. – С. 453 – 454.



1247

гРОМАшЕВСьКА Любов Леонтіївна (22.11.1922–
21.04.2009) – народилась в с. Шендерівка на Вінничині; 
медичну освіту здобула на лікувальному факультеті Київ-
ського медичного інституту (1943); від 1943 р навчалась у ці-
льовій аспірантурі на кафедрі біохімії 2-го Московсько го 
медичного інституту, після закінчення якої працювала на 
кафедрі біохімії Київського медичного інституту; у 1949 р. 
захистила кандидатську дисертацію (кандидат біологічних 
наук; дівоче прізвище – Л.Л. Ураль) «Влияние антибиоти-
ков чеснота (фитонцидов) и синтетического горчичного 
масла на дегидрогеназу янтарной кислоты»; від 1949 р. 
очолювала лабораторію біохімії (згодом – клінічної біо-
хімії) в Інституті інфекційних хвороб, а після об’єднання 
зазначеного інституту з Інститутом епідеміолоґії, мікро-
біолоґії та паразитолоґії – в об’єднаному Інституті епіде-
міології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського 
НАМН України; у 1961 р. захистила докторську дисертацію 
«Биохимические сдвиги в организме при применении хи-
миотерапевтических препаратов (антибиотиков)»; профе-
сор (1963); один із засновників та президент Українського 
товариства клінічної лабораторної діаґностики (тепер – 
Всеукраїнська Асоціація клінічної хімії та лабораторної 
медицини); була членом президії правління Союзу науко-
вих товариств країн СНД; упродовж 20 років була членом 
секції «медична ензимологія» Комітету «Ферменти в на-
родному господарстві та медицині» Державного комітету 
з науки і техніки СРСР; засновник та головний редактор 
журналу «Лабораторна діагностика»; заслужений діяч на-
уки і техніки України (1983); лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1987); лауреат Премії іме-
ні А.В. Палладіна НАН України (2001); автор 311 наукових 
публікацій, зокрема 15 моноґрафій; основні напрямки на-
укової діяльності – експериментальне та клінічне вивчен-
ня (на клітинному, субклітинному, молекулярному рівнях) 
біохімічних змін при застосуванні лікарських препаратів, 
дослідження гострих та хронічних захворювань внутріш-
ніх органів; розробка методів визначення активності 
ферментів у різних біолоґічних рідинах орґанізму; було 
встановлено значення окремих біохімічних показників у 
сироватці крові та інших біолоґічних рідинах для діаґнос-
тики, оцінки перебігу хвороби, прогнозування її наслідків, 
оцінки ефективності лікування; визначеня критеріїв, що 
дозволяють за змінами у сироватці крові оцінити характер 
та ступінь ураження печінки на клітинному і субклітин-
ному рівнях, що дозволяє проводити «біохімічну біопсію» 
печінки без застосування пункційної біопсії; показана 
роль порушень метаболічних процесів у хворих на гепатит 
у розвитку поліорґанної патолоґії; розробила концепцію 
«метаболічної інтоксикації»; науковий консультант та ке-
рівник 70 докторських і кандидатських дисертацій; осно-
вні праці: «Изоферменты в медицине» (1982); «Ошибки в 
лабораторной диагностике» (1990).

гРОМАшЕВСьКИй Лев Васильович (13.10.1887– 
01.05.1980) – епідеміолоґ; народився в м. Миколаєві в 
родині службовця; медичну освіту здобув на медичному 

факультеті Одеського університету (1912); у 1912–1927 рр. 
працював в Одесі – спочатку завідувачем дезінфекцій-
ною станцією, потім керував Губздравом, кафедрою епі-
деміолоґії медичного інституту та був ректором цього ж 
інституту; 1928–1931 рр. – директор Дніпропетровського 
санітарно-бактеріолоґічного інституту; 1931–1948 рр. – 
завідувач кафедри епідеміолоґії Центрального інституту 
удосконалення лікарів у Москві; у 1941–1942 рр. – голо-
вний епідеміолоґ Закавказького фронту, потім Москов-
ського військового округу; у 1948–1951 рр. – очолював 
Інститут інфекційних хвороб у Києві, від 1948 до 1962 р. 
– завідувач кафедри епідеміолоґії Київського медичного 
інституту; академік АМН СРСР (1944), заслужений діяч 
науки УРСР (1957); Герой Соціалістичної Праці (1967); 
наукові праці присвячені питанням епідеміолоґії висип-
ного та черевного тифів, холери, дизентерії, дезінфекцій-
ній справі тощо; розробив учення про механізми передачі 
інфекції і природнонаукову класифікацію інфекційних 
хвороб; основні праці: «К эпидемиологии холеры» (1929); 
«О частоте повторных заболеваний сыпным тифом» 
(1941); «Принцип классификации инфекционных болез-
ней» (1947); «Частная эпидемиология» (у співавторстві з 
Г.М. Вайндрахом, 1947); «Общая эпидемиология» (1965); 
«Кишечные инфекции» (1966); «Об эволюции вирусов и 
вирусных болезней» (у співавторстві з В.Л. Васильєвою, 
1972); «Современное состояние проблемы эпидемиологии 
дизентерии и основные меры борьбы с ней» (1974).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 455.
Гиммельфарб Я.К. Творческий путь Л.В. Громашевского 2. 
(к 80-летию со дня рождения) // Журнал микробиоло-
гии, эпидемиологии и иммунологии. – 1967. – № 10. – 
С. 142.
Гольд Э.Ю. Вопросы эпидемиологии гельминтозов и ме-3. 
дицинской паразитологии в работах Л.В. Громашевского 
(к 80-летию со дня рождения) // Медицинская паразито-
логия. – 1968. – Том 37. – № 1. – С. 94.
Елкин И.И. Научный подвиг Л.В. Громашевского // Жур-4. 
нал микробиологии, эпидемиолоґии и иммунологии. – 
1982. – № 1. – С. 113–117.
К 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и обще-5. 
ственной деятельности Льва Васильевича Громашевского 
// Вопросы вирусологии. – 1958. – № 3. – С. 187.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 32.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 44–45.
Моргунов И.Н. Научная и педагогическая деятельность 8. 
Л.В. Громашевского // Журнал микробиологии, эпи демио-
логии и иммунологии. – 1982. – № 7. – С. 98–102.
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Потеряйко Я.И. Славный путь Л.В. Громашевского // Со-9. 
ветское здравоохранение. – 1989. – № 10. С. 72–75.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 10. 
1966. – С. 135 – 136.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 479.

гРУбЕ Вільгельм Федорович (1827–1898) – хірурґ; ме-
дичну освіту здобув у 1850 р. в Юр’євському (Тартуському) 
університеті; з 1858 р. очолив кафедру хірурґії Харківського 
університету; з його «Нарисів та спостережень із факульта-
тивної хірургічної клініки» відомо, що він ще в 1865 р. за-
стосував карболову кислоту; у 1870 р. при пораненні грудної 
клітки з ушкодженням внутрішньої грудної артерії виконав 
перев’язку судини; у 1871 р. виконав у Харкові першу опе-
рацію під наркозом закисом азоту; опублікував ряд робіт, 
присвячених застосуванню хлороформу та морфію.

гРУЗІН Олексій Іванович (11.03.1889–7.05.1954) – 
терапевт; народився в с. Калинівському Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії; закінчив Київ ський 
медичний інститут (1925); працював в Одеському ме-
дичному інституті, з 1938 р. – зав кафедрою; заслуже-
ний діяч науки УРСР (1951); наукові праці присвячені 
вивченню проблем серцево-судинних захворювань, 
ревматизму, питань курортолоґії тощо.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 501.

гУбЕРгРІЦ Макс Мойсейович (07.01.1886–06.05.1951) 
– терапевт; народився в м. Ромнах Сумської обл. в родині 
лікаря; медичну освіту здобув на медичному факультеті Ки-
ївського університету (1911); працював у клініці В.П. Образ-
цова і лабораторії І.П. Павлова; у 1917 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Более выгодный способ дифференци-
рования внешних раздражений»; з 1920 р. – завідувач ка-
федри спеціальної патолоґії і терапії Київського медичного 
інституту; від 1928 до 1951 р. – заві дувач кафедри пропедев-
тики внутрішніх захворювань; одночасно очолював клініч-
ні відділи українських Інституту харчування (1930–1940) та 
Інституту ендо кринолоґії (1932–1934); академік АН УРСР 
(1948); заслужений діяч науки УРСР (1935); наукові праці 
присвячені фізіолоґії і патолоґії кровообігу, захворюванням 
органів травлення, питанням нейрогуморальної реґуляції, 
проблемі болю тощо; провів детальне вивчення третьо-
го нормального тону серця, розщеплення та роздвоєння 
серцевих тонів, ритму галопу; запропонував оригінальні 
методики дослідження функції підшлункової залози, опи-
сав ряд симптомів хронічного панкреатиту та хронічного 
апендициту, а також біохімічні зміни крові при порушеннях 
діяльності ряду внутрішніх орґанів; М.М. Губергріц є авто-
ром керівництва з діаґностики внутрішніх хвороб, яке було 
видане в 1939 і 1947 рр.; основні праці: «Клиническая диаг-
ностика» (1939, 1947); «Избранные труды» (1959).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 553.
Бурчинський Г.Й. і Губергріц О.Я. М.М. Губергріц. – К.: 2. 
Здоров’я, 1974. – 38 с.
Губергиц А.Я. Академик АН УРСР М.М. Губергриц // Те-3. 
рапевтический архив. – 1976. – Том 48. – № 12. – С. 123.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих каефдрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 33.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 45–46.
Макс Моисеевич Губергриц // Терапевтический архив. – 6. 
1951. – Том 23. – № 3. – С. 3.
Памяти М.М. Губергрица // Клиническая медицина. – 7. 
1951. – Том 29. – № 10. – С. 89.
Пелещук А.П. Академик Макс Мойсеевич Губергриц: (К 8. 
100-летию со дня рождения) // Врачебное дело. – 1986. – 
№ 1. – С. 122.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 9. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – 154 с.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 10. 
1966. – 240 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – с. 515.

гУбЕРгРІЦ Олександр Якович (1912–1989) – тера-
певт, ґастроентеролоґ; народився в Дніпропетровську в ро-
дині лікарів; медичну освіту здобув у Дніпропетровському 
медичному інституті (1932); від 1932 до 1941 р. послідовно 
пройшов шлях від аспіранта до доцента кафедри пропе-
девтики внутрішніх хвороб Київського медичного інсти-
туту; у 1938 р. захистив кандидатську дисертацію; під час 
війни О.Я. Губергріц перебував у Червоній Армії, викону-
ючи обов’язки лікаря медсанбату, госпіталю, а потім стар-
шого терапевта великого евакопункту; у 1944 р. захистив 
докторську дисертацію «Аліментарна дистрофія»; з 1945 
до 1960 р. – очолював кафедру пропедевтики внутрішніх 
хвороб, а потім госпітальної терапії Іжевського медич-
ного інституту; від 1960 р., упродовж 29 років – завідувач 
кафедри факультетської терапії Донецького медичного 
інституту; лауреат Державної премії України; заслуже-
ний діяч науки Удмуртської республіки; по монографіях 
О.Я. Губергріца навчалось і навчається не одно покоління 
лікарів – «Внутренняя патология боевой травмы», «Ди-
агностическое значение результатов лабораторных ис-
следований», «Неотложная терапия в клинике внутрен-
них болезней», «Хронические болезни поджелудочной 
железы», «Лечебное питание», «Болезни желчных путей», 
«Болезни тонкой кишки», «Фармакотерапия болезней пе-
чени», керівництво «Клиническая гастроэнтерология» (у 
співавторстві), підручник «Внутренние болезни», посіб-
ник «Непосредственное исследование больного».



1249

Література:
Циммерман Я.С. К 90-летию со дня рождения лауреата 1. 
Государственной премии Украины, Заслуженного деятеля 
науки, доктора медицинских наук, профессора Александра 
Яковлевича Губергрица // Сучасна гастроентерологія. – 
2001. – № 4. – С. 81. 

 гУбСьКИй Юрій Іванович (нар. 01.10.1945 р.) – фа-
хівець у галузі медичної біохімії, біохімічної фармаколо-
ґії та токсиколоґії; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1969); від 1969 до 1987 г. пройшов 
шлях від аспіранта до професора кафедри біоорґанічної 
та біолоґічної хімії Київського медичного інституту, за-
відувача Центральною науково-дослідною лабораторі-
єю; у 1984 р. захистив докторську дисертацію, присвя-
чену дослідженню механізмів перекисної модифікації 
мембран при хімічному ураженні гепатоцитів та анти-
оксидантній недостатності; з 1987 р. – завідувач відді-
лом біохімічної фармаколоґії Інституту фармаколоґії 
та токсиколоґії АМН України; у 1987–1991 рр. виконує 
обов’язки заступника директора з наукової роботи, а з 
1991 до 1992 р. – директора цього ж інституту; з 1997 р. 
– завідувач кафедри біоорґанічної, біолоґічної та фар-
мацевтичної хімії Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця; професор (1986); член-кор. 
НАМН України (1994); член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; з 
1992 р. – начальник Атестацій ного відділу медичних, хі-
мічних, біолоґічних та аграрних наук ВАК України; го-
лова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Біо-
логічна та медична хімія»; член Колегії МОЗ України; 
голова спеціалізованої вченої ради з медичної біохімії 
Д 26.003.07; член Наукової Ради з теоретичної та профі-
лактичної медицини НАМН України; член Вченої ради 
та науково-експертної ради Державного фармаколоґіч-
ного центру МОЗ України; член Президії Українського 
біохімічного товариства; президент Всеукраїнської Ради 
захисту прав та безпеки пацієнтів; головний редактор 
журналу «Медична хімія»; член редакційних колегій 
ряду провідних наукових журналів; заслужений діяч на-
уки і техніки України (1997); автор біля 400 наукових 
публікацій, зокрема 5 моноґрафій та довідників, 2 під-
ручників, 17 винаходів; основні напрямки наукової ді-
яльності – вивчення молекулярних механізмів пошко-
дження мембранних структур та ґенетичного апарату 
клітини за умов активації вільнорадикальних процесів, 
біохімія фізіолоґічно активних сполук; дослідження біо-
хімічних механізмів некротичної та апоптичної загибелі 
клітин печінки та головного мозку при хімічному по-
шкодженні ДНК; пріоритетним є цикл робіт, присвяче-
ний процесам ліпопереокислення в ядерному хроматині, 
ролі іонів кальцію в порушенні метаболітичних процесів 
за умов антиоксидантної недостатності та дії високоток-
сичних ксенобіотиків; науковий консультант та керівник 
10 докторських і 11 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Коррекция химического поражения печени» 

(1989); «Химические катастрофы и экология» (1993); 
довідник «Зарубежные лекарственные средства» (1994); 
«Лекарственные средства в психофармакологии» (у спі-
вавторстві, 1997); «Біоорганічна хімія» (1997); «Біологіч-
на хімія» (2000, 2007); «Біоорганічна хімія» (2004, 2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С.196 – 197.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 33.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 46–47.
Члену-кореспонденту АМН України Ю.І. Губському – 50 4. 
років // Журнал АМН України. – 1995. – Том 1. – № 2. – 
С. 391.

гУДЗЕНКО Прокіп Микитович (04.12.1913–29.11.1982) 
– педіатр; медичну освіту здобув у Київському медичному 
інституті (1939); у 1958 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Питання патогенезу і клініки туберкульозного 
менінгіту в дітей»; від 1965 до 1982 р. завідувач кафедри 
факультетської педіатрії Київського медичного інституту; 
декан педіатричного факультету (1976–1978); виконував 
обов’язки головного педіатра МОЗ України (з 1966 р.); 
був головою правління наукового товариства педіатрів 
УРСР; упродовж багатьох років був головним редактором 
журналу «Педіатрія, акушерство і гінекологія»; за підруч-
ник «Дитячі хвороби» (1973), відповідальним редактором 
якого він був, у 1979 р. була присуджена Державна премія 
України; наукові праці присвячені вивченню захворю-
вань травного каналу, стафілококовій інфекції та імуні-
тету у дітей; розробив молочну суміш, яка протягом ба-
гатьох років використовувалась для вигодовування дітей 
грудного віку; основні праці П.М. Гудзенка: «Туберкульоз 
у дітей» (1969); «Первинний пієлонефрит у дітей» (1976); 
«Рецептурний довідник педіатра» (1982).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 33–34.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 47.
Прокофий Никитич Гудзенко: (К 60-летию со дня рожде-3. 
ния) // Врачебное дело. – 1974. – № 1. – С. 154–155.

гУЛА Надія Максимівна (нар. 12.06.1936 р.) – фахі-
вець у галузі медичної біохімії; народилася в Києві; ме-
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дичну освіту здобула в Київському медичному інституті 
(1959); від 1965 до 1975 р. працювала в Інституті ендо-
кринолоґії та обміну речовин; у 1975 р. захистила док-
торську дисертацію (доктор біолоґічних наук); з 1975 р. 
працює в Інституті біохімії НАН України – від 1992 р. 
– професор, завідувач відділу біохімії ліпідів; член-кор. 
НАН (1991) та НАМН (1993) України; член Наукової 
ради НАМН України з теоретичної та профілактичної 
медицини; голова Київського відділення Українського 
біохімічного товариства; член експертної ради Коміте-
ту з Державних премій України в галузі науки і техніки; 
член експертної ради ВАК України; член редакційної 
колегії «Українського біохімічного журналу»; автор біля 
250 наукових публікацій, зокрема 3 моноґрафій; наукові 
праці присвячені вивченню біолоґічно активних сполук 
– вітамінів, гормонів, біолоґічно активних ліпідів; впер-
ше в клітинах нейробластоми С1300 N18 описані мінор-
ні фосфоліпідні компоненти N-фосфатидилетанодамін 
(NAPE) та N-ацилетаноламін (NAE), що належать до 
класу сигнальних ліпідів ендоканабіноїдів; на осно-
ві цих сполук створені медичні препарати з кардіо-
протекторною та нейропротекторною дією; відкрила 
і довела, що ферменти пентодного циклу локалізовані 
в різних органелах клітин і підлягають гормональній 
реґуляції; показано, що у неплідних чоловіків репро-
дуктивного віку спостерігаються порушення ліпідного 
складу компонентів сперми; науковий консультант та 
керівник 2 докторських і 16 кандидатських дисерта-
цій; основні наукові праці: «Изменение глюкозо-6-
фосфатдегидрогенной и транскетолазной активнос-
ти митохондрий и гиалоплазмы печени и скелетных 
мышц кроликов при экспериментальном гипокорти-
цизме» (1974); «Обнаружение и возможная физиоло-
ґическая роль N-ацилетаноламиновых фосфолипидов 
в клетках нейробластомы С1300» (1988); «Фосфоліпіди 
сперматозоїдів людини та їх роль в забезпеченні фер-
тильної спроможності» (1993); «The effect of long-
chain N-acylethanolamines on some membraneassociated 
functions of neuroblastoma C1300 N18 cеlls» (1993); «Дов-
го ланцюгові N-ацилетаноаміни як новий клас біологіч-
но активних регуляторів» (1995); «Роль системи оксиду 
азоту ендотелію в патогенезі артеріальної гіпертензії» 
(1999); «Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень ста-
більних метаболітів NO за різних патологічних станів, 
що супроводжуються оксидативним стресом» (2005).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 198 – 199.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 112.2. 

гУРВИч Олександр гаврилович (1874–1954) – біолоґ, 
гістолоґ; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Мюнхенського університету; до 1905 р. працював у 
Страсбурзі, Берні; з 1906 до 1918 р. – професор гістоло-
ґії на Вищих жіночих курсах у Петербурзі; у 1918–1924 

рр. – професор гістолоґії Кримського університету; у 
1924–1929 рр. – професор гістолоґії медичного факуль-
тету 1-го Московського університету; 1930–1945 рр. – 
зав. відділом експериментальної біолоґії Всесоюзного 
інституту експериментальної медицини; 1945–1948 рр. 
– директор Інституту експериментальної біолоґії АМН 
СРСР; працював у галузі ембріолоґії, гістофізіолоґії і 
теоретичної біолоґії; у 1923 р. відкрив слабке ультрафі-
олетове ви промінювання, яке виникає внаслідок екзо-
термічних, головним чином ферментативних реакцій; 
відкриття мі то ґенетичного випромінювання привело 
до розробки нової галузі знань, яка умовно була назва-
на мітоґенезом і присвячена вивченню молекулярних 
явищ у біолоґічних процесах.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 8. – С. 620 – 621.

гУРЕВИч григорій Маркович (1898–1969) – хірурґ; 
медичну освіту здобув на Медичному факультеті Ки-
ївського університету (1920); працював хірурґом в Ко-
ростені та Києві; з 1934 р. – завідувач кафедри загальної 
хірургії Київського інституту удосконалення лікарів; у 
1935 р. захистив докторську дисертацію; під час війни 
був консультантом-хірурґом Київського військового 
госпіталю, головним хірургом Південно-Західного на-
прямку, до складу якого входили Південно-Західний та 
Південний фронти і Чорноморський флот; у подаль-
шому був головним хірурґом Кримського, Північно-
Кавказького, Сталінградського, Південного та 1-го 
Прибалтійського фронтів; після війни служив на посаді 
головного хірурґа Прибалтійського військового госпіта-
лю; потім працював завідувачем кафедри оперативної 
хірурґії Ризького університету, завідувачем кафедри он-
колоґії Харківського інституту удосконалення лікарів, 
завідувачем кафедри загальної хірурґії Харківського 
стоматолоґічного інституту; під час війни видав моно-
ґрафію «Раневая анаэробная инфекция» та ряд інших 
праць з воєнно-польової хирургії.

гУРЕВИч Зиновій Анатолійович (1898–16.09.1985) – 
гіґієніст, організатор охорони здоров’я; медичну освіту 
здобув у Харківському медичному інституті (1924), де і 
залишився працювати: асистентом, доцентом, а з 1933 р. 
– професор, зав. кафедрою соціальної гіґієни (з часом ор-
ганізації охорони здоров’я); у 1936 р. захистив докторську 
дисертацію; наукові праці переважно присвячені питанням 
теорії організації охорони здо ров’я та соціальної гіґієни; 
відомі його праці «Алко голизм (социально-гигиеническое 
исследование)», «Полиомиелит», «Коронарная болезнь 
(социально-гигиенический очерк)».

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том. 36. – С. 360.
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гУСАК Володимир Корнійович (31.05.1939 – 21.10.2002) 
– хірурґ; засновник і директор Інституту невідкладної 
та відновної хірурґії АМН України (1999–2002); завід-
увач кафедри шпитальної хірурґії та комбустіолоґії До-
нецького медичного університету імені М.Горького; 
доктор медичних наук (1981); професор (1984); член-
кор. АМН України (2002); голова наукового товариства 
хірурґів Донецької області, заступник голови Товари-
ства хірурґів України; депутат Донецької обласної ради 
народних депутатів, де очолював комісію з охорони 
здоров’я та соціального захисту населення; головний 
редактор журналу «Вісник невідкладної і відновної 
медицини»; заслужений діяч науки і техніки України 
(1992); член Нью-Йоркської академії наук; автор понад 
500 наукових публікацій, зокрема 8 моноґрафій, 19 ви-
находів; основні напрямки наукової діяльності – роз-
робка нових методів лікування та допомоги постраж-
далих при масових аваріях на шахтах та промислових 
підприємствах; В.К. Гусаком розроблені принципи на-
дання медичної допомоги при термічних, комбінованих 
та поєднаних ураженнях, нові методи діаґностики та 
превентивного і раннього хірурґічного лікування об-
печених із застосуванням методик шкірної пластики; за 
його ініціативою організована національна лабораторія 
з вирощування культури клітин шкіри; за умов особли-
вого значення проблем термічних уражень для регіону 
Донбасу ним реорганізовано кафедру шпитальної хірур-
ґії в кафедру шпитальної хірурґії та комбустіолоґії; орга-
нізована служба пересадки кісткового мозку у хворих із 
захворюваннями крові та обласний центр лікування за-
хворювань жіночих статевих органів; обґрунтовано ори-
гінальну класифікацію опіків; науковий консультант та 
керівник 3 докторських і 14 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Термические субфасциальные пораже-
ния» (2000); «Постоянная электрокардиостимуляция» 
(2000); «Хронический толстокишечный стаз» (2000); 
«Открытый предсердножелудочковый канал» (2001); 
«Ускладнення хірургічного лікування аритмій» (2002).

гУЦА-ВЕНЕЛИН Юрій (22.03.1802–1839) – лікар, 
історик; народився в с.Тибава біля Сваляви на Закар-
патті; навчався на філософському факультеті Львівсько-
го університету; у 1822 р. отримав медичну освіту на ме-
дичному факультеті Московського університету; відомі 
його праці «Древние и нынешние болгары» та «Об ис-
точниках народной поэзии вообще, и о южнорусской в 
особенности».

Література:
Пундій П. Гуца-Венелин Юрій // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 68.

гЮббЕНЕт Христіан Якович (15.05.1822–03.06.1873) 
– хірурґ, патолоґ; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Дерптського університету; будучи студентом 
отримав золоту медаль за твір про бродіння; працював у 

Казані на кафедрі судової медицини; підготував доктор-
ську дисертацію «Про максимальні токсичні і лікувальні 
до зи миш’яковистої кислоти», яку захистив у Дерптському 
університеті (1847); у 1847 р. був призначений ад’юнктом 
державного лікароведення в Київський університет; зго-
дом отримав місце ординатора у військовому госпіталі, 
де спеціалізувався з очних та венеричних хвороб; під час 
епідемії холери в Києві (1847) завідував холерним відді-
ленням військового госпіталю, де на основі 100 розтинів 
написав працю про холеру; з 1851 р. – завідувач кафедри 
теоретичної хірурґії з офтальміатрією (офтальмолоґія); 
спеціалізувався за кордоном у провідних європейських 
хірурґів; з початку Кримської війни він разом з групою 
лікарів та студентів-медиків 5-го курсу перебував у Се-
вастополі, де керував головним перев’язочним пунктом; 
разом з помічниками на перев’язочних пунктах виконав 
3329 операцій; разом з М.І. Пироговим розробляв захо-
ди по боротьбі з холерою, яка спалахнула в Севастополі в 
1854 р.; відомо, що до нього багато разів зверталися за до-
помогою Нахімов, Істомін і Тотлебен; після повернення 
з Севастополя, Х.Я. Гюббенет продовжував працювати на 
кафедрі; у 1870–1871 рр. брав участь у франко-прусській 
війні; у 1871 р. вийшов у відставку; від 1860 до 1869 р. очо-
лював Київське товариство лікарів, де у своїх виступах 
пропагував лікувальну гімнастику, доводив, що «освіта, 
добробут і свобода – єдина запорука міцності здоров’я на-
роду»; Х.Я. Гюббенет першим у Києві почав застосовувати 
офтальмоскопію, видалення кришталика; написав першу 
оригінальну працю про сифіліс у Російській імперії. 

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевско-
го медцинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 34.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С 47–48.
Постолов М.П. Хирурги Киевского университета – со-3. 
временники и последователи Н.И. Пирогова. – К.: Изд-
во АН УССР, 1957. – 96 с.
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 4. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 120 – 121.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-5. 
ров’я, 1966. – С. 90.

гЮЛЛІНг Едуард Вальтерович (нар.10.12.1937 р.) 
– фахівець у галузі імунолоґії, алерголоґії та пато-
фізіолоґії; народився в м.Іркутську (Російська Феде-
рація); медичну освіту здобув у Київському медичному 
інституті (1960); від 1961 до 1985 р. працював у Київ-
ському НДІ отоларинголоґії, де послідовно пройшов 
шлях від молодшого наукового співробітника до ке-
рівника лабораторії фізіолоґії та патфізіолоґії, заступ-
ника директора інституту з наукової роботи; у 1973 р. 
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захистив докторську дисертацію на тему «Експеримен-
тальне вивчення ролі алерґії в патолоґії звукового і вес-
тибулярного аналізаторів»; 1985–1996 рр. – завідувач 
кафедри клінічної імунолоґії та алерголоґії Київського 
інституту удосконалення лікарів; від 1991 р. організа-
тор та керівник відділу науково-технічних інновацій з 
проблем імунолоґії та алерголоґії Інституту наукових 
інновацій Всесвітньої лабораторії; з 1996 р. також за-
відувач лабораторією Інституту технічної теплофізики 
НАН України; професор (1978); член-кор. НАН (1991) 
та НАМН (1993) України; член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
голова проблемної комісії з алергології та імунології; 
член редакційних колегій низки фахових журналів; 
лауреат Державної премії (1978); автор понад 230 на-
укових публікацій, зокрема 2 моноґрафій, 1 навчаль-
ного посібника, 33 винаходів, 5 патентів; наукові праці 
присвячені до слідженню патофізіолоґії реактивності, 
імунотерапії, імунопрофілактиці та імунореабілітації; 
вивчена на оригінальних моделях роль алерґії в ґенезі 
тонзилітів, патолоґії слухового та вестибулярного ана-
лізаторів, встановлено значення місцевих та систем-
них змін імунітету в розвитку вогнищевих інфекцій та 
алерґічних реакцій, розроблені засоби та методи регі-
ональної імуномодуляції; досліджена участь тимусу в 
роз витку алерґічних захворювань, імунодефіцитів та 
атероґенезу; науковий консультант та керівник 8 док-
торських та 32 кандидатських дисертацій; основні на-
укові праці: «Миндалины – источник инфекции или 
иммунитета?» (1976); «Гормоны тимуса и иммунитет» 
(1977); «Роль тучных клеток в развитии иммунолоґи-
ческих реакций» (1979); «Тимус-зависимые механизмы 
патогенеза атеросклероза» (1986); «Интегрофункци-
ональная модель системы регуляции кроветворения» 
(1986); «Механизмы развития аллергии» (1997).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 200 – 201.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 117.2. 
Члену-кореспонденту АМН України Е.В. Гюллінгу – 60 3. 
років // Журнал АМН України. – 1997. – Том 3. – № 4. – 
С.720 – 721.

ДАгИЛАйСьКИй Володимир Абрамович (1868–
13.03.1915) – лікар; народився в м.Мітаві (зараз м.Єлгава, 
Литва) в родині службовця; після закінчення у 1881 р. гім-
назії вступає до ветеринарного факультету Юр’ївського 
університету (тепер м. Тарту); через рік переводиться на 
медичний факультет цього ж університету, який закін-
чив у 1895 р.; у 1895–1896 рр. вдосконалюється з очних 
хвороб у відомого харківського професора Л.Гіршмана, 
а у 1896–1897 рр. у Петербурзі в офтальмолоґічній лікар-
ні Відомства імператриці Марії; у 1897–1900 рр. працює 
окулістом у Нижньому Новгороді, у 1901–1902 рр. – у Пе-
тербурзі та Самарі; з 1903 до 1906 р. – молодший лікар 1-го 

Уральського козачого полку; з 14.02.1906 р. лікар-окуліст 
Кам’янець-Подільської губернської лікарні; 1 травня 
1906 р. за інціативою В.А. Дагилайського при Кам’янець-
Подільській лікарні відкривається очне відділення на 30 
ліжок, для чоловіків та жінок порівну, яке згодом стає цен-
тром з надання спеціалізованої офтальмолоґічної допо-
моги населенню всього Південного Заходу Російської ім-
перії; так, з 1.05.1906 р. по 31.12.1907 р. В.А. Дагилайським 
виконано 440 операцій; за словами К. Солухи, свідка 
його роботи в лікарні, він «...виконував тут такі операції, 
котрі доступні лише небагатьом окулістам, був віртуозом 
своєї справи»; тривалий час він викладав курс очних хво-
роб та фізіолоґію в Кам’янець-Подільській акушерсько-
фельдшерській школі; з 1912 р. був членом місцевої 
спілки природознавців та любителів природи, виступав 
перед населенням з лекціями про очні хвороби, сліпоту, 
алкоголь; наукові праці В.А. Дагилайського (близько 30) 
присвячені різним аспектам офтальмолоґії; відомий його 
підручник «Курс очних хвороб» (1912) для фельдшерських 
шкіл, який був прийнятий для навчання у фельдшерських 
та акушерських школах Російської імперії.

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. Ста-1. 
новлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький – 
Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

ДАКУРА Осип (1864–1914) – народився в Галичині; 
медичну освіту здобув у Віденському університеті; дій-
сний член Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка 
(1899); один із перших друкував свої наукові праці у ви-
даннях НТШ українською мовою.

Література:
Пундій П. Дакура Осип // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 70.

ДАЛь Іван Матвійович (Dahl Johann Christian) (1768–
1821) – народився в Копенгагені; закінчив богословський 
факультет Єнського університету (1778); був запрошений 
Катериною ІІ на посаду придворного бібліотекаря; у 1791 р. 
у Єнському університеті захистив ди сертацію на сту-
пінь доктора медицини «Diss. inauguralis medica sistens 
aphorismos quosdam physico medicos» («Медична дисер-
тація, що містить деякі фізико-медичні афоризми»); у 
1792 р. одержав право медичної практики в Росії; пра-
цював військовим лікарем у Гатчинській волості; у 1796 
р. був призначений лікарем у м. Петрозаводськ; згодом 
був переведений лікарем в Україну в м. Лугань (пізніше 
Луганськ); працюючи лікарем на металургійному заводі, 
створив перший лазарет для робітників; через деякий час 
був переведений до м. Миколаєва в морське відомство 
на посаду генерал-штаб-лікаря Чорноморського флоту; 
І.М. Даль був одним із перших заводських лікарів Дон-
басу; його вважають засновником лікувальних закладів 
на шахтах Луганщини; І.М. Даль є батьком Володимира 
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Івановича Даля – видатного лексикографа, автора «Тол-
кового словаря живого великорусского языка».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 44 – 45.
Российский Д.М. История всеощей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954 
гг.), – М., 1956. – 938 с.

ДАЛь Михайло Костянтинович (18.03.1901– 17.06.1984) 
– народився в м. Уфі в родині агронома; як засвідчує 
архів Казанського університету – із дворян, православ-
ного віросповідання; результати журналістських по-
шуків показали, що М. К. Даль та знаменитий вчений 
діалектолоґ та етноґраф, літератор і лікар Володимир 
Іванович Даль – гілки одного генеалогічного дерева, і 
що професор М.К. Даль є правнуком В. І. Даля; середню 
освіту отримав у Сімферопольській класичній гімназії 
– у травні 1920 р. закінчив повний 8-літній курс з атес-
татом зрілості та «...приложением серебрянной медали»; у 
громадянську війну був мобілізований як член асоціації 
моряків та річників торгового флоту, в Чорноморський 
флот; у 1921 р. відряджений Чорноморським червоним 
флотом на навчання в університет; медичну освіту здо-
був у Кримському університеті імені М.В. Фрунзе та на 
медичному факультеті Казанського імені В.І. Ульянова-
Леніна університетах (1921–1926); патологічну анато-
мію з патолоґічною гістолоґією та практичними занят-
тями студент Даль вивчав у професора Г.С. Кулеши у 
Кримському університеті; після закінчення Казансько-
го університету був призваний у Робітничо-Селянську 
Червону Армію як «лікар-пільговик»; дійсну військо-
ву службу проходив у м. Севастополі; після звільнен-
ня з військової служби, у 1927 р. обраний асистентом 
кафедри патолоґічної анатомії (завідувач – проф. Г.С. 
Ку леша) Кубанського медичного інституту; у 1928 р. 
асистент М. К. Даль призначений завідувачем патоло-
ґоанатомічним кабінетом Північно-Кавказького інсти-
туту туберкульозу та прозектором I-ї радянської міської 
лікарні м. Краснодара; у 1932 р., після смерті профе-
сора Г.С. Кулеши, переїжджає в Ленінград; з 1932 до 
1935 р. працював в Інституті організації охорони праці 
старшим науковим співробітником експериментально-
біолоґічної лабораторії та за сумісництвом (з 1932 до 
1942 р.) старшим науковим співробітником, а з 1938 
р. – завідувачем патолоґоанатомічного відділення Ін-
ституту хвороб вуха, горла, носа та мовлення, прозек-
тором лікарні імені В.В. Куйбишева та Центрального 
акушерсько-гінеколоґічного інституту; консультантом-
патолоґоанатомом Центрального вітамінного інститу-
ту, Інституту імені Луї Пастера, Інституту хірурґічного 
туберкульозу; у 1932 р. запрошений на кафедру патоло-
ґічної анатомії (завідувач – професор Ф.Я. Чистович) 
Ленінградського інституту удосконалення лікарів на по-
саду викладача; у 1934 р. призначений старшим асистен-

том цієї ж кафедри; у листопаді 1935 р. рішенням Вищої 
кваліфікаційної комісії за сукупністю наукових праць, 
без захисту присвоєний вчений ступінь кандидата ме-
дичних наук; у 1938 р. захистив докторську дисертацію 
«Про вплив різних видів пилу на організм піддослідних 
тварин (експериментально-гістологічне дослідження)»; 
дисертація М.К. Даля була однією з перших в країні, 
присвячена експериментальному патоморфологічному 
вивченню професійної патології – коніозів у шахтарів 
північної гірськорудної зони СРСР; професор (1940); 
під час війни – начальник патолоґоанатомічної служби 
евакопункту в м. Ленінграді; з 1942 р., після смерті проф. 
Ф.Я. Чистовича, завідував кафедрою патолоґічної ана-
томії; виконував обов’язки вченого секретаря інституту; 
під час війни продовжував педагоґічну та прозекторську 
діяльність, очолював патолоґоанатомічну службу фрон-
тового евакогоспіталю; з 01.01.1945 р. до 01.09.1973 р. 
– завідувач кафедри патолоґічної анатомії Київського 
інституту удосконалення лікарів (КІУЛ); одночасно почав 
керувати прозектурою Київської обласної клінічної лікар-
ні; у 1945–1946 рр. виконував обов’язки заступника ди-
ректора УКІУЛ з навчально-лікувальної частини; з травня 
1945 до 1976 р., за сумісництвом, головний патолоґоанатом 
Міністерства охорони здо ров’я УРСР; був членом пре-
зидії Вченої ради МОЗ УРСР, членом лікарняної Ради 
МОЗ СРСР, очолював правління Українського товари-
ства патологоанатомів, був головою Пироговської комі-
сії МОЗ УРСР та Хоріонепітеліальної комісії; почесний 
член Всесоюзного товариства патолоґоанатомів (1966) 
та Київського товариства істориків медицини; у процесі 
наукових досліджень М.К. Даль вивчав за хворювання 
легень, туберкульоз, ґрип, історію патолоґічної анатомії 
та організацію патолоґо-анатомічної служби; автор 97 
наукових публікацій, із них найбільш відомі моноґрафії 
та методичні посібники: «Инфекционная лептоспиро-
идная желтуха» (1944, у співавторстві), «Эндокринная 
система при гипертонической болезни» (1946, у спі-
вавторстві), «Клинико-патологоанатомический анализ 
врачебной диагностики. Структура, задачи и работа 
клинико-патологоанатомических конференций. Час-
тота некоторых заболеваний» (1949), «Григорій Ми-
колайович Мінх (1835–1896)» (1956); «Формулировка 
патологоанатомического и клинического диагнозов. 
Патологоанатомическая документация» (1958), «Ме-
дицинская диссертация» (1959), «Техника вскрытия с 
обследованием органов трупа на месте (Sectio in situ)» 
(1973); науковий керівник та консультант понад 200 
дисертацій, із них 60 докторських.

Література:
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 1. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Михаил Константинович Даль (1901 – 1984) // Архив па-2. 
тологии. – 1986. – № 2. – С. 93 – 94.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – Том 3. – С. 560.
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ДАМІАН (рік народ. невідомий–1071) – чернець 
Києво-Печерської Лаври; вважається першим педіатром 
Руси-України; ігумен монастиря завжди направляв хво-
рих дітей до Даміана, який лікував їх молитвою, покла-
данням рук, ліками, святою водою та освяченою олією.

Література:
Горєлова Л. Монастирська медицина Русі. – Агапіт. – 1996. 1. 
– № 4. – С. 15–18.
Новакович Р.Л., Радиш Я.Ф. Вони лікували душу і тіло // 2. 
Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – К.: 1995. – С. 45–46.

ДАНИЛЕВСьКИй Василь Якович (13.01.1852–
25.02.1939) – фізіолоґ; народився в м. Харкові в родині 
ремісника; освіту здобув на медичному факультеті Хар-
ківського університету (1874); у 1876 р. захистив доктор-
ську дисертацію, в якій довів, що незначне електричне 
подразнення кори головного мозку спричиняє імпульси 
не в підкіркових центрах, а у клітинах кори, що викликає 
реґулюючий вплив на дихання та кровообіг; працюючи в 
лабораторіях К. Людвіга і Ж. д’Арсонваля вивчав вплив 
анорексії та асфіксії на нервову систему; 1883–1909 рр. 
– професор Харківського університету; з 1910 р. – ди-
ректор Харків ського жіночого медичного інституту; 
1917–1921 рр. – професор Харківського університету; 
1921–1926 рр. – професор Харківського медичного ін-
ституту; у 1927 р. організував і очолив Органотерапев-
тичний інститут (Харків); академік АН УРСР (1926); 
заслужений діяч науки УРСР; наукові праці присвячені 
питанням фізіолоґії нервової системи, електрофізіолоґії, 
вивченню гіпнозу в людини і тварин, ендо кринолоґії, 
протистолоґії тощо; у 1884–1896 рр. опублікував серію 
праць по гемоспоридіях, в тому числі моноґрафію з по-
рівняльної паразитолоґії крові; перші в Росії досліди 
щодо реґуляції електричних явищ у головному мозку 
собаки були проведені В.Я. Данилевським у 1876 р.; від 
довів, що «відчуттєве сприйняття» при подразненні ре-
цептора реєструється у вигляді «негативного коливання 
струму» в корі великих півкуль; дозуючи за силою та час-
тотою подразнення периферичного кінця блукаючого 
нерва у собаки, було доведено сумуючий ефект гальму-
вання серця; В.Я. Данилевський одним із перших вивчав 
гіпноз у людей та тварин; він вперше описав плазмодії, 
що паразитують у птахів; В.Я. Данилевський вперше 
довів, що гемоспоридії, які паразитують в еритроцитах, 
широко розповсюджені у різних хребетних; у 1890 р. він 
організував у Харкові на Москалівці першу безкоштовну 
бібліотеку-читальню, в якій були широко представлені 
твори Т.Г. Шевченка; у 1910 р. за ініціативою В.Я. Дани-
левського був відкритий Харківський жіночий медич-
ний інститут, в якому він став директором та завідувачем 
кафедри фізіолоґії; В.Я. Данилевським були організова-
ні Український інститут праці та Всеукраїнський інсти-
тут ендокринолоґії та органотерапії; був автором відомої 
книги «Врач, его призвание и образование».

Література: 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1977. – Том 6. – С. 579.
Вартапетов Б. А. Академик В.Я. Данилевский (1852–1939) 2. 
// Врачебное дело. – 1964. – № 9. – С. 109.
Енциклопедія українознавства. – Париж – Нью-Йорк: 3. 
Молоде життя, 1955. – С. 486.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1960. – том 3. – С. 565.
Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский 5. 
(1852–1939) . – М.–Л., 1955.

ДАНИЛЕВСьКИй Іван Лук’янович (дати наро дження 
та смерті не встановлені) – народився в Києві; освіту здо-
був у Києво-Могилянській академії, Медико-хірурґічній 
школі при Московському генеральному госпіталі та на ме-
дичному факультеті Геттінгенського університету; у 1784 р. 
у Геттінгенському університеті захистив дисертацію на здо-
буття ступеня доктора медицини і хірурґії «De magistratu 
medico felicissimo» («Про найкраще медичне управління»); 
видатний німецький вчений Петер Франк відзначив її як 
одну з найкращих праць із профілактичної медицини та 
охорони здоров’я і надрукував у своєму збірнику «Delecta 
opuscula»; у 1786 р. І.Л. Данилевський повернувся в Росію.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 52.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 45.

ДАНИЛЕВСьКИй Микола Федорович (09.05.1922 – 
17.12.2006) – стоматолоґ; народився в с. Монастирище 
Ічнянського району на Чернігвщині; медичну освіту (з 
відзнакою) здобув у Київському стоматолоґічному ін-
ституті (1951); у 1955 р. захистив кандидатську дисерта-
цію «Клиника и лечение воспаления десневого сосочка», 
у 1969 р. – докторську дисертацію «Патогенез, клиника 
и лечение пародонтоза (клинико-экспериментальное 
исследование)»; професор (1970); від 1969 до 1986 р. 
– завідувач кафедри терапевтичної стоматолоґії Київ-
ського медичного інституту; з 1958 до 1959 р. та від 1967 
до 1969 р. – декан стоматолоґічного факультету; прорек-
тор Київського медичного інституту (з 1980 р.); голова 
Республіканського наукового стоматолоґічного товари-
ства (з 1975 р.); президент (1995–2005) та почесний пре-
зидент (з 2005 р.) Асоціації стоматолоґів України; член 
Всесвітньої федерації стоматолоґів; головний редактор 
міжвідомчого республіканського збірника «Стомато-
логія»; головний редактор українсько-польського жур-
налу «Новини стоматології»; голова редакційних рад 
журналів «Вісник стоматології» та «Дентальні техноло-
гії»; голова всесоюзної комісії АМН СРСР «Хвороби 
пародонта»; академік Української академії наук (1994); 
академік Академії наук Вищої школи (1996); заслуже-
ний діяч науки УРСР (1981); лауреат Державної премії 
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УРСР (1986); автор 316 наукових публікацій, зокрема 17 
моноґрафій, 33 авторських свідоцтв і патентів; М.Ф. Да-
нилевський запропонував класифікацію хвороб паро-
донта, створив експериментальну модель пародонтозу 
при Е-авітамінозі; розробив нові методи та прилади для 
вакуум- і кріокюретажу та систему диспансеризації хво-
рих із захворюваннями пародонту; науково обґрунтував 
ідею використання протеолітичних основ у стоматоло-
ґії; науковий консультант та керівник 14 докторських і 
52 кандидатських дисертацій; основні праці М.Ф. Дани-
левського: «Пародонтология детского возраста» (у спів-
авторстві, 1981); «Атлас заболеваний слизистой оболоч-
ки полости рта» ( у співавторстві, 1981); «Заболевания 
слизистой оболочки полости рта и губ» (у співавторстві, 
1984); «Заболевания пародонта: Атлас» (у співавторстві, 
1998); «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» 
(у співавторстві, 1998); «Заболевания пародонта» (2000).

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 170.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 2. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 35.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 48–49. 
Николай Федорович Данилевский: (К 60-летию со дня 4. 
рождения) // Стоматология. 1982. – № 5. – С.91.

ДАНИЛЕВСьКИй Олексій Іванович (1770–1815) – 
народився в Україні; навчався в Києво-Могилянській 
академії; у 1803 р. закінчив медичний факультет Москов-
ського університету; з 1804 до 1811 р. працював прозекто-
ром; у 1805 р. захистив докторську дисертацію «De carie 
ossium» («Про руйнування кісток»); обраний ад’юнктом 
кафедри сповивального мистецтва та професором спо-
вивального інституту Московського виховного будинку; 
з 1813 р. – професор акушерства при Московському уні-
верситеті, де також викладав хірурґію і дитячі хвороби. 

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 46.

ДАНИЛЕНКО Михайло Васильович (10.08.1918– 
17.10.2002) – хірурґ; народився в с. Ново-Симбірськ 
Оренбурзької області (Російська Федерація); у 1937–
1941 рр. навчався в Ме дичному інституті (Ростов-на-
Дону) та на військовому факультеті Харківського медич-
ного інституту; у 1941–1946 рр. – на військовій службі; 
у 1946–1947 рр. – начальник управління шпиталів Ві-
нницького облздороввід ділу і одночасно клінічний орди-
натор кафедри факультетської хірурґії Вінницького ме-
дичного інституту; з 1947 р. – головний лікар Вінницької 

обласної лікарні; з 1950 р. – також асистент кафедри фа-
культетської хірурґії; у 1953–1955 рр. – радник міністра 
охорони здоров’я Корейської Народно-Демократичної 
Республіки; у 1958 р. захищає докторську дисертацію 
«Парагонімоз (клініко-експериментальне досліджен-
ня)»; з 1960 р. – завідувач кафедри шпитальної хірурґії 
Вінницького медичного інституту; з 1964 р. – ректор 
Львівського медичного інституту; з 1964 р. до 1981 р. та-
кож очолював кафедру торакальної хірурґії і анестезіоло-
ґії; з 1981 р. по 1991 р. – керівник кафедри шпитальної 
хірурґії, а з 1991 р. – професор кафедри; член-кор. НАН 
(1992) і АМН (1993) України; член-кор. РАМН (1975); за-
служений діяч науки УРСР (1968); почесний доктор наук 
Печського медичного університету (Угорщина, 1974), 
дійсний член Міжнародного товариства хірурґів (1978); 
Герой Соціалістичної Праці (1978); наукові праці при-
свячені вивченню різних питань торакальної, серцево-
судинної хірурґії і анестезіолоґії; відомі його моноґрафії 
– «Парагонимоз» (1963), «Митральный стеноз и его хи-
рургическое лечение» (1970), «Трихлоретиленове знебо-
лювання» (1971), «Коррегирующая терапия в современ-
ной хирургии» (1974), «Наставление по хирургии» (1979), 
«Интенсивная послеоперационная терапия» (1984).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 6. – С. 580.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 2. 
С. 202 – 203.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 118.3. 
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-4. 
ник, 1994. – С.142.
Учені вузів Української РСР. – Київ: 1967. – С. 138.5. 
Члену-кореспонденту АМН України М.В. Даниленку – 80 6. 
років // Журнал АМН України. – 1998. – Том 4. – № 3. – 
С. 569 – 570.

ДАХНО Федір Власович (19.06.1939 р.) – народився 
в с. Пастирське Черкаської області; медичну освіту здо-
був в Одеському медичному інституті (1968); від 1972 до 
1983 р. працював у Харківському медичному інституті; 
з 1983 до 1991 р. – завідувач лабораторії Інституту кріо-
біолоґії і кріомедицини НАН України; від 1994 р. – ди-
ректор Інституту репродуктивної медицини Української 
академії наук; президент Об’єднання репродуктивної 
медицини (від 1992); професор (1997); заслужений діяч 
науки і техніки України (1994); академік Української 
академії наук (1993), Міжнародної академії інформати-
зації (1994), Нью-Йоркської академії наук (1996); лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2011); наукові праці присвячені питанням репродук-
тивної медицини; Ф.В. Дахно першим в Україні одер-
жав запліднення жіночої яйцеклітини поза організмом 
(1984), народження дитини (1991) після заплідення in 
vitro і трансфера ембріона в матку матері та вагітність 
внаслідок застосування методик DIPI та ICSI. 
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Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 119.1. 

ДВІгУбСьКИй Іван Олексійович (1771–1839) – 
народився в м. Крочі Курської губернії; закінчив Харків-
ський колегіум, в якому потім викладав риторику; з 
1793 до 1796 р. навчався в Московському університеті, 
де за працю «Про зародження» нагороджений Золотою 
медаллю; з 1798 р. – ад’юнкт-професор природничої 
історії; у 1802 р. захистив докторську дисертацію «Primi-
tiae faunae mosquensis» («Первісна фауна Московщини»); 
у Парижі, Геттінгені, Відні вивчав природничу історію, 
хімію та «materia medica»; з 1808 р. – ординарний професор 
Московського університету; з 1813 до 1827 р. викладав 
фізику, а з 1827 р. – ботаніку; не одноразово обіймав посаду 
декана, тричі – ректора Московського університету; 
заслужений професор (з 1830); член багатьох російських 
та іноземних учених товариств; у 1820–1829 рр. видавав 
та редагував журнал «Новый магазин естественной 
истории, физики, химии и сведений экономических»; 
першим зробив спробу повного опису російської фауни; 
автор першого ро сійського підручника з технолоґії; 
автор одного з перших російських підручників з фізики; 
основні твори І.О. Двігубського: «Изображеніе растеній 
преимущественно Россійскихъ, употребляемыхъ въ 
лекарства, и такихъ, которыя наружнымъ видомъ съ ними 
сходны и часто за нихъ принимаются, но лекарственныхъ 
силъ не имеютъ: Въ 2 ч.» (1828–1829); «Опытъ естествен-
ной исторіи всехъ животныхъ Россійской имперіи, съ 
изображеніемъ животныхъ» (1829 – 1832); «Физика для 
благородныхъ воспитанниковъ Университетскаго пансі-
она» (1808).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 46 – 47.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954 
гг.) – М., 1956. – 938 с.

ДЕйНЕКА Іван Якович (05.07.1904–05.01.1970) – хі-
рурґ; народився в селищі Опішні Полтавської губернії 
в селянській родині; закінчив Харківський медичний 
інститут (1929); з 1938 р. – зав. кафедрою Курського ме-
дичного інституту; з 1944 р. – професор і директор Він-
ницького медичного інституту, з 1951 – Одеського ме-
дичного інституту; заслужений діяч науки УРСР (1957); 
наукові праці присвячені питанням оперативної хірур-
ґії, вивченню раку кишечнику і передракових станів, 
ехінококозу легень тощо.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 49.

ДЕЛІЦИН Сергій Миколайович (1858–1918) – хі-
рурґ, анатом; медичну освіту здобув у петербурзькій 

Військово-медичній академії (ВМА) (1884); працював 
хірурґом Варшавського військового госпіталю; у 1889 р. 
захистив докторську дисертацію про зміщення органів 
шиї; з 1889 р. – професор кафедри оперативної хірурґії 
і топоґрафічної анатомії Жіночого медичного інсти-
туту, а потім – професор медичного факультету Хар-
ківського університету; у 1902–1912 рр. – професор 
кафедри оперативної хірурґії і топоґрафічної анатомії 
ВМА; наукові праці присвячені питанням топоґрафіч-
ної анатомії; застосовуючи метод розпилів, він вста-
новив межі зміщення органів шиї; дослідив патоґенез 
рухомої нирки (1897); розробив ряд питань стосовно 
внутрішньочеревного тиску і його значення для фік-
сації органів порожнини черева; вперше була встанов-
лена різниця форми ниркових лож; розроблений ряд 
інструментів і апаратів для анатомічних досліджень; 
вважаючи недостатнім вивчення техніки операцій на 
трупах, він вперше запровадив операції на тваринах; 
відоме його керівництво з оперативної хірурґії і топо-
ґрафічної анатомії (1905), в якому звернена особлива 
увага не тільки на техніку хірурґічного втручання, але 
й на необхідність при оцінці тієї чи іншої операції 
враховувати її фізіолоґічну доцільність; основні праці 
С.М. Де ліцина: «К вопросу о смещении органов шеи 
при некоторых движениях головы» (1889); «Патогенез 
подвижной почки» (1897); «Из путевых заметок. Очер-
ки современного состояния кафедры нормальной ана-
томии и некоторых отечественных и заграничных уни-
верситетах» (1901); «Общее и местное обезболивание» 
(1904); «Краткий курс топографической анатомии и 
оперативной хирургии», ч. 1– 2, (1905 – 1906); «Опера-
ции на трупе» (1911).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 8. – С. 1017 – 1018.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 7. – С. 94.
Маргорин Е.М. Сергей Николаевич Делицын // Хирур-3. 
гия. – 1952. – № 12. – С. 3.

ДЕЛЯФЛІЗ Дем’ян Петрович (Ляфліз Доменік П’єр) 
(18.12.1787–1861) – народився в м. Нансі, округ Мьорт, 
провінція Лотарингія, у родині лікаря, викладача королів-
ського медичного коледжу; став військовим лікарем; до 
1808 р. перебував у м. Меці, на північному сході Франції, 
де розташувався військовий госпіталь; брав участь у бал-
канських походах Наполеона; 1810 р. служив у Голландії 
(Роттердам), 1811 р. – у Бельгії; у 1811 – на початку 1812 р. 
був у Пруссії; під час війни 1812 р. потрапив у полон і осів 
в Україні; його діяльність як лікаря і громадського діяча 
стала вагомим внеском у розвиток української культури; 
відомі альбоми Д.П. Деля фліза «Медико-топографічний 
опис державних маєтностей Київської округи» та «Етно-
графічний опис селян Київської губернії»; його альбоми 
охоплюють цікавий матеріал з етноґрафії, геоґрафії, то-
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пографії, історії, археолоґії, медицини, біолоґії, зоолоґії 
сіл Київської округи; у них подається детальна картина 
ендемічних і епідемічних захворювань, їх причин (з точ-
ки зору того часної медицини), аналізується рівень смерт-
ності, особливо дитячої, пропонуються деякі заходи щодо 
профі лактики хвороб; помер Д.П. Деляфліз у Ніжині.

Література:
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – 1. 
Том 1. – С. 534.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. - К., 1961. – том 4. – С. 63.

ДЕМИч Василь Федорович (1858–1930) – лікар, іс-
торик медицини, етноґраф; медичну освіту здобув на 
медичному факультеті Дерптського університету; у 1888 р. 
захистив докторську дисертацію на тему: «Вивчення 
найважливіших руських народних лікарських засобів 
із рослинного світу; працював педіатром у Петербурзі; 
брав участь у ліквідації епідемії чуми в Астрахані; з 1900 
р. на військовій службі та одночасно асистент дерма-
толоґічної клініки медичного факультету Київського 
університету; за часів першої світової війни очолював 
Київський військовий шпиталь; з 1917 р. працював 
практичним лікарем; наукові праці присвячені вивчен-
ню різних аспектів народної медицини; основні праці 
В.Ф. Демича: «Гинекология у русского народа» (1889); 
«Педиатрия у русского народа» (1891); «Легенды и по-
верья в русской народной медицине» (1899); «Очерки 
русской народной медицины. Хирургия у русского на-
рода» (1911).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 510.
Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Выдающийся исследователь оте-2. 
чественной народной медицины В.Ф. Демич (1858 – 1930) 
// Советское здравоохранение. – 1982. – № 7. – С. 70.
Конюс Э.М. Истоки русской педиатрии. М., 1946. – С. 28.3. 

ДЕРКАч Василь Степанович (21.12.1894 – 25.05.1973) 
– мікро біолоґ; народився в селищі Корсунь (тепер – 
частина м. Єнакійового Донецької обл.); медичну освіту 
здобув у 1917 р. на медичному факультеті Харківського 
університету, де і залишився працювати на посаді асис-
тента; у 1932 р. очолив кафедру мікробіолоґії Харківсько-
го медичного інституту; у 1942–1943 рр. – зав. кафедрою 
мікро біолоґії Сільськогосподарського інституту в Орен-
бурзі; у 1943–1967 рр. – заст. директора Харківського 
інституту вакцин та сироваток і одночасно (1948–1971) 
– зав. кафедри мікробіолоґії Харківського медичного 
інституту; член-кор. АМН СРСР (1945); заслужений 
діяч науки УРСР (1943); основні напрямки наукової ді-
яльності – мікробіолоґія, розробка нових антибіотиків; 
хіміотерапія інфекційних хвороб, злоякісних пухлин; 
запропонував медичні препарати саназин і неоцид.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1958. – Том 8. – С. 1081.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 7. – С. 129.
В.С. Деркач // Антибиотики. – 1976. – Том 21. – № 4. – С. 377.3. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 111.

ДЕРМАН григорій Львович (30.04.1890–18.11.1983) – 
народився в м. Бахмуті; у 1910 р. закінчив з золотою ме-
даллю гімназію в м. Боброво (Воронезька губернія); ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Харківського 
університету (1910–1914); будучи студентом 5-го курсу, за 
написання студентської роботи «Сравнительная оценка 
различных методов окраски сухих препаратов крови» був 
нагороджений Радою професорів золотою медаллю; після 
закінчення університету був призначений молодшим ліка-
рем Харківського військового госпіталю, в якому працю-
вав у клінічній лабораторії та прозектурі під керівництвом 
проф. С.Л. Ерліха до 1918 р.; від 1916 до моменту евакуації 
в 1941 р. працював в Інституті лабораторної діаґностики 
імені Ерліха, послідовно асистентом, завідувачем відділен-
ня, директором та науковим керівником; у 1919–1923 рр. 
працював на посаді асистента кафедри нормальної анато-
мії Харківського медичного інституту (завідувач кафедри 
– проф. Є.Ф Лисицький, потім – проф. В. Я Рубашкін); 
у 1926 р. в Комісії медико-морфолоґічних наук Укрго-
ловнауки захистив докторську дисертацію «Морфология 
незрелых нейрогенных опухолей»; у 1926–1928 рр. пере-
бував у науковому відрядженні в Німеччині в Патологіч-
них інститутах О.Любарша і Л.Ашоффа; від 1927 до 1941 р. 
працював на посаді прозектора Патолоґічного інституту 
2-ої Радянської лікарні м. Харкова; з 1930 р. – зав. кафедри 
патолоґічної анатомії Харківського інституту удосконален-
ня лікарів; від 1932 до 1941 р. – одночасно зав. кафедрою 
патолоґічної анатомії ІІ Харківського медичного інститу-
ту; під час війни, в евакуації в м. Тюмені до 13.05.1942 р. 
був прозектором міської лікарні та всіх евакогоспіталів; у 
1942–1944 рр. – зав. кафедри Іжевського медичного інсти-
туту (Удмурдська АРСР) та одночасно головний патолоґоа-
натом медичного евакопункту № 52; за наказом Народно-
го комісаріату охорони здоров’я СРСР від 25.05.1944 р. був 
призначений завідувачем кафедрою патолоґічної анатомії 
Інституту удосконалення лікарів (м. Харків) та завідувачем 
кафедрою патолоґічної анатомії Стоматологічного інститу-
ту, яку очолюв до 1945 р.; у 1944–1949 рр. (за сумісництвом) 
завідувач патолоґоанатомічного відділення Рентгенологіч-
ного інституту; з 1945 до 1971 р. – зав. кафедри патолоґічної 
анатомії Харківського медичного інституту та прозектури 
Харківської обласної клінічної лікарні; з 1971 р. – кон-
сультант тієї ж кафедри; наукові праці присвячені онколо-
ґічній і серцево-судинній патолоґії, вивченню ретикуло-
ендотеліальної системи, екпериментально-морфолоґічним 
дослідженням ролі легень, печінки і селезінки в ліпоїдному 
обміні, досліджував жирову тканину в плодів і новонаро-
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джених, морфогенез туберкульозу, аліментарно-токсичну 
алейкемію, питання історії Харківської школи патолоґоа-
натомів; Г.Л. Дерман вивчив і описав клітини Тюрка у хво-
рих на висипний тиф, особливості морфолоґії шлунково-
кишкового тракту при скарлатині, міоцити Анічкова при 
дитячих інфекційних хворобах, створив класифікацію 
черевно-тифозних процесів.

Література:
Яковцова А.Ф. К 100-летию со дня рождения Г.Л. Дерма-1. 
на (1890–1990). – Архив патологии. – 1990. – № 11. – С. 
65 – 66.

ДЕтЕйЛьС Іван Антонович (рік народження не 
встановлений–1796) – народився в м. Москві; закінчив 
Лейденський університет, де в 1744 р. захистив доктор-
ську дисертацію «De sanguinis evacuatione per infefiora 
quan haemorrhoidem vocant, ut causa fistulae ani» («Про 
крововиділення низом, що зветься гемороєм, як причи-
ну задньопрохідної нориці»); з 1746 р. служив молодшим 
лікарем Петербурзького генерального сухопутного гос-
піталю; брав участь у російсько-турецькій війні; з 1772 
до 1777 р. – старший лікар Київського польового госпі-
талю, у 1777–1781 рр. працював у Новоросійській губер-
нії, а з 1781 р. – у Катеринославському намісництві.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 48.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здавоохранения: Библиография (996–1954 гг.). 
– М., 1956. – 938 с.

ДжУЛь Павло (нар. 14.10.1922 р.) – народився в с. 
Мильно на Тернопільщині в селянській родині; медичну 
освіту почав у Львові, продовжував у Граці та закінчив у 
1948 р. в Інсбруці; з 1949 р. мешкає в США; у 1951 р. но-
стрифікував диплом у штатах Іллінойс та Мічиган; має 
приватну медичну практику в Детройті; з 1960 р. є актив-
ним членом факультету отоларинголоґії у Вейнському 
університеті і тепер має звання клінічного професора; 
активно працював в Українському лікарському товари-
стві Північної Америки (УЛТПА); організував лікарські 
наукові з’їзди в Детройті, Мічиганський відділ УЛТПА, 
був його головою; був головним редактором збірника 
«Матеріали до історії української медицини» (1988); з 
1967 р. – головний редактор «Лікарського Вісника»; 
співредактор медичних словників; з 1992 р. – президент 
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств.

Література:
Пундій П. Українські лікарі. – Книга 1. – Львів-Чікаґо, 1. 
1994. – С. 302.
Пундій П. Павло Джуль – лікар і патріот // Український 2. 
історико-медичний журнал. – 1996–1997. – №5–6. – 
С.89–91. 

Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 267–268.

ДжУНьКОВСьКИй Василь Якович (1767–1826) – 
народився в м. Лебедині (тепер Сумської обл.); почат-
кову освіту здобув у Харківському духовному колегіумі; 
у 1788 р. вступив волонтером у Петербурзьку госпіталь-
ну школу, 1789 р. перейшов у Калінкінський хірурґічний 
інститут; у 1790–1804 рр. викладав російську, грецьку і 
латинську мови в Петербурзькій медико-хірурґічній ака-
демії; з 1818 р. – професор, 1821–1826 рр. – ректор Хар-
ківського університету; з 1823 р. – голова Харківського 
товариства наук; В. Я. Джуньковський – один з найви-
датніших українських вчених свого часу, один з перших 
істориків медицини в Російській імперії; йому належить 
понад 30 оригінальних і перекладних праць з питань ме-
дицини, сільського господарства, хімії; склав каталоги 
бібліотек Медичної колегії і Медико-хірурґічної акаде-
мії в Петербурзі, а також Харків ського університету; був 
одним з ініціаторів видання при Харківському універси-
теті «Украинского журнала».

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С.53.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 48 – 49.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной ме-3. 
дицины и здравоохранения: Библиография (996–1954 гг.). 
– М., 1956. – 938 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 147.

ДЗЯК георгій Вікторович (нар. 20.03.1945 р.) – ревма-
толоґ, кардіолоґ; доктор медичних наук (1980); професор 
(1983); з 1979 р. – завідувач кафедри госпітальної терапії, 
а з 1996 р. – також ректор Дніпропетровської державної 
медичної академії (тепер – Дніпропетровський держав-
ний медичний університет); у 1970 р. захистив канди-
датську дисертацію «Особенности внешнего дыхания и 
кардиогемодинамики у спортсменов пловцов, подво-
дников и водолазов. (Клинико-инструментальное иссле-
дование)», а у 1979 р. – докторську дисертацію «Гипер-
трофия и дистрофия миокарда вследствие гиперфункции 
сердца»; професор; академік АМН України (1997); член 
Президії НАМН України; член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; член президії вченої ме-
дичної ради МОЗ України; заступник голови Асоціації 
кардіолоґів України; голова Проблемної комісії МОЗ та 
НАМН України за спеціальністю «Кардіолоґія та ревма-
толоґія»; член президії спеціалізованої ради при Мініс-
терстві освіти і науки України; дійсний член Петровської 
академії наук і мистецтв Росії; дійсний член Польської 
медичної академії; член Європейського кардіологічного 
товариства; головний редактор журналу «Медичні пер-
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спективи»; заступник головного редактора «Українсько-
го кардіологічного журналу»; заслужений діяч науки і 
техніки України (1993); лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2003); автор понад 500 наукових 
публікацій, зокрема 21 моноґрафії, 2 підручників, 25 на-
вчальних посібників, 18 винаходів, 24 патентів; основні 
напрямки наукової діяльності – дослідження механізмів 
адаптації хворих на ревматичні вади серця, порушень ле-
геневого та серцевого кровообігу; запропоновано засоби 
профілактики і лікування хворих на ревматизм, вивчені 
особливості порушень серця при гіпертонічній та іше-
мічній хворобі серця; основні праці: «Лікарсько-трудова 
експертиза у практиці терапевта» (1994); «Реографія сер-
ця і судин» (1977); «Ревматизм и приобретенные пороки 
сердца» (1982); «Лікувальна фізкультура та спортивна ме-
дицина» (1995); «Нестероидные противовоспалительные 
препараты» (1999); «Глюкокортиноиды в ревматоло-
гии» (2001); «Тромбоэмболия легочной артерии» (2004); 
«Фракционированные и нефракционированные гепари-
ны в интенсивной терапии» (2005); «Суточное монитори-
рование артериального давления» (2005); «Клініко-ЕКГ 
синдром» (2008); «Пептиды вазопрессинового ряда и 
поведение» (2009); науковий консультант та керівник 19 
докторських і 68 кандидатських дисертацій.

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 118 – 119.

ДИбКІВСьКИй Володимир Іванович (1836–12.06.1870) 
– фармаколоґ; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Київського університету (1858); у 1861 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену фізіолоґічному дослі-
дженню отрут, які специфічно діють на серце; в дисерта-
ції «Про отрути, що впливають на серце» (1861) наведена 
низка нових фактів з фізіолоґії та фармаколоґії серцево-
судинної системи; вперше подана експериментальна ха-
рактеристика цілому ряду серцевих засобів, встановлені 
закономірності їх дії на нервово-м’язовий апарат; у 1864–
1867 рр. працював за кордоном у лабораторіях К. Людвіга 
та ін.; з 1867 р., після повернення до Києва, призначений 
прозектором кафедри фізіолоґії; з 1868 до 1870 р. – завіду-
вач кафедри фармаколоґії та загальної терапії Київського 
університету; професор (1869); В.І. Дибківським було на-
писане велике ке рівництво з фармаколоґії «Лекції з фар-
макології», яке було видане за редакцією В.А. Беца, П.І. 
Перемежка і Н.А. Хржонщевського після його смерті; це 
видання стало посібником для кількох поколінь студентів 
та лікарів; в ньому подано класифікацію лікарських за-
собів, обґрунтовано закономірності взаємодії лікарських 
речовин і організму, описано вплив різних препаратів на 
ту чи іншу систему; В.І. Дибківський вважається осново-
положником вітчизняної фармаколоґії.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 

варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского ме-
дицинского института. – К.: Здоров’я, 1991. – С. 38–39.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 49–50.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С.195 – 196.
Тараховский М.Л. Профессор В.И. Дыбковский // Фар-4. 
макология и токсикология. – 1953. – Том 16, № 4. – С. 
58–63.

ДИКАН Ірина Миколаївна – медичну освіту здобула на 
педіатричному факультеті Київського медичного інститу-
ту (КМІ) імені О.О. Богомольця (1981); у 1981–1983 рр. на-
вчалася в клінічній ординатурі на кафедрі радіолоґії КМІ; у 
1985 р. захистила кандидатську дисертацію «Комплексная 
радионуклидная оценка структурно-функциональных из-
менений оперированных почек», а у 1995 р. – докторську 
дисертацію «Комплексна променева діагностика, стаді-
ювання і оцінка ефективності лікування колоректально-
го раку»; професор (2007); директор Державної установи 
«Науково-практичний центр променевої діаґностики 
НАМН України» (з 2006 р.); завідувач кафедри променевої 
діаґностики Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П.Л. Шупика; член-кор. НАМН України 
(2011); член Наукової ради НАМН України з клінічної 
медицини; автор понад 200 наукових публікацій, зокрема 
3 моноґрафій, 3 авторських свідоцтв та 3 деклараційних 
патентів України; основний напрямок наукової діяльнос-
ті – розробка та впровадження в медичну практику нових 
методів променевої діаґностики; науковий консультант та 
керівник 5 докторських і 8 кандидатських дисертацій.

ДИтЕРІХС Михайло Михайлович (22.11.1871–
12.01.1941) – хірурґ; закінчив Військово-медичну ака-
демію (1898); удосконалювався в клініці, яку очолював 
М.А. Велья мінов, потім працював хірурґом в Одеській 
міській лікарні; з 1912 р. очолював кафедру загальної хі-
рурґічної патолоґії Київського університету; з 1929 р. – 
консультант військового госпіталю, Інституту курортоло-
ґії та Інституту харчування; з 1934 р. – завідувач кафедри 
загальної хірурґії 3-го Московського медичного інституту; 
заслужений діяч науки РСФСР; наукові праці присвячені 
в основному захворюванням суглобів, військово-польовій 
хірурґії, травматичним аневризмам, грижам, базедовій 
хворобі, а також історії медицини; запропонував вико-
ристовувати геліо терапію для лікування туберкульозу; у 
1932 р. запропонував шину для тимчасової іммобілізації 
при переломах стегна; основні праці М.М. Дитеріхса: 
«Так называемый древовидный жировик суставов» (1901); 
«О гелиотерапии «хирургического» туберкулеза» (1913); 
«Послеоперационный период» (1924); «Хирургическое 
лечение туберкулеза легких» (1926); «Введение в клинику 
заболеваний суставов» (1937); «Военно-полевая хирур-
гия» (1938) (ред. і автор ряду розділів).
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Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
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гии Киевского медицинского института. – К., 1957. – 20 с.
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 36.
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 50.
Марьенко Ф.С. Профессор М.М. Дитерихс (К 100-летию 7. 
со дня рождения) // Вестник хирургии. – 1972. – Том 108. 
– № 4. – С. 150.
Михаил Михайлович Дитерихс // Вестник хирургии. – 8. 
1975. – Том 114. – № 2. – С. 2.
Околов В.Л. Михаил Михайлович Дитерихс: (К 100-летию 9. 
со дня рождения) // Вестник хирургии имени И.И. Греко-
ва. – 1972. – Том 109. – № 10. – С. 136–137.

 
ДІАтРОПтОВ Петро Миколайович (21.12.1859–

25.02.1934) – гіґієніст, мікробіолоґ, організатор охоро-
ни здоров’я; лікарську діяльність почав у середині 80-х 
років ХІХ ст. в Єлисаветградському повіті (тепер Кі-
ровоградської обл.); спеціалізувався у І.І. Мечникова 
в Пастерівському інституті в Парижі (з мікробіолоґії) 
і у Ф.Ф. Ерісмана; у 1892–1907 рр. керував першою в 
Росії бактеріолоґічною станцією в Одесі; у 1910 р. об-
раний професором кафедри суспільної гіґієни Вищих 
жіночих курсів у Москві; після організації на базі цих 
курсів 2-го Московського державного університету до 
1925 р. очолював кафедру загальної гіґієни; був одним 
з організаторів Державного наукового інституту охоро-
ни здоров’я; виконував обов’язки редактора журналу 
«Общественный врач»; з 1928 р., після смерті Л. Тара-
севича, був призначений головою Вченої медичної ради 
Нарко мату охорони здоров’я і директором Державного 
інституту експериментальної терапії і контролю сиро-
ваток та вакцин; заслужений діяч науки; наукові праці 
переважно присвячені експериментальному вивченню 
холери, дифтерії, сибірки, чуми; він довів, що холерні ві-
бріони різного походження мають не однакову патоген-
ність для тварин; основні праці П.М. Діатроптова: «Зна-
чение бактериологии в гигиене» (1896); «О чуме» (1897); 
«О необходимости постоянного санитарного надзора в 
водопроводном деле (1899); «Обзор заболеваний чумой 
на побережье Средиземного моря и в портовых городах 
Европы в 1900 году и начале 1901 г.» (1901); «О носите-
лях заразы» (1910); «Медицинская микробиолоґия», 
т. 1–2, (1912–1913) (автор ряду розділів).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 9. – С. 248 – 249.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 7. – С. 276.
Кириленко Т.Г., П.Н. Диатроптов и его роль в оздоровле-3. 
нии внешней среды (К 100-летию Херсонского земства) // 
Советское здравоохранение. – 1975. – № 3. – С. 88.
Сысин А.Н., П.Н. Диатроптов // Клиническая медицина. 4. 
– 1929. – Том. 7. – № 9. – С. 537.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол.5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 217.

ДМИтРЕНКО Леонід Пилипович (1875–1957) – тера-
певт; медичну освіту здобув у 1901 р. на медичному фа-
культеті Київського університету; з 1901 до 1920 р. пра-
цював ординатором Одеської обласної лікарні; у 1916 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Про рефлекси 
з боку шлунка на кровообіг і дихання»; з 1919 р. – приват-
доцент, а з 1920 до 1950 р. – професор, зав. діаґностич-
ною клінікою Одеського медичного інституту; осно-
вні наукові праці присвячені вивченню ролі нервової 
системи в патогенезі розвитку гіпертонічної хвороби, 
атеросклерозу, грудної жаби, опису клінічної картини 
мітрального стенозу, крупозної пневмонії та вивченню 
проґнозу при них; описав «оксамитовий тон» серця при 
ендокардитах, запропонував оригінальну класифікацію 
крупозної пневмонії; відомі праці з клінічної фармаколо-
ґії; основні праці Л.П. Дмитренка: «Значение сердечных и 
сосудодвигательных средств при крупозном воспалении 
легких» (1907); «О рефлексе со стороны желудка на кро-
вообращение и дыхание» (1916); «Экспериментальные 
материалы для изучения сердечных и дыхательных рас-
стройств желудочно-кишечного происхождения» (1916); 
«Эпидемическая желтуха 1917 г. в тылу и на фронте» (1921).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 9. – С. 657 – 658.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 7. – С. 423.
Памяти Леонида Филипповича Дмитренко // Клиничес-3. 
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ДМИтРІЄВ Володимир Миколайович (1839–1904) – 
доктор медицини; з 1868 р. працював у Ялті; впровадив 
у медичну практику лікування морськими купаннями, 
виноградом, кефіром, брав участь у створенні санаторію 
«Яузлар», побудові чоловічої гімназії, театру, народної 
бібліотеки; засновник та голова Ялтинського відділення 
Кримсько-Кавказького гірського клубу; брав активну 
участь у створенні маршрутів ближнього туризму; упро-
довж шести років обирався мировим суддею ялтинської 
округи; відома його праця «Кліматичні умови Південно-
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го берега Крима» (1890), яка була удостоєна срібної меда-
лі Російського геоґрафічного товариства; В.М. Дми трієв 
вважається основоположником науково обґрунтованої 
кліматотерапії в Російській імперії.

ДМИтРІЮК Василь (13.10.1890–11.11.1973) – наро-
дився в с. Костоплоти на Холмщині у родині селянина; 
медичну освіту здобув у 1909–1914 рр. у Варшавському 
університеті; під час Першої світової війни служив ліка-
рем у російській армії; під час революції 1917 р. займався 
українізацією вояків з України; делегат Другого військо-
вого з’їзду в Києві; з січня – штабний лікар Слобідського 
Коша С.Петлюри; у 1918 р. виїхав до Берестя; призначе-
ний комісаром освіти Холмщини; організував лікарську 
амбулаторію та курси українознавства для вчителів на-
родних шкіл; з 1919 р. – хірурґ у єврейській амбулаторії; 
у 1922–1927 рр. посол до польського парламенту від Бе-
рестейської округи; був членом комісії здоров’я та комісії 
суспільної опіки; домігся легалізації осередків «Просві-
ти», виділення значних коштів (30 000 злотих) на утри-
мання таборів для інтернованих українських вояків; брав 
активну участь у заснуванні Українбанку, українського 
сільськогосподарського кооперативу та української при-
ватної народної школи; з 1927 р. – лікар у «Касі хворих», 
у 1930–1931 рр – лікар у Крем’янці на Волині; з 1933 до 
1938 р. – лікар у м. Тересполі на Холмщині; у 1938 р. зааре-
штований польською владою; з 1939 р. – Голова допомого-
вого комітету у м. Тересполь; з липня 1944 р. мешкав у Вар-
шаві; був ув’язнений у концтаборі Маутхаузен; після війни 
працював лікарем у Карльсфельді та у таборі «Орлик» у 
Берхтенгадені, санітарним інспектором при Міжнародній 
організації у справах біженців при ООН в Бад Райнхгалі; з 
1950 р. працював лікарем у США; активний член Україн-
ського лікарського товариства Північної Америки.

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж-Нью-Йорк: Мо-1. 
лоде життя, 1955. – С. 528.
Пундій П. Дмитріюк Василь // Українські лікарі. – Львів–2. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 73.

ДМОХОВСьКИй Леонтій-Людомир (1909–1981) 
– народився в м. Тернополі; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Львівського університету; у 
1935–1937 рр. працював над проблемою раку в дослід-
ній лабораторії проф. Гіршфельда у Варшаві; у 1937 р. 
отримав диплом доктора медицини; з 1938 р. працював 
у Королівському інституті дослідження раку в Лондо-
ні, у 1946 р. очолив кафедру в Медичній академії в Лід-
сі (Англія); з 1953 р. працював у США; займав посаду 
професора Колумбійського університету в Нью-Йорку, 
а згодом – професора вірусолоґії Техаського університе-
ту (Х’юстон); керував дослідами з вірусолоґії та ракових 
захворювань у лікарні М.Д. Андерсона та у Раковому ін-
ституті в Х’юстоні; член багатьох американських і між-
народних наукових товариств; наукові праці присвячені 

питанням імунолоґії, серолоґії пухлин, ендо кринолоґії, 
ґенетики і вірусолоґії; він першим, використовуючи 
електронний мікроскоп, довів присутність вірусів у ра-
кових пухлинах грудей у мишей (1953), а потім експе-
риментально виявив подібні віруси при аналоґічному 
захворюванні людини.

Література:
Пундій П. Дмоховський Леонтій-Людомир // Українські 1. 
лікарі. – Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С.74.

ДМОХОВСьКИй Степан (1.06.1875–23.12.1959) – 
народився в с. Яксманичі біля Перемишля в родині 
священика; медичну освіту здобув у Кракові; спеціалі-
зувався в Берліні; служив лікарем-дантистом в австрій-
ській армії; з 1906 р. працював лікарем у Перемишлі; 
перший український лікар-дантист у Галичині; з 1929 
р. працював у Львові; співзасновник та перший голо-
ва Українського фотоґрафічного товариства; з 1944 до 
1949 р. працював дантистом у Мюнхені в Українській 
медично-харитативній службі; у 1950 р. емігрував у 
США; активний член Українського лікарського товари-
ства Північної Америки; сприяв у роботі Українського 
національного музею.

Література:
Пундій П. Дмоховський Степан // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 74 – 75.

ДОбРИЛОВСьКИй Юрій (07.01.1891–11.07.1955) 
– медичну освіту здобув на медичному факультеті Київ-
ського університету; під час Першої світової війни був 
полковим лікарем 2-го Запорізького полку, а опісля – 
дивізійним лікарем 1-ї Запорізької і 3-ї Залізної дивізій 
та начальником санітарної служби УНР; працював лі-
карем-гінеколоґом у Чехословаччині; у 1935–1940 рр. 
очолював Спілку українських лікарів у Чехо сло вач чині.

Література:
Пундій П. Добриловський Юрій // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 75.

ДМОХОВСКІ Здіслав (Dmochowski Zdzislaw; 07.12.1864 
–06.01.1924) – медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Варшавського університету (1889); працював 
на посаді асистента (1889–1898), доцента (1898–1909), 
завідувача (1909–1910) кафедри патолоґічної анатомії 
Варшавського університету; у 1911 р. стажувався з ла-
рингології в Берліні, Мюнхені, Парижі; у 1911–1912 рр. 
приватно практикував з ларинголоґії; у 1912–1914 рр. та 
1917–1918 рр. – завідувач кафедри патолоґічної анатомії 
Львівського університету; професор (1912); з 1919 до 1921 р. 
– керівник санітарної ради, а у 1921–1923 р. – керівник 
відділення патолоґічної анатомії Міністерства оборони 
Польщі; засновник-організатор Варшавського науко-
вого товариства (1907); президент Варшавського лікар-
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ського товариства (1920–1922); співзасновник журналу 
«Lekarz Wojskowy»; бригадний генерал Польської Армії 
(1923); основні напрямки наукових досліджень – вивчен-
ня патоморфолоґії та етіопатоґенезу запальних процесів, 
туберкульозної інфекції, ларинголоґічної патолоґії, роз-
робка патогістолоґічних методик та секційної техніки; 
запропонував теорію розвитку злоякісних новоутворів, 
описав патомеханізми утворення запальних ексудатів.

ДОбРОВОЛьСьКИй Костянтин Ерастович (11.05.1867 
–13.12.1946) – гіґієніст; медичну освіту здобув на медич-
ному факультеті Московського університету (1896); у 
1904 р. захистив докторську дисертацію; професор; від 
1914 до 1922 р. та з 1932 до 1941 р. – завідувач кафедри за-
гальної гіґієни Київського медичного інституту; від 1944 
до 1946 р. – завідувач кафедри шкільної гіґієни цього ж 
інституту; з 1932 до 1941 р. також очолював санітарне 
відділення Київського санітарно-бактеріолоґічного ін-
ституту; наукові праці присвячені питанням гіґієни води 
та водопостачання, методам санітарного дослідження 
і методичним питанням викладання; К.Е. Доброволь-
ський першим запропонував визначати кількість киш-
кових паличок для оцінки ступеня забруднення води.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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1991. – С. 36.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 51.
Памяти профессора К.Э. Добровольского // Гигиена и са-3. 
нитария. – 1947. – № 10. С. 56–58. 
Шурляков С. Вчений-гігієніст Костянтин Ерастович До-4. 
бровольський // Агапіт. – 1999. – № 11. – С. 24–28.

ДОбРОМИСЛОВ Василь Дмитрович (1869–1917) – 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Томсько-
го університету (1896); працював ординатором у Томській 
госпітальній хірурґічній клініці; у 1902–1903 рр. працю-
вав у І.П. Павлова і захистив докторську дисертацію про 
фізіолоґічне значення залоз, які виділяють пепсин у луж-
ному середовищі; з 1910 р. – професор оперативної хірур-
ґії в Київському університеті; наукові праці присвячені 
вивченню можливості оперування на органах заднього 
середостіння через плевральну порожнину; розроблений 
метод підходу до стравоходу; визначив, що стравохід до 
кореня легені краще доступний справа, а нижче – зліва; 
у дослідах на собаках застосував метод гіперпресії при 
цих операціях;основні праці В.Д. Добромислова: «Слу-
чай иссечения куска из пищевода в грудном его отделе 
по чрезлегочноплевральному способу» (1900); «К вопро-
су о резекции пищевода в грудном его отделе по чрезп-
левральному способу» (1903); «Физиологическая роль 

пищеварительных соков, содержащих пепсин, в щелоч-
ной реакции, пилорическая часть желудка и бруннеров-
ский отдел 12-перстной кишки у собак» (1903).
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Сакс Ф.Ф. В.Д. Добровольский – создатель и основопо-7. 
ложник торако-плеврального метода в хирургии. – Томск, 
1953. – 16 с. 

ДОЛИНАй Микола (22.07.1894–29.03.1970) – наро-
дився на Закарпатті у родині священика; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Будапештського універ-
ситету; працював в Ужгороді психіатром; наприкінці 20-х 
років – секретар першої Руської (Української) Центральної 
Ради в Ужгороді; за часів Закарпатської України – посол до 
сейму, державний секретар уряду Закарпатської України та 
член Комісії в Будапешті, де визначалися кордони; під час 
віденського арбітражу один з радників А. Волошина; ви-
конував обов’язки міністра охорони здоров’я; згодом пра-
цював у Празі лікарем; у 1945 р. «за зв’язки з міжнародною 
буржуазією» заарештований НКВС та засуджений на п’ять 
років ув’язнення в концентраційних таборах, де виконував 
обов’язки лікаря; з 1950 р. мешкав у Празі.

Література:
Пундій П. Долинай Микола // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 76.

ДОМІНІчІС бартоломей (Dominicis Bartholomaeus) 
(р. н. невід.–1800) – закінчив Салернський універси-
тет; у 1788 р. призначений лікарем у Катеринославську 
армію; у 1788 р. при Єлисаветградському госпіталі було 
засновано медичне училище, керів ництво яким було до-
ручено Б. Домінічісу; після закриття училища в 1797 р. 
був переведений старшим лікарем Миколаївського мор-
ського госпіталю; згодом був лікарем Вятської лікар-
ської управи та Одеської карантинної контори; доктор 
медицини (honoris causa). 
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Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 50.

ДОСтОЄВСьКИй Михайло Андрійович (1789–1839) 
– народився в с. Войтовці на Вінниччині в родині свяще-
ника; навчався в Подільсько-Шаргородській семінарії та 
в московському відділенні Медико-хірурґічної академії 
(1809–1813); з 1813 до 1820 р. служив військовим лікарем; 
у 1821–1830 рр. працював у московській Маріїнській лі-
карні для бідних; отримав чин колезького асесора та дво-
рянство з правом володіти землею в Каширському повіті 
Тульської губернії; у 1837 р. за станом здоров’я залишив 
лікарську діяльність; батько Ф.М. Достоєвського. 

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 50 – 51.
Повница А. «... У моего отца были карие, чисто украин-2. 
ские глаза»: Малоизвестные подробности из родословной 
Федора Михайловича Достоевского // Наша республика. – 
1996. – № 44. – Стб. 19 – 20.

ДРИМАЛИК Сильвестр (1855–1923) – народився на 
Жовківщині (Галичина); медичну освіту здобув у 1879 р. 
у Відні; працював лікарем у Жовкві; співзасновник кре-
дитового кооперативу Народний Дім; з 1915 р. мешкав 
у Львові; був директором Народної лічниці; активний 
член Українського лікарського товариства; відомі його 
книги – «Слабости дітей», «Порадник лікарський», 
«Про полові хвороби»; друкував популярні статті на 
медичну тематику в «Лікарській почті»; за досягнення 
в церковній музиці нагороджений папським орденом 
«PRO ECCLESIA ET PONTIFICE».

Література:
Надрага О.Б., Надрага Б.О. До джерел української галицької 1. 
педіатрії // Історія української медицини. Матеріали кон-
ференції; Київ, 29 квітня 1995 року. – К., 1995. – С. 40 – 42.
Пундій П. Дрималик Сильвестр // Українські лікарі. – 2. 
Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С.78 – 79. 
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 64-А.
Рудень В.В. «Народна лічниця» у Львові (до 90-річчя її 4. 
заснування) // Лікарська справа. – 1995. – № 5-6. – С. 
189–193.

ДРОбОтьКО Віктор григорович (23.11.1885– 10.09.1966) 
– мікробіолоґ; народився в с. Дігтярі (тепер Срібнянсько-
го р-ну Чернігівської обл.) у родині фельдшера; закінчив 
медичний факультет Київського університету (1913); 
1925–1935 рр. – співробітник Київ ського бактеріоло-
ґічного інституту, з 1931 р. – Інституту мікробіолоґії АН 
УРСР; з 1944 р. – директор цього інституту; був головою 
правління Українського товариства мікробіолоґів, епіде-

міолоґів та інфекціоністів, редактором «Мікробіологіч-
ного журналу» АН УРСР; академік АН УРСР (1948); нау-
кові праці присвячені різноманітним питанням медичної 
мікробіолоґії; у 1939 р. під керівництвом В.Г. Дроботька 
було розкрито природу невідомого до того часу грибково-
го захворювання коней – стахіботріотоксикозу, здатного 
уражати і людину, та розроблено засоби боротьби з ним; 
разом зі співробітниками одержав кілька нових антибі-
отиків; виконував обов’язки відповідального редактора 
«Мікробіологічного журналу»; основні праці: «Новое 
грибковое заболевание лошадей (стахиботриотоксикоз)» 
(1949); «Фитонциды в народном хозяйстве» (1964).

Література:
Айзенман Б.Ю., Афонська С.В. Роль академіка АН УРСР 1. 
В.Г. Дроботька у розвитку вітчизняної мікробіології (до 
90-річчя з дня народження) // Мікробіологічний журнал. – 
1975. – Том 37. – № 6. – С. 778.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 9. – С. 791 – 792.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 3. 
Советская энциклопедия. – 1977. – Том. 7. – С. 481 – 482.
Віктор Григорович Дроботько // Мікробіологічний жур-4. 
нал. – 1955. – Том 17. – № 4. – С. 3.
Віктор Григорович Дроботько // Мікробіологічний жур-5. 
нал. – 1965. – Том 27. – № 6. С. 93.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 6. 
Молоде життя, 1955. – С. 595.
Клейн Б.И. Виктор Григорьевич Дроботько (к 70-летию со 7. 
дня рождения) // Врачебное дело. – 1956. – № 1. – С. 101.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 8. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 334. 

ДРОгОбИч Юрій (Котермак Юрій з Дрогобича; 
бл.1450–4.02.1494) – народився в м. Дрогобичі; дослід-
ники життя та творчості Ю. Дрогобича вважають, що 
справжнє його прізвище Котермак; у 1468 р. вступив до 
Краківського університету; у 1470 р. здобув ступінь бака-
лавра, у 1473 – магістра; слід зазначити, що із 165 осіб, 
які записались 1469 року до Кра ківського університету, 
66 стали бакалаврами і лише 9 досягли магістерського 
ступеня; у 1476 р. в Болонському університеті здобув 
ступінь доктора медицини і філософії; у 1478–1479 рр. 
і 1480–1482 рр. читав лекції з медицини і астрономії; з 
1481 до 1482 р. – ректор Університету медицини і вільних 
мистецтв у Болоньї; 1482–1488 рр. – придворний лікар 
герцога Ферарського, згодом – професор та віце-канцлер 
Істрополітанської академії в Братиславі; у 1485 р. очолив 
кафедру «галеники» Ягеллонського університету; з 1488 р. 
– професор медичного факультету; є припущення, що 
лекції Юрія Дрогобича слухав Микола Коперник; кілька 
разів доктора Юрія запрошували до Вавельського замку 
на консиліум до хворого короля Казимира; після цього 
він дістав право користуватись титулом королівського 
лікаря; автор наукового трактату «Прогностична оцін-
ка поточного 1483 року магістра Юрія Дрогобича з Русі, 
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доктора філософії і медицини Болонського університе-
ту»; у трактаті висвітлюється прогнозування епідемічних 
захворювань на даний рік у державах Європи.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 9. – С. 792.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Том 7. – С. 482.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 3. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 18–19.
Ісаєвич Я.Д. Юрій з Дрогобича// Український історичний 4. 
журнал. – 1960. – № 4.
Ісаєвич Я.Д. Юрій Дрогобич. – Київ, 1972.5. 
Кавецкий Р.Е., Балицкий К.П. У истоков отечественной 6. 
медицины. – К., 1954. – С. 83 – 85.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 7. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 16.
Оборин Н. А. Первый русский доктор медицины Георгий 8. 
Дрогобыч // Советская медицина. – 1954. – № 2. – С. 40.
Оборин Н.А. Первопечатная книга первого русского док-9. 
тора медицины (К 475-летию издания и 50-летию первого 
в России сообщения о книге Г. Дрогобыча «Indicium prog-
nosticon» (1483). – Советское здравоохранение. – 1959. – 
№ 8. – С. 35.
Подражанский А.С. Русский доктор медицины XV века Юрий 10. 
Дрогобычский // Врачебное дело. – 1951. – № 10. – С. 937.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – 11. 
Том 2. – С.78.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 12. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 335.
Українська Радянська Енциклопедія. Друге видання. Гол. 13. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1977 – 1985. – Том 4.
Чикин С.Я. Врачи-философы. – М., 1990. – 384 с.14. 

ДРЮК Микола Федорович (нар. 12.12.1940 р.) – наро-
дився в м. Ахтирка Сумської обл.; медичну освіту здобув у 
1957–1963 рр. у Харківському медичному інституті; пра-
цював педіатром та хірурґом дільничої лікарні селища Мізоч 
Рівненської обл.; з 1964 р. – завідувач хірурґічним відділенням 
Рівненської міської дитячої лікарні; від 1967 р. – клінічний 
ординатор, а потім аспірант кафедри дитячої хірурґії та ор-
топедії Київського медичного інституту (з 2000 р. – Інсти-
тут хірурґії та трансплантології Академії медичних наук 
України імені О.О. Шалімова); з 1971 р. – молодший на-
уковий співробітник відділення серцево-судинної хірурґії 
відділу клінічної та експериментальної хірурґії НДІ гема-
толоґії та переливання крові, який у 1972 р. був реоргані-
зований в Київський НДІ клінічної та експериментальної 
хірурґії; пройшов шлях від молодшого наукового спів-
робітника до керівника відділу та заступника директора 
з наукової роботи; з 1980 р. очолює відділ мікросудинної 
хірурґії; від 1975 до 1988 р. також працював асистентом, 
потім доцентом кафедри торакоабдомінальної хірурґії Ки-
ївського інституту вдосконалення лікарів; у 1986 р. захис-
тив докторську дисертацію, присвячену мікрохірурґічним 

методам корекції гемолімфодинаміки при захворюваннях 
периферичних судин та травмуванні нижніх кінцівок; 
М.Ф. Дрюк – член Асоціації хірурґів імені М.І. Пирого-
ва (Росія), Асоціації пластичних, реконструктивних та 
естетичних хірурґів (Росія), член правління товариства 
лімфолоґів (Росія), член спеціалізованих рад «Хірурґія та 
трансплантолоґія» та «Серцево-судинна хірурґія»; за роз-
робку способів невідкладних мікрохірурґічних операцій з 
приводу травматичної ампутації кисті та пальців у 1982 р. 
присуджена Державна премія СРСР; заслужений діяч на-
уки і техніки України (1992); широко відомі моноґрафії 
М.Ф. Дрюка: «Хирургия аорты и магистральных артерий» 
(1979), «Modern surgery of vessels» (1982), «Повреждение 
сосудов конечностей» (1982).

Література:
Микола Федорович Дрюк (до 60-річчя з дня народження) 1. 
// Клінічна хірургія. – 2000. – № 12. С. 63.

ДУбОВИй Михайло (22.10.1908–13.04.1995) – наро-
дився в с. Кукезові на Львівщині; медичну освіту здобув 
у 1926–1933 рр. на медичному факультеті Львівського 
університету; працював лікарем у шкірному жіночому 
відділі загального шпиталю у Львові; з 1937 р. – лікар 
у м. Самборі; у 1937 р. захистив докторську дисерта-
цію «Функціональні зв’язки між шкірою і печінкою»; з 
1938 р. – лікар у жіночому шкірному відділі Львівського 
шпиталю; від 1939 до 1940 р. працює лікарем у дерма-
толоґічній клініці медичного факультету Львівського 
університету; у 1940 р. заарештований органами НКВС 
і засуджений на 5 років позбавлення волі; перебував у 
таборах Старобільська, Воркути і Печори; у 1941 р. у 
зв’язку з амністією звільнений і евакуйований до Хо-
резмської області Узбецької РСР; з 1944 р. працював у 
поліклініці м. Гуляй-Поле Запорізької обл.; з 1945 до 
1953 р. асистент кафедри дерматолоґії Львівського ме-
дичного інституту; 1952–1953 рр. – лікар у Львівсько-
му обласному шкірно-венеролоґічному диспансері; з 
1953 р. – асистент кафедри дерматолоґії; у 1954 р. за-
хистив кандидатську дисертацію на тему: «Виділення 
статевих гормонів при деяких шкірних захворюваннях»; 
у 1968 – 1972 рр. – доцент, а з 1973 до 1977 р. – завідувач 
тієї ж кафедри; у 1969 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему: «Про вміст стероїдних гормонів у шкірному 
салі»; у 1938–1939 рр. виконував обов’язки секретаря 
Українського лікарського товариства; з листопада 1939 
до квітня 1940 р. – секретар Львівської філії Наукового 
товариства лікарів-дерматолоґів України; з 1972 р. – го-
лова цієї філії; наукові праці набули визнання як в Укра-
їні, так і за кордоном і в основному присвячені проблемі 
значення стероїдних гормонів для шкіри, профілактиці 
та клініці професійних захворювань у робітників.

Література:
Пундій П. Дубовий Михайло // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С.79 – 81.
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Фрайфельд Е. Лікар і вчений // Народне здоров’я. – 2. 
1992. – № 4.

ДУДКО Микола Омелянович (16.12.1901–1973) – хі-
рурґ; медичну освіту здобув у Київському медичному ін-
ституті (1925); у 1940 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Перфоративні виразки шлунка та дванадцяти-
палої кишки та лікування їх зашиванням»; під час війни 
– головний хірурґ Українського штабу партизанського 
руху; від 1944 до 1961 р. завідувач кафедри госпітальної 
хірурґії Київського медичного інституту; заслужений діяч 
науки УРСР (1957); наукові праці присвячені питанням 
невідкладної допомоги, травматолоґії, пересадки тканин 
та органів, переливанню крові, історії хірурґії; у 1941 р. 
М.О. Дудко запропонував при анаеробній інфекції вводи-
ти внутрішньовенно протигангренозну сироватку у вели-
ких дозах, виконувати загруднинну новокаїнову блокаду 
для профілактики та лікування травматичного шоку.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 37–38.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 53.
Профессор Николай Емельянович Дудко: (К 70-летию со дня 3. 
рождения) // Клиническая хирургия. – 1971. – № 9.– С. 93.

ДУДчЕНКО (КОВбАСЕНКО) Іван Опанасович 
(01.10.1857–19.06.1917) – лікар, мікробіолоґ і епідеміо-
лоґ; народився біля м. Новомиргород Єлисаветградсько-
го повіту Херсонської губернії в селянській родині; закін-
чив медичний факультет Київського університету (1885); 
працював лікарем у Семирєченській області (1885–1890), 
в Одесі і на Київщині (1890–1895); з 1895 р. працював пе-
реважно на Далекому Сході, у Забайкаллі та інших райо-
нах Сибіру і у 1910–1911 рр. – в Україні; наукові праці 
присвячені питанням мікробіолоґії і епідеміолоґії, клі-
нічної медицини, санітарної статистики тощо; одним із 
перших сформулював думку про бактеріальну етіолоґію 
дитячих проносів, спростував точку зору про нешкідли-
вість креоліну, який широко застосовувався в той час; 
довів непридатність армійської санітарно-господар-
ської двоколки; першим виявив вогнища прокази в За-
байкаллі; особливо відомі дослідження І.О. Дудченка з 
епідеміолоґії чуми; він підкреслював необхідність ство-
рення протичумних установ у безпосередній близькості 
до її вогнищ; з його іменем пов’язана організація перших 
бактеріолоґічних лабораторій на Далекому Сході.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 9. – С.832.

Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская медицина. – 1977. – Том 7. – С. 494.
Залепуха С.І. Пам’яті І.С. Дудченка // Мікробіологічний 3. 
журнал. – 1958. – Том 20. – вип. 4.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 4. – С. 365.

ДУМАНСьКИй Юрій Васильович (нар. 01.04.1953 р.) 
– завідувач кафедри онколоґії, променевих методів діа-
ґностики та лікування факультету післядипломної осві-
ти (з 2000 р.) і проректор з науково-педагогічної роботи 
(з 2005 р.) Донецького національного медичного універ-
ситету імені М. Горького; у 1990 р. захистив докторську 
дисертацію «Рак желудка и толстой кишки у больных 
пожилого и старческого возраста. (Хирургическая так-
тика, результаты лечения, индивидуальный прогноз)»; 
професор (1994); член-кор. НАМН України (2007); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профі-
лактичної медицини; академік Української еколоґічної 
академії наук (з 1995 р.); заступник голови Донецького 
обласного наукового товариства онкологів; заступник 
голови проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Он-
кологія»; член правління Товариства онколоґів та Това-
риства променевих терапевтів і радіаційних онколоґів; 
заступник голови спеціалізованої ради з захисту доктор-
ських дисертацій Донецького Національного медичного 
університету імені М. Горького; Заслужений діяч науки і 
техніки України (2007); автор понад 300 наукових публі-
кацій, зокрема 22 моноґрафій, підручників і посібників 
та 11 авторських свідоцтв; основні напрямки наукових 
досліджень – удосконалення методів діагностики та лі-
кування онкологічних захворювань стравоходу, шлунка, 
ободової та прямої кишок; розробка нових підходів до 
оперативних втручань в онколоґії шлунково-кишкового 
тракту, підшлункової залози, злоякісних пухлин язика, 
слизової оболонки ротової порожнини, спрямованих 
на реконструкцію втрачених функцій; розробка нових 
ефективних методів комплексного лікування злоякіс-
них пухлин; розробка та впровадження нових методів 
медичної реабілітації онколоґічних хворих, збереження 
якості їх життя та відновлення працездатності; науко-
вий консультант та керівник 3 докторських і 11 канди-
датських дисертацій; основні праці: «Формирование 
искусственного мочевого пузыря из прямой кишки» 
(1995); «Обрані лекції рентгендіагностики захворюван-
ня легень» (2005); «Алгоритмы современной онкологии» 
(2006); «Лекції з клінічної онкології» (2006).

ДЯчЕНКО Сергій Степанович (24.09.1898– 21.01.1992) 
– мікробіолоґ, вірусолоґ; народився в с. Нова Басань Бобро-
вицького району на Чернігівщині; закінчив Чернігівську 
земську фельдшерську школу; вищу медичну освіту здобув 
у Київському медичному інституті (1927); у 1941 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Експериментальні основи 
нової античеревнотифозної лікувальної ВІ-сироватки»; від 
1944 до 1973 р. – завідувач кафедри мікробіолоґії Київсько-
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го медичного інституту; з 1973 р. – науковий консультант 
кафедри мікробіолоґії; професор (1946); заслужений діяч 
науки УРСР; С.С. Дяченко є одним із засновників київ-
ської школи мікробіолоґів та вірусолоґів; наукові праці 
присвячені вивченню різних питань теоретичної і прак-
тичної мікробіолоґії і вірусолоґії, імунолоґії та епідеміо-
лоґії, історії мікробіолоґії; основні праці С.С. Дяченка: 
«Цереброспинальный менингит» (у співавторстві, 1935); 
«Экспериментальные основы новой антибрюшнотифоз-
ной лечебной ВИ-сыворотки» (1941); «Патогенные вирусы 
человека» (1980); «Микробиологические методы диагнос-
тики инфекционных заболеваний» (1982).

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 170.
Дяченко Н., Широбоков В. Український мікробіолог 2. 
С.С. Дяченко // Агапіт. – 1998. – № 9-10. – С. 54–56.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 39.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 54.
Сергей Степанович Дяченко: (К 90-летию со дня рожде-5. 
ния) // Врачебное дело. – 1988. № 10. – С. 124–125.

ЕПштЕйН Давид Якович (25.09.1871–05.07.1946) 
– фтизіатр; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Віденського університету(1896); у 1900 р. на 
медичному факультеті склав екзамен на звання «русько-
го лікаря»; у 1924 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Лікування легеневого туберкульозу шляхом штуч-
ного пневмотораксу»; від 1929 до 1946 р. завідувач кафе-
дри туберкульозу Київського медичного інституту; про-
фесор (1940); наукові праці присвячені різним питанням 
туберкульозу; одним із перших в Україні почав лікувати 
туберкульоз за допомогою штучного пневмотораксу; 
основні праці Д.Я. Епштейна: «Душа туберкулезного 
больного» (1927); «Туберкулез и вегетативная система» 
(1931); «Штучний пневмоторакс» (1931); «Туберкулез, 
его предупреждение и лечение» (1943).

Література:
Д.Я. Эпштейн: Некролог // Врачебное дело. – 1946. – 1. 
№ 11–12. – Стб. 957–958.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 136.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 55.

ЕПштЕйН Овсій Володимирович (25.04.1933– 
23.12.2006) – фахівець у галузі радіаційної ендокринолоґії; 
у 1981 р. захистив докторську дисертацію; з 1985 р. – ке-
рівник лабораторії функціональної діаґностики, завідувач 
відділу променевої діаґностики та радіойодтерапії Інсти-
туту ендо кринолоґії та обміну речовин імені В.П. Коміса-
ренка НАМН України; професор (1992); член-кор. АМН 
України (1993), був членом президії Української асоціації 
ендокринолоґів, членом редакційних колегій 2-х фахових 
журналів; заслужений діяч науки і техніки України (2002); 
автор 259 наукових публікацій, зокрема 5 моноґрафій, 3 
авторських свідоцтв; основні напрямки наукової діяльнос-
ті – променева діаґностика захворювань ендокринних за-
лоз, лікування раку щитоподібної залози; виконано аналіз 
впливу радіації на стан залоз внутрішньої секреції, зокрема 
щитоподібної залози, внаслідок аварії на ЧАЕС; науковий 
консультант та керівник 2 докторських і 7 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Ультразвуковая диаг-
ностика заболеваний эндокринных желез» (1992); «Тон-
коигольная аспирационная пункционная биопсия щи-
товидной железы» (1992); «Atrial Natriurension in Patients 
with Diabetes Mellitus» (1993); «Гипофизарно-тиреоидная 
система у детей, эвакуированных из 30-км зоны аварии 
на Чернобыльской АЭС» (1993); «Функціональний 
стан щитовидної залози у дітей через 7 років після 
аварії на ЧАЕС» (1994); «Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы» (1996, 2004); «Атлас-руководство 
по ультразвуковому исследованию щитовидной железы» 
(1997); «Диагностическая точность эхографии в оценке 
характера новообразований щитовидной железы» (2004); 
«Рак щитовидной железы: прогностическое значение 
морфологических характеристик опухоли».

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 204 – 205.

ЕРгАРДт Федір Федорович (1828–21.12.1895) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Київсько-
го університету (1853); за працю «Анатомия и механика 
плечевого сочленения человека», виконану в студентські 
роки, був нагороджений золотою медаллю; у 1854 р. за-
хистив докторську дисертацію «О сочленениях туловища 
и верхних конечностей»; заслужений ординарний про-
фесор державного лікароведення; від 1865 до 1868 р. та 
з 1875 до 1883 р. був деканом медичного факультету Ки-
ївського університету; наукові праці присвячені різним 
питанням судової медицини, судово-медичної та судово-
психіатричної експертизи, історії вітчизняної судової ме-
дицини.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 136–137.
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 55.

ЕРЛІХ Семен Лазарович (02.09.1886–10.07.1930) 
– народився в Кишиневі; там же закінчив гімназію; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Хар-
ківського університету (1894); будучи студентом, з 3-го 
курсу працював під керівництвом В.Я. Данилевського, 
В.П. Крилова та В.К. Високовича; після закінчення 
університету 6 років працював на кафедрі патолоґічної 
анатомії, яку очолював професор В.П. Крилов; послі-
довно пройшов шлях – асистента, помічника прозек-
тора, приват-доцента та професора; у 1892–1893 рр. 
працював у Бесарабії, де на той час була епідемія холе-
ри; у 1893 р. займався дослідженням епідемії пелаґри; у 
1903–1913 рр. удосконалювався в патолоґоанатомічних 
центрах Західної Європи – Берліні, Фрейбурзі, Відні, 
Лондоні; як єврею, подальший рух на науковій ниві в 
університеті був неможливий, і С.Л. Ерліх вимушений 
був покинути університет та зосередитися на роботі в 
хіміко-мікроскопічному кабінеті; у 20-х рр. він, як су-
місник, працював на посаді прозектора Туберкульозно-
Клінічного інституту; був членом онколоґічної секції 
Наукової медичної ради Народного комісаріату охоро-
ни здров’я УРСР, членом організаційного комітету із 
скликання Всесоюзного онколоґічного з’їзду, членом 
редакції журналу «Вопросы онкологии»; С.Л. Ерліх 
вважав, що дослідженням будь-якого об’єкта повинен 
керувати патолоґ, або, ще правильніше, патолоґоана-
том; цей напрям, який впроваджувався в життя упро-
довж усього його життя, викристалізувався в так звану 
лабораторну діаґностику, яка повинна розвиватися на 
основах мікроскопії, гістолоґії, хімії та бактеріолоґії; 
С.Л. Ерліх, пропагуючи ці погляди, першим в СРСР 
прилучив цю дисципліну до групи медичних наук, яку 
викладали в медичних вузах, у вигляді окремого курсу 
лабораторної діаґностики; упродовж 36-літньої пра-
ці С.Л. Ерліх створив школу, суть якої полягає в тому, 
що лабораторна діаґностика повинна розвиватися на 
основах патолоґії та патолоґічної анатомії; С.Л. Ерліх 
був першим в Україні патолоґом, що вивчав нейроґенні 
пухлини.

ЄВПРАКСІЯ Мстиславівна (1108–1172) – київська 
князівна, дочка князя Мстислава Володимировича, 
онука Володимира Мономаха, дружина (з 1122 р.) візан-
тійського царевича Олексія; з молодих років вивчала на-
родну медицину, лікувала хворих; автор наукового трак-
тату «Мазі» – своєрідної енциклопедії лікарських знань 
ХІІ ст.; у своєму трактаті, що має 4 частини (29 глав), ви-
клала питання про користь повітря і рухів для здоров’я 
людини, дала поради щодо шлюбних стосунків, пове-
дінки під час вагітності, догляду за новонародженими, 
а також лікування ряду хвороб.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 149–150.
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ЄЛЕНЕВСьКИй Костянтин Феліксович (1864–
07.01.1942) – народився в м. Кам’янець-Подільському 
Подільської губернії в родині потомствених дворян; 
у 1885 р. закінчив навчання в Кам’янець-Подільській 
гімназії; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Харківського університету (1891); з березня 1892 р. 
працює на посаді позаштатного асистента на кафедрі 
патолоґічної анатомії під керівництвом В.П. Крилова; з 
травня 1895 р. – помічник прозектора (прозектор – про-
фесор В.П. Крилов) та за сумісництвом лікар Хіміко-
мікроскопічного кабінету Харківського медичного това-
риства (працював у цій лабораторії 35 років); з липня 1985 
р. виконував обов’язки прозектора кафедри; у березні 1900 
р. склав екзамен на ступінь доктора медицини; у 1904 р. 
при Патолоґоанатомічному кабінеті, який очолював 
М.Ф. Мельников-Разведенков, завершив док торсь ку 
дисертацію «К патологической анатомии мультилокуляр-
ного эхинококка у человека», яку захистив у 1905 р. 
у Військово-медичній академії (м. Санкт-Петербург); 
дисертація була перекладена на німецьку мову; перший 
за часом міський прозектор Харкова – з 1906 до 1941 р. 
виконував обов’язки прозектора Миколаївської (по-
тім 2-ї Радянської лікарні); засновник Патолоґічного 
Інституту в 2-ій Радянській лікарні; з 1910 р. очолював 
кафедру патологічної анатомії в Харківському Жіночому 
Медичному Інституті; з 1924 до 1930 р. – заві дувач ка-
федри патолоґічної анатомії Інституту удосконалення 
лікарів у Харкові; від 1930 до 1941 р. – науковий кон-
сультант цієї ж кафедри; з 1895 до 1936 р. працював у ка-
бінеті клінічної мікроскопії Харківського медичного то-
вариства – спочатку як лікар, а потім з 1914 р. – завідувач 
хіміко-мікроскопічного кабінету; керував онколоґічною 
секцією в Українському Патолоґо-анатомічному Інсти-
туті Головнауки; від 1928 до 1931 р. – завідувач гістоло-
ґічним відділом Інституту соціальної патолоґії та гіґієни 
праці; у 1927–1941 рр. – завідувач лабораторії та прозек-
тури Державного клінічного інституту ортопедії та трав-
матолоґії; член кількох наукових медичних товариств; 
у своїй науково-дослідній роботі К.Ф. Єленевський 
не відрізнявся науковою плодовитістю – він є автором 
24 наукових публікацій, але всі його праці були суттєвим 
внеском у науку; у наукових роботах К.Ф. Єленевського 
висвітлювались питання клініко-анатомічного напряму 
прозекторій, патоморфолоґії ехінокока в людей, патоло-
ґічної анатомії висипного тифу, експериментальної па-
тологічної анатомії кісткової системи; як шанувальник 
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вчення В.П. Крилова про будову тіла, К.Ф. Єленевський у 
своїх доповідях пропагував це вчення; під його безпосеред-
нім керівництвом було написано ряд дисертацій, які мали 
науково-практичне та науково-теоретичне значення; учні 
професора Єленевського – це, на той час, кожний третій 
прозектор харківських лікарень. 

ЄЛЕЦьКИй Олександр григорович (28.05.1884–
11.12.1965) – ортопед-травматолоґ; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Харківського університету 
(1911); у 1924 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Резекція задніх корінців спинного мозку як спосіб ліку-
вання спастичних паралічів»; від 1932 до 1965 р. завідувач 
кафедри ортопедії і травматолоґії Київського медичного 
інституту; професор; О.Г. Єлецький є одним із організа-
торів травматолоґічної та ортопедичної служби в Україні; 
наукові праці присвячені питанням відновлення функцій 
опорно-рухового апарату, лікуванню спастичного параліча, 
несправжніх суглобів, кістково-суглобового туберкульозу, 
реґенерації кісткової тканини, вивчення інервації кісток та 
суглобів; ним розроблена низка методик артропластики з 
метою відновлення функції анкілозованих суглобів.
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ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 55–56.
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педия, травматология и протезирование. – 1985. – № 2. – 
С. 68–70. 

ЄЛЛІНСьКИй Микола Іванович (1796–рік смер-
ті невідомий) – хірурґ; народився в родині священика; 
освіту здобув у харківській гімназії та медичному факуль-
теті Харківського університету, який закінчив у 1817 р. зі 
званням кандидата медицини; у 1818–1820 рр. удоско-
налювався в Петербурзькій медико-хірурґічній академії, 
де здобув звання магістра медицини; у 1820 р. захистив 
докторську дисертацію «Трактат о механических повреж-
дениях головы»; з 1820 р. – ад’юнкт-професор кафедри 
хірурґії Харківського університету; з 1821 р. – екстраор-
динарний професор, з 1825 р. – ординарний професор, 
зав. кафедрою хірурґії; у 1829–1830 рр. – декан медич-
ного факультету; у 1830–1833 рр. – ректор Харківського 
університету; у 1833 р. вийшов у відставку через хворобу; 
першим у Харкові почав робити хірурґічні операції; ор-
ганізував амбулаторний прийом хворих; створив хірур-
ґічний музей, власну бібліотеку спеціальної літератури; 
автор посібника у двох частинах «Огляд десмургії» (1831–

1832), в якому подано найновіші досягнення того часу з 
десмургії та травматолоґії, зокрема докладно описано за-
стосування гіпсу при лікуванні переломів.
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хирургический архив. – 1957. – № 4. – С. 81 – 83.
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 28.

ЄЛЛІНСьКИй Митрофан Микитович (1772–1831) 
– народився на Слобожанщині в родині священика; на-
вчався в Києво-Могилянській академії та Петербурзь-
кому сухопутному госпіталі; з 1794 р. – підлікар, з 1795 р. 
– лікар цього ж госпіталю; з 1795 р. – ад’юнкт-професор 
кафедри анатомії, фізіолоґії і «матерії медики», яку очо-
лював Н.К. Карпинський; з 1796 р. – лікар Преображен-
ського полку, з 1798 р. – штаб-лікар; з 1805 р. – головний 
штаб-лікар Петербурзького будинку вдів та оператор 
при лікарні для незаможних Петербурзького виховного 
будинку; з 1810 р. – помічник Петербурзького міського 
акушера; у 1826 р. за зразкову довгорічну службу був удо-
стоєний високого чину – лейб-хірурґа при царському 
дворі; М.М. Єллінський – автор ряду наукових праць: 
«Про цингу» (1793), «Про панцирне серце», «Про до-
даткові печінкові протоки» і ненадруковані роботи про 
глисти та ознаки венеричної хвороби.

Література:
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Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

ЄЛьСьКИй Віктор Миколайович (нар. 19.07.1933 р.) – 
патофізіолоґ; доктор медичних наук (1978); 1983 р. – зав. 
кафедри патофізіолоґії Донецького національного ме-
дичного університету імені М. Горького; у 1965 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Проницаемость гемато-
энцефалического барьера при экспериментальном шоке. 
(По данным опытов с Р32 и Br82)», а у 1977 р. – доктор-
ську дисертацію «Функція гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы и обмен биогенных аминов 
при шоке от длительного раздавливания мягких тканей: 
экспериментальное исследование»; професор (1981); 
член-кор. НАМН України (1994); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; голова Донецького відділення і віце-президент На-
укового товариства патофізіолоґів України; член Президії 
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Українського товариства нейронаук; заступник Голови 
Проблемної комісії РАМН «Экстремальные и термичес-
кие состояния»; член проблемних комісій «Травматичес-
кая болезнь» МОЗ РФ, «Патофізіологія та імунологія» 
МОЗ та НАМН України; член міжнародних товариств 
з патофізіолоґії, нейроендокринолоґії, Європейського 
товариства з нейронаук, Європейського товариства з ви-
вчення шоку; член Ради з фізіології людини і тварин РАН; 
член Ради з теоретичної і профілактичної медицини при 
Президії НАМН України; член експертної ради ВАК 
України; член редакційних колегій 11 наукових журналів 
України та 2 – Росії; автор понад 700 наукових публіка-
цій, зокрема 15 моноґрафій, 3 підручників, 21 авторського 
свідоцтва, 47 навчально-методичних посібників і науко-
вих рекомендацій; наукові праці присвячені вивченню 
гуморальних (ендокринних та метабо лічних) механізмів 
екстремальних станів та шоку; створена концепція трав-
матичної хвороби, обґрунтовано засоби патоґенетичної 
терапії та прогнозування її перебігу; розроблена діагнос-
тика, прогнозування та медичне сортування потерпілих за 
стихійного лиха та великих катастроф і патоґенетичне об-
ґрунтування заходів профілактики ускладнень та надання 
медичної допомоги на дошпитальному етапі; науковий 
консультант та керівник 18 докторських і 17 кандидат-
ських дисертацій; основні наукові праці: «Синдром три-
валоґо розчавлювання» (1984); «Методичні вказівки щодо 
самостійної підготовки студентів до практичних занять з 
патологічної фізіолоґії» (1987); «Синдром тривалоґо роз-
чавлювання (шок та токсикоз). Актові лекції» (1990); 
«Медичне сортування потерпілих за стихійного лиха та 
великих катастроф» (1990); «Антиоксидантна та антигі-
поксантна терапія» (1992); «Травма таза (Клиника, диаг-
ностика и лечение)»(2000); «Взрывная шахтная травма» 
(2002); «Клиническая эпидемиология черепно-мозговой 
травмы» (2002); «Избранные аспекты патогенеза и лече-
ния травматической болезни» (2002); «Шок: теория, кли-
ника, организация противошоковой помощи» (2004); 
«Патофизиология, диагностика и интенсивная терапия тяже-
лой черепно-мозговой травмы» (2004); «Острая церебральная 
недостаточность» (2007); «Моделирование черепно-мозговой 
травмы» (2008); «Нейрогормональные регуляторные ме-
ханизмы при черепно-мозговой травме» (2008).
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ЄМчЕНКО Андрій Іванович (28.10.1893–18.02.1964) 
– фізіолоґ; народився в с. Михайлівці (тепер Черкаської 
обл.) в селянській родині; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1925); з 1933 р. – зав. кафе-
дрою фізіолоґії Київського університету; член-кор. АН 
УРСР (1957); наукові праці присвячені вивченню фізіоло-
ґії травлення та серцевої діяльності, а також вищої нерво-
вої діяльності людини і тварин; автор підручника (разом з 
Д.С. Воронцовим) з фізіолоґії тварин і людини (1952).
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ЄНОХІН Іван Васильович (1791–1863) – народився на 
Слобожанщині в родині священика; навчався в Курській 
семінарії, Києво-Могилянській академії (1809–1814); з 
1814 до 1817 р. – вчитель французької мови в Курській 
семінарії; з 1817 до 1821 р. навчався в Петербурзькій 
медико-хірурґічній академії (МХА) , яку закінчив зі Сріб-
ною медаллю; служив лікарем у Павлів ському та Преоб-
раженському гвардійських полках; завдяки рекомендації 
президента МХА Я.В. Вілліє, став особистим лікарем 
імператора Миколи І; з 1830 р. – старший лікар гвардій-
ської кавалерії; у 1831 р. присвоєно звання лейб-медика; 
у 1836 р. захистив дисертацію на ступінь доктора медици-
ни і хірурґії «Tractatus de medulla spinalis» («Науковий ви-
клад (анато мія і фізіолоґія) про спинний мозок»); з 1837 
до 1862 р. – особистий лікар імператора Олександра ІІ; 
з 1849 р. – також головний лікар військових навчальних 
закладів, а з 1857 р. – директор Військово-медичного де-
партаменту, головний інспектор медичної частини армії; у 
1862 р. через хворобу пішов у відставку; І.В. Єнохін – член 
багатьох вітчизняних та зарубіжних академій і товариств; 
нагороджений багатьма російськими та іноземними ор-
денами; головною заслугою І.В. Єнохіна є впровадження 
системи удосконалення кваліфікації лікарів.

Література:
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– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 56.
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Нахапетов Б. Іван Васильович Єнохін – вихованець 3. 
Києво-Могилянської академії, придворний лікар Мико-
ли І та Олександра ІІ // Український історико-медичний 
журнал «Агапіт». – 1995. – № 3. – С. 62 – 65.

ЄФІМОВ Андрій Семенович (нар. 10.11.1928 р.) – наро-
дився в с. Зінов’ївка Саратовської обл.; медичну освіту здо-
був у Горьківському медичному інституті (1952); навчався 
в клінічній ординатурі; у 1955 р. захистив кандидатську 
дисертацію і був призначений у Красноярський край на 
посаду головного терапевта медико-санітарної частини; з 
1958 р. – асистент кафедри терапії Горьків ського медично-
го інституту; у 1964 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Ендемічний зоб. Значення нервово-регуляторних 
порушень у патогенезі, клініці та лікуванні зоба»; з 1965 р. 
– керівник діабетолоґічного відділу, а згодом – клініки 
(заступник директора з лікувально-профілактичної робо-
ти) Київського НДІ ендокринолоґії та обміну речовин; у 
1987–1989 рр. – завідувач кафедри госпітальної терапії № 
2, а від 1989 р. – завідувач кафедри факультетської терапії 
№ 2 Київського медичного інституту; у 1992–2003 рр. – 
завідувач кафедри ендокринолоґії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; про-
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фесор (1970); академік НАН (1992) і АМН (1993) України 
та РАМН (1988); член Наукової ради НАМН України з 
теоретичної та профілактичної медицини; віце-президент 
асоціації ендокринолоґів України; віце-президент Україн-
ської діабетичної федерації; координатор з ендокриноло-
ґії ВООЗ; член Європейської та Американської асоціацій 
з вивчення цукрового діабету; член Наукової ради Прези-
дії НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; голова Київського міського та обласного товариств 
ендокринолоґів; член редакційних колегій низки фахових 
наукових журналів; заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни (1996); лауреат Державної премії України (1980); автор 
понад 600 наукових публікацій, зокрема 26 моноґрафій, 
підручників, довідників, 28 патентів і авторських свідоцтв; 
основні напрямки наукових досліджень – проблеми пси-
хотерапевтичного лікування гіпертонічної хвороби і ко-
ронарних анґіоспазмів, нейро-гормональна реґуляція в 
генезі тиреоїдних порушень; патоґенез, клініка і лікуван-
ня уражень серця при тиреотоксикозі і цукровому діабеті; 
запропонував теорію патоґенезу діабетичних анґіопатій, 
розробив нові методи їх ранньої діаґностики та лікуван-
ня; створив ряд нових приладів і препаратів; вияснена 
роль контрінсулінових гормонів, перекисного окислення 
гормонів, оксидативного стресу, імунних порушень, що 
дозволило створити і впровадити в практику новий анґіо-
протектор «ізодибут» для лікування діабетичних анґіоней-
ропатій, катаракти, енцефалопатій; основні наукові праці: 
«Диабетические ангиопатии» (1973, 1-е і 2-е видан.); «Нео-
тложная эндокринолоґия» (1982); «Эндокринолоґия» (під-
ручник, 1983, 2004)); «Структура и функции инсулиновых 
рецепторов» (1987); «Энциклопедия семейного врача: 
В 2-х кн.» (у співавторстві, 1995); «Амбулаторная помощь 
эндокринному больному» (1998); «Клиническая диабе-
тология» (1998); «Инсулинотерапия больных диабетом» 
(2000); «Диабетические нейропатии» (2003); «Ионизирую-
щая радиация и инсулинорезистентность» (2004); «Малая 
энциклопедия врача-ендокринолога» (2007); «Диабети-
ческая кардиолекопатия» (2007); науковий консультант та 
керівник 14 докторських і 50 кандидатських дисертацій.

Література
Академіку НАН і АМН України А.С. Єфімову – 70 років // 1. 
Журнал АМН України. – 1998. – Т. 4. – С. 751–752.
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 2. 
120 – 121.
Андрей Семенович Ефимов: (К 60-летию со дня рожде-3. 
ния) // Проблемы эндокринолоґии. – 1988. – Том 34, № 
6. – С. 93–94.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 4. 
М.: Советская энциклопедия, 1988. – Том 29. – С. 415. 
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 142–143.5. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 39–40.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 

завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 56.

ЄФРЕМ ПЕРЕЯСЛАВСьКИй (р.н. невід.–1098) – до 
початку церковної кар’єри тривалий час служив дворець-
ким у київського князя Ізяслава Ярославича; у 1061 р. по-
стригся у ченці Києво-Печерської лаври Никоном Вели-
ким і подався до Константинополя, де, треба думати, кілька 
років був ченцем в одному з найдавніших візантійських 
монастирів – Ситудівському; у 1062 р., на прохання Фео-
досія, він списав і переслав до Києва з монахом Михайлом 
статут цього монастиря для введення його в Печерській 
лаврі; як пише А.В.Поппе: «Єфрем повернувся на Русь і 
був поставлений на єпископську кафедру в Переяславі в 
якості титулярного митрополита»; згідно з відомостями, 
які є у Густинському літописі та «Истории Российской» 
В.М.Татіщева, після смерті Іоана ІІІ (1090) «Єфрем постав-
ляється в Константинополі на київську митрополію, якою 
керував до своєї смерті»; вважається, що Єфрем одним із 
перших почав будувати лікарні на Русі, про що записано 
у Никонівському літописі за 1097 р.; ім’я святого Єфрема 
присвоєно Переяславській центральній районній лікарні.

Література:
Горєлова Л. Монастирська медицина Русі. – Агапіт. – 1996. 1. 
– № 4. – С. 15–18.
Новакович Р.Л., Радиш Я.Ф. Вони лікували душу і тіло // 2. 
Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – К.: 1995. – С. 45–46.

жАбОЄДОВ геннадій Дмитрович (нар. 15.10.1928 р.) 
– офтальмолоґ; народився в с. Левшинка Курської об-
ласті (Російська Федерація); медичну освіту здобув на 
лікувальному факультеті Харківського медичного інсти-
туту (1961); працював ординатором очного відділення 
Сумської обласної лікарні; у 1965–1968 рр. – аспірант 
кафедри очних хвороб Харківського інституту удо-
сконалення лікарів; з 1968 р. – ординатор Харківської 
очної клінічної лікарні імені Л.Л. Гіршмана; працював 
асистентом Полтавського медичного стоматолоґічного 
інституту; з 1974 р. – доцент кафедри очних хвороб цьо-
го ж інституту; у 1984 р. захистив докторську дисертацію 
«Патогенез набряків зорового нерва, їх клініка і дифе-
ренційна діагностика»; з 1985 р. очолює кафедру очних 
хвороб Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця; професор (1986); член-кор. НАМН 
України (1992); член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; голова Центральної методичної 
комісії з офтальмології МОЗ та НАМН України; голова 
Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «офталь-
молоґія та тканинна терапія»; член Наукової Ради з 
клінічної медицини при президії НАМН України; член 
ВАК (1993–2006); президент Асоціації офтальмологів-
нейроофтальмологів і глаукоматологів України; член 
міжнародної та Європейської спілок глаукоматологів; 
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член Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструк-
тивної хірургії; член редакційних рад низки фахових жур-
налів України та Росії; заслужений лікар України (1992); 
заслужений діяч науки і техніки України (2000); автор 
понад 600 наукових публікацій, зокрема 12 моноґрафій, 
3 підручників, 32 авторських свідоцтв, численних мето-
дичних рекомендацій та навчальних посібників; осно-
вні напрямки наукової діяльності – запропонував нову 
концепцію патоґенезу застійного диска зорового нерва; 
вивчив зміни органу зору під час травм та при пухлинах 
головного мозку; розробив нові діаґностичні методи до-
слідження та пристрої для їхньої реалізації; розробив 
метаболічну теорію розвитку ґлаукоми і удосконалив 
нейропротекторне лікування оптичної нейропатії та 
рефракторних форм ґлауком; запропонував нові методи 
консервативного, лазерного та хірурґічного лікування 
ґлаукоми і катаракти, захворювань сітківки і зорового 
нерву, травматичних пошкоджень орґану зору; розробив 
діаґностичні методи дослідження гостроти зору, поля 
зору, просторової та контрастної чутливості зорового 
нерву, сітківки, та пристрої для їх реалізації; розробив 
нові методики пластичних та естетичних оперативних 
втручань на допоміжному апараті ока; науковий кон-
сультант та керівник 6 докторських і 22 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Дифференциальная 
диагностика отеков диска зрительного нерва» (1983); 
«Патология сосудов сетчатки» (1987); «Наследствен-
ная дистрофия желтого пятна» (1988); «Заболевания 
зрительного нерва» (1992); «Травмы зрительного не-
рва» (1994); підручник «Очні хвороби» (у співавторстві, 
1999); «Глаукома» (2004); «Поражения зрительного не-
рва» (2006).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С. 208 – 209.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 144.2. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 40.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 57.
Члену-кореспонденту АМН України Г.Д. Жабоєдову – 5. 
60 років // Журнал АМН України. – 1998. – Т. 4., № 4. – С. 
752–753.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 6. 
С. 208 – 209.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 144.7. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-8. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 40.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 9. 

завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 57.
Члену-кореспонденту АМН України Г.Д. Жабоєдову – 10. 
60 років // Журнал АМН України. – 1998. – Т. 4., № 4. 
– С. 752–753.

жДАН В’ячеслав Миколайович (нар. 05.09.1960 р.) 
– завідувач кафедри загальної практики – сімейної ме-
дицини, ректор Української медичної стоматолоґічної 
академії; у 1989 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Вплив сорбційно-антиоксидантної терапії на геморе-
ологічні показники у хворих на ІХС», а у 1995 р. – док-
торську дисертацію «Комплексна терапія кардіогемо-
реологічних та метаболічних порушень при хронічній 
серцевій недостатності у хворих на атеросклеротичний 
та ревматичний кардіосклероз»; професор; заслужений 
лікар України; академік Української академії наук; віце-
президент Асоціації ревматолоґів України; президент 
Полтавської обласної громадської організації «Асоці-
ація лікарів сімейної медицини»; головний редактор 
науково-практичного журналу «Вісник Української ме-
дичної стоматологічної академії»; депутат Полтавської 
обласної ради VI скликання; автор понад 220 наукових 
публікацій, зокрема 6 підручників та 4 патентів; основ-
ні напрямки наукової діяльності – вивчення питань ме-
дичної допомоги хворим з ішемічною хворобою серця 
та її ускладненнями, вдосконалення диференційної діа-
ґностики, фармакотерапії та фармакоекономіки ревма-
тичних захворювань; один з активних фундаторів роз-
витку та втілення в медичну практику реформування 
первинної ланки на засадах сімейної медицини.

жУКОВСьКИй Василь григорович (1762–1822) – 
народився в с. Решетникове Київської губернії; осві-
ту здобув у Києво-Могилянській академії та Медико-
хірурґічній школі при Петербурзькому сухопутному 
госпіталі; з 1784 р. – підлікар цього ж госпіталю; з 1787 р. 
– лікар 2-го Оренбурзького батальйону; з 1791 р. – штаб-
лікар у Челябінській окрузі; з 1797 р. – інспектор Орен-
бурзької та Уфимської лікарських управ; відомі праці 
В.Г. Жуковського присвячені епідеміолоґії та терапії си-
бірки; відзначився в боротьбі з епідеміями.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– РВА «Тріумф», 1997. – С. 57.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 55.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

жУКОВСьКИй Микола Васильович (13.10.1833– 
27.03.1887) – лікар; народився на Київщині в родині 
священика; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну 
академію (1950); працював військовим лікарем; у 1860 р. 
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захистив докторську дисертацію «Про кавказьку злоякіс-
ну переміжну гарячку»; з 1876 р. – окружний військово-
медичний інспектор у Харкові, а з 1883 р. – у Варшаві; 
один з перших вітчизняних маляріолоґів; вивчав різні ас-
пекти бальнеолоґії, вплив озону на людський орґанізм.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 100.

жУКОВСьКИй Олександр (1852–4.08.1927) – на-
родився в Галичині; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Віденського університету (1878); тривалий час 
працював у лікарні при секретаріаті залізниці; був родин-
ним лікарем австрійського цісаря; з 1919 р. член Держав-
ної ради здоров’я від секретаріату залізниць.

Література:
Жуковський Олександр. – Українські лікарі Прикарпат-1. 
тя. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 17.
Пундій П. Українські лікарі. Книга 1. – Львів–Чікаґо, 2. 
1994. – С. 85.

жУРАВЕЛь Андрій (04.07.1892–20.10.1938) – наро-
дився в с. Софіївці Амурського краю в родині переселен-
ців з Чернігівщини; у 1909 р. вступив до Петербурзької 
військово-медичної академії, але з 2-го курсу був виклю-
чений за участь у студентських акціях протесту; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Томського універ-
ситету (1917); з квітня 1917 р. – лікар 1-го куреня Україн-
ського запорізького імені Богдана Хмельницького піхот-
ного полку; пізніше працював у військовому госпіталі, був 
членом Української Центральної Ради; з 1918 р. у складі 
Військово-санітарної місії перебував у Німеччині, де по-
ряд з виконанням своїх безпосередніх обов’язків відвід-
ував лекції на медичному факультеті Берлінського універ-
ситету, познайомився з роботою інституту Роберта Коха, 
де зацікавився проблемою туберкульозу; з 1922 р. завіду-
вав районною лікарнею та очолював районний відділ охо-
рони здоров’я в м. Купин біля Кам’янця-Подільського; з 
1925 р. працював у Харкові лікарем туберкульозного са-
наторію та асистентом Всеукраїнського інституту тубер-
кульозу; згодом працював міським інспектором у справах 
туберкульозу та лікарем в’язниці на Холодній горі; став 
одним із провідних спеціалістів України з туберкульозу; 
написав працю «Туберкульоз у в’язницях», в якій показав 
роль в’язниць як найнебезпечнішого джерела поширення 
туберкульозу; був ініціатором дослідження проблеми про-
філактичної вакцинації тварин проти туберкульозу; під 
час голодомору в Україні 1932–1933 рр. один з небагатьох 
лікарів на одному з засідань комісії Народного комісарі-
ату охорони здоров’я порушив питання про необхідність 
вжити негайних заходів для припинення голоду в селах; з 
часом наукові праці А. Журавля були визнані «шкідниць-
кими»; 13.03.1938 р. був заарештований і звинувачений у 
шпигунстві; розстріляний 20 жовтня 1938 р. в Харкові.

Література:
Пундій П. Журавель Андрій // Українські лікарі. – Львів-1. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 85 – 86.

ЗАбЛОЦьКИй-ДЕСЯтОВСьКИй Павло Парфен-
тійович (1814–1882) – народився в с. Мефедівка Новго-
род-Сіверського повіту на Чернігівщині; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Московського універ-
ситету; був одним із зановників та першим головою Ро-
сійського хірурґічного товариства імені М.І. Пирогова; у 
1869 р. відкрив першу в Російській імперії сифілідолоґіч-
ну клініку і керував нею; одним із перших почав засто-
совувати хлороформний наркоз; академік Петербурзь-
кої академії наук; наукові праці присвячені проблемам 
венеролоґії та хірурґії; автор посібника з сифілідолоґії.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 159.

ЗАбОЛОтНИй Данило Кирилович (28.12.1866–
15.12.1929) – мікробіолоґ і епідеміолоґ; народився в 
с. Чоботарці Подільської губернії (тепер с. Заболот-
не Крижопільського р-ну Вінницької обл.) в сім’ї се-
лянина; закінчив фізико-математичний факультет 
Одеського уні верситету (1891) та медичний факультет 
Київського уні верситету (1894); у 1889–1891 рр. пра-
цював на заснова ній І.І. Мечниковим бактеріолоґічній 
станції; 1894–1895 рр. – лікар у Подільській губернії; 
1895–1897 рр. – лікар Київського військового госпіта-
лю; з 1898 р. – професор Жіночого медичного інституту 
в Петербурзі; у 1909 р. захистив докторську дисертацію, 
яка присвячена патоґенезу сифілісу; у 1920–1923 рр. – 
ректор Одеської медичної академії (реорганізована в 
Одеський медичний інститут), де створив першу в Росії 
кафедру епідеміолоґії (1920); 1923–1928 рр. – професор 
Військово-медичної академії в Ленінграді; з 1929 р. – ди-
ректор Інституту мікробіолоґії АН УРСР у Києві, який 
було засновано під безпосереднім керівництвом Д.К. За-
болотного; академік АН УРСР (1922); у 1928–1929 рр. – 
її президент; академік АН СРСР (1929); засновник між-
народного товариства мікробіолоґів; опублікував понад 
130 праць; наукові праці присвячені, головним чином, 
трьом інфекційним хворобам – чумі, холері та сифілісу; 
опрацьовував також актуальні проблеми газової ґанґре-
ни, дифтерії, черевного і висипного тифу, дизентерії, 
малярії, ґрипу тощо; Д.К. Заболотний вперше (1899) ви-
сунув гіпотезу про те, що дикі гризуни зберігають збуд-
ника чуми в природі і є джерелом зараження людини; у 
1911 р. він разом з Л.М. Ісаєвим вперше виділив від сте-
пового тарбагана культуру чумного мікроба і підтвердив 
цю гіпотезу; Д.К. Заболотний створив учення про епі-
деміолоґію чуми і пояснив причини природної вогни-
щевості цієї хвороби; у працях про холеру обґрунтував 
епідеміолоґічне значення холерного ві бріо ноносійства 
і дав оцінку його окремих видів у здорових людей, по-
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казав (разом з І.Г. Савченком) ефективність пероральної 
імунізації та вакцинації проти холери, створивши осно-
ви вчення про епідеміолоґію холери; автор першого ві-
тчизняного підручника з епідеміолоґії і ряду підручників 
з мікробіолоґії; брав участь у ліквідації епідемій холери 
(1894, 1909, 1910, 1918) і чуми в Росії, очолював ряд екс-
педицій з вивчення чуми в Індії, Месопотамії, на Аравій-
ському півострові, в Монголії, Маньчжурії, Китаї (1897, 
1898, 1910–1911), Ірані (1899), Шотландії (1900) та ін.; 
основні праці: «Частная бактериология» (1908); «Общая 
бактериология» (1909); «Основы эпидемиологии» (1927); 
«Избранные труды, т. 1–2» (1956 – 1957).

Література:
Білай В.Й. Життя, віддане людям. – К., 1966.1. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 10. – С. 526 – 527.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 3. 
Советская энциклопедия. – 1978. – Том 8. – С. 272 – 274.
Гиммельфарб Я.К., Гродский М.Д. Д.К. Заболотный. – М., 4. 
1958.
Громашевский Л. Академик Даниил Кириллович 5. 
Заболотный // Врачебное дело. – 1930. – № 1. – С. 3.
Дроботько В.Г. Данило Кирилович Заболотний. – К., 6. 
1958.
Дяченко С.С. Академик Заболотный // Врачебное дело. – 7. 
1950. – № 1.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 8. 
Молоде життя, 1955. – С. 705.
Космодамианский В.Н. Памяти академика Д.К. Заболот-9. 
ного // Журнал микробиолоґии, эпидемиолоґии и имму-
нолоґии. – 1951. – № 1. – С. 15.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 10. 
Становлення медичної науки на Поділлі. Хмельницький – 
Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Московець С.М. Академік Д.К. Заболотний. – К., 1966.11. 
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 12. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 18–19.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – Том 13. 
2. – С. 158.
Смірнов В.В. Заболотний – корифей світової мікробіо-14. 
лоґії та епідеміолоґії (до 130-річчя від дня народження) 
// Журнал АМН України. – 1997. – Том 3. – № 2. – С. 
332 – 338.
Стражеско Н. Болезнь и смерть Д.К. Заболотного // Вра-15. 
чебное дело. – 1950. – № 1. – С. 7.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 16. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – 112 – 113.

ЗАбОЛОтНИй Дмитро Ілліч (нар. 08.11.1947 р.) 
– оториноларинґолоґ; народився в с. Мазурівка Туль-
чинського району Вінницької області у родині вчите-
лів; у 1965 р. закінчив Тульчинську середню школу № 
2; медичну освіту здобув у Чернівецькому медичному 
інституті (1971); у 1971–1972 рр. служив у рядах Радян-

ської Армії; від 1972 до 1975 р. – лікар-отоларинґолоґ 
та завідувач ЛОР-відділенням Волочиської центральної 
районної лікарні Хмельницької області; з 1975 р. пра-
цює в Київському НДІ отоларинґолоґії імені О.С. Ко-
ломійченка МОЗ України (нині – Інститут отоларинґо-
лоґії імені проф. О.С. Коломійченка АМН України), де 
пройшов шлях від клінічного ординатора до директора 
(від 1985 р.); у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Клинико-экспериментальное обоснование применения 
низкомолекулярного препарата тимуса ЛСВ для лечения 
больных аллергическими ринитами», а у 1987 р. – док-
торську дисертацію «Клинико-экспериментальное обо-
снование и разработка принципов комплексной терапии 
неспецифических воспалительных и аллергических за-
болеваний верхних дыхательных путей с использовани-
ем иммуномодуляторов типа фенилимидазотиазола»; 
професор (1991); академік НАМН України (2010); член 
Президії НАМН України; голова Комісії із зв’язків із за-
собами масової інформації НАМН України; член Науко-
вої ради НАМН України з клінічної медицини; головний 
позаштатний оториноларинґолоґ МОЗ України; голова 
правління Українського наукового медичного товариства 
оториноларинґолоґів; головний редактор «Журналу вуш-
них, носових і горлових хвороб» та журналу «Ринологія»; 
президент Федерації громадських медичних об’єднань 
України, член президії Європейської федерації оторино-
ларинґолоґів, член президії вченої медичної ради МОЗ 
України, член медичної секції Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і техніки, член наглядової 
ради Національного фонду соціального захисту матерів 
і дітей «Україна – дітям»; заслужений діяч науки і техні-
ки України (1997); автор понад 400 наукових публікацій, 
зокрема 6 моноґрафій, 9 підручників, навчальних по-
сібників та довідників, 50 винаходів та патентів; основні 
напрямки наукових досліджень – оториноларинґолоґія, 
імунолоґія, алерґолоґія, онколоґія; Д.І. Заболотний є іні-
ціатором, координатором та одним із провідних авторів 
розробки найпередовішої в світі технолоґії кохлеарної 
імплантації з метою реабілітації хворих на глухоту; ним 
уперше розроблені принципи місцевого застосування 
натуральних і синтетичних імуномодуляторів для профі-
лактики та лікування хворих на алерґічні та неспецифічні 
запальні захворювання верхніх дихальних шляхів і вуха; з 
перших днів аварії на ЧАЕС на основі натуральних екс-
периментальних і клінічних досліджень організував та 
безпосередньо проводив вивчення впливу малих доз 
радіації на ЛОР-орґани та орґанізм у цілому; за ініціа-
тиви Д.І. За болотного в оториноларинґолоґії широко за-
стосовуються ензимотерапія, нові підходи до специфіч-
ної імунотерапії з розробкою та використанням цілоґо 
спектру вітчизняних алерґенів, нові методи ендоскопіч-
ної хірурґії на ЛОР-орґанах; удосконалені та впроваджені 
нові діаґностичні та лікувальні методи в ЛОР-онколоґії; 
науковий консультант та керівник 45 докторських і кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Новоутворення 
вуха (клініка, діагностика, лікування)» (у співавторстві, 
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1997); «Теоретичні аспекти генезу та терапії хронічного 
тонзиліту» (у співавторстві, 1999); підручник «Оторино-
ларинголоґія» (у співавторстві, 1999); «Алергічний риніт. 
1. Етіологія, патогенез, специфічна діагностика» (2000); 
«Хропіння та його лікування» (2004); «Дитяча амбула-
торна оториноларингологія» (2005); «Сенсоневральна 
приглухуватість» (2007). 

Література:
Академія медичних наук. Довідник. – К., 2002. – С. 23.1. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 169.

ЗАВ’ЯЛОВ Іван Олександрович (1880–1938) – хірурґ; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Харків-
ського університету (1903); у 1912 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про випадіння функції надниркових 
залоз»; від 1920 до 1923 р. – завідувач кафедри госпітальної 
хірурґії, від 1924 до 1926 р. – завідувач кафедри невідклад-
ної хірурґії, а від 1934 до 1938 р. – завідувач кафедри загаль-
ної хірурґії Київського медичного інституту; І.О. Зав’ялов 
вирізнявся блискучою хірурґічною технікою, створив в 
Україні школу хірурґів; наукові праці переважно присвя-
чені вирішенню питань невідкладної хірурґії; одним із 
перших в Україні почав успішно оперувати на серці.

Література:
Гуревич Г.М. И.А. Завьялов // Новый хирургический ар-1. 
хив. – 1938. – Том 42, кн. 3. – С. 35–351.
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Дутко Н.Е. Выдающийся ученый, талантливый киевский 3. 
хирург Иван Александрович Завьялов: (К 80-летию со дня 
рождения) // Новый хирургический архив. – 1960. – № 4. 
– С. 123.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 40.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-5. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 57.

ЗАгОРСьКИй Петро Андрійович (20.08.1764–1.04.1846) 
– народився в с. Понорниці Новгород-Сіверського на-
місництва Чернігівської губернії (нині – Коропський 
район Чернігівської області) в родині священика; освіту 
здобув у Чернігівському колегіумі та медичній школі при 
Петербурзькому сухопутному госпіталі; з 1786 р. – лікар; 
у 1785–1790 рр. – прозектор кафедри анатомії, фізіоло-
ґії і «матерії медики», яку очолював Н.К. Кар пинський; 
у 1790 р. за наукову працю «De foramine ovale cordis in 
addulto» («Про овальний отвір серця в дорослих») при-
своєно звання штаб-лікаря; деякий час працював лі-

карем у м. Хоролі; з 1797 р. – ад’юнкт курсу анатомії в 
Московській медико-хірурґічній школі; у цьому ж році 
перейшов у Петербурзьку медико-хірурґічну академію 
на кафедру анатомії , фізіолоґії і «матерії медики»; з 1799 р. 
– екстраординарний, з 1800 р. – ординарний професор; 
з 1800 до 1833 р. очолював кафедру анатомії та фізіоло-
ґії; був також ректором академії (до 1809 р.); у 1809 р. 
присвоєно вчений ступінь доктора медицини і хірурґії 
(honoris causa); П.А. Загорський є засновником першої 
анатомічної школи в Російській імперії; організував на-
укову лабораторію кафедри; багато зробив для організа-
ції музею при кафедрі, який вважався одним з найкра-
щих анатомічних музеїв Європи того часу; автор понад 
100 праць; відкрив ядра додаткового та під’язикового 
нервів; опрацював анатомічну термінолоґію; його учня-
ми були майже всі найвидатніші вітчизняні анатоми 
першої половини ХІХ ст.: І.В. Буяльський, П.А. Нара-
нович, І.Д. Книгін, П.С. Карейша, В.П. Ма лахов; осно-
вні твори: «Анатомо-Физіологическій словарь» (1833); 
«О неестественномъ устроеніи щитообразнаго хряща 
какъ причине косноязычія» (1808); « Обозреніе разныхъ 
человеческихъ уродцевъ» (1812); «Описаніе и изображе-
ніе двойней, сросшихся между собою передними частя-
ми тела» (1815); «Сокращенная анатомія или руковод-
ство къ познанію строенія человеческаго тела» (1802).
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М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 10. – С. 565 – 566.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 124.
Юрихин А.П. Петр Андреевич Загорский: (К 220-летию со 10. 
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ЗАгОРУЛьКО Олександр Кімович (16.05.1955–
31.07.2011) – народився в селищі Нахабно Цетрин-
ського району Московської обл.; у 1972–1973 рр. на-
вчався в Кримському проектно-конструкторському 
технолоґічному інституті Міністерства машинобуду-
вання для легкої та харчової промисловості; медичну 
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освіту здобув на лікувальному факультеті Кримського 
медичного інституту (1973–1979); після закінчення ін-
ституту працював на кафедрі патолоґічної анатомії на 
посаді старшого лаборанта та асистента; у 1984 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Состояние сурфактанта 
легких при различных клинико-анатомических фор-
мах туберкулеза», а у 1989 р. – докторську дисертацію 
«Ультраструктурная морфология аэрогематического ба-
рьера сурфактанта при различных формах хронических 
неспецифических заболеваний легких и туберкулезе в 
эксперименте и у человека»; від 1993 до 2011 р. – завіду-
вач кафедри патолоґічної анатомії Кримського медич-
ного університету імені С.І. Георгієвського; член спеціа-
лізованої Ради К.52.600.02 при Кримському медичному 
університеті; професор; академік Академії наук вищої 
школи України, член Міжнародної академії патології; 
член-кореспондент АН АРК, заслужений лікар Авто-
номної Республіки Крим, член спілок письменників 
України та Криму; у 1991–1995 рр. – народний депутат 
по 41-му виборчому округу м. Сімферополя; лауреат пре-
мії Ради Міністрів АРК (2002); лауреат Державної премії 
АРК (2006); лауреат Всеросійської літературної премії 
імені М.С. Гумільова; нагороджений медаллю Ярослава 
Мудрого; основними напрямками наукової діяльності 
є ультраструктурна морфолоґія легень в нормі і пато-
лоґії, а також вивчення сурфактантної системи легень 
при різних захворюваннях; автор понад 170 наукових 
публікацій, 4 патентів України, 1 авторського свідоцтва 
та 16 раціоналізаторських пропозицій; співавтор пер-
шого вітчизняного препарату екзогенного сурфактанту 
«Сукрим» та препарату для лікування бронхо-дистрес-
синдрома «Сузакрин»; О.К. Загорулько відомий поет та 
письменник, автор повістей – «Акушер», «Алоха!»; ро-
манів – «Фарфоровые чашки. Роман о любви», «Гора и 
мышь», «Снукер», «Система защиты», «Хроника убий-
ства лидера партии, или Крымский марш»; поетичних 
збірників – «Автограф», «Jerusalem», «На абордаж», 
«Миг, век, жизнь…», «Параллельный человек», «Досту-
чавшись до небес», «Забавы джокера», «В зеркале вре-
мени», «Сокровения», «Упоения», «Смысл».

ЗАДОРОжНА тамара Данилівна (нар. 06.09.1938 р.) – 
патолоґоанатом; народилася в Києві. Медичну освіту здо-
була в Київському медичному інституті (1964); від 1964 р. 
працює в Інституті педіатрії, акушерства і ґінеколоґії АМН 
України – послідовно молодшим, старшим науковим 
співробітником, а з 1984 р. – керівником лабораторії пато-
морфолоґії; у 1968 р. захистила кандидатську дисертацію 
«Морфологічні та гістохімічні зміни в плаценті при вагіт-
ності, яка ускладнена артеріальною гіпертензією (гіперто-
нічна хвороба, пізні токсикози)», а у 1981 р. – докторську 
дисертацію «Патоморфологічні зміни міометрію вагітних 
при вадах серця»; професор (1988); головний патолоґоана-
том педіатричного профілю МОЗ України; віце-президент 
Асоціації патолоґів України; член Європейської асоціації 
патолоґів, Міжнародної асоціації патолоґів та Міжнарод-

ної академії патолоґів; заслужений діяч науки і техніки 
України (2000); лауреат премії імені Ічикаво Ясує (Япо-
нія, 1996); наукові праці присвячені вирішенню різних 
проблем патолоґічної анатомії дитячого віку; за активної 
участі Т.Д. Задорожної створені та впроваджені в практику 
сучасні методи діаґностики та сучасні маркери порушення 
фето-плацентарного комплексу в системі мати-плацента-
новонароджений, які сприяли створенню профілактич-
них та лікувальних заходів для зменшення захворюваності 
дітей; впроваджено морфолоґічні методи ранньої морфо-
лоґічної діаґностики патолоґічних змін хоріона, печінки, 
м’язів, шкіри, шлунка та кишечника; вперше в Україні 
створено та впроваджено «Сертифікат плаценти», який 
дозволяє спостерігати за здоров’ям дітей при їх розвитку; 
разом із вченими Японії обґрунтовано порушення гісто-
ґенезу щитоподібної залози у загиблих у пренатальному 
періоді плодів, матері яких мешкають в реґіонах, уражених 
внаслідок аварії на ЧАЕС.

ЗАЗИбІН Микола Іванович (21.12.1903–10.02.1982) – 
гістолоґ; освіту здобув на медичному факультеті Донсько-
го університету (1925); від 1931 до 1944 р. очолював кафе-
дру гістолоґії Івановського медичного інституту; у 1936 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Эмбриогенез 
периферической нервной системы»; з 1944 до 1954 р. – 
завідувач кафедри гістолоґії Дніпропетровського медич-
ного інституту; з 1954 р. – керував кафедрою гістолоґії 
Київського медичного інституту; член-кор. АМН СРСР 
(1952); заслужений діяч науки УРСР (1954); наукові праці 
присвячені вивченню гістогенезу та будови периферичної 
нервової системи, а також інервації різних тканин орга-
нізму; М.І. Зазибіним показані деякі закономірності про-
цесів реґенерації нервових волокон та закінчень при за-
гоюванні ран, при трансплантації, а також при дії різних 
фізичних, хімічних та біолоґічних подразників; ним та-
кож вивчена послідовність інервації тканинних реґенера-
тів; основні праці: «О нервных волокнах в многослойных 
плоских эпителиях» (1928); «über die Innervation der Pig-
mentzellen bei Saugetieren» (1934); «Histopathologische Ve-
randerungen der blutbidenden Organe bei Einwirkung hoher 
Tempetatur» (1934); ««Иннервация хрящевой ткани» (1939); 
«Экпериментальная неврогистолоґия рецепторного 
поля» (1953); «Приспособительные и защитные реак-
ции периферической нервной системы» (1955); «Мор-
фология реактивных изменений периферической нерв-
ной системы» (ред. і автор розділу, 1966).
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
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медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 58.
Николай Иванович Зазыбин (к 60-летию со дня рождения) 5. 
// Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1964. – 
Том 47, № 7. – С. 120–122.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 128.

ЗАйКО Микола Никифорович (12.02.1908–25.11.1991) 
– патофізіолоґ; закінчив у 1931 р. 2-й Московський ме-
дичний інститут, а потім аспірантуру при АН СРСР; у 
1938–1941 рр. – старший науковий співробіт ник і зав. 
лабораторією патофізіолоґії в Інституті експеримен-
тальної медицини; одночасно доцент кафедри пато-
фізіолоґії Санітарно-гіґієнічного медичного інституту 
(Ленінград); у 1942–1945 рр. працював у лабораторії вій-
ськового госпіталю; з 1946 р. працював в Інституті екс-
периментальної медицини; у 1950–1960 рр. – завідувач 
кафедри патолоґічної фізіолоґії Одеського медичного 
інституту; у 1955–1957 рр. працював також в універси-
теті м. Єна (Німеччина), де організував кафедру пато-
лоґічної фізіолоґії; з 1961 до 1986 р. – завідувач кафедри 
патолоґіч ної фізіолоґії Київського медичного інституту; 
з 1986 р. – професор кафедри патолоґічної фізіолоґії; у 
1967–1969 рр. виконував обов’язки декана лікувально-
го факультету; професор (1950); заслужений діяч науки 
УРСР (1968); член-кор. АМН СРСР (1969); лауреат Дер-
жавної премії УРСР (1981); наукові праці присвячені 
проб лемам проникливості біолоґічних бар’єрів та до-
слідженню механізмів невроґенних дистрофій; вивчена 
роль чутливих нервів у порушенні проникливості судин 
і тонусу ока; висунув концепцію, відповідно до якої дис-
трофії при пошкодженні чутливого нерва виникають 
внаслідок деаферентації тканини, патолоґічних впли-
вів на неї внаслідок подразнення центрального кінця 
перерізаного нерва, антидромного впливу на тканину, 
а також набуття деаферентованою тканиною аутоанти-
ґенних властивостей; основні праці: «Новые данные о 
проницаемости сосудов внутреннего уха» (1955); «Нерв-
ная трофика и дистрофический процесс» (1966); «Внут-
риглазное давление и его регуляция» (у співавторстві з 
С.М. Мінцем, 1966); «Основные этапы учения о нерв-
ной трофике, К 150-летию проблемы» (1974).
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ЗАйЦЕВ Володимир терентійович (5.03.1930–27.07.1999) 
– хірурґ; народився в Харкові у родині робітника; ме-
дичну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1954), де з часом пройшов шлях від клінічного орди-
натора до завідувача кафедри госпітальної хірурґії; від 
1961 до 1969 р. – асистент, а згодом і доцент кафедри 
торако-абдомінальної хірурґії Українського інституту 
вдосконалення лікарів; у 1963 р. захистив кандидатську 
дисертацію, а у 1976 р. – докторську дисертацію, яка 
була присвячена вибору методу оперативного лікування 
пацієнтів з виразковою хворобою шлунка та дванадця-
типалої кишки; з 1974 р. – директор Харківського НДІ 
загальної та невідкладної хірурґії; заступник голови На-
укового товариства хірурґів України; голова Харківсько-
го обласного товариства хірурґів; заслужений діяч науки 
України (1983); лауреат Державної премії України (1990); 
академік Міжнародної академії еколоґії та забезпечення 
життєдіяльності (1995); основні напрямки наукової ді-
яльності: невідкладна хірурґія органів черевної та грудної 
порожнин, розробка та впровадження в практику охоро-
ни здоров’я ряду нових методів діаґностики та лікування 
захворювань травного каналу, легень, серця та судин.

Література:
Владимир Терентьевич Зайцев (к 50-летию со дня рожде-1. 
ния) // Клин. хирургия. – 1980. – № 5. – С. 76 – 77.
Владимир Терентьевич Зайцев // Клін. хірурґія. – 2000. – 2. 
№ 3. – С. 63 – 64.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 151.3. 

ЗАйЦЕВ Іона (1828–1907) – народився в м. Степан-
ці Канівського повіту Київської губернії; у 1897 р. на 
його особисті кошти в Києві було збудовано благодійну 
лікарню; існування лікарні забезпечувалося з доходу на 
заповітний капітал; у 1912 р. на кошти сина І. Зайцева 
– Марка Зайцева було збудовано нову будівлю лікарні 
поруч з першим будинком; у першому будинку розмі-
щувалося 25 лікарняних хірурґічних ліжок і виконува-
лось на рік близько 400 операцій; також функціонувала 
амбулаторія для хірурґічних, ортопедичних хворих, а 
також отоларинголоґія; у 1915–1918 рр. розміщувалася 
богадільня для немічних старих.

Література:
Карамиш С. Благодійна діяльність лікаря Г. Биховського 1. 
// Український історико-медичний журнал. – 1996. – № 
4. – С. 57 – 61.
Карамиш С. Ю. Нові архівні документи про київську лі-2. 
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карню Зайцева // Лікарська справа. – 1996. – № 7-9. – С. 
205 – 207.

ЗАПОРОжАН Валерій Миколайович (нар. 02.03.1947 р.) 
– народився в м. Ізмаїл Одеської області; медичну освіту 
здобув в Одеському медичному інституті (1977); працю-
вав на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента, 
професора кафедри; від 1986 р. – завідувач кафедри аку-
шерства та ґінеколоґії Одеського медичного інституту 
імені М. І. Пирогова; у 1976 р. захистив кандидатську ди-
сертацію «Криогенный метод лечения некоторых заболе-
ваний шейки матки (экспериментальное исследование», 
а у 1982 р. – докторську дисертацію «Комбинированное 
криогенное лечение гиперпластических процессов мат-
ки»; професор (1986); з 1994 р. – ректор Одеського наці-
онального медичного університету імені М.І. Пирогова; 
засновник і директор НДІ молекулярно-ґенетичної та 
клітинної медицини; академік НАМН України (2000); 
віце-президент Національної Академії медичних наук 
України; член Президії НАМН України; голова Комісії 
НАМН України із створення центрів колективного ко-
ристування; член Наукової ради НАМН України з клініч-
ної медицини; член міжнародної академії імені Альберта 
Швейцера; президент Української асоціації лікарів з ма-
лоінвазивних ендоскопічних і лазерних технолоґій; голо-
вний редактор «Одеського медичного журналу», «Досяг-
нення медицини та біології»; член редакційних рад ряду 
національних та іноземних наукових журналів; голова 
проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Акушерство 
і гінеколоґія»; голова Міжвідомчої та координаційної 
ради НАМН і МОЗ України з фундаментальних та при-
кладних проблем медичної ґенетики; голова Комітету з 
питань біоетики НАМН України; член Національного 
комітету та Європарламенту з біоетики; член Європей-
ської спілки ґінеколоґів-онколоґів; член Американської 
асоціації ґінекологів-лапароскопістів; член Комітету з 
державних премій України в галузі науки і техніки; почес-
ний член Польської медичної академії, професор універ-
ситету Дж. Хопкінса (США); почесний доктор багатьох 
зарубіжних академій та університетів; лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки (1997); лауре-
ат премії імені П. Є. Кравецького Національної академії 
наук України (2001); заслужений винахідник України 
(1986); нагороджений золотою медаллю А. Швейцера та 
міжнародною золотою медаллю «За заслуги в медицині» 
(Польща); автор понад 600 наукових публікацій, зокрема 
46 моноґрафій, 14 підручників та 78 винаходів; основні 
напрямки наукової діяльності – вивчення цитоґенетич-
них, молекулярних та імунних механізмів онтоґенезу, ви-
користання стовбурових клітин у реґенеративній меди-
цині; проблеми репродуктивного здоров’я, підвищення 
ефективності допоміжних репродуктивних технолоґій; 
ведення вагітності та пологів високого ризику; розробка 
і вдосконалення мінімально інвазивних орґанозберігаю-
чих та реконструктивно-пластичних методів лікування, 
в тому числі з використанням ендоскопічних та інтрас-

копічних технолоґій, кріохірурґії, лазерної та ультразву-
кової енерґії; розробка та вдосконалення методів реґе-
неративної та ґенетичної медицини; розробив концепції 
саноґенного впливу фізичних факторів у ґінеколоґії та 
акушерстві, а також теоретичні і прикладні аспекти вза-
ємовідносин основних реґуляторних систем орґанізму в 
онтогенезі та їх корекції; науковий консультант та керів-
ник 19 докторських і 60 кандидатських дисертацій; осно-
вні наукові праці: «Functional oncogynaecology» (1992); 
«Практические проблемы современной перинатологии» 
(1995); «Акушерство і гінеколоґія» (1996); «Молекулярно-
генетические и биофизические методы исследования в 
медицине» (1996); «Intratissue Laser Thermotherapy in Treat-
ment of Uterine Myomata» (1996); «Видеоэндоскопические 
операции в хирургии и гинекологии» (1999); «Акушерство і 
гінекологія» (2000, 2005); «Гінекологічна патологія» (2002); 
«Вич-инфекция и СПИД» (2003, 2004); «Генетика пухлин 
жіночих репродуктивних органів» (2004); «Стволовые 
клетки» (2004); «Акушерська патологія» (2005); «Біоетика» 
(2005); «Оперативна гінекологія» (2007); «Генетична 
медицина»(2008); «Путь к нооэтике» (2008).

Література: 
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 210 – 211.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 153.2. 

ЗАРКЕВИч Микола Федорович (14.04.1896–1978) 
– народився в Станичній слободі Борисоглєбсько-
го району Воронезької обл.; навчався у Військово-
медичній академії (Петроград), з 5-го курсу якої в 1918 р. 
пішов у Червону Армію; медичну освіту завершив у 
1920 р. на медичному факультеті Ростовського універ-
ситету; 1920–1922 рр. – служба в Червоній Армії; удо-
сконалювався в хірурґічній клініці професора Оппеля 
Військово-медичної академії; у 1924–1927 рр. – на-
чальник хірурґічного відділення та рентґенолоґ у Жи-
томирі; з 1927 до 1954 р. – очолював рентгенолоґічне 
відділення Київського військового клінічного шпита-
лю; з 1941 до 1945 р. – начальник рентґенолоґічного 
відділення у тиловому районі 3-го українського фрон-
ту; у 1942 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Флюорографія легень і трубчастих кісток»; у 1954 р. 
організував і до 1963 р. очолював кафедру рентґено-
радіолоґії Київського медичного інституту; від 1963 
до 1973 р. – керівник радіолоґічного відділення Київ-
ського НДІ експериментальної і клінічної онколоґії; у 
1956–1963 рр. виконував обов’язки головного радіоло-
ґа МОЗ України; у різні роки був головою Київського 
товариства рентґенолоґів, заступником голови Україн-
ського товариства рентґенорадіолоґів, членом правлін-
ня Всесоюзного товариства рентґенорадіолоґів; М.Ф. 
Заркевич вважається одним із фундаторів та організа-
торів вітчизняної рентґенорадіолоґії; у 1958 р. за його 
редакцією вийшло перше в Україні «Учебное пособие 
по радиолоґии» для студентів.
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Література:
Заркевич Микола Федорович (до 100-річчя з дня наро-1. 
дження) // Український радіологічний журнал. – 1996. – 
Том 4, вип. 2. – С. 224.
К 70-летию Н.Ф. Заркевича // Медицинская радиология. 2. 
– 1966. – Том 11 № 11. – С. 94–95.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 3. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С.42.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 59.

ЗАХАРАш Михайло Петрович (нар. 02.04.1944 р.) 
– хірурґ, організатор охорони здоров’я; народився 
в с. Озе ро Немирівського району Вінницької обл.; у 
1957–1960 рр. навчався в Гайсинському медичному 
училищі; 1960–1962 рр. – фельдшер у Хмельницькій 
обл.; вищу медичну освіту здобув у Вінницькому ме-
дичному інституті імені М.І. Пирогова (1962–1968); 
1968–1970 рр. служив військовим лікарем у Радян-
ській армії; 1968–1970 рр. – лікар-хірурґ Житомир-
ської міської лікарні № 2; 1970–1972 рр. – хірурґ 
Житомирської обласної клінічної лікарні (ЖОКЛ); 
1972–1979 рр. – заступник головного лікаря з ліку-
вальної роботи ЖОКЛ, лікар-хірурґ; 1979–1985 рр. – 
заступник начальника медичної служби КДБ УРСР; з 
1983 по 2009 р. очолював медичну службу КДБ УРСР 
(тепер Військово-медичне управління Служби безпе-
ки України); в 1990 р. захистив докторську дисертацію 
«Хірургічне лікування раку товстої кишки, ускладне-
ного кишковою непрохідністю в умовах хронічної дії 
малих доз опромінення»; з 1991 р. за сумісництвом – 
професор, а з 2000 р. – завідувач кафедри хірургії №1 
Національного медич ного університету імені О.О. Бо-
гомольця; професор (1991); 20.08.1993 р. М.П. Заха-
рашу, першому в незалежній Україні, було присвоєно 
військове звання «генерал-майор медичної служби»; 
член-кореспондент НАМН України (2004); член Нау-
кової ради НАМН України з клінічної медицини; керів-
ник Українського проктологічного центру; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальнос-
ті «проктолоґія»; президент асоціації колопроктолоґів 
України; член Президії Асоціації хірургів України; 
член Асоціації колопроктолоґів Росії; член Асоціа-
ції лапатоскопічних хірурґів Європи, Росії, України; 
член Європейської організації з вивчення хвороби 
Крона та виразкового коліту; член редакційних коле-
гій 8 фахових журналів України, Росії та Білорусі; лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2004); автор біля 450 наукових публікацій, зокрема 11 
моноґрафій та підручників, 45 патентів; наукові праці 
присвячені питанням хірурґічного лікування раку тов-
стої кишки, виразкової хвороби шлунка та дванадця-

типалої кишки, захворювань печінки, жовчного міху-
ра, жовчовивідних проток; одним з перших в Україні 
запровадив методи лапароскопічної хірурґії і розробив 
сорбційні методи детоксикації в лікуванні наслідків 
променевого впливу, хірурґічних захворювань, ауто-
імунних захворювань та алергічних станів; отримав 
перспективні дані щодо електрозварювання тканин та 
органів; вперше у світовій практиці застосував елек-
трозварювальні технолоґії в абдомінальній хірурґії та 
проктолоґії; науковий консультант та керівник 5 док-
торських і 9 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Анаеробна інфекція в хірургії печінки та жовчних 
шляхів» (1995); «Профілактика та принципи корекції 
пошкоджень позапечінкових жовчних протоків при 
лапароскопічній холецистектомії» (1999); «Шпиталь-
на хірургія» (2001); «Факультетська хірургія» (2002); 
«Сучасні принципи діагностики і лікування геморою» 
(2002); «Сучасні принципи діагностики, консерватив-
ного та хірургічного лікування неспецифічного ви-
разкового коліту та хвороби Крона» (2003); «Клініч-
на хірургія» (2003); «Уніфіковані клініко-статистичні 
класифікації хвороб органів травлення» (2004); «Курс 
факультетської хірургії» (2005); «Хірургія» (2006); «Хі-
рургія» (1-й і 2-й томи) (2007); «Тканесохраняющая 
высокочастотная электросварочная хирургия (Атлас)» 
(2009); «Скринінг передракових захворювань та раку 
шлунку» (2009); «Скринінг передракових захворювань 
товстої кишки та колоректального раку» (2010).

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
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ЗВІРЯКА Остап (Євстафій) Федорович (1751–1829) – 
народився на Полтавщині в родині священика; у 1759–
1770 рр. навчався в Києво-Могилянській академії; 1770 р. 
вступив до медичної школи при Петербурзькому сухопут-
ному госпіталі; з 1771 р. – підлікар; з 1773 р. – військовий 
лікар на Кавказі; з 1776 р. навчався та стажувався в універ-
ситетах Англії, Швейцарії, Франції, Німеччини, де вивчав 
анатомію, фізіолоґію і хірурґію; у 1779 р. захистив доктор-
ську дисертацію «De essentiae sangquinis» («Про властивості 
(сутність) крові»); після іспиту в Медичній колегії отри мав 
право лікарської практики; у 1783–1785 рр. – дирек тор 
Економічної канцелярії Медичної колегії; з 1785 р. займав-
ся лікарською практикою у Москві та у Бериславі Кате-
ринославського намісництва; з 1794 р. – дирек тор Єли-
саветградського медико-хірурґічного училища, де також 
виконував обов’язки професора хімії, ботаніки, патолоґії 
і терапії; після закриття училища очолював Єлисаветград-
ський генеральний сухопутний госпі таль, а після закриття 
госпіталю в 1798 р. призначений у Миколаївський мор-
ський госпіталь; з 1800 до 1816 р. – лікар Дубосарської ка-
рантинної контори; у 1812 р. брав участь у ліквідації спала-
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ху чуми в Одесі; у 1816–1829 рр. – інспектор Бессарабської 
лікувальної управи.

Література:
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Бородій Н.К. Е.Ф. Зверяка – инспектор Бессарабской 2. 
врачебной управы (1748 – 1829) // Советское здравоохра-
нение. – 1987. – № 4. – С. 72 – 73.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 3. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 60.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 4. 
– Чернігів, 1999. – С. 151.
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Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 6. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

ЗЕЛЕНьОВ Іван Федорович (1860–1918) – дермато-
сифілідолоґ; медичну освіту здобув у Медико-хірурґічній 
академії (м. Санкт-Петербург) (1886); з 1886 до 1894 р. пра-
цював у клініці шкірних захворювань академії під керів-
ництвом проф. А.Г. Полотебнова; у 1892 р. захистив доктор-
ську дисертацію «К вопросу о сифилитической и ртутной 
хлоранемии», в якій вивчив вплив сифілісу і ртутного лі-
кування на склад крові хворих сифілісом; 1894–1897 рр. 
– приват-доцент Київського університету; 1897–1910 рр. 
– зав. кафедрою шкірних і венеричних хвороб Харківсько-
го університету; 1911–1916 рр. – зав. кафедрою шкірних і 
венеричних хвороб Московського університету; у 1900 р. 
організував у Харкові дермато-венеролоґічне товариство; 
у 1901 р. заснував «Русский журнал кожных и венеричес-
ких болезней», який видавав упродовж 17 років на власні 
кошти; за запрошенням Лассара завідував російським від-
ділом дерматологічного щорічника «Dermatologische Jah-
rresbericht»; у 1914 р. ним була організована Всеросійська 
ліга для боротьби з венеричними захворюваннями; у своїх 
наукових працях вперше показав наявність патолоґічних 
змін у нервовій системі у хворих пруриґо Гебри; вперше 
в літературі вказав на наявність гетеротопічних сальних 
залоз у ділянці кутів очей, вушних раковин, мочок вух та в 
ділянці переходу шкіри в слизову оболонку повік; вперше 
описав дріжджову оніхію, різновид сифілітичного шанкра – 
«чорний сифілітичний шанкр» та вро джений сифілітичний 
базедовізм; виділив деякі форми блідої спірохети – 
кільцеподібні, зірчасті; дослідив типи гонорейних гарячок, 
зміни в нервовій системі та кістках при гонореї, описав 
особливу форму торпідної безболісної гонореї; І.Ф. 
Зеленьову належить пріоритет вивчення системних проявів 
ґонореї, зокрема ураження суглобів; дані докторської 
дисертації І.Ф. Зеленьова були використані французьким 
сифілідолоґом Альфредом Фурньє при розробці хронічно 
переміжного методу лікування хворих на сифіліс; основні 
праці: «Лечение сифилиса глубоким впрыскиванием жел той 
окиси ртути» (1890); «Влияние перелоя на нервную систему» 

(1902); «К вопросу о болезнях самостоятельных сальных 
желез» (1903); «О спирохете сифилиса» (1905); брав участь 
у створенні атласу рідкісних шкірних хвороб «Dermatologis-
cher Iconographia», який видавали А. Нейссер та Е. Якобі.
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Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1978. – Том 8. – С. 432.
Кравченко В.Г., Коляденко В.Г. Деякі історичні аспекти 3. 
розвитку української дерматовенеролоґії // Історія україн-
ської медицини. Матеріали конфернеції; Київ, 29 квітня 
1995 року. – К., 1995. – С. 30–33.
Рахманов В.А., Потекаев Н.С. Профессор Иван Федоро-4. 
вич Зеленев ( к 100-летию со дня рождения) // Вестник 
дерматологии и венерологии. – 1960. – № 11. – С. 61.

ЗЕМСКОВ Володимир Сергійович (9.09.1939–2002) 
– народився в Нижньому Новгороді (Російська Федера-
ція) у родині лікаря та інженера-будівельника; медичну 
освіту здобув у 1956–1962 рр. у Луганському медичному 
інституті; 1962 – 1965 рр. – завідувач здоровпункту шах-
ти «Україна» у м. Перевальськ (Україна); 1965–1969 рр. 
– лікар-хірурґ у онкодиспансері м. Алчевськ; з 1969 р. 
навчався в аспірантурі Київського НДІ рентґенолоґії та 
онколоґії під керівництвом І.Т. Шевченко; з 1972 р. пра-
цював у Київському НДІ клінічної та експериментальної 
хірурґії – з 1972 р. – молодший науковий співробітник, з 
1974 р. – старший науковий співробітник, а з 1981 р. – ке-
рівник відділення; у 1972 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «Злоякісні меланоми шкіри», а у 1980 р. – «Хірур-
гічне лікування гострого панкреатиту і його ускладнень»; 
від 1981 до 2002 р. – завідувач кафедри загальної хірурґії 
Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця; 
у 1982 р. організував Київський центр лікування захво-
рювань печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової 
залози; з 1997 р. – президент і директор закритого акці-
онерного товариства «Клініка професора Земскова», а 
з 1998 р. – президент міжнародної медичної корпорації 
«Клініка Земскова»; професор (1981); за удосконалення 
методів кріохірурґії в клінічній онколоґії у 1985 р. при-
суджена Державна премія СРСР; член Товариства ми-
лосердя Євросоюзу, член медичних товариств Австрії, 
Бельгії, Іспанії та Росії; В.С. Земсков – автор понад 500 
наукових публікацій; наукові праці присвячені розробці 
методів профілактики та лікування захворювань печінки, 
жовчовивідних шляхів та підшлункової залози, проблем 
кріохірурґії, сорбційної детоксикації, низькоінтенсив-
них електромаґнітних випромінювань, лазерної терапії; 
основні праці В.С. Земскова: «Сорбційна детоксикація в 
хірургії» (1985); «Низькі температури в медицині» (1989); 
«Гіпотермія в невідкладній черевній хірургії» (1989).
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Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 199.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 42–43.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 60–61.
Профессор В.С. Земсков: (К 50-летию со дня рождения) // 5. 
Клиническая хирургия. – 1989. № 9. – С. 78–79.

ЗЕРбІНО Дмитро Діонисович (нар. 10.03.1926 р.) – 
патолоґоанатом; народився в Луганську в родині лікаря; 
у 1950 р. закінчив Чернівецький медичний інститут, де і 
залишився працювати, пройшовши шлях від старшого 
лаборанта до професора кафедри патолоґічної анатомії; 
у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію «Внутриор-
ганная лимфатическая система яичка, придатка, оболо-
чек и семенного канатика», а у 1965 р. – докторську дис-
ертацію «Патолоґічна анатомія і патогенез деяких видів 
недостатності лімфообігу»; з 1966 р. – завідувач кафедри 
патолоґічної анатомії Львівського медичного інституту; 
з 1996 р. – директор Інституту клінічної патолоґії Львів-
ського національного медичного університету імені 
Данила Галицького; член-кор. НАН (1991) та академік 
НАМН України (2002); член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
член Міжнародної академії патолоґії (1992), академік 
Україн ської еколоґічної академії наук (1993); професор 
(1967); віце-президент Асоціації патологів України; го-
лова Львівської філії Асоціації патологів України; член 
редакційних колегій низки фахових медичних журналів 
України, Росії та Польщі; заслужений діяч науки і техніки 
УРСР (1988); лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (2002); автор понад 520 наукових публі-
кацій, зокрема 9 моноґрафій, 6 авторських свідоцтв; на-
укові праці переважно присвячені патолоґії лімфатичної 
системи, васкулітам, анґіопатіям, еколоґічній патолоґії; 
обґрунтував теорію недостатності лімфообігу, висунув 
оригінальну концепцію про роль еколоґічних факторів 
(ксенобіотиків) в етіолоґії ряду неатеросклеротичних 
уражень кровоносних судин; науковий консультант та 
керівник 17 докторських і 54 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Васкулиты и ангиопатии» (1977), «Дис-
семинированное внутрисосудистое свертывание крови» 
(1989), «Антропогенные экологические катастрофы» 
(1991), «Научная школа как феномен» (1994), «Черні-
вецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання» 
(1998); «Наукова школа: лідер і учні» (2001); «Хвороби 
нирок. Атлас макропатології та мікропатології» (2003); 
«Екологічні катастрофи в світі та в Україні» (2005).
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С. 197 – 198.

ЗІВЕРт Олександр-Альфред Карлович (09.08.1872– 
дата смерті не встановлена) – терапевт; 1906 р. захистив 
докторську дисертацію; у 1920–1921 рр. – професор, за-
відувач кафедри факультетської терапії Київського ме-
дичного інституту; у 1904 р. описав захворювання, яке 
відоме в літературі як синдром Зіверта–Картагенера.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 43.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 61.

ЗІМЕНКОВСьКИй борис Семенович (нар. 18.04.1940 
р.) – народився в м. Бережани Тернопільської обл.; медич-
ну освіту здобув на фармацевтичному факультеті Львів-
ського медичного інституту (1958–1963 рр); у 1963–1966 
рр. – аспірант Інституту органічної хімії НАН України; з 
1972 р. – доцент кафедри органічної і біоорганічної хімії 
Львівського медичного інституту, з 1978 р. – завідувач цієї 
ж кафедри; з 1997 р. – завідувач кафедри фармацевтич-
ної, орґанічної і біоорґанічної хімії; від 1972 до 1979 р. – 
декан фармацевтичного факультету, з 1979 р. – перший 
проректор, а з 1998 р. – ректор Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького; 
у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Синтез и 
некоторые превращения трехзамещенных производных 
2-тио-тиазанона-4», а у 1978 р. – докторську дисертацію 
«Синтез и изучение гетероциклических соединений, со-
держащих в молекуле два 1,3-тиазановых цикла и облада-
ющих физиологической активностью»; професор (1978), 
член-кор НАМН України (2012); заслужений працівник 
Вищої школи України (1985), лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (2000), академік АН 
Вищої школи України (1994), академік АН технолоґічної 
кібернетики України (1993), академік Міжнародної ака-
демії наук технолоґій та інжинірінгу (1995), член Нью-
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Йоркської АН (1996), академік Української АН (1999); 
президент Галицької фармацевтичної асоціації; член пре-
зидії Фармакопейного комітету України, член проблем-
ної комісії України «Фармація»; голова західного регіо-
нального центру АН технолоґічної кібернетики України; 
голова спеціалізованої вченої ради при Львівському наці-
ональному медичному університеті імені Данила Галиць-
кого; член спеціалізованої Вченої ради при університеті 
«Львівська Політехніка»; член західного наукового центру 
НАН України, член Європейської асоціації міжнародної 
освіти; член редакційних колегій ряду фахових наукових 
часописів: «Физиологически активные вещества», «Екс-
периментальна і клінічна фізіолоґія», «Фармацевтичний 
журнал», «Вісник фармації», «Acta Medica Leopolencia»; 
наукові праці присвячені синтезу фізіолоґічно активних 
речовин у ділянці гетеро- і макрогетероциклічних 
сполук та створенню нових лікарських препаратів; 
співавтор 3 нових лікарських препаратів; автор понад 
600 наукових публікацій, зокрема 80 винаходів; науковий 
консультант та керівник 5 докторських і 16 кандидатських 
дисертацій; основні праці: підручник «Органічна хімія» 
у 3-х томах (1993, 1996, 1997); «Координата реакции 
рекомбинации гидроксорадикалов» (1998); «Синтез 
макрогетероциклічних сполук на основі 1,5-біс-(2-ті-
оксо-4-оксотіазолідин-3-іл) тіокарбокси-3-аза пентану» 
(1999); «Літію гамма-амінобутирату моногідрат, який 
проявляє нормотимічну дію. Пат № 26703» (1999); 
«4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи» 
(2004); «Органическая химия: учебник» (2007); «Органічна 
хімія: підручник, 2-ге видання» (2008); «Біоорганічна 
хімія» (2009).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 158.1. 
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-2. 
ник 1994. – 328 с.

ЗІНьКОВСьКИй Михайло Францевич  (нар. 
10.11.1937 р.) – фахівець у галузі педіатричної серцевої 
хірурґії; народився в м. Козятині Вінницької області; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інсти-
туті (1962), після закінчення якого працював в Інституті 
серцево-судинної хірурґії АМН України, де послідовно 
пройшов шлях від молодшого наукового працівника до 
завідувача відділення хірурґічного лікування вро джених 
вад серця (від 1969); у 1965 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Гемолиз при операциях с исскуственным 
кровообращением», а в 1976 р. – докторську дисерта-
цію на тему «Хирургическое лечение дефекта межже-
лудочковой перегородки»; професор (1983); член-кор. 
НАМН України (1994); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; голова Вченої медичної 
ради МОЗ України (2002–2004); головний позаштатний 
дитячий кардіолоґ МОЗ України (1990–2005); експерт 
з хірурґії ВАК України (1999–2004); член редакційних 
колегій низки фахових медичних журналів; лауреат 

Державної премії України (1988); заслужений діяч на-
уки України (1997); автор понад 400 наукових публіка-
цій, зокрема 8 моноґрафій та посібників, 11 патентів; 
основні напрямки наукових досліджень – розробка 
та впровадження хірурґічного лікування складних вад 
серця – тетради Фалло, атріовентрикулярної комуні-
кації, транспозиції магістральних судин, відкритого за-
гального атріовентрикулярного каналу тощо; вперше в 
Україні запро вадив протезування легеневого стовбура, 
пластику вихідного тракту правого шлуночка, багато-
етапне лікування атрезії легеневої артерії, гемодина-
мічну корекцію групи складних вад одношлуночкового 
типу, пластичну реконструкцію клапанів при їх вродже-
ній недостатності; науковий консультант та керівник 
2 докторських і 35 кандидатських дисертацій; основні 
наукові праці: «Хирургическое лечение тетрады Фалло» 
(1982); «Surgical Treatment of Total Anomalos Drainage of 
the Pulmonary Veins. Congenital Heart Disease» (1984); 
«Наружное левожелудочково-аортальное шунтирова-
ние в эксперименте» (1984); «Биологический протез 
легочного ствола и его структурные преобразования по-
сле имплантации» (1985); «Принцип Фонтена в хірур-
гічному лікуванні складних вроджених аномалій серця» 
(1993); «Surgery for Pulmonary Attresia with Ventricular 
Septal Defect» (1994); «Шпитальна хірургія» (1999); 
«Природжені вади серця. Медицина дитинства» (1999); 
«Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в 
дитячій кардіохірургії» (2002); «Атрезия легочных арте-
рий» (2003); «Кардіологія дитячого та підліткового віку» 
(2003); «Легочная артериальная гипертензия» (2005); 
«Врожденные пороки сердца» (2008).

Література:
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ЗОЗУЛЯ Юрій Панасович (нар. 23.12.1927 р.) – 
нейро хірурґ; народився у Вінниці; закінчив Вінницький 
медичний інститут (1950); з 1950 р. працює в Інституті 
нейрохірурґії НАМН України, послідовно обіймаючи 
посади клінічного ординатора, молодшого наукового 
працівника, старшого наукового працівника, ке рівника 
відділу нейроонколоґії; з 1954 до 1964 р. одночасно ви-
конував обов’язки головного лікаря інституту; у 1964–
1993 рр. – заступник директора з наукової роботи, а з 
1993 р. – директор; у 1954 р. захистив кандидатську дис-
ертацію «Экспериментальное и клиническое обосно-
вание комбинированного лечения туберкулом задней 
черепной ямки», а у 1966 р. – докторську дисертацію 
«Кровоснабжение опухолей головного мозга и изме-
нения мозгового кровообращения»; у 1967 р. присвоє-
но звання професора за фахом нейрохірурґія; академік 
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НАМН України (1994); віце-президент НАМН України 
(1993–2011); член Президії НАМН України; голова На-
укової ради НАМН України з клінічної медицини; пре-
зидент Української асоціації нейрохірурґів; голова Ко-
ординаційної ради «Здоров’я людини» при Мі ністерстві 
України в справах науки і технолоґій; член-кор. НАН 
України (1991), дійсний член Нью-Йоркської академії 
наук, член Всесвітньої і Європейської асоціацій нейро-
хірурґів; головний редактор «Українського нейрохірур-
гічного журналу»; член редакційних колегій низки на-
укових фахових журналів;член Вищої експертної ради 
Міністерства освіти і науки; член координаційної ради 
з напрямку «Новітні біотехнолоґії, методи діаґностики 
та лікування захворювань» при Міністерстві освіти і на-
уки; голова наукової ради з клінічної медицини НАМН 
України; заслужений діяч науки УРСР (1978); лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 
2001); лауреат премії НАН України імені О.О. Бого-
мольця (2000); автор понад 560 наукових публікацій, 
зокрема 19 моноґрафій, 25 авторських свідоцтв; основ-
ні напрямки наукової діяльності – проблеми нейроон-
колоґії, клінічної патофізіолоґії мозкового кровообігу, 
судинної нейрохірурґії, нейротрансплантації, розробка 
методів хірурґічних втручань при різних видах патоло-
ґії головного мозку; приділяється також велика увага 
вивченню біомолекулярних і генетичних механізмів 
розвитку пухлин мозку, трасплантації ембріональної 
нервової тканини, експериментальному дослідженню 
довготривалої дії на головний мозок малих доз радіації, 
що спричиняють розвиток післяопераційних енцефа-
лопатій; Ю.П. Зозуля одним із перших почав впрова-
джувати мікрохірурґічну технолоґію в нейрохірурґію; 
уперше в Україні впровадив у нейроонколоґію методи 
лазерної нейрохірурґії; під керівництвом Ю.П. Зозу-
лі розроблені методи хірурґічного лікування менінґіом 
краніобазальної локалізації, неврином слухового нерву, 
краніофаринґіом, розроблено методики реваскуляриза-
ції головного мозку при ішемічних інсультах; основні 
праці Ю.П. Зозулі: «Оперативные вмешательства при 
заболеваниях головного мозга» (1986); «Атлас операций 
на головном мозге» (1986); «Краниоорбитальные опухо-
ли» (1988); «Сосудистая нейрохирургия» (1990); «Лазер-
ная нейрохирургия» (1992); «Вплив малих доз радіації 
на нервову систему» (1997); «Спинальные сосудистые 
опухоли и мальформации» (2000); «Свободнорадикаль-
ное окисление и антиоксидантная защита при пато-
лоґии головного мозга» (2000); «Нейрогенная диффе-
ренцировка стволовых клеток» (2005); «Хирургическое 
лечение нейрокомпрессионных поясничных болевых 
синдромов» (2006); «Глиомы головного мозга» (2007); 
науковий консультант та керівник 18 докторських і 29 
кандидатських дисертацій.
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ЗЮКОВ Анатолій Матвійович (19.11.1886–13.12.1953) 
– терапевт-інфекціоніст; народився в Полтаві в ро-
дині службовця; закінчив медичний факультет Київ-
ського університету (1911); працював під керівництвом 
Ф.Г. Яновського та О.О. Богомольця; у 1927 р. захис-
тив докторську дисертацію «Обмін води в організмі»; 
від 1927 до 1953 р. – завідувач кафедри інфекційних 
хвороб Київського медичного інституту; наукові пра-
ці присвячені вивченню інфекційної алерґії, водного 
обміну, функції нирок, реактивності орґанізму; напи-
сав ряд підручників з інфекційних хвороб та гельмін-
тозів людини; основні праці А.М. Зюкова: «200 слу-
чаев скарлатины, леченных переливанием крови»; «О 
гельминтозах человека»; «Гострі інфекційні хвороби та 
гельмінтози людини» (у співавторстві, 1941); «Главней-
шие гельминтозы человека» (1947); «Инфекционные 
болезни: Учебник для средних медработников» (1947).
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-3. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – том 5. – С. 342.

ІВАКІН Олексій Андрійович (20.02.1893–15.04.1942) – 
анатом; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Харківського університету (1914); захистив докторську 
дисертацію; від 1924 до 1930 р. – професор, завіду вач ка-
федри анатомії Київського медичного інституту; від 1934 
до 1939 р. – професор кафедри анатомії Стоматолоґічно-
го інституту; відомі його розділи про порівняльну анато-
мію хребта, про розвиток кісток черепа, таза та нижніх 
кінцівок, про м’язи верхніх і нижніх кінцівок, написані 
для підручника В.П. Воробйова; у «Кратком учебнике 
анатомии человека» В.П. Воробйова та Г.Ф. Іванова – на-
писав розділ про розвиток серця та кровоносних судин.
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ІВАНОВ Вадим Миколайович (18.05.1892–15.01.1962) 
– терапевт; народився в Маріуполі; закінчив медичний 
факультет Київського університету (1916); з 1918 р. пра-
цював у тому ж університеті; з 1933 р. – професор, зав. 
кафедрою 2-го Київського медичного інституту, з 1944 р. 
– Київського медичного інституту; з 1953 р. – також зав. 
відділом клінічної фізіолоґії Інституту фізіолоґії АН УРСР; 
був головою Наукового товариства терапевтів УРСР; ака-
демік АМН СРСР (1953); академік АН УРСР (1957); заслу-
жений діяч науки УРСР (1946); лауреат Державної премії 
СРСР (1951) – за апробацію та запровадження в практи-
ку метода томофлюороґрафії при захворюваннях легенів; 
наукові дослідження в основному присвячені проблемам 
фізіолоґії і патолоґії органів травлення, онколоґії, пи-
танням клініки і діаґностики захворювань легень тощо; 
В.М. Іванов одним з перших почав вивчати моторику та 
секрецію шлунка поза травленням як у здорових людей, 
так і при хворобах органів травлення; він перший довів, 
що в основі больового синдрому при виразковій хворобі 
лежить судинний спазм шлунка в поєднанні з гіперсекре-
цією; одним з перших почав вивчати дуодено-ґастральний 
рефлюкс і виділив його 3 типи; запропонував оригінальні 
класифікації раку шлунка та раку легенів, виділивши при 
цих захворюваннях форми з превалюванням місцевих та 
загальних симптомів; ця класифікація була прийнята на 
Шостому з’їзді терапевтів України в 1948 р.
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 351 – 352.

ІВАНОВ Олександр Володимирович (1836–15.10.1880) 
– офтальмолоґ; народився в Таврійській губернії в ро-
дині міщанина; закінчив медичний факультет Москов-
ського університету (1859); удосконалювався з офталь-
молоґії в Німеччині; з 1867 р. – лікар очного відділення 
Київського військового госпіталю; у 1867 р. захистив 
докторську дисертацію «Матеріали для нормальної і па-
толоґічної анатомії кришталика»; з 1869 р. – екстраорди-
нарний професор щойно організованої кафедри очних 
хвороб Київського університету, з 1875 р. – ординарний 
професор; наукові дослідження присвячені питанням 
нормальної і патолоґічної анатомії ока, вивченню на-
бряку та запалення сітківки і зорового нерва, відшару-
вання склоподібного тіла, захворювань кон’юнктиви та 
рогівки тощо; подав перший мікроскопічний опис ви-
падку glioma endophytum.

Література:
Архангельский В. К столетию со дня рождения проф. 1. 
А.В. Иванова // Советский вестник офтальмологии. – 
1936. – Том 9. – вып. 4. – С. 570.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 10. – С. 1143.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1978. – Том 9. – С. 8.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 43–44.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 63.
Многотомное руководство по глазным болезням. Под ред. 6. 
В.Н. Архангельского. – М., 1962. – Том 1. – С. 59.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – том 5. – С. 354.

ІВАНЮК Євген григорович (нар. 17.06.1945 р.) – на-
родився в с. Костюки Березівського району Брестської 
області; освіту здобув у Харківському фармацевтично-
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му інституті; з 1967 р. працює в Харківському НДІ гігі-
єни праці та професійних захворювань МОЗ України (з 
1995 р. – директор); доктор біолоґічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України; наукові праці 
присвячені вивченню закономірностей утворення про-
дуктів термодеструкції пінополістиролу, синтетичних 
смол, індустрійних мастил, що застосовуються в маши-
нобудуванні; Є.Г. Іванюк теоретично обґрунтував та під-
твердив в експерименті і виробничих умовах принципи 
санітарно-хімічної корекції ряду технолоґічних процесів.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 160.

ІВАНЮтА Орест Максимович (3.02.1929–24.01.1992) 
– фтизіатр-пульмонолоґ; народивсяв с. Мишківці на Тер-
нопільщині; медичну освіту здобув у 1948–1954 рр. у Станіс-
лавському медичному інституті; з 1954 р. – завідувач відділом 
охорони здоров’я, а з 1957 до 1960 р. – заступник головного лі-
каря з сільської мережі Гощанського району Рівненської обл.; 
від 1960 до 1965 р. – аспірант, а потім асистент кафедри біохімії 
Київського медичного інституту; у 1965–1979 рр. працював на 
кафедрі туберкульозу цього ж інституту, де пройшов шлях від 
асистента до професора; у 1973–1979 рр. також декан факуль-
тету; у 1979–1985 рр. – заступник директора з наукової робо-
ти, а від січня 1985 до квітня 1991 р. – директор Українського 
НДІ фтизіатрії та пульмонолоґії; з 1985 до 1992 р. – завідувач 
відділенням диференційної діаґностики туберкульозу з інши-
ми захворюваннями легень; наукові праці присвячені питан-
ням туберкульозу, неспецифічним захворюванням легень, 
лікарським засобам, моделюванню хвороб; значний вне-
сок О.М. Іванюти у виховання науково-педагогічних кадрів; 
основні праці О.М. Іванюти: «Туберкулемы легких, плевры и 
средостения» (у співавторстві, 1974); «Внутривенная антибак-
териальная терапия больных туберкулезом и нагноительными 
заболеваниями легких» (у співавторстві, 1975); «Туберкулезный 
менингоэнцефалит» (у співавторстві, 1987).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 44–45.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 63.
Орест Максимович Іванюта // Лікарська справа. – 1992. – 3. 
№ 5. – С. 119 – 120.

ІгНАтЕНКО григорій Анатолійович (нар. 17.05.1959 р.) 
– завідувач кафедри пропедевтичної терапії та клінічної 
кардіолоґії (з 2002 р.), завідувач відділення кардіолоґії, 
функціональної діаґностики і терапії Університетської 
клініки (від 2003 р.) Донецького національного медичного 

університету імені М. Горького; у 1992 р. захистив канди-
датську дисертацію «Диагностика гипертрофической об-
структивной кардиомиопатии по данным неинвазивных 
методов исследования и обоснование рациональной 
фармакотерапии», а у 1999 р. – докторську дисертацію 
«Дегенеративно-запальні захворювання суглобів у шахта-
рів (розповсюдженість, особливості перебігу, діагностика, 
питання патогенезу, лікування)»; професор (2001); член-
кор. НАМН України (2007); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; член Європейського кар-
діолоґічного товариства (з 2006 р.); член Американської 
асоціації серця та інсульту (з 2006 р.); секретар Доне-
цького обласного товариства терапевтів імені В. П. Об-
разцова; заступник голови Асоціації лікарів-інтерністів 
Донецької області; голова спеціалізованої вченої ради з 
захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора 
медичних наук за спеціальністю «Кардіологія» і «Вну-
трішні хвороби»; автор біля 400 наукових публікацій, 
зокрема 12 моноґрафій, 20 навчальних посібників, 4 ви-
находів; основні напрямки наукових досліджень – ви-
вчення фізико-хімічних властивостей біолоґічних рідин 
при ревматологічних захворюваннях та ураженнях серця 
при них; вивчення дифузійної здатності легенів при рев-
матичних захворюваннях, ішемічній хворобі серця, а та-
кож поєднаній кардіо-пульмональній патолоґії; вивчен-
ня метаболізму оксиду азоту в патоґенезі кардіопатій при 
системних захворюваннях сполучної тканини; моделю-
вання на лабораторних тваринах системного автоімунно-
го захворювання з подальшим вивченням морфолоґічних 
змін міокарду та їх динаміку під впливом стимуляторів 
синтезу оксиду азоту; науковий консультант та керівник 
18 докторських і кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Болезнь Рейтера» (2002); «Физико-химические свой-
ства биологических жидкостей в ревматологии» (2003); 
«Пропедевтика внутрішніх хвороб» (2004); «Остеоартроз 
у шахтеров» (2006); «Фонокардіографія» (2007).

ІЛЛІНСьКИй тимофій Степанович (27.07.1820– 
16.08.1867) – патолоґоанатом; народився в с. Білки 
Кролевецького повіту Чернігівської губернії в родині 
священика; у 1844 р. закінчив Петербурзьку медико-
хірурґічну академію з золотою медаллю та премією Буша; 
з 1844 р. удосконалювався з психіатрії в 2-му Військово-
сухопутному госпіталі, а в 1848 р. став правителем справ 
конференції академії та прозектором при кафедрі опи-
сової анатомії; у 1849 р. захистив докторську дисертацію 
«De mania»; з 1853 р. – завідувач кафедри описової ана-
томії та мікроскопії Харківського університету; у Хар-
кові Т.С. Іллінський прослужив майже 6 років, спочатку 
екстраординарним, а потім ординарним професором; 
був провідним вченим, блискучим лектором та прекрас-
ним викладачем; під час Кримської війни у 1856 р. був 
відряджений в Південну армію, де проводив боротьбу з 
інфекційними захворюваннями; як згодом писав проф. 
Руднєв: «Перевірка тут клінічних дій патолоґічними роз-
тинами розкрила йому всю важливість патолоґічної ана-



1285

томії для клінічних цілей і, так би мовити, зосередивши 
всю його увагу на анатомопатолоґічних дослідженнях, 
вирішила подальше вчене його покликання»; з метою 
удосконалення з патолоґічної анатомії Т.С. Іллінський 
виїжджає за кордон, де працює в кращих медичних за-
кладах Європи; він оглядає музей Dupuytren та секційні 
зали для практичних анатомічних занять в Парижі, від-
відує патолоґоанатомічні інститути в Празі, Мюнхені та 
Цюриху, патолоґоанатомічний інститут Вірхова в Берлі-
ні, Інститут Рокитанського у Відні; з 1859 р. – професор 
Петербурзької медико-хірурґічної академії, де створив 
кафедру патолоґічної анатомії (друга в Росії); умови пра-
ці в анатомічному інституті, який став базою кафедри, 
описав М.М. Руднєв: «Невелика кімната в маленькому 
дерев’яному приміщенні, де повинні розміщуватися до 
20 студентів, де в той же час лежить до 30 трупів та безліч 
вкрай зіпсованих анатомічних препаратів, що розклада-
ються: рук, ніг, голів, гнилих нутрощів, мацерованих час-
тин скелету і т.п. – нестерпно задушливе повітря, взимку 
в сильний холод – наскрізний вітер із вікон, неперервні 
та різкі коливання температури, то зниження її до 0o, то 
підвищення від накалювання печі до 35о, сморід від цілих 
сотень цигарок відвідувачів та учнів у цій кімнаті – ось 
ці неймовірні, але, на диво, існуючі в дійсності жахливі 
умови»; Т.С. Іллінський також виконував велику кон-
сультативну роботу в Олек сандрівській лікарні, де піз-
ніше зайняв посаду прозектора; був секретарем академії 
та членом Медичної та Навчально-медичної рад; науко-
ві праці присвячені психіатрії (докторська дисертація, 
1948), хірурґії, патолоґічній анатомії.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 156.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 2. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Руднев М.М. Тимофей Степанович Иллинский. – Меди-3. 
цинский весник. – 1867. – №3. – С. 348.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 5. – С. 388.

ІтАЛІНСьКИй Андрій Якович (1743–1827) – на-
родився в Києві у дворянській родині; освіту здобув 
у Києво-Могилянській академії, медичній школі при 
Московському сухопутному госпіталі та Петербурзько-
му сухопутному госпіталі; у 1767 р. присвоєно звання 
лікаря; служив у різних військових частинах; з 1771 р. 
навчався в Лейденському університеті, де в 1774 р. за-
хистив докторську дисертацію «Dissertatio qua disquiritur 
an haematemesis sub inde ex sola debilitate benae portarum 
oriantur» («Чи можуть виникнути раптово зупинки кро-
вообігу внаслідок однієї лише слабкості ворітної вени»); 
через хворобу покинув лікарську практику і виїхав до 
Італії; 1781 р. перейшов на дипломатичну службу – се-
кретар посольства в Неаполі, з 1795 р. – посланник у 
Константинополі, з 1817 р. – посланник у Римі; за твер-

дженням Д.С. Самойловича, А.Я. Італінський був ви-
датним лікарем свого часу.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 61.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 59.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 4. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954 
гг.). – М., 1956. – 938 с.

ІЩЕНКО Іван Миколайович (22.06.1891–22.11.1975) 
– хірурґ; народився в с. Пустоварівці (тепер Сквирського 
р-ну Київської обл.) у селянській родині; закінчив медич-
ний факультет Київського університету (1917); у 1918–1938 
рр. працював у Київському військовому госпіталі; 1924 р. – 
старший асистент уролоґічної клініки, а з 1927 р. – приват-
доцент факультетської хірурґічної клініки Київського ме-
дичного інституту; у 1937–1941 рр. – завідувач кафедри 
загальної хірурґії 2-го Київського медичного інституту; од-
ночасно (з 1937 до 1941 р.) виконував обов’язки керівника 
Київського інституту невідкладної хірурґії і переливання 
крові та хірурґа-консультанта Київського особливого вій-
ськового округу (1939–1941); у 1941 р. захистив докторську 
дисертацію «Матеріали до патоґенезу і лікування синдро-
мів мозкового тиску травматичного походження»; від черв-
ня 1941 р. – головний хірурґ спочатку Південно-Західного, 
а потім Сталінградського та Донського фронтів; від 1943 до 
травня 1945 р. – головний хірурґ Київського військового 
округу; з 1944 до 1955 р. очолює кафедру загальної хірур-
ґії Київського медичного інституту; одночасно виконує 
обов’язки головного хірурґа Київського військового окру-
гу; з 1955 р. – завідувач кафедри факультетської хірурґії; 
член-кор. АН УРСР (1945); заслужений діяч науки УРСР 
(1942); генерал-майор медичної служби; наукові праці 
присвячені хірурґії органів черевної порожнини, травма-
тичним ушкодженням нервової системи, вивченню шоку, 
питанням анестезіолоґії тощо; запро понував модифікації 
способів дренування черевної порожнини при проривній 
виразці шлунка, дванадцятипалої кишки, деструктивно-
му холециститі, опрацював методику паравертебральної 
анестезії для диференційованої діаґностики захворювань 
органів черевної порожнини; був одним із зачинателів не-
йрохірурґії на Україні, рекомендував застосування інтуба-
ційного потенційованого наркозу.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1978. – Том 9. – С. 470.
Заверный Л.Г., Войтенко А.А., Мендель А.К. Заслуженный 2. 
деятель науки УССР, чл.-кор. АН УССР, профессор Иван 
Николаевич Ищенко: (Воспоминания) // Клиническая 
хирургия. – 1982. – № 2. – С. 5–53.
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Клочков И.Е. и Левчук Г.А. Профессор Иван Николаевич 3. 
Ищенко (к 70-летию со дня рождения). В кн.: Вопросы 
анестезиолоґии. Под ред. В.Д. Братуся. – К.: 1963. – С. 5.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 45. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 64.
Марьенко Ф.С. Профессор И.Н. Ищенко // Хирургия. – 6. 
1971. – № 8. – С. 135.
Памяти Ивана Никоаевича Ищенко // Клиническая хи-7. 
рургия. – 1976. – № 3. – С. 88.
Радиш Я. Військові лікарі України – керівники військово-8. 
медичної служби в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 
1945 рр. // Український історико-медичний журнал «Ага-
піт». – 1995. – № 2. – С. 11 – 17.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: 9. 
Здоров’я, 1966. – 89 – 90.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 24.

КАбАК Костянтин Степанович (21.05.1924–17.12.1998) 
– гістолоґ; медичну освіту здобув у Дніпропетровському 
медичному інституті (1951); у 1969 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Матеріали до вивчення реактивних 
змін та властивостей периферичної нервової системи но-
вонароджених»; професор (1970); від 1976 р. – завідувач 
кафедри гістолоґії та ембріолоґії Київського медичного 
інституту; у 1969 –1970 рр. виконував обов’язки декана лі-
кувального факультету цього інституту; від 1971 до 1973 р. 
– проректор з наукової роботи, а з 1973 до 1987 р. – прорек-
тор з навчальної роботи; лауреат Державної премії України 
(1994); наукові праці присвячені вивченню ембріоґенезу, 
будови, реактивних та вікових змін і властивостей пери-
феричної нервової системи.

Література:
Кульчицкий К.И., Коломийцев А.К., Константиновский 1. 
Г.А. Константин Степанович Кабак: (К 60-летию со дня 
рождения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 
– 1984. – Том 87, № 9. – С. 108–109.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 45–46.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 64–65.

КАбАННИК Олександра Осипівна (1896–2.10.1986) 
– медичну освіту здобула в Київському медичному ін-
ституті (1931); від 1932 до 1934 р. – директор Київського 

медичного інституту; у 1935–1937 рр. очолювала Київ-
ський психоневролоґічний інститут; у 1940 р. захистила 
кандидатську дисертацію; від 1945 до 1958 р. – асистент, 
а потім доцент кафедри нервових хвороб Київського ме-
дичного інституту.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 46.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 65.

КАВЕЦьКИй Ростислав Євгенович (01.12.1899– 
12.10.1978) – патофізіолоґ; народився в Самарі в сім’ї лікаря; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Самарсько-
го університету; з 1925 р. навчався в аспірантурі на кафедрі 
патолоґічної фізіології (зав. кафедри О.О. Бо гомолець) 2-го 
Московського державного університету; у 1931–1953 рр. – 
завідувач відділу експериментальної онколоґії Інституту 
експериментальної біолоґії і патолоґії (м. Київ); доктор ме-
дичних наук (1937); професор (1939); у 1942–1944 рр. – стар-
ший інспектор фронтового евакопун кту Південно-Західного 
та Сталінградського фронтів; з 1944 до 1946 р. – заступник 
директора, а від 1946 до 1952 р. – директор Інституту клініч-
ної фізіолоґії АН УРСР; з 1953 р. – зав. лабораторії компен-
саторних та захисних функцій організму Інституту фізіолоґії 
імені О.О. Богомольця АН УРСР; у 1960–1978 рр. – директор 
Українського НДІ експериментальної та клінічної онколоґії 
(з 1971 р. – Інститут проблем онколоґії АН УРСР); акаде-
мік АН УРСР (1951); член Президії АН УРСР (1952); голова 
Бюро Відділення біологічних наук АН УРСР; заслужений 
діяч науки УРСР (1960); лауреат Державної премії УРСР в 
галузі науки і техніки (1972, 1981); лауреат премії імені О.О. 
Богомольця (1964); автор понад 600 наукових публікацій, зо-
крема 17 моноґрафій; основні напрямки наукової діяльності 
– вивчення суті та причин виникнення пухлинного росту, 
механізми бластомогенезу, проблеми реактивності організ-
му, питання методолоґії та історії медицини; пріоритетним 
є створення концепцій про взаємодію пухлини і організму 
та факторів антиканцероґенезу; основні праці: «Опухолевый 
процесс и нервная система» (1958); «Опухоль и организм» 
(1962); «Взаимодействие организма и опухоли» (1977). 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 11. – С. 1119 – 1120.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 10. – С. 7 – 8.
Ростислав Евгеньевич Кавецкий // Вопросы онкологии. – 3. 
1969. – Том 15. – № 11. – С. 115.
Ростислав Євгенович Кавецький // Фізіологічний журнал. 4. 
– 1969. – Том 15. – № 6. – С. 855.
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75-річчя академіка АН УРСР Р.Є. Кавецького // Вісник 5. 
АН УРСР. – 1974. – « 11. – С. 106.
Українська Радянська енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 47.

КАгАН Соломон Соломонович (29.01.1894– 17.03.1965) 
– гіґієніст; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Київського університету (1919); з 1923 р. – ректор 
Київського інституту народного господарства; профе-
сор (1926); у 1928 – 1932 рр. – ректор та завідувач кафе-
дри соціальної гігієни (1929–1931) Дніпропетровського 
інституту охорони здоров’я; з 1932 р. працював у На-
родному комісаріаті охорони здоров’я УРСР; у 1935 р. 
став доктором медичних наук; з 1934 до 1952 р. – завід-
увач кафедри соціальної гіґієни та організації охорони 
здоров’я Київського медичного інституту; автор біля 
200 наукових публікацій; основні напрямки наукової ді-
яльності – соціальна гіґієна, санітарна статистика, де-
моґрафія та історія медицини; науковий консультант та 
керівник 8 докторських і 53 кандидатських дисертацій.

Література:
Лекарев Л.Г. Профессор С.С. Каган: (К 70-летию со дня 1. 
рождения) // Советское здравоохранение. – 1964. – № 
7. – С. 90.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 46.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 65.

КАгАН Юрій Соломонович (16.08.1924 – 28.03.1997) – 
фахівець у галузі токсиколоґії; народився в Києві в роди-
ні лікарів-науковців; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1945); 1945–1948 рр. – аспірант ка-
федри фармаколоґії цього ж інституту, а з 1948 до 1952 р. 
– асистент кафедри фармаколоґії; у 1949 р. захистив кан-
дидатську дисертацію; від 1953 до 1964 р. очолював лабо-
раторію токсиколоґії Київського інституту гіґієни праці; 
у 1963 р. захистив докторську дисертацію на тему «Ток-
сиколоґія ряду фосфорорганічних інсектицидів і гіґієна 
праці при їхньому застосуванні»; у 1964–1997 рр. працю-
вав керівником відділу загальної токсиколоґії і медико-
біолоґіч них досліджень Інституту екогіґієни і токсиколо-
ґії імені Л.І. Медведя; професор (1968); член-кор. НАН 
(1991) та АМН (1993) України; був членом правління 
Товариства гіґієністів України, почесним членом Това-
риства гіґієністів Болгарії, заступником голови групи 
експертів Держхімкомісії Кабінету Міністрів України, 
членом редакційних колегій кількох фахових журналів; 
був консультантом і експертом ВООЗ, читав курс лекцій 
з токсиколоґії по лінії ВООЗ та Міжнародної програми 
хімічної безпеки; автор понад 400 наукових публікацій, 

зокрема 7 моноґрафій, 9 посібників, підручників та до-
відників, 22 авторських свідоцтв; основні напрямки на-
укової діяльності – проблеми загальної токсиколоґії, 
токсиколоґії фосфор органічних сполук, селективної 
токсичності, взаємо зв’язку структури сполук і механіз-
му їхньої біолоґічної дії; запропонував кількісний кри-
терій для оцінки кумуляції; дослідив механізм кумуляції 
та селективної токсичності ряду пестицидів; розробив 
оригінальний спосіб оцінки комбінованої дії хімічних 
сполук, запропонував оптимальний підхід до визначен-
ня порогів токсичної дії; ряд досліджень присвячено ролі 
детоксикуючої системи печінки в метаболізмі і механізмі 
дії пести цидів, механізмам віддаленої нейротоксичності; 
разом з Л.І. Медведем розробив класифікацію пестици-
дів, якою користуються в різних країнах; науковий кон-
сультант та керівник 16 докторських і 52 кандидатських 
дисертацій; основні праці: «Токсикология фосфорор-
ганических инсектицидов и гигиена труда при их при-
менении» (1963); «Токсиколоґия фосфорорганических 
пестицидов» (1977); «Principles of Pesticide Toxicology» 
(1985); «Медико-биологические аспекты проблемы про-
филактики воздействия пестицидов» (1991); «Проблема 
комбинированного действия ксенобиотиков» (1996).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С. 216 – 218.
Кундиев Ю.И., И.М. Трахтенберг. Роль Юрия Соломоно-2. 
вича Кагана в становлении и развитии профилактической 
токсикологии // Современные проблемы токсикологии. – 
1999. – №4. – С. 9–18.
Юрій Соломонович Каган (некролоґ) // Журнал АМН 3. 
України. – 1997. – Том 3. – № 2. – С. 352 – 353.

КАЗАКОВ Валерій Миколайович (нар. 15.01.1938 р.) 
– народився в м. Бєлиничі Могилівської області Біло-
русі; медичну освіту здобув на лікувальному факультеті 
Вінницького медичного інституту (1955–1961); після за-
кінчення аспірантури на кафедрі фізіолоґії у 1966 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Влияние раздражения 
механорецепторов легких на электрическую активность 
коры головного мозга», а у 1971 р. – докторську дисер-
тацію «Функциональная организация и связи орбитоф-
ронтальной коры. (Электрофизиологическое исследо-
вание)»; від 1966 до 1970 р. – асистент, з 1970 р. – доцент 
кафедри фізіолоґії Вінницького медичного інституту; у 
1970 р. обрано на посаду завідувача кафедри фізіології 
Кемеровського, а в 1972 р. – Донецького медичного ін-
ституту; від 1975 до 1985 р. – проректор з наукової робо-
ти, а з 1985 до 2010 р. – ректор Донецького медичного 
інституту (тепер – Донецький національний медичний 
університет імені М. Горького); професор (1973); акаде-
мік НАМН Украї ни (2000); Герой України (2008); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профі-
лактичної медицини; член Нью-Йоркської АН (1993); 
академік АН Вищої школи України (1995); головний ре-
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дактор журналів «Архів клінічної та експериментальної 
медицини», «Нейронауки: теоретичні та клінічні аспек-
ти», «Український журнал телемедицини та медичної те-
лематики», «Університетська клініка»; член редакційних 
колегій низки наукових медичних журналів; член Між-
народного комітету з вивчення мозку; віце-президент 
Українського фізіолоґічного товариства; заслужений 
діяч науки і тех ніки УРСР (1991); лауреат премії імені 
О.О. Богомольця НАН України (1982), премії НАН і 
АМН України імені В.П. Комісаренка (1999); автор по-
над 1000 наукових публікацій, зокрема 41 моноґрафії, 11 
підручників та навчальних посібників, 25 винаходів, 24 
санітарних правил, методичних вказівок і рекомендацій; 
основні напрямки наукової діяльності –фундаментальні 
проблеми теоретичної і клінічної нейро фізіолоґії, інте-
роцепції, фізіолоґії дихання; застосування динамічного 
поверхневого натягу в діаґностиці та контролю лікуван-
ня широкого спектру захворювань терапевтичного та 
хірургічного профілю; вперше сформулював ряд прин-
ципів і закономірностей кортико-лімбічних взаємо-
дій як нейрофізіолоґічної основи адап тивної поведін-
ки людини; разом з П.М. Сєрковим розро бив сучасну 
концепцію релейної функції таламуса; основні наукові 
праці: «Нейрофізіологія таламуса» (1980); «Механізми 
інтегративної діяльності мозку» (1981); «Інтегративні 
механізми таламуса» (1983); «Деякі проблеми сучас-
ної фізіології» (1992); «Система безперервної медичної 
освіти» (1994); «Surfase Tensiometry in Medicine» (2000); 
науковий консультант та керівник 11 докторських і 30 
кандидатських дисертацій

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 219 – 220.

КАЛАйДОВИч Федір Дмитрович (1742–1820) – лі-
кар; народився в Києві в родині міщанина; навчався в 
Черні гівському колегіумі, Петербурзькому генераль-
ному сухопутному госпіталі (з 1773 р.); у 1774–1777 рр. 
– військовий лікар в Орловському намісництві, Єльці, 
Москві, Володимирі; у 1779 р. отримав звання штаб-
лікаря; з 1812 р. – ад’юнкт-професор гіґієни Казансько-
го університету; лекції Ф.Д. Калайдовича вийшли в Ка-
зані окремим виданням; з 1815 р. працював у Москві.

Література:
Гран М. Первый гигиенист Казанского ун-та Федор Ка-1. 
лайдович // Казанский медицинский журнал. – 1930. – № 
5–6. – С. 453 – 482.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 61.

КАЛЕНИчЕНКО Іван йосипович (1805–29.01.1876) 
– натураліст, медик; народився в Сумах у селянській 
сім’ї; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Харківського університету (1829); з 1833 р. працював 

лікарем, з 1836 до 1864 – професор Харків ського універ-
ситету; завідував зоолоґічним та мінералоґічним кабі-
нетами університету; викладав геоґнозію, мінералоґію, 
палеонтолоґію; вивчав загальну фізіолоґію, патолоґію, 
порівняльну анатомію, українські народні способи лі-
кування, розумові здібності людей у зв’язку з віком та 
ін.; досліджував печінку, жовч; у 1829 та 1847 рр. брав 
активну участь у боротьбі з холерою; проводив палеон-
толоґічні дослідження, зокрема розкопки в с. Кулішівці 
Сумської обл., де у 1841 р. поставив пам’ят ник мамонту; 
вивчав геолоґічну будову території України, причини 
землетрусів, рослинний і тваринний світ Африки, Аме-
рики, сорти пшениць Європи; опублікував близько 40 
наукових праць, у тому числі «Листи з України».

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 83 – 84.

КАЛИНИчЕНКО терентій Якович (11.11.1904–
10.10.1961) – акушер-ґінеколоґ, організатор охорони 
здоров’я; народився в м. Зеньків (нині – Полтавської 
області); медичну освіту здобув у Харківському медич-
ному інституті (1934); з 1936 р. – директор Харківського 
фармацевтичного інституту; від 1938 р. – заступник нар-
кома охорони здоров’я УРСР та асистент акушерсько-
гінеколоґічної клініки 2-го Київського медичного ін-
ституту; під час війни – уповноважений Військової ради 
фронту з обслуговування цивільного населення фрон-
тової та прифронтової смуги; з 1944 р. – перший заступ-
ник наркома охорони здоров’я УРСР; від 1945 до 1953 р. 
– директор і одночасно доцент кафедри акушерства та 
гінекології Київського медичного інституту; від 1953 
до 1961 р. – завідувач кафедри акушерства-гінеколоґії 
№ 2 Київського медичного інституту; кандидат медич-
них наук (1941); був членом правління Республікан-
ського товариства акушерів-ґінекологів; автор понад 
70 наукових публікацій; основні напрямки наукової ді-
яльності – питання діаґностики та лікування безпліддя 
в жінок, проблеми недоношення плода, застосування 
гормонів в акушерстві та ґінеколоґії; запропонував за-
стосовувати при продуванні труб і метросальпінґоґрафії 
антибіотики.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 46–47.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 66.
Терентий Яковлевич Калиниченко (1904–1961) // Ка-3. 
линиченко Т.Я. Вопросы акушерства и гинекологии: 
Избранные труды. – К.: Здоров’я, 1964. – С. 3–5.
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КАЛИНСьКИй-гЕЛИтА йосип Федорович (1792–
1858) – народився в с. Соловіївка (тепер Брусилівський ра-
йон Житомирської обл.) у родині дяка; навчався в Києво-
Могилянській академії та з 1813 до 1817 р. у Петербурзькій 
медико-хірурґічній академії (МХА), яку закін чив із Золотою 
медаллю; з 1818 р. удосконалювався в університетах Един-
бурга, Лондона, Геттінгена, Берліна, Відня; у 1822 р. за-
хистив докторську дисертацію «Tractatus de nova formandae 
pupillae methodo» («Трактат про новий метод дослідження 
зіниці»); з 1822 р. – ад’юнкт-професор окулістики при 
очній клініці Петербурзької МХА; з 1823 р. – зав. кафедрою 
очних хвороб, згодом – кафедрою терапії; у 1823 р. отри-
мав звання штаб-лікаря; з 1829 р. викладав фармаколоґію і 
рецептуру у Петербурзькій МХА, а з 1833 р. призначений на 
кафедру терапії і спеціальної патолоґії; у 1839 р. присвоєно 
ступінь доктора медицини і хірурґії (honoris causa); з 1842 
до 1856 р. – лікар Поштової лікарні в Петербурзі; Й.Ф. 
Калинський-Гелита – автор праць із питань терапії і фарма-
колоґії, зокрема оригінального підручника «Рецептура, або 
настановлення, як правильно виписувати рецепти» (1833); 
запропонував свій власний метод утворення штучної зіни-
ці; один із засновників Товариства російських лікарів; ре-
дактор «Военно-медицинского журнала» (1832–1836).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 61 – 62.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 86.

КАЛЮжНИй Денис Миколайович (03.10.1900–
24.06.1976) – гіґієніст; народився на хуторі Калюжно-
му Лебединського повіту Харківської губернії; медич-
ну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1926); у 1926–1932 рр. працював на посаді санітарного 
лікаря Харківської міської санітарно-епідеміолоґічної 
станції; з 1932 р. працював в Українському НДІ ко-
мунальної гіґієни під керівництвом О.М. Марзєєва; у 
1940 р. захищає кандидатську дисертацію «Санитар-
ное изучение атмосферного воздуха населенных мест 
Украины и меры борьбы с его загрязнением»; під час 
війни був начальником санітарно-епідемічної лабора-
торії 1-го Українського фронту; від 1946 р. – заступник 
директора, а з 1956 до 1971 р. – директор НДІ загальної 
та комунальної гіґієни імені О.М. Марзєєва; одночасно 
завідував кафедрами гігієни Київського інституту удо-
сконалення лікарів (1946–1956 і 1965–1970) та Київсько-
го медичного інституту (1956–1960); у 1954 р. захистив 
докторську дисертацію «Гигиеническая оценка загряз-
нения атмосферного воздуха выбросами предприятий 
черной металлургии и мероприятия по его оздоровле-
нию»; професор (1957); член-кор. АМН СРСР (1961); 
голова правління Українського наукового товариства 
гіґієністів (з 1959 р.); почесний член Чехословацького 
науково-медичного товариства імені Я. Пуркіньє; за-
служений діяч науки УРСР (1964); автор понад 250 на-

укових публікацій, зокрема 24 моноґрафій; основні на-
прямки наукової діяльності – вивчення питань гіґієни 
атмосферного повітря, планування населених місць, 
військова гіґієна, історія гіґієни і санітарії; науковий 
консультант та керівник 16 докторських і 22 канди-
датських дисертацій; Д.М. Калюжний є одним з осно-
воположників гіґієни атмосферного повітря в Україні; 
показав механізм дії на організм окремих забрудню-
вачів повітря, закономірності їх розповсюдження від 
промислових підприємств; основні праці: «Основные 
вопросы гигиены села» (1961); «Санитарная охрана 
атмосферного воздуха от выбросов предприятий чер-
ной металлургии» (1961); «Вопросы коммунальной и 
школьной гигиены» (1962); «Гигиена и благоустройство 
сельских населенных мест» (1964); «Пути и основные 
итоги развития гигиены атмосферного воздуха» (1967).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 498 – 499.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 10. – С. 58 – 59.
Денис Николаевич Калюжный (к 60-летию со дня рожде-3. 
ния) // Врачебное дело. – 1960. – № 10. – С. 141.
К 75-летию со дня рождения проф. Д.Н. Калюжного // Ги-4. 
гиена и санитария. – 1976. – № 1. – С. 114–115.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 47–48.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 67.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 101.

КАЛьчЕНКО Іван Іванович (21.09.1904–08.12.1975) – хі-
рурґ; народився в м. Єйську (тепер – Краснодарський край 
Російської Федерації) у сім’ї робітника; закінчив медичний 
факультет університету в Ростові-на-Дону (1929); у 1933–
1939 рр. працював в Архангельському медичному інституті; 
у 1939–1944 рр. – завідувач кафедри Іжевського медичного 
інституту; з 1944 р. – професор Київського інституту удо-
сконалення лікарів (1944–1957 рр. – директор); у 1943 р. за-
хистив докторську дисертацію «Травматичні пошкодження 
нервових стовбурів, пластика їх на тубаж»; професор (1944); 
з 1955 р. – відповідальний редактор журналу «Новый хи-
рургический архив»; заслужений діяч науки УРСР (1951); 
заслужений діяч науки Удмуртської АРСР (1942); автор 130 
наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій; наукові праці 
присвячені питанням онколоґії, пластики твердої мозкової 
оболонки, травматичним ушко джен ням периферійного від-
ділу нервової системи, хірурґічному лікуванню захворювань 
травної системи тощо; науковий консультант та керівник 30 
докторських і кандидатських дисертацій.
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Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 106.

КАМЕНЕЦьКИй йосип Кирилович (04.04.1750 – 
14.06.1823) – народився в містечку Семенівці на Черні-
гівщині; освіту здобув у Чернігівському колегіумі та в 
школі при Петербурзькому генеральному госпіталі; пра-
цював військовим лікарем; з 1798 р. – інспектор Петер-
бурзької лікарської управи, з 1799 р. – член медичної ко-
легії; доктор медицини (1814); лейб-медик (1816); автор 
ряду праць, серед яких – підручник з медицини, що ви-
тримав 13 видань (1803–1864); за словами М.Я. Мудро-
ва, Й.К. Каменецький – «патріарх лікарів російських»; 
основні праці: «Краткое наставленіе о леченіи болез-
ней простыми средствами» (1803); «Наставленіе какимъ 
образомъ поступать съ больными, где нетъ лекарей, какъ 
ихъ содержать, какую пищу имъ давать и пр.» (1813); «Об 
употребленіи чистаго древеснаго угля» (1816).

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 62.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 151.
Лушников А.Г. Иосиф Кирилович Каменецкий (1750 – 3. 
1823) // Фельдшер и акушерка. – 1951. – № 4. – С. 49 – 
54.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 63. 
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 5. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 113.

КАМЕНСьКИй Іван Петрович (1771–18.08.1819) – 
лікар; народився в с. Надежді на Полтавщині в сім’ї вах-
містра; закінчив Катеринославську духовну семінарію; у 
1793–1798 рр. вивчав медицину в Москві; з 1799 р. – про-
зектор Московської медико-хірурґічної академії, у 1802 р. 
захистив докторську дисертацію «Про стискування сер-
ця»; з 1806 р. – професор анатомії і фізіолоґії в Казан-
ському університеті; у 1810–1819 рр. очолював кафедру 
акушерства Харківського університету; автор праць про 
виразкову хворобу шлунка, про фізичне виховання та хар-
чування дітей; основні праці: «Краткое начертаніе наблю-
денія о вредности молочной, и о пользе хлебной, мясной 
и другихъ пищей для детей» (1805); «Латинскій-русскій 
словарь: Въ 2-х ч.» (1816 – 1817); «Наблюдение о пене-
трирующей язве желудка (Рукопись) / соавт. И. Книгин» 
(1797); «О физическомъ воспитаніи детей: (Речь въ Харьк. 
Ун-те 17 янв. 1812 г.) (1812).

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 63.

Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 64.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 114.

КАМІНСьКИй В’ячеслав Володимирович (нар. 
14.03.1963 р.) – завідувач кафедри акушерства, ґінеколоґії 
та репродуктолоґії Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика (з 2005 р.); директор 
Київського міського центру репродуктивної та перина-
тальної медицини; доктор медичних наук (1999); профе-
сор (2003); член-кор. НАМН України (2010); член Науко-
вої ради НАМН України з клінічної медицини; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України з акушерства та 
ґінеколоґії; член президії асоціації акушерів-ґінеколоґів 
України; координатор проекту «Попередження перина-
тальної трансмісії ВІЛ»; член редакційних колегій жур-
налів «Репродуктивне здоров’я жінки», «Педіатрія, аку-
шерство та гінекологія», «Здоров’я жінки»; заслужений 
лікар України (2009); автор понад 150 наукових публіка-
цій, зокрема 7 моноґрафій, 15 методичних рекомендацій; 
основні напрямки науково-практичної діяльності – ви-
вчення головних механізмів формування рецидивуючої 
та хронічної акушерської і ґінеколоґічної патолоґії та її 
ускладнень для немовлят; питання антенатальної охо-
рони плода, ранньої діаґностики, профілактики та ліку-
вання захворювань вагітних, новонароджених та жінок 
різного віку; впровадження новітніх досягнень у медичну 
практику; розробка клінічних протоколів та рекоменда-
цій; вивчені особливості перебігу вагітності і пологів у 
жінок, що перервали першу вагітність штучним абортом; 
встановлені механізми розвитку пізніх гестозів та запро-
поновані методи їх лікування; науковий консультант та 
керівник 2 докторських і 9 кандидатських дисертацій.

КАНтОРОВИч Соломон Ілліч (1892–1937) – органі-
затор охорони здоров’я; медичну освіту здобув на ме-
дичному факультеті Ростовського-на-Дону університету 
(1917); у 1919–1920 рр. очолював санітарну службу 12-ї ар-
мії та Київського військового округу; з 1920 до 1925 р. – зав. 
Харківського губернського відділу охорони здоров’я і член 
колегії Наркомату охорони здоров’я УРСР; у 1926–1929 рр. 
– заступник наркома охорони здоров’я УРСР, а потім за-
ступник голови Харків ського окрвиконкому; з 1929 до 
1937 р. – народний комісар охорони здоров’я УРСР; у 1937 р. 
був призначений заступником народного комісара охо-
рони здоров’я СРСР; багато зробив для покращання ме-
дичного обслуговування в Україні, значну увагу приділяв 
організації протиепідемічної служби та охорони здоров’я 
робітників Донбасу; у 1937 р. заарештований у Москві ор-
ганами НКВС по справі керівних працівників Наркомату 
охорони здоров’я СРСР; помер у Київській тюрмі.

Література: 
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 506.
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КАРАВАЄВ Володимир Опанасович (08.07.1811– 
20.02.1892) – хірурґ та офтальмолоґ; народився у В’ятці 
в сім’ї купця; закінчив медичний факультет Казанського 
університету (1831); працював у військово-сухопутному 
госпіталі в Петербурзі, потім позаштатним асистентом у 
Маріїнській лікарні для бідних, де консультували про-
фесори Х.Х. Саломон та І.В. Буяльський; від липня 1834 р. 
удосконалюється з хірурґії в Німеччині, де знайомить-
ся з М.І. Пироговим; коли у 1836 р. М.І. Пирогова було 
обрано на кафедру хірурґії Дерптського університету, 
він запропонував В.О. Караваєву місце у своїй клініці; 
з 1841 р. – професор Київського університету (органі-
затор та перший декан медичного факультету); наукові 
праці В.О. Караваєва присвячені вивченню травматич-
ного флебіту, розробці техніки ампутацій, методів рино-
пластики, хірурґічного лікування косоокості та катарак-
ти тощо; В.О. Караваєв у 1839 р. першим у світі виконав 
операцію при проколі навколосерцевої сумки, роз-
робив техніку проведення такої операції при випітних 
перикардитах; одним з перших в Україні почав робити 
операції видалення яєчників, опрацював та застосував 
метод видалення катаракти, оперативне втручання при 
«заячій губі»; запропонував застосування при операціях 
ефірного наркозу та антисептиків; 18 лютого 1847 р. у 
клініці Київського університету була проведена друга в 
Російській імперії операція з використанням ефірного 
наркозу (першу в Петербурзі лише на 4 дні раніше вико-
нав М.І. Пирогов); протягом свого життя надав медичну 
допомогу більш як 10 000 хворих, виконав 16 000 опе-
рацій при загальній післяопераційній смертності 6,1%, 
що було великим досягненням на ті часи; для багатьох 
поколінь хірурґів відомі «Лекції з оперативної хірургії 
проф. В.О. Караваєва», посібник «Оперативна хірургія» 
(1885), «Атлас з оперативної хірургії» (1886); міська Дума 
Києва обрала В.О.Караваєва почесним громадянином 
міста і назвала його ім’ям вулицю.
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КАРАВАНОВ георгій григорович (1899–1982) – на-

родився в родині земського фельдшера; медичну освіту 
здобув у 1924 р. у Харківському медичному інституті; 
працював завідувачем районної амбулаторії, потім голо-
вним лікарем та хірурґом районної лікарні в Харківській 
обл.; з 1930 р. – ординатор клініки факультетської хірур-
ґії Харківського медичного інституту; у 1935 р. захистив 
кандидатську дисертацію, а у 1939 р. – докторську дис-
ертацію «Матеріали до вільної пересадки кісткового 
мозку», яка була першою в СРСР і на багато років випе-
редила проблему, що стала особливо актуальною в наш 
час; у роки війни – начальник відділення, згодом про-
відний хірурґ у Харкові, хірурґ у м. Шпола, консультант 
військових шпиталів Чернігівської обл.; від 1944 до 1973 р. 
– завідувач кафедри факультетської хірурґії лікувального 
факультету Львівського медичного інституту; одночасно 
виконував обов’язки головного хірурґа евакогоспіталів 
Львівської обл., заступника директора з наукової час-
тини Львівського НДІ переливання крові (до 1948 р.), 
а з 1955 до 1961 р. – деканом факультету спеціалізації 
та удосконалення лікарів Львівського медичного інсти-
туту; заслужений діяч науки УРСР (1969); наукові праці 
присвячені проблемам хірурґії стравоходу, судинної та 
ендокринної хірурґії, відновлювальної хірурґії травного 
тракту, хірурґічного лікування цирозу печінки, гомо-
трансплантації кісткового мозку; Г.Г.Караванов уперше 
в Західній Україні започаткував такі важливі розділи 
клінічної медицини, як хірурґія серця і судин, зокрема 
перикардитів, клапанних стенозів, тромбофлебітів і їх 
наслідків, хірурґічне лікування лімфедеми та слоновості 
кінцівок, хірурґія печінки, жовчних протоків, підшлун-
кової залози, портальної гіпертензії, езофаґопластика, 
нові модифікації резекції шлунка, ваґотомії, органоз-
берігаючі операції при виразковій хворобі, патоґенез і 
лікування демпінг-синдрому, реконструктивні операції 
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при пострезекційному і постхолецистектомічному син-
дромах, хірурґічне лікування захворювань щитоподібної 
і прищитоподібної залоз, хірурґія надниркових залоз, 
вірилізуючих синдромів, безпліддя яйникового генезу, 
інсуліном, застосування кортикостероїдів у хірурґічній 
клініці, проблеми герніолоґії, колопроктолоґії, уролоґії, 
нейрохірурґії, хірурґії легень і середостіння, ґеронто-
лоґічна хірурґія, хірурґія ускладнень діабету, актуальні 
проблеми анестезіолоґії та реанімації; основні моноґра-
фії Г.Г. Караванова – «Материалы к свободной пересад-
ке костного мозга» (1940); «Хирургия желчного пузыря 
и желчевыводящих путей» (1966); «Слоновость конеч-
ностей» (1967); «Слоновость» (1972); «Индивидуально-
психологические особенности личности врача-хирурга» 
(1974); «Хирургическая деонтолоґия» (1974). 

Література:
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КАРАВАНОВ Леонід Кирилович (12.03.1925 – 9.06.2002) 
– народився в м. Харкові; середню медичну освіту здобув 
у 1943–1944 р. в Харківському військово-медичному учи-
лищі; з 1944 до 1945 р. – фельдшер у діючій армії; вищу 
медичну освіту здобув у Львівському медичному інсти-
туті; 1950–1951 рр. – завідувач лікувальним профспіл-
ковим сектором міського відділу охорони здоров’я у м. 
Луцьку; у 1951–1952 рр. виконував обов’язки завідувача 
міського відділу охорони здоров’я м. Луцька; у 1953–1959 
рр. очолював медичну службу КДБ у Волинській обл., а 
у 1959–1960 рр. – у Львівській обл.; з 1960 р. до 1983 р. 
очолював медичну службу КДБ УРСР; генерал-майор 
медичної служби (1983); заслужений лікар України; зро-
бив значний внесок у розвиток матеріальної бази медич-
ної служби та удосконалення лікувально-діаґностичного 
процесу; за його активної участі були відновлені або ство-
рені Військово-медичні служби у всіх областях України.

 КАРАчЕНЦЕВ Юрій Іванович (нар. 17.08.1957 р.) 
– народився в Харкові; медичну освіту здобув на ліку-
вальному факультеті Харківського медичного інститу-
ту (1974–1980); у 1980–1981 рр. – старший лаборант з 
вищою освітою, у 1981 р. – лікар-хірург, з 1981 до 1987 
р. – молодший науковий працівник, від 1987 – 1991 – 
старший науковий працівник хірурґічного відділення 
Харківського НДІ ендокринолоґії та хімії гормонів; у 
1991–1999 р. – завідувач хірургічного відділення Україн-
ського НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань; 
від 1999 р. – директор Інституту проблем ендокринної 
патолоґії імені В.Я. Данилевського; завідувач кафедри 

ендокринолоґії та дитячої ендокринолоґії Харківської ме-
дичної академії післядипломної освіти; у 1986 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування реци-
дивного зобу», а у 2002 р. – докторську дисертацію «Кріо-
хірургічне лікування аутоімунного тиреоїдиту»; професор 
(2003); член Наукової ради НАМН України з теоретичної 
та профілактичної медицини; голова Товариства ендо-
кринолоґів Харківського науково-медичного товариства; 
віце-президент асоціації ендокринолоґів України; член 
Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (з 
1999 р.); член Європейської асоціації нейроендокриноло-
ґів (з 2002 р.); член Координаційної ради державної про-
грами «Цукровий діабет»; член Європейської тиреоїдної 
асоціації (від 2000 р.); голова спеціалізованої вченої ради з 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня докто-
ра (кандидата) наук за спеціальністю «Ендокринологія»; 
головний редактор журналу «Проблеми ендокринної па-
тології»; заслужений діяч науки і техніки України (2003).

КАРЕйшА Петро Степанович (1796–1830) – освіту 
здобув у Чернігівській семінарії; з 1811 до 1816 р. навчав-
ся в Петербурзькій медико-хірурґічній академії (МХА), 
яку закінчив у званні лікаря; з 1816 р. – ординатор вій-
ськово-сухопутного госпіталю, залишаючись (з 1814 р.) 
помічником прозектора кафедри анатомії МХА; з 1820 р. 
– ад’юнкт і одночасно прозектор кафедри анатомії Казан-
ського університету; з 1824 р – екстраординарний профе-
сор; П.С. Карейша реорганізував роботу кафедри анатомії, 
впроваджував у медичну практику та в навчання студентів 
кращі здобутки медицини того часу.
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КАРНАУХ Микола гаврилович (нар. 01.01.1938 р.) – 
народився в с. Січовик Дніпропетровської області; ме-
дичну освіту здобув у Дніпропетровському медичному 
інституті (1961); від 1961 р. працює в Криворізькому НДІ 
гіґієни праці та профзахворювань (нині – Український 
НДІ промислової медицини); з 1974 р. – керівник від-
ділу, з 1979 р. – заступник директора, а від 1989 р. – ди-
ректор інституту; у 1990–1996 рр. – очолював засновану 
ним кафедру гіґієни праці факультету удосконалення 
лікарів Дніпропетровської медичної академії; доктор 
медичних наук (1983); професор (1989); академік Акаде-
мії гірничих наук; наукові праці присвячені гіґієні праці, 
медичній еколоґії, охороні здоров’я робітників вироб-
ництв металургійної та гірничорудної промисловості; 
проблемі високого рівня онколоґічної захворюваності 
серед гірників.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 175.1. 
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Київський літопис XXI. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2001. – 2. 
С. 181. 

КАРПИНСьКИй Никон Карпович (1745–10.02.1810) 
– народився в с. Денисівці Лубенського повіту Полтав-
ської губернії; навчався в Харківському колегіумі та в 
госпітальній школі при Петербурзькому генеральному 
сухопутному госпіталі (1773–1776); у 1774 р. надано 
звання підлікаря та призначено прозектором анатомії та 
репетитором учнів тієї ж школи; у 1779 р. отримав звання 
лікаря; у Страсбурзькому університеті захистив доктор-
ську дисертацію (1781), присвячену питанню видалення 
каменів сечового міхура; від 1781 до 1810 р. професор 
анатомії в Академії мистецтв; одночасно був лекційним 
лікарем з анатомії в Петербурзькому сухопутному гос-
піталі та з 1786 р. професор анатомії, фізіолоґії, хірурґії 
та фармаколоґії Петербурзького медико-хірурґічного 
училища; Н.К. Карпинський – один з найвизначніших 
анатомів і хірурґів ХVІІІ ст.; спільно з Я.Й. Саполови-
чем запропонував зразок нового хірурґічного набору 
для полкових лікарів (1785 р.), фантом для вивчення 
десмургії; вдосконалив методику викладання анатомії, 
зокрема запровадив обов’язковий розтин трупів; автор 
одного з перших у Росії оригінальних підручників з ана-
томії – «Анатомія, або трупорозтин»; у 1797 р. уклав Ро-
сійську фармакопею («Pharmacopoea Rossica») і у 1809 р. 
– перший у Росії медичний список (реєстр) лікарів.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 12. – С. 497 – 408.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская єнциклопедия, 1979. – Том 10. – С. 179.
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 3. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 64.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 65 – 67.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы 18-го века и их 5. 
воспитанники. – М., 1959. – 215 с.
Тикотин М.А. П.А Загорский и первая русская анатоми-6. 
ческая школа. – М., 1950. – 46 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 218.
Шавцов С.И. Никон Карпович Карпинский (К 150-летию 8. 
со дня рождения) // Врачебное дело. – 1961 – № 8. – С. 145.

КАРПОВ Володимир Порфирович (1870–1943) – гіс-
толоґ, історик медицини; медичну освіту здобув на ме-
дичному факультеті Московського університету (1893); 
після закінчення університету у 1893 р. керував холер-
ним бараком у Коломні; від 1893 до 1897 р. працював на 
кафедрі гістолоґії Московського університету та кафедрі 
зоолоґії Московського сільськогосподарського інсти-
туту; від 1906 до 1917 р. – прозектор, приват-доцент та 
професор (1914) Московського університету; був одним 
із організаторів та першим ректором (1918–1920) Єкате-

ринославського університету (зараз Дніпропетровський 
університет); від 1920 до 1925 р. – завідувач кафедри 
гістолоґії Єкатеринославського медичного інституту 
(зараз Дніпропетровський медичний університет); від 
1925 до 1931 р. – завідувач кафедри гістолоґії 2-го Мос-
ковського університету; з 1932 до 1943 р. працював у 
Великій медичній енциклопедії та видавництві «Совет-
ская энциклопедия»; наукові праці присвячені різним 
питанням гістолоґії та історії медицини; В.П. Карпов 
опублікував першу вітчизняну працю з історії розвитку 
мікроскопічних досліджень (1904).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1988. – Том 29. – С. 427.

КАРтАМИшЕВ Анатолій Іоасафович (1897–1973) – 
дермато-венеролоґ; медичну освіту здобув у Військово-
медичній академії (1919); у 1929 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Матеріали до вивчення обміну 
хлористого натрію та води при пухирчатці»; професор 
(1933); від 1945 до 1953 р. – завідувач кафедри шкір-
них та венеричних захворювань Київського медичного 
інституту; заслужений діяч науки Узбецької РСР; на-
укові праці присвячені питанням сугестивної терапії 
дерматозів, пухирчастих дерматозів та арґентафільних 
волокон; основні праці А.І. Картамишева: «Хроничес-
кая пузырчатка: Клинико-лабораторный очерк» (1949); 
«Кожные и венерические болезни: Учебник» (1953, 
1964); «Ретикулезы и саркоидозы кожи» (1969).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 48–49.
Памяти профессора А.И. Картамышева // Вестник дерма-2. 
тологии и венерологии. – 1974. – № 2. – С. 93.

КАРХУт Василь (1905–9.10.1980) – народився в с. 
Марківці на Станіславщині у родині священика; медич-
ну освіту почав в Українському (таємному) університеті, 
а завершив у Львівському університеті (1932); працював 
лікарем у Львові та Кременці на Волині; активний член 
Пласту; написав і видав книгу «Перша, друга і третя про-
ба пластуна»; став одним із організаторів таємної реміс-
ничої пластунської організації; написав повість «Вістря 
в темряві», яка була конфіскована польською владою; з 
1934 до 1936 р. був ув’язнений у концтаборі «Березі Кар-
тузькій»; від 1936 до 1939 р. – лікар; з 1939 р. – лікар у 
таборі для втікачів з СРСР у Перемишлі, залізничний 
лікар та помічник повітового лікаря; з осені 1940 р. меш-
кав у Кракові; тут написав відоме оповідання для молоді 
«Цупке життя» та повість «Полум’яний вихор», яка була 
конфіскована владою; у 1942 р. випустив збірку для дітей 
«Пшеничні нетри»; з 1942 р. – ординатор внутрішніх не-
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дуг в Українському шпиталі імені Митрополита Андрея 
Шептицького; у цей період редагував журнал для моло-
ді «Дорога» та пластовий журнал «Вогні»; у 1945 р. за-
арештований; провів у таборах Сибіру та Казахстану 18 
років; з 1963 р. – лікар у селі біля Снятина; відомі його 
праці з фітотерапії «Ліки довкола нас», яка вийшла трьо-
ма виданнями, та «Лікування зелами та рецептами».

Література:
Попович В. Василь Кархут і Юрій Липа // Лікарський 1. 
збірник. – Львів–Чикаґо, 2001. – Том. ІХ. – С. 43 – 45.
Пундій П. Василь Кархут – друг і соратник Юрія Липи // 2. 
Лікарський збірник. – Львів–Чикаґо, 2001. – Том ІХ. – 
С.41 – 42.
Пундій П. Кархут Василь // Українські лікарі. – Львів–3. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 92 – 93.

КАСьЯН Микола Андрійович (10.04.1937–28.10.2009) 
– народився в с. Бережнівка Полтавської області; ме-
дичну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1960); у 1960–1961 рр. працював заступником головно-
го лікаря Товстенської районної лікарні Тернопільської 
області; від 1964 до 1968 р. – головний лікар Верхньо-
дніпровської районної санепідстанції Дніпропетров-
ської області; від 1971 р. – лікар психоневролоґічного 
будинку-інтернату Кобеляцького району Полтавської 
області; народний лікар СРСР (1990); народний депутат 
СРСР (1989–1991); академік Української академії наук 
(1995); лікарська діяльність переважно спрямована на 
лікування остеохондрозу хребта; автор методу лікування 
дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта (ме-
тод Касьяна, 1987); найважливіші праці М.А. Касьяна: 
«Мануальна терапія при остеохондрозі хребта» (1985); 
«Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» (у спі-
вавторстві, 1995).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 177.1. 

КАшИНСьКИй Іван григорович (1722–1846) – наро-
дився у Васильківському повіті Київської губернії в роди-
ні священика; навчався в Києво-Могилянській академії 
(1783–1793), медико-хірурґічному училищі при Петер-
бурзькому сухопутному госпіталі (1793–1797); з 1797 р. – 
палатний ординатор цього ж госпіталю; у 1798 р. отримав 
звання лікаря; з 1799 р. – лікар училища земельного бу-
дівництва; з 1803 р. – військовий лікар; 1816 р. удостоє-
ний ступеня доктора медицини і хірурґії (honoris causa); з 
1824 до 1831 р. – інспектор Тамбовської лікарської упра-
ви; І.Г. Кашинський є автором ґрунтовної праці «Коротка 
медико-хірурґічна «матерія медика», або наука про ліки», 
в якій наведена класифікація, опис фізико-хімічних влас-
тивостей та способи застосування більше 400 лікарських 
засобів; довів можливість лікування сечокам’яної хво-
роби мінеральними водами; переклав на російську мову 
працю Пленка «Вибрані предмети, що належать до судо-

вої медицини»; І.Г. Кашинський був першою людиною в 
Росії, яка піднялася в повітря на повітряній кулі.

Література:
Ежерец Е.А. Первый русский врач-воздухоплаватель – 1. 
Иван Григорьевич Кашинский // Авиационная и косми-
ческая медицина. – М., 1969. – Том 1. – С. 220 – 225.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 67 – 68.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 3. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954 
гг.) – М., 1956. – 938 с.

КВІтНИЦьКИй-РИжОВ Юрій Миколайович 
(10.10.1921–15.07.1993) – народився в Києві в родині юрис-
та; його батько у 1937 р. був репресований (розстріляний у 
1938 р.); медичну освіту отримав у Київському медичному 
інституті (1945); у 1945–1953 рр. працював на кафедрі гісто-
лоґії та ембріолоґії Київського медичного інституту, де здо-
був досвід наукової та викладацької роботи; кандидатська 
дисертація була присвячена вивченню раннього онтоґенезу 
людини, зокрема вад розвитку нервової системи; з 1953 до 
1963 р. – старший науковий співробітник лабораторії пато-
морфолоґії Київського НДІ нейрохірурґії; у 1963 р. захистив 
докторську дисертацію «Морфологическая характеристика 
отека и набухания головного мозга»; від 1964 до 1992 р. пра-
цював у щойно створеному НДІ фармаколоґії і токсиколоґії, 
де спочатку очолював лабораторію нейроморфолоґії, а зго-
дом – об’єднану лабораторію морфолоґії; з 1992 р. зайняв 
посаду заступника директора з наукової роботи Централь-
ного музею медицини України, залишаючись науковим 
консультантом лабораторії морфолоґії НДІ фармаколоґії 
та токсиколоґії; у 1958–1964 рр. очолював за сумісництвом 
науково-галузеву редакцію біології та медицини Україн-
ської радянської енциклопедії; «Українська радянська ен-
циклопедія» (перше видання, головний редактор М. Бажан) 
стала взірцем для енциклопедичних подібних видань, отри-
мала визнання громадськості і не втратила свого значення 
до нашого часу; наукові дослідження Ю.М. Квітницького-
Рижова були присвячені вивченню морфолоґічних змін при 
набряку та набуханні головного мозку, структурних реакцій 
нейроґлії та нейронів під впливом різних хімічних чинни-
ків, проблем морфолоґічної диференційної діаґностики 
токсичних та гіпоксичних енцефалопатій; автор понад 200 
наукових публікацій, із них 2-х монографій; частина науко-
вого доробку залишилась маловідомою, оскільки більшість 
наукових досліджень в НДІ фармаколоґії та токсиколоґії 
виконувалась під грифом «секретно»; значна частина на-
укових пошуків присвячена історії медицини, науки, релігії 
та культури; його перу належать 2 монографії та серія ста-
тей, присвячених різноманітним історико-науковим про-
блемам, а також творчості ряду видатних вчених-медиків; 
відома його робота «Некрополи Киева».

КВЯтКОВСьКИй григорій Іванович (08.08.1858– 
10.12.1932) – народився в м. Бровари Чернігівської гу-
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бернії; у 1877 р. закінчив 2-гу Київську гімназію; медич-
ну освіту здобув на Медичному факультеті Університету 
св. Володимира (1877–1882); у 1886 р. в Хавківському 
університеті витримав іспит на «лекаря и уездного вра-
ча»; від 1888 до 1891 р. – земський лікар в Остерському 
повіті Чернігівської губернії; з 1891 р. відряджений до 
медичного департаменту понадштатним медичним чи-
новником; у 1891–1892 рр. витримав екзамен на доктора 
медицини; у 1893 р. був відряджений медичним департа-
ментом на Кавказ для організації протихолерних заходів, 
у 1895 р. – у Волинську губернію для боротьби з холерою; у 
1896 р. захистив докторську дисертацію «Заживление ран 
черепных костей (экспериментальное исследование)», 
яка була виконана в лабораторії Н.П. Івановського (С.-Пе-
тербург); з вересня 1899 р. до 1932 р. – прозектор Київ-
ської міської лікарні Цесаревича Олександра (пізніше 
 – лікарня імені Жовтневої революції); скромний, чесний 
та невтомний працівник, він заклав міцні основи поваги 
та інтересу до прозекторської справи; Г.І. Квятковський 
мав високий авторитет у лікарні; свідченням цього є при-
значення його в 1914 р., на час відпустки директора Олек-
сандрівської лікарні тимчасово виконуючим обов’язки 
директора цієї лікарні; М.Ф. Мельников-Разведенков 
писав про Г.І. Квятковського: «...видатний знавець макро-
анатомії, який не встиг до кінця свого життя поділитися 
своїм багаторічним секційним досвідом з молодою зміною».

КВЯтКОВСьКИй Нестор герасимович (1759–1812) 
– лікар; народився в с. Суходолі Київської губернії в 
сім’ї священика; навчався в Київській академії та в шко-
лі при Московському генеральному госпіталі (з 1778 р.); 
у 1784 р. при Кенігсберзькому університеті захистив док-
торську дисертацію, в якій із позицій того часу розгля-
дав питання про роль нервової системи в процесі жит-
тєдіяльності (висунув поняття про «нервовий флюїд»); з 
1784 р. працював лікарем у Курську, а згодом – в Орлі.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 68 – 69.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954 
гг.). – М., 1956. – 38 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 282.

КЕППЕН Іван (Koeppen Johann) (р. н. невід.–1808) 
– народився в Бранденбурзі; медичну освіту здобув 
у Марбурзі; у 1786 р. призначений губернським ліка-
рем м. Харкова; у 1793 р. за «примечания о болезнях, 
которые в Харьковской губернии ему лечить случилось» 
отримав диплом доктора без іспитів; у 1789 р. у Марбур-
зі була надрукована праця Кеппена «Universa vulnerbus 
en ulceribus medendi ratio? Secundum praecepta medicinae 
atque chrurgiae» («Універсальний спосіб лікування ран і 
виразок відповідно до настанов медицини і хірурґії»).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 69.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–1954 
гг.). – М., 1956. – 938 с.

КЕФЕЛІ Ігор Євгенович (17.02.1920–26.08.1980) – 
анатом; медичну освіту отримав у Київському медич-
ному інституті (1944); у 1966 р. захистив докторську ди-
сертацію на тему «Анґіоархітектоніка спинного мозку 
людини»; професор (1967); від 1971 до 1978 р. – завіду-
вач кафедри анатомії Київського медичного інституту; 
з 1978 до 1980 р. – професор цієї ж кафедри; наукові 
праці присвячені вивченню васкуляризації центральної 
нервової системи.

Література:
Бобрик И.И., Архипович А.А. Памяти Игоря Евгеньевича 1. 
Кефели // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 
1981. – № 4. – С. 125–126.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 49.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 68–69.

КИСЕЛьОВА Олександра Пилипівна (19.12.1918 
– 07.06.1995) – патолоґоанатом; народилася в с. Єні-
сейськ Алтайського краю; медичну освіту здобула в Бій-
ському медичному технікумі (1932–1935) та Томському 
медичному інституті (1935–1940); у 1940 р. вступила до 
аспірантури при кафедрі нормальної анатомії Томсько-
го медичного інституту; з квітня 1941 р. навчалась на хі-
рурґічних курсах; з вересня 1941 р. – військовий хірурґ 
у діючій армії, де пройшла шлях від асистента хірурґа до 
провідного хірурґа госпіталю; з 1945 р. – аспірант кафе-
дри патолоґічної анатомії Київського медичного інсти-
туту (КМІ), яку очолював Є.І. Чайка; у 1949 р. захистила 
кандидатську дисертацію; у 1955 р. – докторську ди-
сертацію «Реактивність внутрішньоорґанної нервової 
системи серця при гіпертонічній хворобі»; з 1960 р. – 
професор кафедри патолоґічної анатомії; удосконалю-
валася в Англії в проф. Пірса, де оволоділа гістохіміч-
ними методиками і дала поштовх до впрова дження їх в 
Україні; з 1971 до 1991 р. – зав. кафедрою патолоґічної 
анатомії; з 1991 до 1995 р. – професор тієї ж кафедри; 
О.П. Кисельова є організатором кафедри патолоґічної 
анатомії Медичного інституту Української асоціації 
народної медицини, яку очолювала з 1994 до 1995 р.; 
у 1955–1957 рр. – декан стоматолоґічного факультету 
КМІ; у 1960–1967 рр. – проректор з навчальної роботи 
КМІ; тривалий час очолювала Республікан ське товари-
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ство патолоґоанатомів; виконувала обов’яз ки головного 
патолоґоанатома МОЗ УРСР; наукові пра ці присвячені 
вивченню закономірностей структурних змін і патоґе-
незу патолоґічних процесів у різних орґанах і тканинах 
при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, 
нирок, шлунково-кишкового тракту.

Література:
До 80-річчя з дня народження професора Олександри Пи-1. 
липівни Кисельової (19.12.1918 – 08.06.1995). – Україн-
ський журнал патології. – 1999. – № 1. – С.85–86.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 49.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 69.
Учені вузів Української РСР.– К.: Вид-во КДУ, 1968. – 4. 
516 с.

КИСІЛь Олександр Андрійович (31.07.1859–02.03.1938) 
– педіатр; народився в Києві; закінчив медичний фа-
культет Київського університету (1883); у 1892–1911 рр. 
– викладач Московського університету; з 1910 р. – спів-
робітник (пізніше – професор) клініки дитячих хвороб 
Московських вищих жіночих курсів; у 1927–1938 рр. – на-
уковий керівник Інституту охорони здоров’я дітей; один з 
основоположників профілактичного напряму в педіатрії; 
опублікував понад 600 наукових праць, які присвячені ви-
вченню ревматизму, малярії, гострих дитячих інфекційних 
захворювань, інфекційної жовтяниці, туберкульозу дітей 
тощо; О.А. Кисіль зробив значний внесок у визначення 
суті, методів лікування та профілактики окремих захворю-
вань; так, при гострих інфекціях у дітей ним була виявлена 
яскрава картина початкового токсикозу; при туберкульозі 
і ревматизмі помічена хвилеподібність перебігу із зміною 
гострих і міжнападних періодів; були описані «абсолютні» 
симптоми і симптомокомплекси при тому чи іншому за-
хворюванні – «вузлики» при ревматизмі, збільшення лім-
фатичних вузлів, «камінці» при туберкульозі; О.А. Кисіль 
виділив особливу форму туберкульозу, що характеризуєть-
ся наявністю явищ загальної інтоксикації без виражених 
клінічних проявів, яку він назвав «хронічною туберкульоз-
ною інтоксикацією»; ним також були розроблені принци-
пи боротьби з туберкульозом.

Література:
Беляева Е.Д. Выдающийся деятель советской педиатрии 1. 
заслуженный деятель науки профессор А.А. Кисель // 
Вопросы охраны материнства и детства. – 1967. – Том 12. 
– № 3. – С. 68.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 12. – С. 816 – 817.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 

М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 10. – С. 323.
Казанцева М.Н. Памяти заслуженного деятеля науки 4. 
проф. А.А. Киселя (1859 – 1938) // Вопросы охраны мате-
ринства и детства. – 1963. – Том 8. – № 3. – С. 90.
Конюс Э.М. А.А. Кисель и его школа. – М., 1949.5. 
Многотомное руководство по педиатрии. Под ред. 6. 
Ю.Ф. Домбровской. – М., 1965. – том 10. – С. 668.
Похитонова М.П. А.А. Кисель, его значение в развитии 7. 
учения о детском туберкулезе // Проблемы туберкулеза. – 
1959. – № 8. – С. 97.
Студеникин М.Я. Ефимова А.А. и Таточенко В.К. Пути 8. 
развития педиатрии. – М., 1974.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 379.

КИСтЯКОВСьКИй Василь Федорович (1841–1902) 
– народився в Городищі Бахмацького (за іншими дани-
ми – Менського) району в родині священика; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Київського уні-
верситету (1867); у 1873 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему «Матеріали для фізіолоґії травлення та за-
своєння білкових речовин»; читав приват-доцентський 
курс патолоґічної хімії, що включав клініко-лабораторні 
методи дослідження; від 1886 до 1889 р. – завідувач ка-
федри медичної хімії Київського університету; наукові 
праці присвячені фізіолоґії травлення, дослідженню ґлі-
когену, що міститься в різних тканинах тварин.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 159.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 49.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 69.

КИшЕНСьКИй Дмитро Павлович (1858–1933) – па-
толоґоанатом; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Московського університету; 30 квітня 1894 р. в 
Московському університеті захистив докторську дисер-
тацію «Вплив розтину черева на туберкульоз очеревини 
(Експериментальне дослідження)»; у 1900–1901 рр. удо-
сконалювався в інститутах патолоґії Берліна, Лейпціга, 
Бреславля, Фрейбурга, Парижа, Відня; з 1902 р. – за-
відувач кафедри патолоґічної анатомії Новоросійського 
університету (Одеса); наукові праці переважно присвя-
чені патоморфолоґії натуральної віспи, черевного тифу, 
висипного тифу, холери, чуми.

Література:
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патолоґічної 1. 
анатомії в Україні. В кн.: Патологічна анатомія (загаль-
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нопатологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та П.І. 
Червяка. – К.: Генеза, 1997. – :1 – 62.

КНИгІН (булгаков) Іван Дмитрович (1773–1830) – 
народився в с. Сергіївське Орловської губернії в родині 
священика; навчався в Орловській і Севській семінаріях, 
в останній «по причине остроты ума и необыкновенной 
охоты к наукам» йому було присвоєно прізвище Кни-
гін; з 1792 р. навчався на словесному факультеті Мос-
ковського університету, через рік перейшов до Мос-
ковського медико-хірурґічного училища; у 1797 р. за 
працю «Проривна виразка шлунка» присвоєне звання 
кандидата медицини; у 1798 р. отримав звання лікаря; з 
1799 р. – ад’юнкт-професор анатомії і фізіолоґії Петер-
бурзької медико-хірурґічної академії (МХА); у 1802 р. у 
МХА захистив докторську дисертацію «Про дійовість та 
користь раціонального розподілу температури (тіла) у 
тварин»; з 1803 до 1809 р. вивчав роботу ветеринарних 
училищ у Копенгагені, Відні, Парижі, Ліоні, Берліні; з 
1809 р. – про фесор зоотомії, порівняльної фізіолоґії та 
вчення про системи ветеринарного відділення Петер-
бурзької МХА; з 1811 р. – професор кафедри анатомії, 
фізіолоґії, судової медицини і медичної поліції Харків-
ського університету; з 1819 до 1825 р. очолював кафедру 
патолоґії і тера пії; у 1816–1829 рр. – декан медичного 
факультету Харківського університету; І.Д. Книгін – ро-
доначальник фі зіолоґії на Україні, засновник експери-
ментального мето ду у фізіолоґічній науці; автор першої 
наукової роботи з фізіолоґії, написаної в Харківському 
університеті; перший анатом і неіноземний професор 
Харківського універ ситету; у 1819 р. організував анато-
мічний театр; ввів судо во-медичні розтини; розробив (у 
співавторстві з П.М. Шумлянським) інструкцію щодо 
запобігання інфекційним хворобам.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 65.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 70 – 71.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 501.

КНИшОВ геннадій Васильович (нар. 06.08.1934 р.) 
– кардіохірурґ; народився в м. Дебальцево Донецької об-
ласті; медичну освіту здобув у Донецькому медичному 
інституті (1958); від 1958 до 1962 р. працював лікарем-
хірурґом; у 1962–1965 рр. – аспірант клініки серцевої 
хірурґії Київського НДІ туберкульозу і грудної хірурґії; у 
1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Хирургичес-
кая тактика при митральном стенозе, осложненном тром-
бозом левого предсердия»; від 1971 до 1979 р. – керівник 
відділу набутих вад серця; у 1975 р. захистив докторську 
дисертацію «Протезирование митрального клапана при 

приобретенной недостаточности»; від 1980 до 1983 р. – 
заступник директора з наукової частини Київського НДІ 
туберкульозу і грудної хірурґії; з 1983 до 1988 р. – заступник 
директора з наукової частини Київського НДІ серцево-
судинної хірурґії (нині – Національний інститут серцево-
судинної хірурґії НАМН України імені М.М. Амосова); 
від 1988 р. – директор цього ж інституту; завідувач відді-
лу рентґенхірурґічних методів лікування гострої вінцевої 
недостатності (з 1993 р.); з 1992 р. також завідувач кафе-
дри серцево-су динної хірурґії Київської медичної акаде-
мії післядиплом ної освіти імені П Л. Шупика; професор 
(1984); академік НАМН України (1994); член-кор. НАН 
України (1992); член Президії НАМН України; голова 
Комісії НАМН України з міжнародних двосторонніх нау-
кових зв’язків; член Наукової ради НАМН України з клі-
нічної медицини; президент Асоціації серцево-судинних 
хірурґів України (з 1992 р.); член Європейської асоціації 
серцево-торакальних хірурґів (з 1990); член Американ-
ської асоціації торакальних хірурґів (1993); член Комітету 
з Державних премій у галузі науки і техніки (з 1997 р.); 
член Комітету з Державних нагород та геральдики (з 2005 р.); 
відповідальний редактор щорічника наукових праць Асоціа-
ції серцево-судинних хірурґів України; член редакційних 
колегій та рад 9 наукових медичних журналів; заслужений 
діяч науки і техні ки України (1994); лауреат Державної 
премії УРСР (1988); лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2005); Герой України; основні на-
прямки наукової діяльності – удосконалення хірурґіч-
ного лікування набутих вад серця, ішемічної хвороби 
серця та складних порушень серцевого ритму; розробка і 
впровадження методу загальної гіпертермії для активації 
імунобіолоґічної функції при септичних станах; вивчен-
ня особливості функціонування ренінанґіотензивної сис-
теми у хворих з вродженими вадами серця та впливу на неї 
штучного кровообігу; функціональні дослідження прин-
ципу «золотого перетину» у функціонуванні серцево-
судинної системи; розробив ряд оригінальних операцій 
для лікування ускладнених форм мітрального стенозу, 
протезування клапанів серця; вперше в Україні впрова-
див і удосконалив операції аорто-коронарного шунту-
вання для лікування ішемічної хвороби серця, операції 
для лікування серцевих тахіаритмій; впроваджено в клі-
нічну практику в Україні найбільш складні ургентні опе-
рації для корекції тяжких вроджених вад серця у новона-
роджених; автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 
10 моноґрафій, 3 підручників, 16 патентів на винаходи; 
науковий консультант та керівник 38 докторських і кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Training program 
stimulator for the process of artificial circulation during open-
heart operation» (1993); «До історії розвитку кардіохірурґії 
в Україні» (1994); «Відновлення стенокардії у хворих на 
ішемічну хворобу серця після аортовінцевого шунтуван-
ня» (1994); «Характеристики насосной функции серд-
ца и системной регуляции кровообращения при острой 
сердечной недостаточности у кардиохирургических 
больных» (1996); «Aortic aneurismas at the site of the repair 
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of the aorta» (1996); «Набуті вади серця» (1997); «Прин-
цип «золотого перетину» в реґуляції серцево-судинної 
системи: теоретичні та клініко-фізіологічні досліджен-
ня» (2000); «Новий підхід до патоґенезу гіпертрофічної 
обструктивної кардіоміопатії та її лікування методом по-
слідовної двохкамерної електрокардіостимуляції» (2001); 
«Цікава фізіологія в дослідах» (2003); «Инфекционный 
эндокардит» (2004); «Опухоли сердца» (2005).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 124 – 125.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 187.2. 
3. Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 173.

КОбРИНСьКИй Володимир (1858–1942) – наро-
дився в с. Мишині Коломийського повіту в родині свя-
щеника; батько у 1842 р. видав один з перших букварів 
українською мовою, заснував Народний Дім у Коломиї; 
медичну освіту здобув у 1880–1887 рр. у Віденському 
університеті; з 1987 до 1891 р. – окружний та судовий 
лікар у Хорватії; з 1891 р. лікар у Коломиї; у 1910 р. став 
членом-засновником Українського лікарського товари-
ства у Львові; підтримував дружні стосунки з І. Фран-
ком, Лесею Українкою, М.Грушевським, І. Трушем; 
надавав медичну допомогу І. Франку, М. Грушевсько-
му, Лесі Українці, М. Коцюбинському; у монографії 
В.Шухевича «Гуцульщина» доповнив та відредагував 
розділ «Гуцульське лічництво».

Література:
Пундій П. Кобринський Володимир // Українські лікарі. 1. 
– Львів–Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 100 – 101.

КОВАЛЕВСьКИй Олександр Онуфрійович (1840 
–1901) – ембріолоґ; освіту здобув у 1863 р. на природ-
ничому відділенні фізико-математичного факультету 
Петербурзького університету; у 1865 р. захистив магіс-
терську дисертацію «Історія розвитку ланцетника»; з 
1886 р. – приват-доцент університету; у 1867 р. захистив 
докторську дисертацію з анатомії та розвитку форонісу 
(Hhoronis) із ряду черв’яків; з 1868 р. – професор Ка-
занського, з 1869 р. – Київського, з 1874 р. – Новоро-
сійського (Одеса) і в 1891–1894 рр. – Петербурзького 
університетів; наукові праці присвячені питанням ана-
томії і розвитку безхребетних; встановив наявність за-
родкових листків у ряду безхребетних; створив основу 
для єдиної теорії розвитку зародкових листків для всіх 
представників тваринного світу. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 250 – 251.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 13 – 14.

Догель В.А. А.О. Ковалевский (1840 – 1901). – М.– Л., 1945.3. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – том 6. – С. 517.
Хлопин Н.Г., Кнорре А.Г. А.О. Ковалевский как гистолоґ и 5. 
значение его работ для развития гистологии // Успехи со-
временной биологии. – 1951. – Том 32. – вып. 3. – С. 412.

КОВАЛЕВСьКИй Павло Іванович (1849–1923) – 
психіатр; медичну освіту здобув на медичному факульте-
ті Харківського університету; з 1877 до 1892 р. працював 
у Харківському університеті, де організував самостійну 
кафедру психіатрії; 1892–1897 рр. – ректор Варшав-
ського університету; 1903–1906 рр. – зав. кафедрою 
психіатрії Казанського університету; читав курс судової 
психіатрії на юридичному факультеті Петербурзького 
університету і був лікарем-психіатром Миколаївського 
військового госпіталю; з 1883 р. почав видавати журнал 
«Архив психиатрии, неврологии и судебной психопа-
тологии»; у своїх працях П.І. Ковалевський великого 
значення в розвитку психічних розладів надавав поєд-
нанню спадковості з дією соматоґенних і психоґенних 
факторів; у патоґенезі захворювань важливу роль відво-
див порушенням рефлекторної діяльності; він розвинув 
оригінальну концепцію про роль живлення (кровообігу 
і обміну речовин) у функціонуванні кожного орґана, у 
тому числі і нервової системи.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 252. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 14.
Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии. – 3. 
М., 1951. – С. 138.

КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович (нар. 
02.02.1949 р.) – терапевт, кардіолоґ; народився в с. Во-
роніж Сумської області; медичну освіту здобув у Дні-
пропетровському медичному інституті (1972); у 1974 р. 
захистив кандидатську дисертацію, а у 1982 р. – док-
торську дисертацію; професор (1983); з 1983 р. – завіду-
вач кафедри терапії факультету удосконалення лікарів, 
а від 1985 р. – декан факультету удосконалення лікарів 
Дніпропетровського медичного інституту; від 1991 р. – 
завідувач кафедри терапії та ревматолоґії Національної 
медичної академії післядипломної освіти; з 1998 р. – ди-
ректор Інституту кардіолоґії імені акад. М.Д. Стражеска 
АМН України (тепер – Національний науковий центр 
«Інститут кардіолоґії імені академіка М. Д. Стражеска 
НАМН України»; професор; академік НАМН України 
(2010); член Президії НАМН України; член Наукової 
ради НАМН України з клінічної медицини; від 1989 р. 
– головний терапевт та з 1991 р. – головний ревматолоґ 
МОЗ України; президент асоціації кардіолоґів та ревма-
толоґів України (1993); член Європейського товариства 
кардіолоґів; член Американського коледжу кардіологів; 
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член правління Європейської антиревматичної Ліги та 
координаційної ради Всесвітньої антиревматичної ліги; 
головний редактор «Українського ревматологічного 
журналу»; член редакційних колегій низки медичних 
журналів; член президії Фармакологічного комітету 
України; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 
із захисту дисертацій за спеціальностями «кардіолоґія» та 
«ревматолоґія»; експерт ВАК України; заступник голови 
Експертної ради ВАК України; заслужений діяч науки і 
техніки України (1998); автор понад 750 наукових публі-
кацій, зокрема 40 моноґрафій та навчальних посібників, 
35 методичних рекомендацій, 16 патентів; основні на-
прямки наукових досліджень – проблеми діаґностики, 
лікування хворих на серцево-судинні та ревматичні 
захворювання; розроблена концепція оцінки функції 
серця, виходячи з геометрії скорочень лівого шлуноч-
ка; розробив та впровадив у практику охорони здоров’я 
України нові організаційно-методичні форми аналізу 
та управління роботою терапевтичної, кардіолоґічної 
та ревматолоґічної служби; під керівництвом В.М. Ко-
валенка в Україні впроваджені нові методи діаґностики 
ревматичних хвороб – магнітно-резонансна томоґра-
фія, ультразвукове дослідження опорно-рухового апа-
рата, кісткова денситометрія тощо, а також лікування – 
біологічні агенти, хондропротекторна терапія, системна 
ензимотерапія; основні праці: «Хроническая сердечная 
недостаточность: механизмы, стандарты диагностики 
и лечения» (1999); «Некоронарогенные болезни серд-
ца» (2001); «Артериальная гипертензия» (2001); «Гипер-
тоническая болезнь. Вторичные гипертензии» (2002); 
«Компендіум. Лікарські засоби» (щорічне видання); 
«Руководство по кардиологии» (2008); «Настанова з 
кардіології» (2009); «Остеоартроз» (3 видання – 2003, 
2005 та 2010); «Нарушения сердечного ритма и прово-
димости» (2009); науковий консультант та керівник 20 
докторських і 31 кандидатської дисертації.

Література:
 Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 187–188.1. 

КОВАЛьОВ Михайло Маркович (06.11.1916– 
14.04.1990) – хірурґ; народився на хуторі Дубовому Бі-
локалитвенського р-ну Ростовської обл.; у 1937 р. закін-
чив Шахтинську фельдшерську школу; з жовтня 1937 до 
серпня 1939 р. – санінструктор та фельдшер артилерій-
ського полку Київського особливого військового округу; 
у 1939 р. вступив до Донецького медичного інституту; з 
23 червня і до кінця війни М.М. Ковальов перебував на 
різних фронтах війни в діючій армії, займаючи послі-
довно посади фельдшера, начальника санітарної служби 
штурмового інженерно-саперного батальйону, помічни-
ка начальника еваковідділу; після закінчення з відзнакою 
Донецького медичного інституту залишений на кафедрі 
факультетської хірурґії для наукової праці; у 1952 р. за-
хистив кандидатську дисертацію; у 1954 р. призначений 
ректором Чернівецького медичного інституту; у 1960 р. 

захистив докторську дисертацію, а у 1961 р. присвоєно 
звання професора; з 1963 р. – завідувач кафедри хірурґії 
Київського медичного інституту; 1963–1972 рр. – голо-
ва Вченої медичної ради та член колегії МОЗ України; 
у 1971–1972 рр. поряд з керуванням кафедрою хірурґії 
працював директором Київського НДІ гематолоґії та 
переливання крові; М.М. Ковальов обирався депу-
татом Донецької і Чернівецької Рад народних депутатів, 
був членом президії вченої медичної ради МОЗ СРСР та 
МОЗ України, членом Міжнародного товариства хірур-
ґів, членом правління Всесоюзного і Республіканського 
товариств хірурґів та ендокринолоґів, головою правлін-
ня наукового товариства хірурґів Києва і Київської обл., 
заступником голови правління наукового товариства хі-
рурґів УРСР, заступником головного редактора журналу 
«Клінічна хірургія» та журналу «Полімери в медицині»; 
заслужений діяч науки УРСР (1961); лауреат Державної 
премії УРСР (1986); автор біля 400 наукових праць, у тому 
числі 8 моноґрафій; наукові праці присвячені вивченню 
етіолоґії та патоґенезу сечокам’яної хвороби, вирішеннню 
важливих проблем невідкладної хірурґії орґанів черевної 
порожнини, холециститу, виразкової хвороби шлунка та 
дванадцятипалої кишки, етіолоґії та патоґенезу ендеміч-
ного зобу в Україні.

Література:
Лаврик С.С. Михаил Маркович Ковалев: (К 60-летию со 1. 
дня рождения) // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. 
– 1976. – № 10. – С. 136–137.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 50.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 70.
Михаил Маркович Ковалев: (К 70-летию со дня рождения) 4. 
// Клиническая хирургия. – 1986. – № 11. – С. 72–73.

 КОВАЛьчУК Леонід Якимович (нар. 15.03.1947 р.) 
– народився в с. Тернівка Ізяславського району Хмель-
ницької області; медичну освіту здобув у Тернопільсько-
му медичному інституті (1973); у 1973–1974 рр. навчався 
в інтернатурі за фахом «хірурґія» на базі Тернопільської 
обласної клінічної лікарні; у 1974–1975 рр. – лікар-хірурґ 
дільничої лікарні с. Устя Зелене Монастирського району 
Тернопільської області; від 1975 до 1978 р. – завідувач хі-
рурґічного відділення Великодеркальської ЦРЛ; у 1978–
1980 рр. – завідувач хірурґічного відділення Знаменської 
ЦРЛ; з 1981 до 1983 р. – асистент кафедри хірурґії Терно-
пільського медичного інституту; від 1983 до 1987 р. – го-
ловний хірурґ Тернопільського обласного відділу охорони 
здоров’я; з 1987 р. – завідувач кафедри шпитальної хірур-
ґії, а від 1997 р. – ректор Тернопільської державної акаде-
мії імені І.Я. Горбачевського (з 11.2004 р. – Тернопільський 
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державний медичний університет імені І.Я. Горбачевсько-
го); доктор медичних наук (1988); професор (1991); член-
кор. НАМН України (2003); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; головний редактор журна-
лу «Шпитальна хірургія»; заслужений діяч науки і техніки 
України (1996); автор понад 250 наукових публікацій, зо-
крема 7 моноґрафій, 4 атласів хірурґічних втручань, 6 під-
ручників, 3 навчальних посібників, 32 винаходів і патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення фунда-
ментальних проблем виразкової хвороби шлунка та два-
надцятипалої кишки; розроблені оригінальні, патофізіо-
лоґічно обґрунтовані, орґанозберігаючі методи хіруґічного 
лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої 
кишки; розроблено методи підвищення безпеки та ефек-
тивності хірурґічного лікування патолоґії магістральних 
артерій і екстракраніальних судин; науковий консультант 
та керівник 8 докторських і 30 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Вибір методів хірургічного лікування га-
стродуоденальних виразок» (1997); «Лапароскопічна хі-
рургія жовчних протоків» (1997); «Шпитальна хірургія» 
(підручник, 1999); «Клінічна хірургія» (підручник, 2000); 
«Органний кровообіг при передракових станах стравохо-
ду та шлунка» (2001); «Хірургія демпінг-синдрому» (2002); 
«Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невід-
кладних станів» (2003); «Атлас оперативних втручань на 
органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній 
стінці» (2004); «Хірургія поєднаних і множинних атеро-
склеротичних оклюзій екстракраніальних артерій та аорто-
стегнового сегмента» (2005); «Клінічна флебологія» (2008); 
«Хірургія» (підручник, 2010); «Венозні тромбози» (2010).

КОВЕшНІКОВ Володимир георгійович (нар. 
08.11.1931 р.) – анатом; народився в м. Борисоглєбськ 
Воронезької області (Російська Федерація); медичну осві-
ту здобув у Саратовському медичному інституті (1955); у 1958 
р. закінчив аспірантуру при кафедрі анатомії людини того 
ж інституту; у 1958 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Мінливість задньої черепної ямки»; у 1958–1959 рр. 
– асистент кафедри анатомії людини Саратовського ме-
дичного інституту; у 1960–1984 рр. працював у Терно-
пільському медичному інституті на посадах – асистента 
(1960), доцента (1964), завідувача кафедри анатомії люди-
ни (1971), проректора з навчальної роботи; у 1972 р. захис-
тив докторську дисертацію «Площина природного орієн-
тування голови і вплив стійкої зміни на формоутворення 
черепа»; професор (1973); від 1984 р. – ректор Луганського 
медичного інституту та завідувач кафедри анатомії людини 
(1984–2010); редактор журналів «Український медичний 
альманах» та «Український журнал екстремальної меди-
цини імені Г.О. Можаєва»; президент Наукового товари-
ства анатомів, гістолоґів, ембріолоґів і топоґрафоанатомів 
України (1998); заслужений діяч науки і техніки України 
(1990); лауреат Державної премії України; академік Акаде-
мії наук вищої школи України (1994), Міжнародної акаде-
мії інтеґративної атрополоґії (1991), Міжнародної академії 
медицини імені А. Швейцера (1998), Польської академії 

медицини (1998); нагороджений золотою медаллю імені 
А. Швейцера; автор біля 500 наукових публікацій, зокрема 
10 моноґрафій, 5 винаходів; основні напрямки наукової ді-
яльності – еколоґічна морфолоґія кісткової та ендокринної 
систем, інтеґративна антрополоґія; науковий консультант 
та керівник 15 докторських і 43 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Словник термінів та понять з анатомії лю-
дини» (1980); «Медична антропологія» (1992); «Скелетні 
тканини» (2000).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 190.1. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 192.
Професори-морфолоґи України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. 3. 
– С. 38–39.

 КОВНЕР Савелій григорович (1837– 22.09.1896) 
– історик медицини; народився у Вільно; закінчив 
медичний факультет Київського університету (1866); 
великий вплив на С.Г. Ковнера мав професор кафедри 
анатомії А.П. Вальтер, який одночасно читав лекції з 
історії медицини; будучи студентом, написав працю 
про філософію Спінози (1862), яка була перевидана у 
Варшаві в 1897 р.; працював лікарем у Тобольській гу-
бернії; у 1868–1884 рр. – земським лікарем у Ніжині; з 
1877 р. – старший лікар госпіталю Червоного Хреста; з 
1890 р. працював практичним лікарем у Києві; С.Г. Ков-
нер зробив величезний внесок у вивчення історії меди-
цини; опублікував низку ґрунтовних праць з історії ме-
дицини Стародавнього Сходу, Греції і Риму, арабської 
медицини, а також медицини середньовіччя (ці праці 
друкувалися в «Университетских известиях» Київсько-
го університету); в основу його історико-медичних до-
сліджень покладено вивчення першоджерел; володів 
багатьма стародавніми та сучасними мовами. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 252 – 253.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 15.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 159–160.
4. Замяткіна А., Коган В. Забута спадщина // Український 4. 
історико-медичний журнал «Агапіт». – 1995. – № 3. – С. 
46 – 52.
Каневский Л.О. С.Г. Ковнер – историк медицины // Вра-5. 
чебное дело. – 1946. – № 9. – С. 653.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – том 6. – С. 523.

КОВтУНОВИч гаврило Парфентійович (25.03.1892– 
25.05.1961) – народився в с. Кисилівка Сосницького р-ну 
на Чернігівщині у селянській родині; у 1911 р. закінчив 
Чернігівську земську фельдшерську школу; з 1911 до 
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1914 р. працював фельдшером на Уралі; 1914–1917 рр. – 
фельдшер Київського військового шпиталю; вищу медич-
ну освіту здобув у 1917–1922 рр. на медичному факультеті 
Київського університету; у період УНР брав участь у діяль-
ності українських медичних та політичних організацій; до 
1926 р. аспірант на кафедрі факультетської хірурґії, якою 
завідував Є.Черняхівський; з 1926 по 1928 р. – завідуючий 
хірурґічним відділенням районної лікарні у м. Радомишлі 
на Житомирщині; 1928–1929 рр. – очолює хіруґічне відді-
лення районної лікарні у м. Шебекіно Курської обл.; 1929–
1930 рр. – асистент хірурґічної клініки Білоруського ме-
дичного інституту в м. Мінську; 1930–1937 рр. – асистент 
1-ї хірурґічної клініки в Ленінграді; у 1936 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Газова інфекція»; 1937–1938 
рр. – завідувач кафедри хірурґії Башкирського медичного 
інституту; від 1938 до 1941 р. – завідувач лабораторії експе-
риментального раку Всесоюзного інституту експеримен-
тальної медицини в Сухумі; 1941–1945 рр. – завідувач ка-
федри загальної хірурґії у м. Душанбе; з 1945 р. – завідувач 
кафедри загальної хірурґії Львівського медичного інститу-
ту; засновник та перший голова Львівського онколоґічного 
товариства; створив у Львові школу хірургів-онколоґів; на-
укові праці переважно присвячені проблемам онколоґії та 
хірурґії; автор 5 моноґрафій.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 174–175.
Пундій П. Ковтунович Гаврило // Українські лікарі. – 2. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 101 – 103.
Студзинский И.В., Гнатышак А.И. Гавриил Парфентьевич 3. 
Ковтунович // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1962. – 
№ 5. – С. 157 – 158.

КОгАН-ЯСНИй Віктор Мойсейович (16.07.1889– 
20.07.1958) – терапевт; народився в Полтаві; закінчив 
медичний факультет Харківського університету (1913); 
у 1914–1917 рр. – військовий лікар; з 1918 р. – ордина-
тор факультетської терапевтичної клініки Харківського 
медичного університету, з 1921 р. – асистент, а з 1925 р. 
– доцент цієї ж клініки; у 1924 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену інсуліну, умовам його виділен-
ня, фізіолоґічної дії та застосування; з 1930 р. – про-
фесор Харківського медичного інституту; разом з В.Я. 
Данилевським брав участь в організації Харківського 
орґанотерапевтичного інституту; заслужений діяч науки 
УРСР (1941); наукові праці присвячені вивченню захво-
рювань ендокринних залоз, гіпертонічної і виразкової 
хвороб, запалення легень, дослідженню порушень об-
міну речовин при різних захворюваннях тощо; вперше в 
СРСР (1923) у лабораторії В.Я. Данилевського отримав 
інсулін і застосував його в клінічній практиці; відома 
його моноґрафія про цукровий діабет; за редак-
цією В.М. Когана-Ясного вийшло біля 40 посібників, 
підручників, довідників та збірників; був одним із ор-
ганізаторів журналу «Врачебное дело» і ряд років його 

відповідальним редактором; був співредактором відділу 
«Внутрішні хвороби» Великої медичної енциклопедії.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 254 – 255.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 17.
Виктор Моисеевич Коган-Ясный // Врачебное дело. – 3. 
1958. – № 9. – С. 997.
Памяти Виктора Моисеевича Коган-Ясного // Клиничес-4. 
кая медицина. – 1958. – том 36. – № 12. – С. 144.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 524.

КОЗАчКІВСьКИй Андрій Осипович (1812– 
20.08.1889) – лікар; народився в Переяславі (тепер Пере-
яслав-Хмельницький Київської області) у сім’ї ректора 
семінарії; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну ака-
демію (1835); працював у морському відомстві; у 1842–
1844 рр. – повітовий лікар у Курську; з 1844 р. – міський 
лікар у Переяславі (згодом також і викладач медицини 
при семінарії); друг Т.Г. Шевченка, з яким познайомився 
в Петербурзі (1841); гостюючи в А.О. Ко зачківського в 
Переяславі, Т.Г. Шевченко написав «Запо віт», «Наймич-
ку», «Кавказ» та вступ до поеми «Єретик» (1845); вдру-
ге поет перебував у Переяславі в 1859 р.; під час пере-
бування Т.Г. Шевченка на засланні А.О. Козачківський 
листувався з ним і допомагав йому грішми; у 1875 р. у 
газеті «Киевский телеграф» (№ 25) А.О. Козачківський 
опублікував спогади про Шевченка.

Література:
Плющ Василь. Т.Г. Шевченко та його сучасники-лікарі. // 1. 
Український історико-медичний журнал. – 1996–1997. – 
№ 5-6. – С. 78 –83.
Пундій П. Козачковський Андрій // Українські лікарі. – 2. 
Львів -Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 104.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 539.

КОЗЛОВ Микола Іларіонович (14.11.1814–10.10.1889) – 
анатом і патолоґ; народився в Оренбурзі в сім’ї купця; 
за кінчив медичний факультет Казанського університету 
(1833), а потім Дерптський університет (1837); захистив 
докторську дисертацію на тему «De tumoris compositis»; 
удосконалювався у Відні, Цюриху, Парижі; з 1841 до 
1844 р. – професор і перший завідувач кафедри анатомії, 
а з 1845 до 1853 р. – патолоґічної фізіолоґії і патолоґічної 
анатомії Київського університету; першим почав читати 
курс патолоґічної анатомії, організував практичні занят-
тя на препаратах і почав проводити показові розтини 
трупів; створив та систематизував при Київському 
університеті великий патолоґо-анатомічний музей (із 
медико-хірурґічної Віленської Академії); цей музей, як 
на той час, був унікальним і тривалий час складав основну 
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частину музею кафедри патолоґічної анатомії; основну 
частину музею складали виродки та приблизно більше 
200 скальпів ковтунів; викладав також фармаколоґію, 
патолоґічну хімію, історію медицини; з 1853 р. працював 
на адміністративних посадах у Петербурзі; наукові праці 
присвячені питанням патолоґо-анатомічного, клініко-
анатомічного характеру та військовій медицині.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический 1. 
словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 50–51.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 71.
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 3. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 39.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 152.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1961. – Том 6. – С. 543.

КОЗЯВКІН Володимир Ілліч (нар. 09.06.1947 р.) – 
професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та 
курортолоґії Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П.Л. Шупика (з 1999 р.); генераль-
ний директор міжнародної клініки відновного лікування 
(м. Трускавець); директор Інституту проблем медичної 
реабілітації (м. Трускавець); директор Львівського реабі-
літаційного центру «Еліта»; у 1992 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Мануальна терапія в реабілітації хворих 
ДЦП», а у 1996 р. – докторську дисертацію «Структурно-
функціональні порушення церебральних та спінальних 
структур при ДЦП та система реабілітації цих хворих»; 
професор (2001); член-кор. НАМН України (2011); член 
Національної ради з питань охорони здоров’я населен-
ня; член Наглядової ради Національного фонду «Україна 
– дітям»; головний спеціаліст МОЗ України з медичної 
реабілітації; головний редактор збірника наукових праць 
«Соціальна педіатрія і реабілітологія»; заслужений діяч 
науки і техніки України (1994); лауреат Державних премій 
України в галузі науки і техніки (1994, 2005); Герой Укра-
їни (2001); основні напрямки науково-практичної діяль-
ності – створення нової технолоґії лікування пацієнтів з 
орґанічними ураженнями нервової системи та хворих на 
церебральний параліч, яка відома як «метод Козявкіна»; 
розробка нової методики тренування рухів людини та фор-
мування правильного рухового стереотипу із застосуван-
ням костюму корекції «Спіраль»; автор понад 150 публі-
кацій, зокрема 7 моноґрафій; основні праці: «Мануальна 
терапія хворих дитячим церебральним паралічем» (1992); 
«Структурно-функціональні порушення церебральних та 
спінальних структур при дитячому церебральному пара-
лічі та система реабілітації цих хворих» (1996).

 КОЛЕСНИК Микола Олексійович – директор Інсти-
туту нефролоґії НАМН України з (03.2002 р.); з 1982 р. 
працював у відділі терапевтичної нефролоґії Київського 
НДІ захворювань нирок і сечовивідних шляхів, на по-
саді керівника відділу нефролоґії та діалізу Інституту не-
фролоґії НАМН України; у 1996 р. захистив докторську 
дисертацію «Еферентні методи лікування в нефрології»; 
професор; член-кор. НАМН України (2012); член Науко-
вої ради НАМН України з клінічної медицини; головний 
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «нефролоґія»; 
співголова Фармакологічного комітету з питань випро-
бувань лікарських засобів в уролоґії та нефролоґії; член 
підкомісії світового товариства нефрологів із питань 
організації нейролоґічної допомоги; головний редактор 
«Українського журналу нефрології та діалізу»; дійсний 
член ERA-EDTA, ISN, ISPD; автор біля 300 наукових 
публікацій, зокрема 5 моноґрафій; основні напрямки 
наукової діяльності – діаґностика та лікування інфекцій 
сечової системи, розробка нових методів діаґностики 
первинних і вторинних уражень нирок, діагностика та лі-
кування неінфекційних хвороб нирок, створення нових 
та удосконалення відомих методик лікування нефроло-
ґічних хворих; діаґностика і лікування гострого пошко-
дження нирок; застосування методів еферентної терапії 
(гемодіалізу, гемодіафільтрації, гемофільтрації, ізольова-
ної ультрафільтрації, плазмаферезу, перитонеального діа-
лізу) у комплексному лікуванні хворих нефролоґічного 
профілю, створення медичних стандартів і протоколів 
діаґностики та лікуванні хворих із хронічними захво-
рюваннями нирок, проведення клінічних випробувань 
нових лікарських засобів; за ініціативою та під безпосе-
реднім керівництвом М.О. Колесника в Україні створені 
регіональні та національний реєстр хворих на хронічну 
хворобу нирок, включаючи пацієнтів з функціонуючим 
трансплантантом; створена Концепція Державної про-
грами розвитку системи надання медичної допомоги хво-
рим нефрологічного профілю на 2008–2012 роки; осно-
вні праці: «Гемостаз і нирки. Нирки і гемостаз» (2001); 
«Инфекция почек и мочевыводящих путей» (2003); «По-
ражения почек, обусловленные ревматическими забо-
леваниями» (2004); «Теория и практика доказательной 
медицины» (2004); «Страницы истории урологии и не-
фрологии» (2007); «Основи нефрології» (2008).

КОЛЕСНИК Юрій Михайлович (нар. 21.05.1958 р.) 
– народився в м. Запоріжжі; медичну освіту здобув на 
лікувальному факультеті Запорізького державного ме-
дичного інституту (1981); у 1981–1984 рр. навчався в 
аспірантурі; у 1985 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Физиологические и морфогистохимические измене-
ния паравентрикулярного ядра гипоталамуса, дорсаль-
ного гиппокампа и состояние организма в условиях 
различных режимов гипоксических воздействий», а у 
1993 р. – докторську дисертацію «Гипоталамические 
механизмы влияния адаптации к гипоксической гипок-
сии на течение сахарного диабета (экспериментальное 
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исследование)»; з 1994 р. – проректор з навчальної ро-
боти, від 1995 р. – завідувач кафедри патологічної фі-
зіології, а з 2003 р. – ректор Запорізького державного 
медичного університету; професор (1996); член президії 
правління Всеукраїнського товариства патофізіолоґів; 
член Міжнародного товариства нейроендокринолоґів; 
заступник голови Експертної ради з медицини та фар-
мації при ДАК України з ліцензування та акредитації 
вищих навчальних закладів I – IV рівня підготовки фа-
хівців; головний редактор «Запорожского медицинско-
го журнала» та наукового збірника «Актуальні питання 
фармацевтичної та медичної науки та практики»; член 
редакційних колегій низки фахових журналів; голова 
спеціалізованої вченої ради Д 17.600.02 із захисту док-
торських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 
«внутрішні хвороби», «кардіолоґія», «педіатрія»; Заслу-
жений діяч науки і техніки України; лауреат премії АМН 
України в галузі фундаментальної медицини (1998); 
автор понад 400 наукових публікацій, зокрема 3 моно-
ґрафій, 27 патентів України та Росії; основні напрямки 
наукової діяльності – вивчення центральних нейроен-
докринних механізмів розвитку цукрового діабету та 
артеріальної гіпертензії та способи їх медикаментозної 
і немедикаментозної корекції; науковий консультант та 
керівник 6 докторських і 11 кандидатських дисертацій.

КОЛОМІйЦЕВ Андрій Костянтинович  (нар. 
23.12.1930) – гістолоґ; народився в м. Саратові (Російська 
Федерація); медичну освіту здобув у Дніпропетровському 
медичному інституті (1954); від 1954 до 1956 р. – аспірант , 
від 1956 до 1959 р. – асистент кафедри гістолоґії, цитолоґії і 
ембріолоґії Київського медичного інституту; у 1961 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Реактивні зміни периферич-
ної нервової системи шкіри при місцевій зміні барометрич-
ного тиску»; від 1969 до 1980 р. – доцент цієї ж кафедри; у 
1974 р. захистив докторську дисертацію на тему «Тканинні 
реакції при аллопластиці»; від 1980 р. – професор кафедри 
гістолоґії та ембріолоґії Київського медичного інституту; від 
1992 р. – професор кафедри гістолоґії, цитолоґії і ембріо-
лоґії Київського медичного інституту Української асоціації 
народної медицини; лауреат Державної премії УРСР (1982); 
наукові праці присвячені вивченню тканинних реакцій при 
аллопластиці та імплантації полімерів медичного призна-
чення, дослідженню реґенерації тканин і орґанів при від-
новних операціях; А.К. Коломійцев вперше описав міґрацію 
веґетативних нейронів в утвореній тканині після операцій 
алопластики та взаємовідносини кінцевих відділів нервової 
системи з початковими відділами лімфоїдного русла.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 51–52.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-

ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 72–73.
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфологи 3. 
України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 147.

КОЛОМІйчЕНКО Михайло Ісидорович (07.11.1892 
–30.05.1973) – хірурґ; медичну освіту здобув у Київсько-
му медичному інституті (1919); після закінчення інститу-
ту як лікар брав участь у Радянсько-польській війні; пра-
цював у клініках Є.Г. Черняховського, М.М. Волковича, 
О.П. Кримова; у 1930–1935 рр. виконував обов’язки за-
ступника директора Київського медичного інституту; 
у 1931–1934 рр. – декан стоматолоґічного факультету 
цього ж інституту; професор (1936); від 1936 до 1955 р. – 
заві дувач кафедри хірурґії Київського інституту удоско-
налення лікарів; під час війни в діючій армії – головний 
хірурґ 24-ї, 58-ї та 8-ї гвардійської армій; у 1950 р. при-
значений головним хірурґом МОЗ УРСР; від 1955 до 1973 р. 
– завідувач кафедри загальної хірурґії Київського медич-
ного інституту; заслужений діяч науки УРСР (1954); автор 
135 наукових публікацій, зокрема 5 моноґрафій; основні 
напрямки наукової діяльності – проблеми хірурґії черев-
ної та грудної порожнин та питання організації охорони 
здоров’я; у 1935 р. успішно прооперував хворого з вели-
ким пораненням серця; М.І. Коломійченко першим в 
Україні виконав складні пластичні операції зі створення 
штучного стравоходу із тонкої та товстої кишок; за ініці-
ативи М.І. Коломійченка в Україні були створені центри 
грудної хірурґії, хірурґії серця, опікові відділення; бага-
то із його праць присвячені історико-медичним темам; 
відомі його роботи про М.І.Пирогова, В.А. Караваєва, 
О.П. Кримова, М. М. Волковича, І. В. Буяльського.

Література:
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 52.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 73.
Михаил Исидорович Коломийченко: (К 80-летию со дня рож-3. 
дения) // Клиническая хирургия. – 1972. – № 11. – С. 3–7.
Михаил Исидорович Коломийченко: (К 80-летию со дня 4. 
рождения) // Хирургия. – 1972.  № 11. – С. 3–6.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 93–94.

КОЛОМІйчЕНКО Олексій Сидорович (30.03.1898–
1974) – оториноларинґолоґ; народився в м. Шполі Черкась-
кої області в селянській сім’ї; закінчив Київський медичний 
інститут (1924); з 1928 р. працював у Київському інститу-
ті удосконалення лікарів (з 1944 р. – професор); у 1941 р. 
захистив докторську дисертацію, при свячену отоґенним 
мозковим абсцесам; у 1960–1974 рр. – також директор НДІ 



1304

оториноларинґолоґії; член-кор. АН УРСР (1967); з 1954 до 
1973 р. – головний отоларинґолоґ МОЗ України; був голо-
вою наукового товариства оториноларинґолоґів УРСР та 
відповідальним редактором «Журнала ушных, носовых и 
горловых болезней»; наукові праці присвячені лікуванню 
та профілактиці запальних захворювань середнього вуха, 
вивченню впливу ряду лікувальних препаратів при захво-
рюваннях вуха, носа і горла, проблемі анґін та хронічних 
тонзилітів, питанням онколоґії, хірурґічної техніки, органі-
зації оториноларинґолоґічної служби на Україні тощо.

Література:
Алексей Исидорович Коломийченко, к 75-летию со дня 1. 
рождения // Журнал ушных, носовых и горловых болез-
ней. – 1973. – № 2. – С. 1.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 155.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 168.
Памяти профессора Алексея Исидоровича Коломийченко 4. 
// Вестник оториноларинголоґии. – 1975. – № 2. – С. 117.
Розенфельд Л.Г. Олексій Сидорович Коломійченко. – К., 5. 
1990.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1962. – Том 7. – С. 15.

КОЛОМНІН Сергій Петрович (25.09.1842–11.11.1886) 
– хірурґ; медичну освіту здобув у Петербурзькій медико-
хірурґічній академії (1865); у 1869 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про відновлення кровотоку людини 
після перев’язки великих артеріальних стовбурів»; профе-
сор (1870); від 1872 до 1878 р. – завідувач кафедри теоретич-
ної хірурґії з госпітальною хірурґічною клінікою Київського 
університету; у 1876–1877 рр. брав участь у сербо-турецькій 
і російсько-турецькій війнах; у 1877 р. він написав «За-
гальний медичний звіт сербо-турецької війни і тилу армії 
в Бесарабії та Румунії під час турецької війни (1877 р.); 
від 1878 р. керував кафедрою хірурґії Медико-хірурґічної 
академії; С.П. Коломнін у 1876 р. першим у світі виконав 
внутрішньоартеріальне переливання дефібринованої крові 
в польових умовах воєнних дій; у 1874 р. першим в Росій-
ській імперії виконав перев’язку зовнішньої сонної артерії; 
одним із перших застосував принципи антисептики при 
лікуванні вогнепальних ран у бойових умовах.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 6. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 52.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 73–74.
Постолов М.П. Хирурги Киевского университета – со-8. 
временники и последователи Н.И. Пирогова. – К.: Изд-во 
АН УССР, 1957. – 96 с.

Сергей Петрович Коломнин // Колесов В.И. Страницы из 9. 
истории отечественной хирургии. – М.: Медгиз, 1953. – С. 
199–211.
Юрихин А.П. К 140-летию со дня рождения Сергея Пе-10. 
тровича Коломнина (1842–1886) // Клиническая хирур-
гия. – 1982. – № 12. – С. 61–63/

КОЛЯДЕНКО Володимир григорович (нар 05.07.1935 р.) 
– дермато-венеролоґ; народився на Черкащині; у 1950–1954 
рр. навчався в Київському медичному училищі № 1; проходив 
строкову військову службу в Радянській армії; вищу медичну 
освіту здобув у Київському медичному інституті (1957–1963); 
з 1963 до 1966 р. навчався в аспірантурі на кафедрі шкірних 
та венеричних хвороб Київського медичного інституту, після 
закінчення якої захистив кандидатську дисертацію «Еґґіоло-
ґія, патоґенез і лікування хронічної кропив’янки»; з 1966 р. 
працював на кафедрі шкірних та венеричних хвороб з курсом 
СНІДу Київського медичного інституту (тепер – Національ-
ний медичний університет імені О.О. Богомольця) на поса-
дах – асистента, доцента, завідувача кафедри (1974–2009); 
у 1972 р. захистив докторську дисертацію «Вивчення пато-
генезу алергічних сверблячих дерматозів за даними деяких 
окислювально-відновних процесів у шкірі»; професор (1977); 
від 1977 р. – проректор з наукової роботи університету; член-
кор. АПН України; президент Української асоціації дерма-
толоґів, венеролоґів і косметолоґів (від 1999 р.); член Вченої 
медичної ради МОЗ України (1985–2001); головний редактор 
«Українського журналу дерматології, венерології, космето-
логії»; голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидат-
ських та докторських дисертацій за фахом «Шкірні та вене-
ричні хвороби й клінічна імунологія»; експерт ВАК СРСР 
(1976–1991); заслужений працівник вищої школи (1987); 
академік АН вищої школи України та Української АН; член 
Європейського наукового товариства дерматолоґів (1991); 
лауреат іменної премії НАН України «Фундація д-р Дем’янів 
Свобода і мир для України»; автор понад 500 наукових публі-
кацій, зокрема 28 моноґрафій, підручників та навчальних по-
сібників, 92 винаходів, із яких 5 були запатентовані у Великій 
Британії, Франції, Японії; основні напрямки наукової діяль-
ності – розробка нових методів діаґностики та лікування хро-
нічних дерматозів, венеричних хвороб, мікозів, дослідження 
протипухлинної функції шкіри; В.Г. Коляденко сформулю-
вав положення про залежність формування висипу на шкірі 
від особливостей обміну речовин у шкірі, а інтенсивність тка-
нинного дихання перебуває у взаємозв’язку з функціональ-
ним станом інших органів і систем цілісного орґанізму; від-
критий протипухлинний феномен при псоріазі став основою 
обґрунтування положення про існування протипухлинної 
функції шкіри; в клінічній практиці успішно застосовують-
ся запропоновані В. Г. Коляденком оригінальні іригатори 
для лікування хронічних уретритів; науковий консультант та 
керівник 4 докторських і кандидатських дисертацій; основні 
праці В.Г. Коляденка: «Нейродермит» (1986); «Медицинская 
деонтология в дерматологии и венерологии» (1989); «Мі-
кроциркуляторне русло шкіри у зв’язку із становленням її 
структури в нормі і при злоякісних лімфомах шкіри» (1998); 
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«Грибкові захворювання нігтів – проблема загальномедична 
та соціальна» (2001).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 53.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 74–75.

КОМІСАРЕНКО Василь Павлович (01.01.1907– 
07.04.1993) – патофізіолоґ-ендокринолоґ; народився в с. 
Черняхові Кагарлицького району Київської обл. у селян-
ській сім’ї; після складання екстерном іспитів за семиріч-
ку був направлений для навчання в Київську фельдшер-
ську школу, після закінчення якої працював фельдшером 
у Запорізькій області та на Полтавщині; вищу медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Харківського 
медичного інституту (1932); навчався в аспірантурі Хар-
ківського інституту ендокринолоґії; від 1935 до 1940 р. 
– директор Українського НДІ експериментальної ендо-
кринолоґії; з 1940 р. працював керівником лабораторії 
ендокринології в Інституті експе риментальної біолоґії 
та патолоґії імені акад. О.О. Богомольця та одночасно 
заступником наркома охорони здоров’я України; док-
тор медичних наук (1941); у роки війни В.П. Коміса-
ренко проводив велику роботу з організації медичного 
забезпечення армії та партизанських з’єднань; від 1945 
до 1949 р. займався також педагогічною діяльністю на 
посаді професора кафедри патолоґічної фізіолоґії Київ-
ського інституту удосконалення лікарів; у 1950–1954 рр. 
– професор та завідувач кафедри патолоґічної фізіолоґії 
Київського медичного інституту; з 1953 р. – завідуючий 
лабораторією ендокринних функцій Інституту фізіолоґії 
імені О.О. Богомольця; від 1965 р. працював директором 
організованого ним Київського НДІ ендокринолоґії та 
обміну речовин (тепер цей інститут носить ім’я В.П. Ко-
місаренка); В.П. Комісаренко був першим головою то-
вариства «Знання»; від 1960 до 1965 р. очолював Укра-
їнський Республіканський Комітет захисту миру і був 
членом Всесвітньої ради миру; багато років був головним 
ендокринолоґом МОЗ УРСР, головою правління Всесо-
юзного та Українського науково-медичного товариства 
ендокринолоґів; академік АН УРСР (1951); професор 
(1942); заслужений діяч науки УРСР (1960); лауреат 
премії імені академіка О. О. Богомольця (1961); лауреат 
Державної премії УРСР (1976); автор понад 300 наукових 
публікацій, зокрема 10 моноґрафій; основні напрямки 
наукової діяльності – вивчення механізму дії гормонів 
на орґанізм; отримані нові дані щодо дії інсуліну на цен-
тральну нервову систему та гормонів надниркових залоз 
на серцево-судинну систему; запропонував гормональні 
препарати – кортикотонін і спленін, а також хлодитан; 

під керівництвом В. П. Комісаренка були успішно здій-
снені трансплантації бета-клітин підшлункової залози в 
експерименті та в клініці; науковий консультант та ке-
рівник 25 докторських і 45 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Гормоны коры надпочечников и их роль 
в физиологических и патологических процессах орга-
низма» (1956); «Спленин» (1961); «Ингибиторы функ-
ции коры надпочечных желез» (1972); «Молекулярные 
механизмы действия стероидных гормонов» (1986).
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Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 431.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 53–54.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедрами і професорів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 75–76.
Тронько М.Д. Наукова спадщина і громадська діяльність 6. 
академіка Комісаренко В.П. // Ендокринологія. – 1997. – 
Т. 2, « 1. – С. 4–9.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1962. – Том 7. – С. 55.
Шевченко О.В. Внесок академіка В.П. Комісаренка в роз-8. 
виток української ендокринології // Історія української 
медицини. Матеріали конференції; Київ, 29 квітня 1995 
року. – К.: 1995. – С. 70–71.

 КОМІСАРЕНКО Ігор Васильович (нар. 15.12.1933 р.) 
– фахівець з ендокринної хірурґії; народився в Харко-
ві; медичну освіту отримав у Київському медичному 
інституті (1958); після закінчення аспірантури працю-
вав асистентом кафедри загальної хірурґії Київського 
медичного інституту; у 1963 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Функциональное состояние коры надпо-
чечников при заболеваниях щитовидной железы», а у 
1978 р. – докторську дисертацію «Лечение болезни и 
синдрома Иценко-Кушинга хирургическим методом и с 
применением ингибитора функции коры надпочечных 
желез хлодитана»; засновник та керівник хірурґічного 
відділу Інституту ендокринолоґії та обміну речовин іме-
ні В.П. Комісаренка АМН України (з 1965 р.), засновник 
та директор Українського науково-практичного центру 
ендокринної хірурґії, трансплантації орґанів і тканин; 
професор (1981); член-кор. НАМН України (1997); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профі-
лактичної медицини; Почесний президент Української 
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асоціації ендокринних хірурґів; член Наукового товари-
ства ендокринолоґів України; член редакційних колегій 
низки фахових наукових журналів; заслужений діяч на-
уки і техніки України (1997); лауреат Державної премії 
України (1976, 1988); автор понад 450 наукових публі-
кацій, зокрема 5 моноґрафій, 24 авторських свідоцтв; 
основні напрямки наукових досліджень – вивчення вза-
ємовідносин залоз внутрішньої секреції та вищих відді-
лів центральної нервової системи, проблеми хірурґічної 
ендокринолоґії та онколоґії залоз внутрішньої секреції, 
ендоваскулярної хірурґії, ауто- і гетеро трансплантації в 
ендокринолоґії; вперше розробив комбіновані методи 
лікування пухлин кори надниркових залоз із викорис-
танням інгібіторів стероїдогенезу, емболізації пухлин та 
метастазів; розробка методів трансплантації ендокрин-
них органів і тканин; розробка методів лікування пух-
лин щитоподібної залози, особливо в дітей та осіб, що 
постраждали від радіоактивного забруднення; науковий 
консультант та керівник 7 докторських і 14 кандидат-
ських дисертацій; основні наукові праці: «Лікування 
хлодітаном (о,п-ДДД) хвороби Іценко-Кушинга» (1970); 
«Деякі проблеми хірургічного лікування гормонально-
активних пухлин кори надниркових залоз» (1973); «Лі-
кування хвороби і синдрому Іценко-Кушинга хлоді-
таном» (1975); «Невідкладна ендокринологія» (1982); 
«Порушення функції надниркових залоз при ендо-
кринних захворюваннях» (1984); «Сучасні принципи 
та перспективи лікування раку щитоподібної залози» 
(1995); «Медичні наслідки Чорнобильської аварії» 
(1996); «Гормонопродукуючі пухлини надниркових за-
лоз» (1998); «Ендокринология. Хирургическое лечение 
эндокринных заболеваний» (2002).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 221 – 222.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 433.

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович (нар. 09.07.1943 р.) 
– біохімік; медичну освіту здобув у Київському медич-
ному інституті; закінчив аспірантуру Інституту біохі-
мії АН УРСР (1969); водночас навчався на механіко-
математичному факультеті Київського університету 
(1964–1966); у 1970 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Про роль циклу трикарбонових кислот у біосинтезі біл-
ка у тварин», а у 1989 р. – докторську дисертацію «Біо-
логічна дія бісфосфонатів і реґуляція імунної відповіді»; 
професор (1989); від 1969 до 1992 р. працював в Інститу-
ті біохімії імені О.В. Палладіна АН України, послідов-
но займаючи посади молодшого, старшого наукового 
співробітника, вченого секретаря, завідувача лаборато-
рії, завідувача відділу та від 1989 до 1992 р. – директора 
інституту; працював також в Інституті Пастера в Парижі 
(1974–1975) та в Нью-Йоркському протираковому центрі 
імені Слоан-Кеттерінга (1981); 1990–1992 рр. – заступ-

ник Голови Ради Міністрів УРСР; віце-прем’єр-міністр 
з гуманітарних питань; з 1992 р. – Надзвичайний і По-
вноважний посол України в Сполученому Королівстві 
Великої Британії і з 1995 р. за сумісництвом – Північної 
Ірландії; з квітня 1998 р. – директор Інституту біохімії 
імені О.В. Палладіна НАН України; завідувач філії «Біо-
технологія» кафедри біохімії Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка; академік НАН 
України (1991); академік НАМН України (1993); член 
президії НАМН України; член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
С.В. Комісаренко був обраний першим заступником го-
лови Української ради миру, президентом Українського 
міжнародного інституту миру і демократії, президентом 
Українського біохімічного товариства і Почесним чле-
ном Британо-Української торгової палати; голова комі-
сії РНБО України з біобезпеки та біозахисту; почесний 
член Британо-української торгової палати; член Ради 
Федерації Європейських біохімічних товариств; член 
Ради Міжнародного товариства імунофармакологів; го-
ловний редактор «Українського біохімічного журналу» 
та журналу «Біотехнологія»; член редакційних колегій 
ряду фахових наукових журналів; академік-секретар 
Відділення біохімії, фізіолоґії і молекулярної біолоґії 
НАН України; має ранг Надзвичайного та Повноваж-
ного Посла України (1992); лауреат Державної премії 
України (1979); Почесний доктор Кінгстонського (1997) 
та Лондонського університетів (1997); автор понад 400 
наукових публікацій, зокрема 2 моноґрафій, численних 
винаходів з біохімії та молекулярної імунолоґії; наукові 
праці присвячені імунохіміч ним дослідженням анти-
ґенної структури білків та пептидів; першим у колиш-
ньому СРСР впровадив методи імуноензиматичних 
досліджень і проточної цитофлуориметрії та гібридом-
ну техніку одержання моноклональних антитіл; під 
керівництвом С.В. Комісаренка вивчена біолоґічна дія 
фосфорорґанічних комплексонів-бісфосфонатів та зна-
йдена протипухлинна й імуномодулююча активність 
метилен-бісфосфонової кислоти; встановлена антиґен-
на активність нейротоксину апаміну та цитохрому-С; 
досліджені механізми, що лежать в основі активації лім-
фоцитів; розроблені методи дослідження білків і пеп-
тидів крові та ряду антиґенів лімфоцитів за допомогою 
моноклональних антитіл; проведене дослідження імун-
ного статусу людей, які працювали на Чорнобильській 
АЕС після аварії; доведено, що низькі дози радіації при-
гнічують систему природного імунітету, що відповідає за 
протипухлинну і противірусну резистентність у людини; 
основні наукові праці: «Сто лет иммунологии – науки 
будущего» (1982); «Физико-химические и биологичес-
кие свойства белков молока» (1983); «Применение бис-
фосфонатов в качестве иммуномодуляторов» (1985); 
«Иммунологическое распознавание антигенных детер-
минант белков и пептидов» (1985); «Антигенні детермі-
нанти білків та пептидів» (1986); «Радиация и иммуни-
тет человека» (1994); «Клонування та експресія білків 
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Mycobacterium borvis у клітинах Escherichia coli» (2007); 
«Получение рекомбинантных scFV-антител дифтерий-
ного токсина методом фагового дисплея» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 126 – 127.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 

2001. – С. 62, 432.
 
КОМІСАРОВ Ігор Васильович (24.02.1931 – 

17.01.2011) – фахівець у галузі нейрофармаколоґії; на-
родився у Вологді в родині службовця; медичну освіту 
здобув у Мінському медичному інституті (1954); з 1956 
р. навчався в аспірантурі на кафедрі фармаколоґії, а від 
1956 до 1959 р. працював асистентом кафедри фармако-
лоґії цього ж інституту; 1959–1962 рр. – доцент кафедри 
фармаколоґії Донецького медичного інституту, а з 1962 
р. – зав. кафедрою фармаколоґії цього ж інституту; у 
1965 р. захистив докторську дисертацію; член-кор. НАН 
(1991) та АМН (1993) України; професор (1966); автор 
280 наукових публікацій, зокрема 5 моноґрафій, 6 під-
ручників, 38 авторських свідоцтв, 6 патентів; наукові 
праці присвячені фармаколоґії синапсів; відомі його до-
слідження структури та функції синаптичних рецепторів 
та лікувальної регуляції синаптичної передачі; одним із 
перших сформулював (1966) принцип алостеричної ре-
ґуляції властивостей та функ цій рецепторів мембран, 
що здобув визнання; під керівництвом І.В. Ко місарова 
успішно пройшли клінічні випробування місцевоанас-
тезуючого засобу «індокаїн», препарат з неотропною 
активністю «карбацеметам» і новий антиеметик «пири-
капирон»; визначені і законодавчо затверджені гранич-
но допустимі концентрації майже 20 хімічних речовин, 
з якими контактують робітники на хімічних підпри-
ємствах України; науковий консультант та керівник 4 
докторських і 29 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Элементы теории рецепторов в молекулярной 
фармакологии» (1969); «Лекарственная регуляция адре-
нергических процессов» (1976); «Механизмы химичес-
кой чувствительности синаптических мембран» (1986); 
«Новый взгляд на молекулярные механизмы действия 
психофармакологических средств» (1993); «Модуляция 
эффективности межнейронных связей биорегулятора-
ми и фармакологическими средствами» (1994); «Про 
маловідомі нейротропні властивості гліцину» (2000); 
«Синаптичні іонотропні рецептори і пізнавальна ді-
яльність» (2001); «Глутаматергические синапсы в све-
те концепции «химического супа» и познавательная 
деятельность» (2004); «Аллостерическая модуляция 
инотропных рецепторов как феномен и основа констру-
ирования психоактивных средств» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 223 – 224.

Члену-кореспонденту АМН України І.В. Комісарову – 70 2. 
років // Журнал АМН України. – 2001. – Том 7. – № 1. – С. 
198 – 200.

КОМПАНІЄЦь Соломон Маркович (1873–1941) – 
оториноларинґолоґ; медичну освіту здобув у 1897 р. на 
медичному факультеті Університету св. Володимира; 
вивчав патолоґічну анатомію та оториноларинґолоґію 
при Петербурзькій Військово-медичній академії; у 1912 
р. захистив докторську дисертацію «К вопросу о частоте 
притворной глухоты среди пострадавших от несчастных 
случаев и о методах их обнаружения»; з 1900 р. працю-
вав в Єкатеринославі (тепер – м. Дніпропетровськ); з 
1920 р. – доцент, а потім професор кафедри хвороб вуха, 
горла і носа Дніпропетровського медичного інституту, 
з 1930 р. – директор клініки хвороб вуха, горла і носа 
1-го Харківського медичного інституту та Українського 
інституту удосконалення лікарів; одночасно з 1930 до 
1938 р. – зав. кафедрою хвороб вуха, горла і носа Харків-
ського стоматолоґічного інституту, а також Харківсько-
го психоневролоґічного інституту; з 1938 р. – науковий 
керівник Українського центрального НДІ з хвороб вуха, 
горла і носа (м. Харків); професор (1932); у 1941 р. при-
значений завідувачем оториноларинґологічної кафедри 
Київського інституту удосконалення лікарів; голова То-
вариства оториноларинґологів УРСР та Склеромного 
комітету Наркомату охорони здоров’я УРСР; автор 124 
наукових публікацій; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення фізіолоґії і патолоґії слухового і вести-
булярного аналізаторів, зокрема дослідження з фізіолоґії 
отолітового апарату та клініки його захворювань, конту-
зія вуха та поранення верхніх дихальних шляхів; відомі 
дослідження С.М. Компанійця з проблем глухонімоти 
та старечої туговухості; основні праці: «Материалы к во-
просу о влиянии воздушной контузии на функции слу-
хового и вестибулярного аппаратов» (1925); «Болезни 
уха» (1934); «Оториноларингология» (1936); «Болезни 
уха, носа и горла» (1942); «Болезни носа и околоносовых 
пазух» (1949).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 759 – 760.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 265.
С.М. Компанеец (некролог) // Журнал ушных, носовых и 3. 
горловых болезней. – 1941. – Том 18. – № 3. – С. 155.
Памяти профессора С.М. Компанейца // Журнал ушных, 4. 
носовых и горловых болезней. – 1961. – № 3. – С. 3.

КОНДОЇДІ Павло Захарович (1710–1760) – народився 
на о. Корфу (Греція); виховувався в Росії; закінчив гімна-
зію при російській АН (Петербург); направлений на на-
вчання до Лейденського університету, де в 1733 р. захистив 
докторську дисертацію «De morbis aetatum» («Про вікові 
захворювання»); після повернення в Росію направлений 
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в армію; з 1738 р. – генерал-штаб-лікар; після закінчен-
ня військових дій та припинення епідемії чуми на півдні 
України жив у Переяславі; у 1741–1747 рр. – помічник ге-
нерального директора Медичної канцелярії; з 1754 р. – го-
ловний директор канцелярії та перший лейб-медик двору; 
у 1753–1760 рр. – архіятер; П.З. Кондоїді є одним з перших 
організаторів медичної справи в Росії, реформатор медич-
ної освіти; в «Инструкции об экзаменах» (1745) він сфор-
мулював передові для свого часу думки про викладання 
в клініці: «Понеже весьма нужно потребно иметь быть, 
чтобы подлекари и достойные к произведению ученики 
заблаговременно привыкали обстоятельно примечать 
болезней и обчались оные описывать искусно, и для того 
госпитальным докторам ... приставливать их и настав-
лять с самого приводу больного в госпиталь до окончания 
болезни примечать и записывать аккуратно наружный 
вид больного, его дыхание, пульс, урину, пот и прочие 
экскременты, действие и успех лекарств употребленных, 
случающиеся перемены и вновь припадки и что воспос-
ледовать будет по выздоровлении от болезни до выпуску 
из госпиталя. Ежели больной умрет и тело анатомировано 
будет, то ему быть в самой близости к тому, кто анатомию 
творит, особливо и аккуратно ему показывать и толко-
вать. Что найдено будет, против натурального, отчего 
причинилась болезнь и последовала смерть, которое все 
подлекарю или ученику записывать аккуратно и из того 
со всего составлять по своей возможности и искусству ... 
историю болезни и оную подавать госпитальному докто-
ру для рассмотрения и поправления по настоящему меди-
цинскому знанию, не мешая мнения и толкования, едино 
исторически описуя болезнь...»; П.З. Кондоїді домігся до-
зволу Синоду на зарахування учнів українських духовних 
навчальних закладів до госпітальних шкіл; заснував аку-
шерські школи в Петербурзі та Москві, першу медичну 
бібліотеку в Росії і склав правила користування книгами; 
організував карантини в Україні й Астрахані.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 823 – 824.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 297.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 3. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 71 – 73.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 5. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954). 
– М., 1956. – 938 с.

КОНДРАтьЄВ Микола Сергійович [21.12.1887 
(2.01.1888)–07.03.1951] – анатом; народився в с. Тьоткі-
но Курської області; закінчив медичний факультет Хар-
ківського університету (1912), після закінчення якого 
працював при цьому ж університеті під керівництвом 
В.П. Воробйова; з 1923 р. керував кафедрою в Одесь-

кому медичному інституті; член-кор. АН УРСР (1939); 
наукові праці присвячені морфолоґічному вивченню 
вегетативної нервової системи; М.С. Кондратьєв запро-
понував оригінальний метод забарвлення периферійно-
го відділу веґетативної нервової системи, а також метод 
електролітної ін’єкції кровоносних судин контрастною 
масою; запропонував спосіб муміфікації зі збереженням 
форми та об’єму орґанів.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 1. 
К., 1962. – Том 7. – С. 158.

 КОНДУРА Андрій Панасович (Афанасійович) (дати 
народження та смерті не встановлені) – народився в 
Чернігові; закінчив Києво-Могилянську академію; ме-
дичну освіту здобув у Галльському університеті, де за-
хистив у 1798 р. докторську дисертацію «De narcoticorum 
remediorum virtute» («Про властивості наркотичних за-
собів»); після повернення в Росію і отримання права за-
йматися лікарською діяльністю, певний час працював у 
Ніжині; брав активну участь у віспощепленні населення, 
що проводилося на Україні; з 1802 р. працював у Полта-
ві лікарем; очолював Полтавську богоугодну установу в 
перші роки її існування; багато зробив для її розвитку. 

Література:
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-1. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 1. 
– С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 73.
Милявский В.М. Лекарь Андрей Кондура: (Из истории 3. 
развития здравоохранения на Полтавщине) // Советское 
здравоохранение. – 1975. – № 9. – С. 81 – 82.

КОНСтАНтИНОВИч Володимир Миколайович 
(1872–10.02.1919) – патолоґоанатом; медичну освіту здо-
був на Медичному факультеті Університету св. Володимира 
(1896); після закінчення університету, за представленням 
В.К. Високовича, був залишений при Патолоґоанатоміч-
ному інституті, і в лютому 1997 р. обраний понадштатним 
помічником прозектора без утримання по кафедрі патоло-
ґічної анатомії; у червні 1903 р. захистив докторську дисер-
тацію на тему «До питання про жирове переродження. Фі-
зіолоґічне відкладення жиру в організмі різних хребетних 
тварин»; спеціалізувався у відомих наукових центрах За-
хідної Європи – у містах Берліні, Марбурзі, Гейдельберзі, 
Фрейбурзі, Базелі, Цюріху, Відні, Франкфурті-на-Майні;у 
1904 р. обраний приват-доцентом патолоґічної анатомії; 
з 1909 р. почав викладати патолоґічну гістолоґію та керу-
вати секційним курсом на медичному відділенні Вищих 
жіночих курсів; від 1913 до 1919 р. завідувач кафедр па-
толоґічної анатомії Київського університету та Жіночого 
медичного інституту; наукові праці присвячені вивченню 
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патоґенезу і патолоґічної анатомії дистрофій, запальних 
процесів, туберкульозу та риносклероми.

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 76.
Професор Концевич Іраїда Опанасівна // Український 2. 
судово-медичний вісник. – 2000. – № 2. – С.39 – 40.

КОПИСтИНСьКИй Євген Августович (14.02.1879–
1962) – психіатр; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Московського університету (1904); доктор ме-
дичних наук (1936); професор (1936); від 1931 до 1932 р. – 
завідувач кафедри психіатрії, а з 1932 до 1938 р. – завідувач 
кафедри психіатрії педіатричного факультету Київського 
медичного інституту; у 1943–1948 рр. – професор кафедри 
психіатрії цього ж інституту; наукові дослідження присвя-
чені вивченню нервових та психічних захворювань; осо-
бливо відомі його праці з епілепсії, лікування інсуліном та 
електросудомної терапії, з історії земської медицини.

Література:
Евгений Августович Копыстынский: Некролог // Журнал 1. 
невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 
1968. – Том 68, вып. 1. – С. 156–157.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (18841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 54–55.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 76–77.

КОРДЮМ Віталій Арнольдович (нар. 31.07.1931 р.) – 
фахівець у галузі загальної біолоґії; у 1970 р. захистив док-
торську дисертацію (доктор біолоґічних наук); з 1968 р. – за-
відувач відділу реґуляторних механізмів клітин Інституту 
молекулярної біолоґії та ґенетики НАН України; про-
фесор (1993); член-кор. НАН (1991) та академік НАМН 
(2000) України; член Наукової ради НАМН України з 
теоретичної та профілактичної медицини; голова Між-
відомчої Координаційної ради з фундаментальних та 
прикладних проблем медичної ґенетики; член Фарма-
кологічного Комітету МОЗ України, Експертної комісії 
ВАК України, Державної комісії з державних премій в 
галузі науки і техніки; член редакційної колегії журна-
лу «Біополімери і клітина»; лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки; автор понад 300 науко-
вих публікацій, зокрема 6 моноґрафій та 41 авторського 
свідоцтва; наукові праці присвячені молекулярній ґене-
тиці; створив новий напрям ґенної біотехнолоґії – фа-
козалежний суперсинтез, за допомогою якого отримано 
рекомбінантний інтерферон альфа-2 людини; вперше 

обґрунтував можливість використання ґенної терапії 
для лікування масових патолоґій; науковий консуль-
тант та керівник 2 докторських і 21 кандидатської дис-
ертації; основні наукові праці: «Эволюция и биосфе-
ра» (1982); «Возможности генной терапии для лечения 
и профилактики массовых патолоґий» (1990); «Gene 
Therapy is Inevitable. But Shall We Have Time?» (1991); 
«Effect of Transfer of Human apo A1 Gene on Development 
of Dyslipoproteinemias in Rats: Age Peculiarities» (1991); «И 
тогда я сел писать эту книгу. (Не совсем обычные пред-
ставления о генетике человека)» (1993); «Gene Therapy of 
Mass Pathologies» (1993); «Эволюция вирусов – попытка 
нелинейного прогноза» (2001); «Что такое наш «мусор», 
что такое его уборка и какие следствия из всего этого 
вытекают» (2002).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С.225 – 226.

 КОРЕНЄВ Микола Михайлович (нар. 08.08.1931 р.) 
– народився в с. Берека, Олексіївського району Харків-
ської області; медичну освіту здобув на педіатричному 
факультеті Харківського медичного інституту (1950 – 
1956); у 1956 – 1958 рр. навчався в клінічній ординату-
рі з педіатрії при Харківському медичному інституті; у 
1963 р. захистив кандидатську дисертацію «Адренокор-
тикотропний гормон (АКТГ) і кортикостероїди в комп-
лексній терапії дітей, хворих на туберкульоз», а у 1980 р. 
– докторську дисертацію «Первинна артеріальна гіпер-
тонія в дітей і підлітків в умовах великого індустріально-
го міста (механізми розвитку та особливості перебігу)»; 
професор (1991); з 1986 р. – директор та завідувач від-
ділу педіатрії та реабілітації Інституту охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України; завідувач кафедри 
педіатрії, акушерства та ґінеколоґії Харківського наці-
онального університету імені В. Н. Каразіна (з 1996 р.); 
голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Охо-
рона здоров’я дітей шкільного віку і підлітків»; член На-
укової ради НАМН України з клінічної медицини; віце-
президент Харківської асоціації педіатрів (з 1998 р.); 
член правління Харківського медичного товариства (від 
1987 р.); голова Харківського обласного відділення Укра-
їнського дитячого фонду (з 1988 р.); член редакційних 
колегій низки фахових журналів; депутат Московської 
районної ради в м. Харкові (від 2006 р.); Заслужений діяч 
науки і техніки України (1997); автор біля 300 наукових 
публікацій, зокрема 9 моноґрафій та посібників, 10 па-
тентів; основні напрямки наукової діяльності – визна-
чення впливу на формування здоров’я дітей та підлітків 
України наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ви-
рішення медико-соціальних проблем уразливих верств 
дитячого населення (дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, 
які позбавлені батьківського піклування), удосконален-
ня організації медичного забезпечення підростаючого 
покоління України в умовах реформування медичної 
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галузі; створення наукової школи «Артеріальна гіпер-
тензія та провісники атеросклерозу у дітей та підлітків»; 
науковий керівник 15 кандидатських дисертацій; осно-
вні праці: «Особенности течения внутренних заболева-
ний у подростков» (1986); «Артериальные дискинезии 
(«Кардиология детского возраста», 1986)»; «Справочник 
врача подросткового кабинета» (1991); «Вегетосудинна 
дистонія», «Дитячі хвороби», (1999)»; «Инвалидность 
детей с хронической соматической патологией» (2002); 
«Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-
сиріт» (2003); «Нормы лабораторных исследований в 
практике семейного врача» (2005); «Кардіологія дитячо-
го та підліткового віку» (2006).

КОРж Микола Олексійович (нар. 12.08.1947 р.) 
– травматолоґ-ортопед; народився в Харкові; медич-
ну освіту здобув у Харківському медичному інституті 
(1971); у 1971 – 1973 рр. навчався в клінічній ординатурі 
Харківського медичного інституту; з 1973 р. – асистент, 
від 1978 р. – доцент, з 1987 р. – завідувач кафедри ор-
топедії, травматолоґії та комбустіолоґії, у 1989–1996 рр. 
– проректор з наукової роботи Харківського інституту 
удосконалення лікарів (нині – Харківська медична ака-
демія післядипломної освіти); у 1975 р. захистив канди-
датську дисертацію «Аналіз способів з’єднання великих 
кісткових гомотрансплантатів», а у 1986 р. – докторську 
дисертацію «Нестабільність шийного відділу хребта»; від 
1997 р. – директор Харківського НДІ ортопедії та трав-
матолоґії імені М. І. Ситенка (тепер – Інститут патоло-
ґії хребта та суглобів імені М.І. Ситенка НАМН Укра-
їни); професор; член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; з 2005 р. головний позаштатний 
ортопед-травматолоґ МОЗ України; член Харківсько-
го медичного товариства (з 1972 р.); член Міжнародної 
асоціації ортопедів-травматолоґів (SICOT) (з 1998 р.); 
член Міжнародного товариства малоінвазивної хірурґії 
хребта (з 2001 р.); віце-президент Української асоціації 
ортопедів-травматолоґів та Української асоціації остео-
порозу; головний редактор журналу «Ортопедия, трав-
матология и протезирование»; член редакційних колегій 
низки фахових журналів; голова спеціалізованої вченої 
ради Д 64.607.01 із захисту дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 
«травматолоґія та ортопедія»; заслужений діяч науки і 
техніки України (1994); автор понад 350 наукових публі-
кацій, зокрема 15 моноґрафій, 50 авторських свідоцтв; 
основні напрямки наукової діяльності – патолоґія хреб-
та, невідкладна травматолоґія, дитяча ортопедія і трав-
матолоґія, реабілітація хворих та інвалідів; науковий 
консультант та керівник 15 докторських і кандидатських 
дисертацій; основні праці: «Десмургия» (1978, 1982, 
1986); «Комплексное лечение опухолей костей» (1979); 
«Функциональное лечение переломов: (Диафизарные 
переломы голени)» (1988); «Керамопластика в ортопе-
дии и травматологии» (1992); «Проблеми дитячої трав-
матології» (1993); «Диагностика и консервативное лече-

ние заболеваний и повреждений опорно-двигательной 
системы: Справочник» (1998); «Остеоартроз: консер-
вативна терапія» (1999); «Повреждение позвоночника 
и спинного мозга (механизмы, клиника, диагностика и 
лечение» (2001); «Остеопороз: эпидемиология, клини-
ка, диагностика, профилактика» (2002)».

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 172.

КОРж Олексій Олександрович (23.04.1924–01.11.2010) – 
травматолоґ-ортопед; у 1951 р. закінчив Харківський ме-
дичний інститут; працював у Харківському НДІ ортопедії 
і травматолоґії імені М.І. Ситенка ( з 1965 р. – директор 
цього інституту); у 1955–1965 рр. – також асистент, доцент 
і професор кафедри ортопедії і травматолоґії Українського 
інституту удосконалення лікарів (з 1966 р. очолив кафе-
дру); у 1962 р. захистив докторську дисертацію, присвяче-
ну гетеротопічним посттравматичним осифікатам; акаде-
мік НАН (1992) та АМН (1993) України, академік РАМН 
(1988); головний редактор журналу «Ортопедія, травмато-
логія і протезування» (з 1967 р.); президент (1967–2002) та 
почесний президент (з 2002 р.) Харківського медичного 
товариства; голова Харківського обласного товариства 
ортопедів-травматолоґів (1971–1979); президент Всеу-
країнського товариства ортопедів-травматолоґів (1991–
1996), почесний президент (з 2006 р.) Української асоціа-
ції ортопедів-травматолоґів; почесний голова Харківської 
філії Української асоціації ортопедів-травматолоґів 
(від 2007 р.); член Міжнародної асоціації ортопедів-
травматолоґів; почесний член Сербської медичної акаде-
мії, почесний член товариств ортопедів Польщі, Молдови, 
Узбекистану; заслужений діяч науки УРСР (1982); лауреат 
Державної премії СРСР (1977); автор понад 600 наукових 
публікацій, зокрема 18 моноґрафій, 46 авторських сві-
доцтв та патентів; основні напрямки наукової діяльності – 
патолоґія хребта, захворювання та пошкодження великих 
суглобів, алотрансплантація кісток та суглобів, реґенерація 
кісткової тканини, протезування; є одним із засновників 
вітчизняної вертебролоґії; розроблена концепція реґіо-
нарної інтенсивної терапії, функціонального лікування 
переломів кісток; науковий консультант та керівник 37 
докторських і 27 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Восстановление опорности нижних конечностей» (1984); 
«Хирургическое лечение заболеваний таза» (1985); «Дис-
пластический коксартроз» (1986); «Керамопластика в ор-
топедии и травматологии» (1992); «Повреждение костей и 
суставов у детей» (1994); «Остеопороз» (1996).

Література:
Академіку НАН та АМН України О.О. Коржу – 75 років 1. 
// Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 2. – 377 
– 378.
Академія медичних наук України. – Київ:Авіцена, 1998. – 2. 
С. 128 – 129.
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Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 172.

КОРИтАРІ георгій георгійович (1772–1810) – на-
родився в Карпоні (Угорщина) у слов’янській роди-
ні; у 1795–1798 рр. навчався в Єнському університеті; 
удосконалювався в Лейпцигу, Галлі, Берліні, Брунвіці, 
Вюрцбурзі, Бамберзі; у 1806 р. в Пешті здобув звання 
доктора медицини і магістра окулістики; з 1806 р. – ор-
динарний професор Харківського університету; з 1807 р. 
– декан факультету і член училищного комітету; виголо-
сив першу публічну промову «De nexu studii medicinae 
cum studio philosophiae» («Про поєднане вивчення ме-
дицини та філософії»); Г.Г. Коритарі було доручено упо-
рядкувати університетську бібліотеку.

Література:
Крыштопа Б.П. Высшее медицинское образование в Укра-1. 
инской ССР. – Киев, 1985. – 318 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 74.

КОРКУшКО Олег Васильович (нар. 19.02.1929 р.) – 
фізіолоґ, патолоґ, терапевт; народився в Києві; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Київського ме-
дичного інституту (1955); 1955–1959 рр. – аспірант кафе-
дри терапії Київського інституту удосконалення лікарів; 
у 1961 р. захистив кандидатську дисертацію «Функцио-
нальное состояние печени у больных с нагноительными 
заболеваниями легких»; з 1961 р. працює в Інституті ге-
ронтолоґії АМН України; від 1964 до 1978 р. – керівник 
лабораторії функціональної діаґностики цього ж інститу-
ту; у 1969 р. захистив докторську дисертацію «Клинико-
физиологические особенности сердечно-сосудистой 
системы у пожилых, старых людей и долгожителей»; з 
1978 р. – завідувач відділення клінічної фізіолоґії та па-
толоґії внутрішніх орґанів Інституту ґеронтолоґії НАМН 
України; професор (1971); академік НАМН України 
(1994); член-кор. НАН України (1992); член-кор. РАМН 
(1991), член Нью-Йоркської академії наук (1994); пре-
зидент Української асоціації «мікроциркуляція, геморе-
олоґія, тромбоутворення»; член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
член президії правління Українського товариства ґерон-
толоґів та ґеріатрів; член правління Українського на-
укового кардіолоґічного товариства; почесний член То-
вариства ґеронтолоґів Німеччини та Болгарії; головний 
редактор журналу «Кровообіг та гемостаз»; член редак-
ційних рад ґеронтолоґічних журналів ряду країн; член 
спеціалізованої вченої ради при ННЦ «Інститут кар-
діолоґії імені академіка М.Д. Стражеска»; заслужений 
діяч науки України (1991); лауреат Державної премії 
України (1984, 1997, 2003), лауреат премії імені С.П. 
Бот кіна РАМН (1994), лауреат премії імені М.Д. Стра-
жеска НАН України (1995); автор 730 наукових публіка-
цій, зокрема 15 моноґрафій, 19 авторських свідоцтв; на-

укові праці присвячені вивченню клініко-фізіолоґічних 
механізмів старіння людини, особливостей етіолоґії, 
патоґенезу, діаґностики, лікування та профілактики 
основних захворювань внутрішніх органів у людей по-
хилого віку та передчасного старіння людини, розробці 
профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих 
на запобігання йому, а також вивченню особливостей 
фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських за-
собів у людей похилого віку; науковий консультант та 
керівник 17 докторських і 68 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Клінічна кардіологія в геріатрії» 
(1980); «Гіпоксія і старіння» (1980); «Серцево-судинна 
система та вік» (1983); «Неспецифічні захворювання ле-
гень в геріатричній практиці» (1984); «Система зсідання 
крові при старінні» (1988); «Геріатрія в терапевтичній 
практиці» (1993); «Аналіз варіабельності ритму серця в 
клінічній практиці (вікові аспекти)» (2002); «Пептидні 
препарати тимуса та епіфіза в профілактиці прискоре-
ного старіння» (2002); «Пінеальна залоза: шляхи корек-
ції при старінні» (2006).

Література:
Академіку АМН України О.В. Коркушку – 70 років. – 1. 
Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. – С. 179 
– 181.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 130 – 131.

КОРОтКИй Валерій Миколайович (нар. 01.07.1937 р.) – 
хірурґ; медичну освіту здобув у Чернівецькому медичному 
інституті (1961); у 1984 р. захистив докторську дисертацію 
«Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікуван-
ня синдрому портальної гіпертензії»; від 1985 до 2006 
р. – завідувач кафедри госпітальної хірурґії Київського 
медичного інституту (нині – кафедра хірургії № 2 Наці-
онального медичного університету ім. О.О. Богомольця); 
професор (1986); лауреат Державної премії України (1985); 
заслужений діяч науки і техніки України; автор понад 410 
наукових публікацій, зокрема 67 авторських свідоцтв та 
патентів; основні напрямки наукової діяльності – хірурґія 
захворювань печінки, жовчних шляхів, підшлункової за-
лози, шлунка, кишечника, портальної гіпертензії.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 55.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 77–78.

КОРХОВ Іван Петрович (1888–01.06.1948) – хірурґ; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Хар-
ківського університету (1912); у 1920 р. захистив док-
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торську дисертацію на тему «Лікування туберкульозних 
лімфаденітів променями Рентґена і пов’язана з ним змі-
на крові»; від 1930 до 1941 р. – завідувач кафедри гос-
пітальної хірурґії Київського медичного інституту кафе-
дри загальної хірурґії Стоматолоґічного інституту; тут 
організував клінічну, біохімічну лабораторії та патолоґо-
анатомічний відділ; 1941–1945 рр. – завідувач кафедри 
хірурґії Куйбишевського медичного інституту; з 1945 до 
1948 р. – завідувач кафедри хірурґії Одеського медично-
го інституту; наукові праці присвячені вивченню ролі 
інстрамуральних симпатичних гангліїв в етіопатоґенезі 
виразкової хвороби, питань кишкової непрохідності, 
переливання крові, лікування інфікованих ран; запро-
понована ним сегментарна новокаїнова блокада при об-
літеруючому ендартеріїті не втратила своєї актуальності 
до нашого часу.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 55–56.
Макаренко І.М. Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 78.
Сосновский А.Г. Профессор И.П. Корхов // Хирургия. – 3. 
1948. – № 10. – С. 87–88.

КОРХОВ Сергій Іванович (21.07.1918–29.04.2009) – хі-
рурґ; народився в Харкові; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1941); служив в армії (1941); 
від 1945 до 1951 р. – послідовно асистент та доцент кафе-
дри госпітальної хірурґії Одеського медичного інституту; 
у 1948 р. захистив кандидатську дисертацію «Регионарная 
симпатическая новокаиновая блокада при язвенной бо-
лезни желудка, 12-перстной кишки и их осложнениях»; 
від 1951 до 1967 р. – завідувач кафедри госпітальної хірур-
ґії та ректор Вінницького медичного інституту; у 1962 р. 
захистив докторську дисертацію «Электрогастрография 
при язвенной болезни и раке желудка»; професор (1963); 
від 1967 до 1975 р. – завіду вач кафедри госпітальної хірур-
ґії, а від 1975 до 1992 р. – завідувач кафедри оперативної 
хірурґії з топоґрафічною анатомією Одеського медич-
ного інституту; від 1992 р. – професор цієї ж кафедри; у 
1967–1981 рр. – ректор Одеського медичного інституту; 
заслужений працівник вищої школи УРСР (1970); по-
чесний доктор медицини Сегедського медичного уні-
верситету (Угорщина), почесний професор Вінницького 
медичного університету; почесний член Наукового това-
риства хірурґів та Наукового товариства анатомів, гісто-
лоґів, ембріолоґів і топоґрафоанатомів України; основні 
напрямки наукової діяльності – вивчення морфофункці-
онального стану орґанів і тканин до і після оперативного 
втручання; науковий консультант та керівник 3 доктор-
ських і 11 кандидатських дисертацій.

Література:
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфологи 1. 
України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 109.

КОРчАК-чЕПУРКІВСьКИй Овксентій Васильович 
(28.02.1857–27.11.1947) – гіґієніст і епідеміолоґ; наро-
дився в м. Костянтинограді на Полтавщині в родині па-
рафіяльного дяка; у 1877 р. вступив на медичний факуль-
тет Київського університету, але вже 1878 р. виключений 
і виселений з Києва під нагляд поліції; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Харківського універ-
ситету (1883); працював санітарним лікарем у Полтаві, 
Харкові, Бессарабських земствах та з 1899 р. – у Києві; у 
1903–1918 рр. – доцент Київського університету; був од-
ним з ініціаторів заснування в кінці 1917 р. у Київському 
університеті першого українського медичного факульте-
ту, став першим деканом цього факультету, завідуючим 
кафедрою гіґієни; у листопаді 1919 р. призначений керу-
ючим Міністерством народного здоров’я України; став 
головою редакційної комісії для розробки української 
медичної термінолоґії, членом Медико-санітарної ради 
УНР; за його головування комісія переглянула і оста-
точно впорядкувала до друку «Російсько-український 
медичний словник» Мартирія Галина; 7 березня 1921 р. 
першим з медиків обраний дійсним членом Всеукра-
їнської академії наук; організував в Академії і очолив 
кафедру охорони народного здоров’я, яка пізніше була 
перетворена на кафедру гіґієни і санітарії; з 1928 до 1934 р. 
виконував обов’язки секретаря Академії, налагодив ви-
дання журналу «Вісті Всеукраїнської академії наук»; 
наукові праці присвячені проблемам епідеміолоґії, ви-
вченню санітарного стану населення Росії та України, 
питанням гіґієни праці, санітарної статистики, історії 
медицини тощо; уклав першу номенклатуру причин 
хвороб і смерті українською мовою, розробив таблицю 
смертності і тривалості життя населення України (1927).

Література:
Белицкая Е.Я. О социал-гигиенисте А.В. Корчак-1. 
Чепурковском (к 125-летию со дня рождения). – Совет-
ское здравоохранение. – 1982. – № 6. – С. 66 – 68.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 1127.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 405.
Васильев К.Г., Голяченко А.М. и Обухов А.Т. А.В. Корчак-4. 
Чепурковский – основоположник преподавания социаль-
ной гигиены и эпидемиологии в СССР // Советская меди-
цина. – 1974. – № 5. – С. 127.
Каган С.С. Видатний санітарний діяч України – академік 5. 
АН УРСР О.В. Корчак-Чепурківський. – К.: Здоров’я, 
1965. – 78 с.
Карпенко Г.В. Овксентій Васильович Корчак-6. 
Чепурківський // Вісник АН УРСР. – 1947. – № 3. – С. 18.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 56.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 78–79.
Попушой Е.П., Иокса В.А. Вклад Корчак-Чепурковского 9. 
в развитие здравоохранения и борьбу с эпидемиями в 
Молдовии. – Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
иммунологии. – 1983. – № 10. – С. 109 – 111.
Пундій П. Корчак-Чепурківський // Українські лікарі. – 10. 
Львів-Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 108 – 110.
Синяк К.М., Рудиченко В.Ф., Авксентий Васильевич 11. 
Корчак-Чепурковский (к 125-летию со дня рождения). – 
Врачебное дело. – 1983. – № 4. – С. 118 – 121.
25 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 12. 
1966. – С. 111.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 13. 
К., 1962. – Том 7. – С. 268.

КОРшУН Степан Васильович (1868–1931) – мікробіо-
лоґ, імунолоґ; медичну освіту здобув у 1893 р. на медич-
ному факультеті Харківського університету; з 1893 р. пра-
цював ординатором госпітальної терапевтичної клініки і 
одночасно займався бактеріолоґічними дослідженнями 
під керівництвом В.К. Високовича; з 1895 р. – керівник 
бактеріолоґічної станції, яка була з часом реорганізована 
в бактеріолоґічний інститут; у 1901–1902 рр. – працював 
за кордоном під керівництвом П.Ерліха; у 1903 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену біолоґічним зв’язкам 
токсинів та ензимів; з 1903 р. – приват-доцент кафедри 
гіґієни Харківського університету; з 1906 р. – працював 
у Пастерівському інституті в І.І. Мечникова, в інститутах 
гіґієни Берліна, Мюнхена, Бреслау; з 1908 р. очолював 
Харківський бактеріолоґічний інститут, а з 1910 р. – екс-
траординарний професор кафедри гіґієни Харківського 
університету; з 1923 р. – директор Інституту інфекційних 
захворювань імені І.І. Мечникова (Москва); наукові праці 
переважно присвячені техніці виконання та розшифров-
ці результатів реакції Вассермана, розробці серолоґічної 
діагностики висипного тифу, активній імунізації дітей 
проти дифтерії та скарлатини; для профілактики дифтерії 
і скарлатини запропонував спеціальну нейтральну суміш 
дифтерійного токсину з антитоксином та комбіновану 
скарлатинозну вакцину, яка складається з культури убитих 
гемолітичних стрептококів та скарлатинозного токсину; 
запропонував методику вакцинації проти кишкових ін-
фекцій за допомогою убитих формаліном культур мікро-
бів; розробив метод отримання стандартної протиправце-
вої сироватки.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1959. – Том 13. – С. 1127 – 1128.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 405.

Диатроптов П. Профессор С.В. Коршун // Журнал микро-3. 
биологии, патологии и инфекционных болезней. – 1929. 
– Том 5. – вып. 2. – С. 81.

КОСЕНКО Костянтин Миколайович (01.01.1952 р.) – 
завідувач кафедри терапевтичної стоматолоґії Одеського 
національного медичного університету (з 1993 р.); дирек-
тор ДУ «Інститут стоматології НАМН України» (з 1992 р.); 
у 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Обґрунтуван-
ня застосування фторвмістного лаку пролонгованої дії на 
основі ціакрину для профілактики карієсу зубів», а у 1994 
р. – докторську дисертацію «Епідеміологія стоматологіч-
них захворювань у населення України та шляхи їх про-
філактики»; професор (2000); член-кор. НАМН України 
(2003); член Наукової ради НАМН України з клінічної ме-
дицини; постійний представник України у Міжнародній 
федерації стоматолоґів FDI; член Міжнародної стомато-
лоґічної Академії; президент Асоціації стоматолоґів Укра-
їни; голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України із 
стоматології; заступник голови експертної комісії Фар-
маколоґічного центру МОЗ України; головний редактор 
журналу «Вісник стоматології»; член редакційних колегій 
ряду фахових журналів України та Росії; заслужений діяч 
науки і техніки України (2003); автор понад 300 наукових 
публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 22 науково-методичних 
праць, 20 авторських свідоцтв та 19 патентів; основні на-
прямки наукової діяльності – розробка основ профілак-
тики карієсу зубів та захворювань пародонту, розробка 
сіалотрофічної концепції патоґенезу хвороб порожнини 
рота, обґрунтування науково-організаційних передумов 
з реформування стоматолоґічної допомоги населенню; 
створено нові методи діаґностики та лікування, гіґієнічні і 
лікувально-профілактичні засоби для догляду за ротовою 
порожниною; розроблені нові підходи формування систе-
ми профілактики основних стоматолоґічних захворювань; 
науковий консультант та керівник 4 докторських і 22 кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Концепція рефор-
мування стоматологічної допомоги населенню» (1999); 
«Стан стоматологічної допомоги та перспективи її розви-
тку» (2000); «Спосіб мінералізації зубів – технологія «Га-
бітус»» (2002); «Профілактична гігієна порожнини рота» 
(2003); «Методичне керівництво для стоматологів по впро-
вадженню комплексної системи профілактики стоматоло-
гічних захворювань у дитячого населення України» (2006); 
«Алгоритмы оказания амбулаторно-поликлинической 
стоматологической помощи» (2008).

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 174 – 175.

КОСтЮК Платон григорович (02.08.1924–10.05.2010) 
– фізіолоґ; народився в Києві; закінчив біолоґічний фа-
культет Київського університету (1946) та Київський ме-
дичний інститут (1949); з 1946 р. – співробітник Інституту 
фізіолоґії тварин Київського університету; у 1949 р. за-
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хистив кандидатську дисертацію «Адаптация нерва к по-
степенно нарастающему электрическому току», а у 1957 р. 
– докторську дисертацію «Центральные процессы в про-
стейшей рефлекторной дуге»; з 1958 р. – працівник Інсти-
туту фізіолоґії імені О.О. Богомольця (з 1966 р. – директор 
цього інституту); з 1982 р. – зав. базовою кафедрою мемб-
ранної біофізики Київського відділення Московського 
фізико-технічного інституту; з 1992 р. – директор Між-
народного центру молекулярної фізіолоґії НАН Укра-
їни; з 1975 р. – академік-секретар відділення фізіолоґії 
АН СРСР; академік АН УРСР (1969) та АН СРСР (1974); 
академік АМН України (1994), академік РАН (1974), 
член Німецької академії природознавців «Леопольдіна» 
(1966), АН Чехословаччини (1990), Угорської АН (1990), 
Європейської академії «Academia Europaea» (1989), Нью-
Йоркської академії наук (1994); Голова Верховної Ради 
УРСР (27.03.1985 – 04.06.1990); лауреат Державних пре-
мій СРСР та України в галузі науки і техніки; лауреат пре-
мій імені І.П. Павлова, І.М. Сєчєнова АН СРСР та О.О. 
Богомольця АН УРСР (1987); Герой Соціалістичної Пра-
ці; автор понад 1050 наукових публікацій, зокрема 15 мо-
ноґрафій; основні напрямки наукової діяльності – питан-
ня електрофізіолоґії та нейрофізіолоґії; дослідив природу 
збудження нейрона, зв’язок активного транспорту іонів з 
метаболізмом, вперше розрізнив трансмембранні струми, 
пов’язані з генерацією нервового імпульсу в нейроні, на 
складові компоненти; дослідив кінетику та іонну при-
роду цих компонентів, а також різні типи нейронів, які 
беруть участь у сегментарних спинномозкових рефлексах 
і в синаптичній організації висхідної і низхідної систем 
спинного мозку; вивчав (разом з Дж. Екклсом) механізм 
виникнення і функціональне значення пресинаптичного 
гальмування; розробив оригінальний метод внутрішньо-
клітинного діалізу ізольованого нейрона; найвідоміші 
моноґрафії П.Г. Костюка: «Двухнейронная рефлектор-
ная дуга» (1959), «Микроэлектродная техника» (1960), 
«Структура и функция нисходящих систем спинного моз-
га» (1973), «Кальций и клеточная возбудимость» (1986), 
«Role of calcium ions in nerve cell function» (1991), «Calcium 
signalling in the nervous system» (1995), «Plasticity in nerve 
cell function» (1998); «Біофізика» (2001); «Іони кальцію у 
функції мозку. Від фізіології до патології» (2005).

Література:
Академіку НАН і АМН України П.Г. Костюку – 75 років // 1. 
Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 3. – С. 619 – 621.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– 132 – 134.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 466.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 209.4. 
П.Г. Костюк (К 50-летию со дня рождения) // Физиологи-5. 
ческий журнал СССР. – 1975. – Том 61. – № 2. – С. 314.

 КРАЇНСьКИй Микола Васильович (1869–1951) – 
психіатр; медичну освіту здобув на медичному факульте-

ті Харківського університету (1893); з 1894 р. працював у 
клініці П.І. Ковалевського; у 1896 р. захистив докторську 
дисертацію, присвячену патоґенезу епілепсії; з 1918 р. – 
доцент кафедри невропатолоґії та психіатрії Київського 
університету; з 1919 р. перебував у Новоросійську, на о. 
Лемнос (Греція); з 1921 р. – доцент кафедри психіатрії 
в Загребі, а потім з 1928 р. – професор кафедри психі-
атрії і експериментальної психолоґії Бєлградського уні-
верситету; з 1946 р. працював у Українському НД пси-
хоневролоґічному інституті в Києві; М.В. Країнський 
першим обґрунтував токсичну теорію епілепсії, показав, 
що токсичною речовиною, яка утворюється в орґанізмі 
хворих епілепсією, є карбаміновокислий амоній; у 1901 р. 
за праці з патоґенезу епілепсії нагороджений премією 
Брюссельської академії наук, а в 1902 р. отримав пре-
мію Нью-Йоркського товариства з вивчення епілепсії; 
за працю «Енергетика нервового процесу» у 1914 р. став 
лауреатом премії імені Й. Мочутковського.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 14. – С. 186.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. 2. 
– М: Советская энциклопедия, 1979. – Том 11. – С. 
477 – 478.
Мирский М.Б. О деятельности врачей и ученых Одессы, 3. 
Киева, Харькова в зарубежных университетах// Лікарська 
справа. – 1995. – № 9. – С. 194–198. 
Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии. – 4. 
М., 1951. – С. 225.

КРЕСЮН Валентин йосипович (нар. 30.11.1941 р.) – 
народився в с. Шершенці Кодимського району Одеської 
області; медичну освіту здобув на лікувальному факульте-
ті Одеського медичноого інституту імені М. І. Пирогова 
(1970); у 1970–1973 рр. – аспірант, у 1973 рр. – асистент, 
від 1976 до 1985 р. – доцент, у 1985–1986 рр. – професор, 
а з 1986 р. – завідувач кафедри загальної та клінічної фар-
маколоґії Одеського державного медичного універси-
тету; у 1971–1974 рр. – начальник підготовчих курсів, у 
1974–1982 рр. – заступник декана, у 1982–1986 рр. – де-
кан лікувального факультету, у 1986–1992 рр. – проректор 
з міжнародних зв’язків Одеського медичного інституту 
імені М.І. Пирогова; з 1992 до 2001 р. – проректор з на-
укової роботи, від 2001 р. – перший проректор Одеського 
державного медичного університету імені М.І. Пирогова; 
від 1996 р. – директор НДІ клінічної біофізики Одеського 
національного медичного університету; захистив канди-
датську дисертацію «Про характер і можливі механізми 
психотропних впливів нікотинату (ніколіту) – нової по-
хідної нікотинової кислоти», а у 1984 р. – докторську дис-
ертацію «Молекулярні механізми стрес-протекторної і 
антистресорної дії типових і атипових транквілізаторів»; 
професор (1985); член-кор. НАМН України (2002); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профілак-
тичної медицини; віце-президент Асоціації фармакологів 



1315

України та голова її Одеського відділення; керівник ре-
гіонального Одеського відділення Державного експерт-
ного Центру МОЗ України; член експертної ради ДАК 
МОНМС України; голова комісії з питань біоетики; член 
спеціалізованих вчених рад при Одеському національному 
медичному університеті; голова редакційно-видавничої 
ради університету; відповідальний редактор «Одеського 
медичного журналу»; заслужений діяч науки і техніки 
України (1991); автор понад 800 наукових публікацій, зо-
крема 15 моноґрафій, 48 підручників, керівництв, довід-
ників, словників, атласів, навчальних посібників, 46 ав-
торських свідоцтв СРСР та патентів України і зарубіжних 
країн, понад 100 навчально- і науково-методичних праць; 
основні напрямки наукових досліджень – клінічні аспек-
ти імунофармаколоґії; проблеми раціонального застосу-
вання гепатопротекторних препаратів, клінічної фарма-
колоґії лікарських засобів; вивчення механізмів розвитку 
фармакорезистентності, розробка нових підходів до раці-
ональної фармакотерапії з урахуванням ґенетичної детер-
мінованості людини тощо, проблеми психофармаколоґії і 
метаболічної фармаколоґії, молекулярно-біохімічні меха-
нізми розвитку стрес-синдрому; створена нова концепція 
цілеспрямованого синтезу високоефективних препаратів 
на основі метаболітів людського орґанізму; розробле-
но ряд препаратів (нікомаг, тафтсин та ін.); створений і 
всебічно вивчається новий клас біолоґічно активних ре-
човин з мембранопротекторною активністю на основі 
координаційних сполук германію та різних біолігандів 
метаболічного походження; сформульована тактика ме-
дикаментозної корекції стрес-синдрому за допомогою 
метаболітних препаратів; науковий консультант і керів-
ник 5 докторських та 25 кандидатських дисертацій; осно-
вні праці: «Клинические аспекты иммунофармаколо-
гии» (1990, 1993); «Tranguillizer and Stress: Adaptive Action 
Mechanism» (1992); «Молекулярно-генетические и би-
офизические методы исследования в медицине» (1996); 
«Клиническая фармакология цефалоспоринов» (1997); 
«Клінічна імунологія» (2000); «Иммунология и иммуно-
патология пищеварительной системы» (2001); «Невід-
кладні стани» (2003, 2004, 2008); «Клінічна імунологія та 
алергологія» (2006); «Фармакогенетические основы взаи-
модействия организма и лекарств» (2007); «Генетическая 
медицина» (2008); «Молекулярна епідеміологія» (2010).

КРИВчЕНЯ Данило Юліанович (нар. 16.03.1938 р.) – 
хірурґ; народився в с. Верхи Брестської області; медичну 
освіту (з відзнакою) здобув у Київському медичному ін-
ституті (1960); у 1960–1963 рр. – лікар-хірурґ Черкаської 
обласної туберкульозної лікарні; від 1963 р. працював у 
Київському медичному інституті – на посадах асистента 
(1963–1972), доцента (1973–1980), професора (1980) ка-
федри торако-абдомінальної хірурґії;у 1967 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Відкрита артеріальна прото-
ка, діаґностика, геодинаміка та хірурґічне лікування», а 
у 1978 р. – докторську дисертацію «Хірурґічне лікування 
ревматичних вад серця у дітей та підлітків»; організував 

та очолив кафедру дитячої хірурґії у Київському інсти-
туті удосконалення лікарів (1980–1992) та відділення 
торако-абдомінальної хірурґії у НДІ педіатрії, акушер-
ства і ґінеколоґії; від 1992 р. – завідувач кафедри дитячої 
хірурґії Київського медичного інституту (нині – Наці-
ональний медичний університет ім. О.О. Богомольця); 
головний дитячий хірурґ МОЗ України (1989 – 2004); 
президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірурґів ( від 
1992); професор (1981); заслужений діяч науки і техніки 
України (1997); академік АН вищої школи України; ав-
тор понад 350 наукових публікацій, зокрема 5 моноґра-
фій, 35 авторських свідоцтв та патентів; Д.Ю. Кривченя 
вперше у світовій практиці запропонував і виконав опе-
рацію транслокації діафраґми при аплазії легень (1995); 
запропонував степлерний первинний колоректальний 
анастомоз при хворобі Гіршпрунга (1997); вперше ви-
конав трахеопластику та аортопексію при трахеомаляції 
і компресійних стенозах трахеї (1987, 1988, 1989); впер-
ше в Україні виконав оригінальні операції при складних 
вадах розвитку – при подвійній дузі аорти, аномальній 
підключичній артерії, петлі легеневої артерії (1982, 1989, 
1990), при транспозиції маґістральних судин у новона-
роджених (1989), сеґментарну резекцію при вродженій 
емфіземі легень; розробив пристрій та метод корекції 
лійкоподібної деформації грудної клітки; розробив алго-
ритм надання допомоги дітям із синдромом портальної 
гіпертензії (ендоскопічне склерозування, прошивання 
вен стравоходу, редукція кровотоку селезінки, сплено-
ренальне шунтування); науковий консультант та керів-
ник 4 докторських і 28 кандидатських дисертацій.

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 81–82.

КРИЛОВ Володимир Платонович (16.04.1841–
7.02.1906) – патолоґоанатом; у 1868 р. закінчив Медико-
хірурґічну академію; два роки працював на кафедрі па-
толоґічної анатомії цієї ж академії, якою завідував М.М. 
Руднєв; у 1870 р. захистив докторську дисертацію, при-
свячену вивченню патолоґо-анатомічних змін легень у 
сифілітиків; з 1871 р. – прозектор Варшавського універ-
ситету на кафедрі судової медицини; у 1873–1899 рр. – 
професор кафедри патолоґічної анатомії Харківського 
університету; за спогадами С.Р. Миротворцева «У него 
действительно можно было хорошо, глубоко понять 
патологическую анатомию; его вскрытия, заключения 
после вскрытий носили подлинно философский харак-
тер. Я и сейчас нередко вдумываюсь в его логичные и 
необычайно точные посмертные диагнозы. На лекциях 
он никогда не ограничивал себя временем; если он увле-
кался и видел, что его слушатели тоже увлечены, то вмес-
то обычных двух часов он читал четыре. Научных работ 
он писал мало, но подготовил ряд крупнейших ученых»; 
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наукові праці присвячені розробці вчення про антропо-
метрію та типи будови тіла; історії трихінозу в Росії; під 
керівництвом В.П. Крилова створена унікальна праця 
– «Школьная хроника» (1890–1895) у шістьох книгах 
(183 друк. арк., 2965 с.) – виклад 506 студентських рефе-
ратів із розробкою секційного матеріалу та їх аналізом; 
«Школьная хроника» висвітлювала патолоґо-анатомічні 
зміни при інфекційних хворобах – дизентерії, черевно-
му тифі, ґрипі, дифтерії, скарлатині, кіру; повідомляла 
лікарів про спостереження, гіпотези, концепції, котрі 
формулювали в патолоґо-анатомічному кабінеті при 
аналізі, вивченні цих змін, залежно від конституції по-
мерлого, умов життя хворого та особливостей епідемії; 
у 1881 р. В.П. Крилов виявив гіпотетичного збудника 
дифтерії, названого «Ascococcus diphtheriae Krylowii»; 
вперше в Харківському університеті ввів практичні за-
няття з патолоґічної гістолоґії, організував систематичні 
розтини трупів, впроваджував клініко-анатомічний на-
прям у прозекторську діяльність; В.П. Крилов – учасник 
експедиції в козачу станицю Ветлянку на епідемію чуми 
1878–1879 рр.; ним була створена школа патолоґоанато-
мів (В.В. Високович, К.Ф. Єленевський, О.І. Мойсеєв, 
І.Ф. Пожариський та ін); будучи одним із активних чле-
нів Харківського медичного товариства та виконуючи 
обов’язки товариша (заступника) голови, він організу-
вав Пастерівський інститут та хіміко-мікроскопічний 
кабінет.
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КРИМОВ Олексій Петрович (30.07.1872–11.12.1954) 
– хірурґ; народився в Москві в сім’ї художника; закін-
чив Медичний факультет Московського університету 
(1898); після закінчення університету О.П. Кримову була 
присуджена золота медаль за роботу «Камни почек и их 

лечение»; праця була виконана під керівництвом проф. 
Боброва, у якого він і залишився працювати; від 1899 до 
1912 р. на військовій службі; як лікар брав участь у вій-
ськових діях (1900–1901 рр.) в Маньчжурії («боксерське 
повстання»), Російсько-японській війні (1904–1905 рр.); 
з 1907 до 1912 р. служив у Московському військовому 
госпіталі; у 1906 р. захистив докторську дисертацію 
«Брюшинно-паховый отросток и его патологическое 
значение»; з 1912 р. – екстраординарний професор ка-
федри госпітальної хірурґічної клініки Університету св. 
Володимира; з початку Першої світової війни був також 
призначений консультантом-хірурґом Червоного Хрес-
та Південно-Західного фронту; у 1921 р. був звільнений 
з посади керівника хірурґічної госпітальної клініки; у 
1923 р. на пропозицію зайняти посаду професора Дні-
пропетровського медичного інституту відповів відмо-
вою; у 1930 р. був призначений завідувачем кафедри фа-
культетської хірурґії Київського медичного інституту; у 
1928 р. обраний головою Київського товариства хірурґів; 
з 1936 р. – голова Українського наукового товариства 
хірурґів; академік АМН СРСР (1945); заслужений діяч 
науки УРСР (1940); наукові праці присвячені пробле-
мам загальної та військово-польової хірурґії; особливо 
відомі дослідження з питань травматичного ураження 
кровоносних судин, черепно-мозкових травм, ґазової 
інфекції, гриж; запропонував власні методи операцій 
при грижах та аневризмах; під його керівництвом уже з 
1933 р. у факультетській хірурґічній клініці як один з ак-
тивних біолоґічних методів лікування використовується 
тканинна терапія; при цьому основна увага була зосеред-
жена на застосуванні такої терапії в боротьбі з больовими 
синдромами та з’ясуванні її впливу на діяльність шлун-
ка; О.П. Кримову належить пріоритет розробки операції 
лікування артеріовенозних аневризм шляхом накладен-
ня ліґатури на артеріо-венозну норицю; основні праці: 
«Классификация огнестрельных ранений черепа» (1926); 
«Избранные лекции по военнополевой хирургии» (1937); 
«Клініка і лікування газової гангрени» (1940); «Военно-
полевая хирургия» (1942); «Ранения и аневризмы» (1943); 
за моноґрафію «Учение о грыжах» (1911) нагороджений 
премією академіка І.Ф. Буша, а за керівництво «Частная 
хирургия» – премією імені С.П. Федорова.

Література:
Алексей Петрович Крымов // Врачебное дело. – 1955. – 1. 
№ 1. – С. 93.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 14. – С. 850 – 851.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 12. – С. 156.
Гельфер П.И. Академик А.П. Крымов. В кн.: Сб., посвя-4. 
щен. пятидесятилетию научн. деятельн. А.П. Крымова. – 
К., 1950. – С. 3.
Заверный Л.Г., Войтенко А.А. Алексей Петрович Крымов 5. 
(К 125-летию со дня рождения) // Хирургия. – 1998. – № 
4. – С. 68–70.



1317

Коломийченко М.И. Выдающийся советский хирург 6. 
Алексей Петрович Крымов // Клиническая хирургия. – 
1972. – № 7. – С. 3–7.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 59–60.

КРИчЕВСьКИй Олександр Мойсейович (1896–1956) 
– дерматовенеролоґ; народився в м. Ромни Полтавської 
губернії; медичну освіту здобув у 1919 р. на медичному 
факультеті Київського університету; у 1920–1924 рр. пра-
цював ординатором Центральної шкірно-венеролоґічної 
поліклініки в Києві; з 1925 до 1930 р. – старший асис-
тент кафедри шкірних та венеричних хвороб Харків-
ського медичного інституту; у 1930–1937 рр. – завідувач 
кафедри дерматовенеролоґії Харківського інституту 
удосконалення лікарів; з 1924 р – зав. відділом дерма-
толоґії Українського шкірно-венеролоґічного інституту; 
у 1937–1941 та 1944–1956 рр. – директор цього інсти-
туту; у 1941–1944 рр. – консультант евакогоспіталів та 
Всесоюзного інституту патолоґії, терапії та інтоксикації 
(Москва); професор (1930); О.М. Кричевський є одним 
з організаторів та керівників боротьби з венеричними 
та заразними шкірними хворобами в Україні; автор біля 
120 наукових публікацій; наукові праці присвячені акту-
альним питанням дерматовенеролоґії; запропонував еті-
опатоґенетичну класифікацію дерматозів, показав роль 
сенсибілізації та вірусів у патоґенезі і етіолоґії деяких 
заразних хвороб шкіри; вперше в СРСР отримав штам 
саркоми щура (штам Кричевського – Синельникова); у 
1939 р. здійснив імунопрофілактику раку Брауна – Пір-
са в кроликів; вперше в СРСР детально описав хворобу 
Рейтера (захворювання, що характеризується тріадою 
ознак – поліартритом, уретритом та кон’юнктивітом); 
одним із перших в СРСР застосував радіоактивний фос-
фор для лікування хвороб шкіри.
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КРИштОПА борис Павлович (05.04.1938 р.) – на-
родився в с. Будилка Сумської області; медичну осві-
ту здобув у Київському медичному інституті (1961); від 
1961 до 1965 р. – лікар-педіатр та заступник головно-
го лікаря дитячої лікарні в м. Сумах; від 1965 до 1968 
– завідувач Сумським міським, а від 1968 до 1972 р. 

– Сумським обласним відділом охорони здоров’я; у 
1972–1974 рр. працював інструктором ЦК Компартії 
України; від 1974 до 1978 р. – заступник міністра охо-
рони здоров’я України; у 1978–1981 рр. – керівник 
групи радників МОЗ СРСР, радник Міністерства гро-
мадської охорони здоров’я Афганістану; від 1982 до 
1986 р. – проректор Київського медичного інституту; 
у 1985 р. захистив докторську дисер тацію «Научные и 
организационные обоснования развития здравоохра-
нения в Демократической Респуб лике Афганистан»; 
професор (1988); з 1986 до 2004 р. – завідувач кафедри 
управління охороною здоров’я Київського інституту 
вдосконалення лікарів (нині – Національна медична 
академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика); 
голова Українського наукового товариства істориків 
медицини (від 1993); заслужений лікар України (1982); 
автор понад 100 наукових публікацій, зокрема 5 моно-
ґрафій; наукові праці присвячені питанням соціальної 
медицини, управління охорони здоров’я та історії ме-
дицини в Україні; науковий консультант та керівник 5 
докторських і 8 кандидатських дисертацій.
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КРОНтОВСьКИй Олексій Антонінович (12.03.1885–
15.08.1933) – патолоґ; народився в м. Пензі; закінчив 
медичний факультет Київського університету (1911); з 
1917 р. – доктор медицини; з 1921 р. – професор кафе-
дри бактеріолоґії, а з 1923 р. – загальної патолоґії Ки-
ївського медичного інституту; з 1924 р. – співробітник 
Київського бактеріолоґічного та Київського рентґе-
нолоґічного інститутів; основні напрямки наукової ді-
яльності – порівняльна та експериментальна онколоґія, 
патолоґія спадковості, вивчення процесу реґенерації, 
впливу рентґен-променів і бактерійних токсинів на ріст 
тканин; особливу увагу приділяв розробці методу куль-
тивування тканин поза організмом; показав, що обмін 
речовин у нормальних тканинах в умовах позбавлення 
реґулюючого впливу з боку орґанізму набуває деяких 
рис, характерних для обміну речовин у відповідних зло-
якісних тканинах; у 1928 р. запропонував метод вивчен-
ня обміну речовин злоякісних пухлин шляхом створен-
ня в орґанізмі тварини «ізольованої» пухлини; першим 
отримав культуру збудника висипного тифу (рикетсія 
Провачека) в культурах тканин; запропонував метод ви-
готовлення висипної вакцини, яка з успіхом використо-
вувалась у роки Великої Вітчизняної війни.
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КРУПІНСьКИй (Krupinski) Анджей (11.11.1744–
29.04.1783) – народився в с. Білани поблизу Кентів (Га-
личина, тепер Краківське воєводство, Польща); закін-
чив Віденський університет, де в 1772 р. здобув ступінь 
доктора медицини; у 1773 р. призначений «протомеди-
ком» Галичини; певний час очолював медичний відділ 
центрального уряду у Відні; у 1773 р. склав «меморіал», 
в якому обстоював потребу створення у Львові медичної 
школи («Collegium medicum»), яка і була відкрита 13 січ-
ня 1773 р.; Львівська медична школа не була вищим на-
вчальним закладом, як пропонував А. Крупінський (не 
мала права надавати дипломи); ця школа готувала «па-
тронів хірурґії, цирульників, аптекарів»; першим дирек-
тором став А.Крупінський; у 1773–1775 рр. він викладав 
тут анатомію, загальну патолоґію, терапію і акушерство; 
завдяки діяльності А.Крупінського при Львівському 
університеті був організований медичний факультет, з 
яким було об’єднано і першу медичну школу Західної 
України; А.Крупінський досліджував цілющі властивос-
ті українського курорту Шкло; він є автором трьох на-
укових праць, серед яких «Tractatus de febribus» («Виклад 
про гарячки») – (1774) та один з перших друкованих під-
ручників з медицини в Україні – «Опис хвороб».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 74 – 75.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 2. 
К., 1962. – Том 7. – С. 439.
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицин-3. 
ского института. – Львов, 1959. – 225 с.

КРУПСьКИй Олексій Іванович (1875–1943) – 
акушер-ґінеколоґ; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Юріївського університету (1919); у 1920 р. за-
хистив дисертацію на тему «Про щипці Клелланда»; від 
1930 до 1937 р. – завідувач кафедри акушерства і гіне-
колоґії № 1 Київського медичного інституту; О.І. Круп-

ський розширив клініку кафедри до 125 ліжок і зробив її 
кращою в Україні; з 1938 р. – завідувач кафедри акушер-
ства і ґінеколоґії Воронезького медичного інституту; був 
одним з ініціаторів та організаторів введення масового 
знеболювання пологів в Україні; він розробив детально 
це питання, написав на цю тему низку спеціальних по-
сібників, неодноразово виїжджав для популяризації цієї 
ідеї у всі області України; під керівництвом О.І. Круп-
ського та його безпосередньою участю вперше в Україні 
був виданий підручник з оперативного акушерства; нау-
кові праці присвячені актуальним питанням акушерства 
і ґінеколоґії; основні праці О.І. Крупського: «Оператив-
ное акушерство» (1934); «Знеболювання родів» (1936).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 58–59.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 84.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос мед изд. УССР, 1947. – С. 145.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-5. 
ров’я, 1966. – С. 166–167.

КРУтЕНь Матвій Самсонович (1737–1770) – лікар, фі-
зіолоґ; народився в сім’ї бургомістра м. Чернігова; навчався 
в Київській академії; закінчив школу при Петербурзькому 
генеральному госпіталі (1759); працював лікарем; у 1765 р. 
при Лейденському університеті захистив докторську дис-
ертацію «Про жування», в якій докладно описав будову по-
рожнини рота і виклав ряд положень щодо нервової реґу-
ляції травлення; у 1767 р. повернувся в Україну, але згодом 
переїхав до Петербурга, де працював в адміралтейському 
госпіталі; у 1969 р. призначений у діючу армію дивізійним 
лікарем, де в 1770 р. помер; написав книгу «Примечания о 
болезнях, в армии случившихся»; М.С. Крутень вважаєть-
ся першим українським фізіолоґом.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 66.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 151.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. Київ, 1997. – С. 75 – 76.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 5. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954). 
– М., 1956. – 938 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1962. – том 7. – С. 442.
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КРУЦЯК Володимир Миколайович (2.05.1936–
10.07.2000) – народився в с. Гинківці Заліщицького райо-
ну Тернопільської області; медичну освіту здобув у Черні-
вецькому медичному інституті (1960); від 1960 до 1962 р. 
– аспірант, а від 1962 до 1970 р. – асистент кафедри анато-
мії людини Чернівецького медичного інституту; у 1964 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Внутрішньоутробний 
розвиток жовчного міхура людини»; від 1970 р. – доцент 
цієї ж кафедри; у 1972 р. захистив докторську дисертацію 
«Пренатальний онтоґенез позапечінкових жовчних шля-
хів людини і деяких ссавців»; професор (1973); від 1973 до 
1985 р. – завідувач кафедри оперативної хірурґії та топо-
ґрафічної анатомії, а від 1986– завідувач кафедри анатомії 
людини Чернівецького медичного інституту (тепер Буко-
винський державний медичний університет); від 1974 до 
1978 р. – також виконував обов’язки декана лікувального 
факультету; був головою Чернівецького відділення Науко-
вого товариства анатомів, гістолоґів, ембріолоґів і топоґра-
фоанатомів України; заслужений діяч науки УРСР (1989); 
академік Академії наук вищої школи України (1993); лауреат 
премії імені О.Поповича; наукові праці присвячені вивчен-
ню розвитку та формуванню орґанів людини, особливо на 
раннньому етапі; вважається засновником в Україні нового 
напрямку в медичній ембріолоґії – ембріотопоґрафії.

Література:
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфологи 1. 
України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 48–49.

КУДИНЦЕВ Іван Васильович (03.01.1867–27.03.1955) – 
хірурґ, уролоґ; народився в Новочеркаську; медичну освіту 
(з відзнакою) здобув на Медичному факультеті Харківсько-
го університету (1893); у 1894–1908 рр. працював на посадах 
ординатора, асистента та доцента госпітальної хірурґічної 
клініки Медичного факультету Харківського університе-
ту; у 1898 р. захистив докторську дисертацію «К учению о 
функции надпочечных желез»; з 1908 р. – професор кафе-
дри хірурґічної патолоґії, а з 1911 р. – госпітальної хірурґії 
Жіночого медичного інституту в Харкові; під час Першої 
світової війни – начальник найбільшого Харківського ева-
копункту, хірурґ та консультант госпіталів; професор (1916); 
з 1920 р. очолював клініку госпітальної хірурґії Харківської 
медичної академії (з часом Харківського медичного інсти-
туту); у різні роки був головою ради професорів, предметно-
планової комісії з циклу хірурґічних хвороб, деканом; був 
першим головою Товариства уролоґів, почесним головою 
Хірурґічного товариства у Харкові; автор понад 80 наукових 
публікацій; основні напрямки наукової діяльності – питан-
ня невідкладної хірурґії, розробка способів субкапсулярної 
нефректомії та перев’язки сім’явивідних проток при адено-
мі передміхурової залози; І.В. Кудинцев вважається одним 
із піонерів розробки проблем ендокринолоґії в Україні.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 14. – С. 916.

Милостанов Н.Н., Гешвантер Р.А. Иван Васильевич Кудин-2. 
цев // Новый хирургический архив. – 1956. – № 3. – С. 82.

КУЗНЕЦОВА Світлана Михайлівна (нар. 29.01.1941 р.) – за-
відувач відділу судинної патолоґії головного мозку Інституту 
ґеронтолоґії імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України (з 1992); 
у 1970 р. захистила кандидатську дисертацію «Возрастные из-
менения обмена серотонина и влияние его на функциональ-
ное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой 
систем. (Клинико-экспериментальное исследование)», а у 
1989 р – докторську дисертацію «Регионарно-этническая 
и генеалогическая характеристика долголетия и цере-
бральной сосудистой патологии в старости. (Клиническо-
электрофизиологическо-цитогенетическое исследование)»; 
професор (2000); член-кор. НАМН України (2011); директор 
Українського ґеріатричного реабілітаційного центру; член 
президії Міжнародної асоціації організацій в галузі невроло-
ґії та нейронаук; голова Асоціації кардіоневролоґів України; 
віце-президент Медичного технолоґічного об’єднання «Ін-
сульт» в рамках міжнародного фонду реабілітації інвалідів 
імені Св. Пантелеймона; експерт комісії з вікових аспектів 
застосування лікарських засобів Державного експертного 
центру України; член редакційних колегій 6 фахових журна-
лів; заслужений лікар АР Крим (2006); заслужений діяч науки 
і техніки України (2008); автор біля 400 наукових публікацій, 
зокрема 3 моноґрафій; основні напрямки наукової діяльнос-
ті – вивчення реґіонально-етнічних аспектів старіння цен-
тральної нервової системи та формування цереброваскуляр-
них захворювань, аналіз вікових, патоґенетичних механізмів 
реорганізації функціонального стану головного мозку у хво-
рих на інсульт, визначення ролі ґенетичних факторів у пато-
ґенезі інсульту, розробка та впровадження в практику реабі-
літаційних комплексів для хворих на інсульт; обґрунтовано 
положення про регіонально-етнічні особливості старіння та 
формування цереброваскулярних хвороб; виділені конститу-
ційні типи біоелектричної активності головного мозку та ва-
ріанти хромосомного поліморфізму в осіб з високим ризи-
ком розвитку інсульту; встановлені вікові, патоґенетичні та 
півкульні особливості реорганізації метаболізму, церебраль-
ної геодинаміки, електроґенезу мозку та їх взаємин у хворих 
на інсульт та урахуванням цих особливостей розроблені реа-
білітаційні комплекси; обґрунтовано положення про півку-
льову нейрофармаколоґію; науковий консультант та керів-
ник 2 докторських і 10 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Долгожители» (1991); «Региональные особенности 
старения и распространения возрастной сосудистой пато-
логии на Украине» (1995); «Факторы риска и профилакти-
ка инсульта» (1998); «Возрастные аспекты реабилитации 
постинсультных больных» (2006); «Атеротромботический 
и кардиоэмболический инсульт (восстановительный пери-
од)» (2011).

КУЗНЕЦь Михайло Мефодійович (30.09.1890–
30.01.1959) – дерматолоґ; народився в с. Горенка Києво-
Святошинського району Київської області; медичну освіту 
здобув у Київському медичному інституті (1927); з 1927 р. 
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– ординатор, а потім аспірант при кафедрі дерматовене-
ролоґії; у 1931–1935 рр. – асистент, а від 1935 р. – доцент 
цієї ж кафедри; у 1937 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Гістолоґія старіння шкіри»; у 1938–1941 рр. – по-
слідовно викладач на курсах військових лікарів у м. Ха-
баровськ, викладач Ленінградської військово-медичної 
академії та Куйбишевської військово-медичної академії; з 
1942 до 1945 р. в Діючій армії – на посадах старшого ор-
динатора Сортувально-евакуаційного госпіталю № 2366, 
інспектора-венеролоґа фронтового евакопункту № 1 та 
головного дерматовенеролоґа 3-го Білоруського фронту; 
від 1946 до 1953 р. – завідувач кафедри шкірних та ве-
неричних хвороб Башкирського медичного інституту; 
у 1953–1954 рр. – завідувач кафедри шкірних та вене-
ричних хвороб Київського інституту удосконалення 
лікарів; від 1954 до 1959 р. – завідувач кафедри дерма-
товенеролоґії Київського медичного інституту; вико-
нував обов’язки голови республіканського, обласного 
та міського київських товариств дермато-венеролоґів; 
був головним венеролоґом, членом Вченої медичної 
ради МОЗ УРСР; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення хронічної серпігінозної піодермії, 
патоґенезу та лікування червоного вовчка, патоґенезу 
та лікування лейкодермії, патолоґії травлення у хворих 
з захворюваннями шкіри; першим у вітчизняній літе-
ратурі повідомив про хворобу Паркса Вебера.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 60.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 85.
Памяти профессора М.М. Кузнеца // Врачебное дело. – 3. 
1959. – № 4. – Стб. 439–440.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 81.

КУЛьчИЦьКИй Костянтин Іванович (09.07.1922–
18.11.1997) – фахівець з оперативної хірурґії та то-
поґрафічної анатомії; народився в м. Миколаєві в ро-
дині військовослужбовця-авіатора; у 1946 р. з відзнакою 
закінчив Київський медичний інститут, в якому і за-
лишився працювати – спочатку асистентом, потім до-
центом, а з 1963 до 1994 р. – зав. кафедрою оперативної 
хірурґії і топоґрафічної анатомії; у 1962 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Кровоносні судини і нерво-
ві апарати серця в умовах експериментальної патолоґії»; 
з 1964 і до останніх днів життя очолював Товариство 
анатомів, гістолоґів і ембріолоґів України; академік 
Академії педагогічних наук України, дійсний член Між-
народної академії інтеґративної морфолоґії, член Нью-
Йоркської академії наук; професор; лауреат Державної 

премії України та премії імені О.О. Богомольця; заслу-
жений діяч науки УРСР; головним напрямом наукової 
праці була експериментальна морфолоґія і експеримен-
тальна хірурґія; створений новий напрям наукових до-
сліджень – експериментальне моделювання патолоґіч-
них станів з наступною їх хірурґічною корекцією; у коло 
наукових інтересів К.І. Кульчицького входили також 
питання історії медицини; за участь у ребальзамації тіла 
М.І. Пирогова та реконструкції музею-садиби «Вишня» 
разом з групою фахівців удостоєний Державної премії 
України; основні праці К.І. Кульчицького: «Коронарное 
кровообращение и экспериментальный инфаркт мио-
карда» (у співавторстві, 1962); «Н.И. Пирогов в усадьбе 
Вишня» (1981); «Сравнительная анатомия и эволюция 
кровеносных сосудов сердца» (у співавторстві, 1985); 
«Клапаны сердца» (у співавторстві, 1990).

Література:
Константин Иванович Кульчицкий: (К 60-летию со дня 1. 
рождения) // Клиническая хирургия. – 1982. – № 6. – С. 
74–75.
Кульчицький К. До історії київської школи оперативної 2. 
хірурґії і топографічної анатомії // Агапіт. – 1996. – № 3. 
– С. 11–17.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 60–61.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 85–86.

КУНДІЄВ Юрій Ілліч (нар. 02.10.1927 р.) – гіґієніст, 
токсиколоґ; народився в с. Трояни Кіровоградської обл.; 
медичну освіту здобув на санітарно-гіґієнічному факульте-
ті Київського медичного інституту (1951); після закінчення 
аспірантури в Київському НДІ гіґієни праці та профзахво-
рювань залишився працювати в цьому ж інституті; з 1964 
р. – директор інституту (тепер Інститут медицини праці 
НАМН України); у 1955 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «К вопросу о влиянии функционального состояния 
коры больших полушарий головного мозга на мышечную 
работоспособность человека», а у 1967 р. – докторську 
дисертацію «Гигиеническое значение всасывания фос-
форорганических инсектицидов через кожу»; професор 
(1969); радник Президії НАН України; академік НАН 
(1979) та НАМН (1993) України, член-кор. РАМН (1974); 
віце-президент НАМН України; член Президії НАМН 
України; голова Наукової ради НАМН України з теоре-
тичної та профілактичної медицини; перший заступник 
голови ради Національного центру медико-біотехнічних 
проблем при президії НАН України, віце-президент Між-
народної асоціації сільської медицини, президент товари-
ства «Україна – США»; член постійного комітету експертів 
ВООЗ з професійного здоров’я; член програмного коміте-
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ту Міжнародної програми безпечності хімічних речовин 
ВООЗ/МОП/ЮНЕП; голова Комісії з біоетики при Кабі-
неті міністрів України (від 2001 р.); керівник ряду Україно-
американських програм з Колумбійським та Ілінойським 
університетами США; перший заступник голови Правлін-
ня наукового товариства гіґієністів України; Національний 
кореспондент ЮНЕП Кемікалс; член бюро Європейсько-
го форуму з біоетики; голова Комісії з біоетики при Кабі-
неті Міністрів України (2002–2005); голова Комісії з біое-
тики при Президії НАМН України; голова Комісії НАМН 
України із зв’язків з ВООЗ, ЮНЕП, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, 
МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями; голова 
Ради НАМН України з роботи з науковою молоддю; член 
редакційної колегії «Журналу Національної Академії ме-
дичних наук України»; редактор «Українського журналу з 
проблем медицини праці»; член редакційних колегій кіль-
кох зарубіжних журналів; голова спеціалізованої вченої 
ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій 
інституту; член спеціалізованої вченої ради з захисту док-
торських та кандидатських дисертацій Національного ме-
дичного університету імені О.О. Богомольця; заслужений 
діяч науки УРСР (1969); лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (1997, 2002); лауреат премії АМН 
СРСР імені Ф.Ф. Ерісмана (1980); лауреат премії НАМН 
України в галузі профілактичної медицини (2001); лауреат 
Премії НАН України імені Р.Є. Кравецького (2009); автор 
понад 500 наукових публікацій, зокрема 20 моноґрафій, 
книг та посібників; основні напрямки наукової діяльнос-
ті – гіґієна та фізіолоґія праці в сільському господарстві, 
токсиколоґія пестицидів, інших шкідливих речовин, епі-
деміолоґічні дослідження професійних та загальних за-
хворювань, вивчення професійного ризику здоров’ю, 
гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 
встановлені нові закономірності залежності всмоктуван-
ня від хімічної структури та фізико-хімічних сполук, що 
дало змогу вдосконалити практику визначення небезпеч-
них для здоров’я рівнів шкідливих речовин та контролю 
за ними; за підручник «Гіґієна праці в сільському госпо-
дарстві» (у співавторстві) у 1982 р. удостоєний премії АМН 
СРСР імені Ерісмана; науковий консультант та керівник 
15 докторських і 34 кандидатських дисертацій; основні 
наукові праці: «Всасывание пестицидов через кожу и про-
филактика отравлений» (1975); «Токсикометрия химичес-
ких веществ, загрязняющих окружающую среду» (1988) 
(у співаторстві); посібник «Гигиена труда в сельскохозяй-
ственном производстве» (1981) (у співавторстві з Л.І. Мед-
ведем); «Chemical Safety» (1994); «Медицина труда – пяти-
десятилетний опыт» (2002); «Профессиональное здоровье 
в Украине. Эпидемиологический анализ» (2007); «Профе-
сійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008).

Література:
Академіку АМН України Ю.І. Кундієву – 70 років // Жур-1. 
нал АМН України. – 1997. – Том 3. – № 4. – С. 718 – 719.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 135 – 136.

Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 12. – С. 213.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 225.4. 
Інтерв’ю з академіком Ю.І. Кундієвим // Лікування та діа-5. 
гностика. – 1999. – № 2–3. – С.2 – 7.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 6. 
2001. – С. 165.
Кундиев Ю.И. Медицина труда – пятидесятилетний опыт. 7. 
– К.: Авиценна, 2002. – 672 с.

КУРИКА Феодосій Костянтинович (1755–1785) – 
лікар; народився в с. Хотивлі (тепер Городнянського 
району Чернігівської обл.); навчався в Чернігівському 
духовному колегіумі, у школі при Московському гене-
ральному госпіталі (1774) та в Московському універ-
ситеті (закінчив у 1779); у 1780 р. захистив у Голландії 
докторську дисертацію «Theses medicae inangurales» 
(«Вступні медичні тези»), в якій висловлював думки 
про цілісність людського орґанізму, про участь вен у 
проштовхуванні крові по судинах, про роль шлунково-
го соку в процесі травлення тощо; з 1784 р. – професор 
Московського університету, де викладав мінералогію, 
зоолоґію, ботаніку і хімію./

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 160.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 76 – 77.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1962. – Том 7. – С. 512.

КУРИЛІН Іван Авксентійович (06.03.1918–18.07.1984) 
– народився в с. Огородня Добружського району Гомель-
ської області; у 1937 р. вступив до Вітебського медичного 
інституту, який у 1941 р. був евакуйований в м. Алма-Ату; 
завершив здобуття медичної освіти в Алма-Атинському 
медичному інституті (1941); у 1941–1945 рр. брав участь у 
Великій Вітчизняній війні; від 1947 до 1949 р. навчався в 
клінічній ординатурі на кафедрі оториноларинґолоґії (за-
відувач – професор А. І. Коломійченко) Київського інсти-
туту удосконалення лікарів; у 1948–1950 рр. – начальник 
відділу кадрів МОЗ УРСР; у 1950 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Рак гортані»; від 1950 до 1955 р. – асистент 
кафедри оториноларинґолоґії Київського інституту удо-
сконалення лікарів; від 1955 р. – доцент, з 1962 р. – про-
фесор, а у 1963–1985 рр. – завідувач кафедри оторинола-
ринґолоґії Київського медичного інституту та керівник 
філіалу кафедри на базі 3-ї міської дитячої лікарні (1955–
1962); у 1961 р. захистив докторську дисертацію «Сучасні 
методи діаґностики та хірурґічного лікування склероми з 
застосуванням стрептоміцину»; у 1962–1966 рр. виконував 
обов’язки декана педіатричного факультету; професор; 
заслужений діяч науки УРСР (1983); лауреат Державної 
премії УРСР (1979); основні напрямки наукової діяльнос-
ті – питання склероми, новоутворів ЛОР-органів, отити 
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у дітей, патолоґія миґдаликів, реконструктивно-відновна 
хірурґія; І.А. Курилін запропонував оригінальний набір 
інструментів для видалення склеромних інфільтратів із 
гортані, трахеї та бронхів; вперше застосував метод віднов-
лення функції гортані при зарощенні її просвіту з засто-
суванням полімерних матеріалів; науковий консультант 
та керівник 2 докторських і 31 кандидатської дисертації; 
основні праці І.А. Куриліна: «Отиты и антриты у детей 
грудного возраста» (у співавторстві, 1969); «Хронический 
тонзилит у детей, больных туберкулезом» (1971); «Папил-
ломатоз гортани» ( у співавторстві, 1972); «Носовые кро-
вотечения» (1976).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 61.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 86–87.
Митин Ю.В., Федун Н.Ф. Памяти Ивана Авксентьеви-3. 
ча Курилина (К 80-летию со дня рождения) // Журнал 
ушных, носовых и горловых болезней. – 1998. – № 2. – 
С. 78–81.
Профессор Иван Авксентьевич Курилин: (К 60-летию со 4. 
дня рождения) // Журнал ушных, носовых и горловых бо-
лезней. – 1978. – № 2. – С. 119–121.

 
КУРОВЕЦь Іван (01.01.1863–1931) – народився в с. 

Батятичі біля Кам’янки Струмилової (Галичина) у родині 
священика; медичну освіту здобув на медичному факуль-
теті Віденського університету; з 1887 р. працював лікарем у 
Калуші; був засновником Хлопського банку та Народного 
дому; у 1908–1914 рр. був послом до львівського, а в 1928 р. 
– до варшавського сейму; в уряді Західноукраїнської На-
родної Республіки був державним секретарем здоров’я; 
після війни переїхав до Львова, де став директором Народ-
ної лічниці, збирав фонди на будову Українського шпита-
лю; був головою Українського лікарського товариства, го-
ловою видавничої комісії «Просвіти», головою наглядової 
ради видавничої спілки «Діло»; свою багату бібліотеку по-
дарував Науковому товариству імені Т.Г. Шевченка.

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж – Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1962. – С. 1242.
Пундій П. Куровець Іван // Українські лікарі. – Львів–2. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 116.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 48–49, 64-Б.

КУРСьКИй Михайло Дмитрович (нар. 21.11.1930 р.) 
– біохімік; народився в с. Сергіївка Красноармійсько-

го району Донецької обл.; освіту здобув у Київському 
ветеринарному інституті (1956); працював завідувачем 
відділу наукової інформації та масового досвіду Рівнен-
ської обласної науково-дослідної сільськогосподарської 
станції; від 1957 до 1960 р. – аспірант кафедри фізколо-
їдної, органічної і біолоґічної хімії Української академії 
сільськогосподарських наук; у 1960 р. захистив канди-
датську дисертацію «Вивчення ролі деяких факторів у 
процесі ліпогенезу у тварин»; 1960–1964 рр. – вчений 
секретар Інституту біохімії АН УРСР, старший на-
уковий співробітник відділу біохімії нервової системи; 
1964–1977 рр. – заступник директора з наукової роботи 
Інституту біохімії АН УРСР; 1968–1975 рр. – завідувач 
відділом біоґенних амінів; у 1971 р. захистив докторську 
дисертацію «Роль 5-окситриптаміну (серотоніну) в біо-
енерґетичних процесах»; 1975–1997 рр. - завідувач відді-
лом біохімії м’язів Інституту біохімії імені О.В. Палладі-
на НАН України; від 1968 до 1997 р. одночасно професор 
кафедри біохімії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; з 1997 р. професор кафедри біоло-
ґії природничого факультету Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія»; професор (1974); заслу-
жений діяч науки і техніки України (1995); лауреат Дер-
жавної премії України (1998); наукові праці присвячені 
різним питанням біохімії; значний внесок М.Д. Курсько-
го у вивчення структури і функції біолоґічних мембран, 
молекулярних структур транспорту Са2+, фосфоефірної 
модифікації Са2+ каналів скелетних і серцевого м’язів; 
вперше у світовій практиці експериментально доведена 
наявність канальної структури Са2+–АТФ-ази сарко-
плазматичного ретикулуму м’язів; був одним з ініціаторів 
створення Української академії наук національного про-
гресу (тепер Українська академія наук), головою відділен-
ня медико-біолоґічних та хімічних наук (1992–2008 рр.).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 227.1. 

КУчЕРЕНКО Павло Олександрович (15.10.1882–
28.05.1936) – патолоґоанатом; народився в м. Ростові-на-
Дону в сім’ї залізничного службовця; закінчив Військово-
медичну академію в Петербурзі (1908); з 1910 р. працював 
у Київському університеті під керівництвом В.К. Висо-
ковича; у 1919 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Про ґлікоген в нирках при діабеті»; з 1921 р. – профе-
сор Київського медичного інституту і від 1923 р. – про-
фесор Київського інституту удосконалення лікарів; у 
1927 р. брав участь в організації кафедри (відділу) пата-
натомії при Всеукраїнській академії наук; наукові праці 
присвячені вивченню змін нирок при цукровому діабеті, 
ендемічного зобу в Україні, лімфоґранульоматозу, про-
блемам онколоґії, питанням фізичної хімії; основні праці 
П.О.Кучеренка: «Основи патологічної морфології» (у 2-х 
частинах, 1929); «Патологічна анатомія. Частина спеці-
альна: Підручник для медвишів» (1936); «Інкреторні за-
лози і злоякісні новотвори» (1937). 
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Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 61–62.
Профессор, доктор медицины П.А. Кучеренко // Архив 2. 
патологической анатомии и патологической физиологии. 
– 1936. – Том. 2. – Вып. 6. – С. 161.
Пундій П. Кучеренко Павло // Українські лікарі. – Львів–3. 
Чікаґо, 1994. – Книга 1. – С. 117.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 154.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1962. – Том 7. – С. 530 – 531.

 
КУчКІВСьКИй Хома Корнійович (1786–1843) – наро-

дився на Волині у дворянській родині; з 1807 до 1810 р. на-
вчався в Петербурзькій медико-хірурґічній академії, яку за-
кінчив із золотою медаллю; працював військовим лікарем; у 
1818 р. за дисертацію «De magnitismo animali» («Магнетизм 
тварин») отримав ступінь доктора медицини; з 1828 р. – 
генерал-штаб-лікар у підпорядкованих Цесаревичу військах; 
з 1832 р. – лікар у польських госпіталях; виконував обов’язки 
члена Тимчасової медичної комісії; у 1839 р. отримав ступінь 
доктора медицини і хірурґії; у 1833–1840 рр. – президент но-
воствореної Віленської медико-хірурґічної академії.

Література: 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 77.

ЛАВРИК Семен Семенович (02.11.1915–07.07.1990) – 
народився в с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського 
району Хмельницької обл.; медичну освіту здобув у 
Кам’янець-Подільському медичному технікумі (1934) та 
Вінницькому медичному інституті (1940); у 1941–1945 рр. 
брав участь у Великій Вітчизняній війні, де пройшов шлях 
від військового лікаря до начальника військового госпі-
талю; 1946–1950 рр. – директор Львівського НДІ перели-
вання крові та невідкладної хірурґії; 1950–1953 рр. – за-
відувач Львівським обласним відділом охорони здоров’я; 
1953–1954 рр. – директор Станіславського медичного 
інституту; 1954–1960 рр. – перший заступник міністра 
охорони здоров’я УРСР; 1960–1970 рр. – директор Київ-
ського НДІ гематолоґії та переливання крові; у 1966 р. за-
хистив докторську дисертацію «Консервування кісткового 
мозку глибоким заморожуванням»; 1970–1984 рр. – рек-
тор Київського медичного інституту імені О.О. Богомоль-
ця; 1984–1990 рр. – керівник лабораторії консервування 
кісткового мозку Київського НДІ гематолоґії; був головою 
Українського товариства лікарів-гематолоґів, головою ме-
дичної секції республіканського товариства «Знання», 
заступником редактора Великої медичної енциклопедії; 
член-кор. АН УРСР (1979); професор (1967); заслужений 
діяч науки УРСР (1975); лауреат Державної премії України 
(посмертно – 1992); результати наукових досліджень дали 

можливість впровадити пересадки аутолоґічного та гомо-
лоґічного кісткового мозку в клініку та створити запаси 
для його довгострокового зберігання при ультранизьких 
температурах; такий кістковий мозок був використаний 
при його пересадках постраждалим від аварії на Чорно-
бильській АЕС у перші дні після катастрофи.

Література:
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1919. – С. 62. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 87–88.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 3. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Памяти профессора Семена Семеновича Лаврика // Кли-4. 
ническая хирургия. – 1990. – № 12. С. 62–63.
Семен Семенович Лаврик: (К 70-летию со дня рождения) 5. 
// Гематология и трансфузиология. – 1986. – Том 31, № 
2. – С. 61–62.

ЛАЗАРЕВИч Іван Павлович (29.03.1829–10.03.1902) 
– акушер-ґінеколоґ; народився в Могилеві-на-Дністрі 
(тепер Могилів-Подільський) у дворянській сім’ї; за-
кінчив медичний факультет Київського університету 
(1853); у 1857 р. захистив докторську дисертацію «De 
pelvis feminae metiendae rationibus» («Про раціональ-
ні виміри жіночого таза»); у 1862–1887 рр. – професор 
кафедри акушерства, ґінеколоґії і дитячих хвороб Хар-
ківського університету; організував у Харкові Пови-
вальний інститут (1869), що готував акушерок; був віце-
президентом Міжнародного медичного конгресу (1869) і 
почесним президентом гінеколоґічної секції на Міжна-
родному медичному конгресі (1883); наукові праці при-
свячені методам вимірювання жіночого таза, вивченню 
еклампсії, удосконаленню акушерсько-ґінеколоґічного 
інструментарію; опрацьовував питання знеболювання 
пологів; одним з перших висловив думку про те, що по-
логи є рефлекторним процесом, керованим централь-
ною нервовою системою; І.П. Лазаревич створив теорію 
пологового акту; за багато років до того, коли на Заході 
з’явились прямі щипці, він створив їх і довів переваги 
їх застосування; написав керівництво з акушерства, яке 
вважалося класичним; І.П. Лазаревича вважають твор-
цем вітчизняної акушерської школи.

Література:
Астринский С.Ю. И.П. Лазаревич (1829 – 1902) // Аку-1. 
шерство и гинекология. - 1953. – № 1. – С. 87.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 15. – С. 180 – 181.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 12. – С. 290.
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Константинов В.И., И.П. Лазаревич // Акушерство и ги-4. 
некология. – 1954. – № 4. – С. 76.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 5. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 141 – 142.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К., 6. 
Здоров’я, 1966. – С. 163.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1962. – Том 7. – С. 550.

ЛАЗОРИшИНЕЦь Василь Васильович (25.05.1957 р.) 
– медичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
імені О. О. Богомольця (1980); у 1980–1982 рр. – лікар па-
толоґоанатомічного відділення Чернігівської обласної клі-
нічної лікарні (ЧОКЛ); у 1982–1984 рр. – секретар комітету 
комсомолу ЧОКЛ; від 1984 до 1987 р. – лікар-хірурґ, судин-
ний хірург, судинно-серцевий хірурґ для надання екстреної 
та планово-консультативної медичної допомоги ЧОКЛ; 
у 1987–1989 рр. навчався в клінічній ординатурі за фахом 
«кардіохірурґія» в Київському НДІ серцево-судинної хірур-
ґії; з 1989 р. працював у Київському НДІ серцево-судинної 
хірурґії на посадах: молодшого наукового працівника лабо-
раторії штучного кровообігу (05.1989–06.1989); молодшо-
го наукового працівника відділення вроджених вад серця 
(06.1989–11.1989); лікаря-хірурґа відділення вроджених вад 
серця (11.1989); лікаря-хірурґа відділення набутих вад сер-
ця (11.1989–02.1992); завідувач відділення вроджених вад 
серця (02.1992–08.1992); старшого наукового працівника 
відділення вроджених вад серця (08.1992–04.1993); викону-
ючого обов’язки завідувача відділення вроджених вад серця 
у дітей (04.1993–10.1994); завідувача відділення вроджених 
вад серця у дітей раннього віку (10.1994–03.2003); заступ-
ника директора з лікувальної роботи (03.2003–06.2003); за-
ступника директора з наукової роботи (06.2003–02.2004); 
від 2004 до 2008 р. – начальник лікувально-організаційного 
управління АМН України; у 2008–2009 рр. – заступник, 
а у 2009–2010 рр. – перший заступник міністра охоро-
ни здоров’я України; від 2010 р. – начальник лікувально-
організаційного управління НАМН України; у 1995 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Радикальна корекція 
тетради Фалло: порівняльна характеристика черезперед-
сердного та класичного методів корекції», а у 2002 р. – 
докторську дисертацію «Аномалія Ебштейна (проблеми 
діагностики та хірургічного лікування»; професор (2004); 
член-кор. НАМН України (2010); заступник голови На-
укової ради НАМН України з клінічної медицини; дійсний 
член Європейської асоціації кардіоторакальних хірурґів; 
секретар Асоціації серцево-судинних хірурґів України; 
член президії ВАК України; член ДАК Міністерства осві-
ти України; заслужений лікар України (1999); лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки (2005); автор 
понад 300 наукових публікацій, зокрема 10 моноґрафій, 
31 авторського свідоцтва та 4 методичних рекомендацій; 
основні напрямки науково-практичної діяльності – роз-
роблені нові методи хірурґічного лікування інфекційного 
ендокардиту в дітей; розроблений та впроваджений метод 
радикальної корекції тетради Фалло черезпередсердним 

доступом; розроблені нові підходи в тактиці хірурґії повної 
форми атріовентрикулярного септального дефекту, подвій-
ного відходження маґістральних судин від правого шлу-
ночка серця; вперше в Україні успішно виконана операція 
«Норвуд 1» при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця; ра-
зом з американськими хірурґами вперше у світі розроблено 
методику та запроваджено хірурґічне лікування дефекту 
міжшлуночкової перегородки, ускладненого високою ле-
геневою гіпертензією методом «подвійної латки»; розро-
бляються нові оперативні доступи при кардіохірурґічних 
операціях; активно впроваджуються ендоваскулярні мето-
ди (стентування коарктації аорти, закриття септальних де-
фектів оклюдерами) хірурґічного лікування вроджених вад 
серця; науковий керівник 7 кандидатських дисертацій.

ЛАПИНСьКИй Михайло Микитович (1862–1926) – 
невропатолоґ, психіатр; медичну освіту здобув на медич-
ному факультеті Київського університету (1891); у 1897 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Про захворюван-
ня судин при стражданнях периферичних нервових стов-
бурів»; після проходження ординатури в клініці нервових 
захворювань удосконалювався в ряді клінік та лабораторій 
Парижа (Раймон, Дежерин), Берліні (Оппенгейм), де ви-
вчав клінічну невролоґію і патоморфолоґію нервової сис-
теми; від 1903 до 1918 р. – завідувач кафедри невролоґії та 
психіатрії Київського університету; М.М. Ла пинський є од-
ним із засновників київської невролоґічної школи; як писав 
Б.М. Маньківський – «Проф. Лапинський володів доско-
нало методикою клінічного морфолоґічного дослідження 
нервової системи і був озброєний величезною ерудицією з 
основних питань фізіолоґії та фізіопатолоґії нервової сис-
теми»; наукові праці присвячені вивченню клінічної невро-
лоґії та патоморфолоґії нервової системи; розробив вчення 
про вісцеро-рефлекторну патолоґію нервової системи.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 62–63.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 88.
Маньковский Б.Н. К истории кафедры нервных болез-3. 
ней: (о Лапинском) // Сто лет Киевского медицинского 
института (1841–1941). – К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. 
– С. 125–137.

ЛАУДЕНбАХ Юлій Петрович (10.01.1863–1910) – фі-
зіолоґ, фармаколоґ; медичну освіту здобув на медично-
му факультеті Київського університету (1889); у 1894 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Кровотворна 
діяльність селезінки»; від 1898 до 1908 р. – завідувач ка-
федри фармаколоґії Київського університету, а з 1908 до 
1910 р. – завідувач кафедри фізіолоґії цього ж універ-
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ситету; наукові праці присвячені переважно питанням 
гематолоґії, фармаколоґії серцево-судинної системи, дії 
отрут на кров, матку; один з учителів М.Д. Стражеска.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 63.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 88–89.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 196.

ЛЕВЕНЕЦь Віталій Миколайович (нар. 27.05.1930 р.) 
– травматолоґ-ортопед; фахівець у галузі спортивної трав-
матолоґії; народився в Дніпропетровську; медичну освіту 
здобув у 2-му Московському медичному інституті (1954); 
у 1954–1956 рр. працював на посаді дитячого хірурґа в м. 
Актюбінську (Республіка Казахстан); від 1957 до 1964 р. 
очолював клініку Київського НДІ ортопедії; у 1963 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Артропластика тазобе-
дренного сустава с консервативным костно-хрящевым 
гомоколпачком»; з 1965 до 2000 р. працював на посадах до-
цента, професора, завідувача кафедри травматолоґії та ор-
топедії (від 1975 р.), проректора з навчальної роботи Київ-
ського інституту удосконалення лікарів; у 1970 р. захистив 
докторську дисертацію «Костно-хрящевая гомопластика 
тазобедренного сустава»; від 2001 до 2008 р. – директор 
Центру спортивної травматолоґії при Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, а з 
2008 р. – професор кафедри спортивної медицини; пре-
зидент Асоціації спортивної травматолоґії (від 1998); член 
правління Української асоціації травматолоґів-ортопедів; 
член Міжнародної асоціації артроскопії, хірурґії коліна та 
спортивної травматолоґії; заступник головного редактора 
журналу «Спортивна медицина»; член Нью-Йоркської 
академії наук (1994); доктор медичних наук (1971); профе-
сор (1975); заслужений діяч науки і техніки України (1989); 
лауреат Державної премії України (1996); член Нью-
Йоркської академії наук (1995); автор понад 500 наукових 
публікацій, зокрема 5 підручників, 23 авторських свідоцтв 
та одного патенту України; основні напрямки наукової 
діяльності – функціональна та відновлювальна травмато-
лоґія, ортопедія, діаґностика та лікування пошкоджень і 
захворювань великих суглобів, хірурґія відкритих пошко-
джень кісток і суглобів, ендопротезування кульшового та 
колінного суглобів; В.М. Левенець розробив низку нових 
ортопедичних операцій; розробив технолоґію пересадки 
суглобового хряща; науковий консультант та керівник 4 
докторських і 21 кандидатської дисертації; основні праці: 
«Артроскопія» (1991); «Спортивна травматологія» (2008); 
«Ушкодження і захворювання п’яткового (ахіллового) су-
хожилля» (2010) .

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 234.1. 

ЛЕВИтСьКИй Михайло Андрійович (03.11.1871–1942) – 
офтальмолоґ; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Київського університету (1895); у 1910 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про стан очей учнів і про зміни їх залом-
люваності упродовж навчання»; професор (1912); від 1922 до 
1941 р. – завідувач кафедри захворювань ока Київського ме-
дичного інституту; у 1922–1926 рр. – декан лікувального фа-
культету, а від 1926 до 1930 р. – проректор Київського медич-
ного інституту; наукові праці переважно присвячені вивченню 
ефективності різних хірурґічних втручань на оці та його при-
датках, розробці методів діаґностики; М.А. Левитський роз-
робив техніку витягування із ока цистицерків, удосконалив 
методику пластики на повіках за допомогою вільних шкірних 
клаптів; удосконалив методику визначення локалізації пато-
лоґічних змін на дні ока і їх проекції на склері.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1919. – С. 63.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 89.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 99.

 
ЛЕВИЦьКИй Модест Пилипович (25.08.1866–

16.06.1932) – народився в с. Вихилівці на Поділлі; у 1884–
1888 рр. – студент історико-філолоґічного факультету, а у 
1888–1893 рр. – студент медичного факультету Київсько-
го університету; працював лікарем у Ковелі на Волині, 
м. Окниця на Поділлі та в Боярці біля Києва; співпра-
цював з Старою Київською громадою, до якої належали 
С.Єфремов, М.Лисенко, Б.Грінченко; з 1905 р. – директор 
фельдшерської школи на Лук’янівці та керівник притулку 
для підкидьків; 1907–1911 рр. – залізничний лікар на станції 
Радивилів на Волині, а у 1912 р. – залізничний лікар у Білій 
Церкві; у ці роки активно працює в українських організаціях; 
1918–1919 рр. – директор культурно-освітнього відділу Мі-
ністерства шляхів; з січня 1919 р. – радник української ди-
пломатичної місії в Греції; у Тарнові (Польща) став міністром 
здоров’я при уряді УНР; у 1922 р. керував у Закопане санато-
рієм для хворих туберкульозом вояків армії УНР; академіч-
ний лікар та викладач Української господарської академії у По-
дебраді (Чехія); активно працював у термінолоґічних комісіях; 
був членом Спілки українських лікарів у Чехо-Словаччині; 
з 1927 р. мешкав у Луцьку; публікував медично-популярні 
статті та книжечки для народу про коросту, холеру, правець, 
скарлатину та інші; автор численних літературних творів; пе-
реклав та видав українською мовою твори Е.Шатобріана, 
Г.Сенкевича, Б.Пруса, А.Сінклера та інших.
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Література:
Пундій П. Левицький Модест // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 122 – 123.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 2. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 41.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М. П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 42 – 43.

ЛЕОНОВ Іван Федорович (1809–13.01.1854) – медич-
ну освіту здобув на медичному факультеті Харківського 
університету (1830); у 1830 р. брав активну участь у бо-
ротьбі з холерою в Харкові та Кременчуці, за що у 1831 р. 
нагороджений діамантовим перснем; з 1831 р. – викладач 
анатомії, з 1834 р. – ад’юнкт анатомії в Харківському уні-
верситеті; у 1836 р. відзначений званням медика-хірурґа 
та обраний секретарем медичного факультету; у 1838 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Анатомо-
физиологическое описание сердца и перикарда, содер-
жащие в тканях чужеродные тела»; у 1839 р. призначений 
тимчасово ад’юнкт-професором у Віленську Медико-
хірургічну академію; у 1840 р. затверджений екстраорди-
нарним професором по кафедрі патолоґічної анатомії; у 
зв’язку з розформуванням академії, у 1842 р. призначе-
ний ординарним професором по кафедрі державного лі-
кароведення Університету св. Володимира, якою керував 
до 1853 р.; кафедра включала в себе судову медицину з 
медичною поліцією та гіґієну; не зважаючи на несприят-
ливі умови праці, кафедра розгорнула викладання, і вже 
в 1847 р. київське губернське правління за клопотанням 
університету наказало київській міській поліції направ-
ляти в Анатомічний театр для судово-медичних розтинів 
трупи всіх померлих насильницькою смертю або при пі-
дозрі на насильницьку смерть; І.Ф. Леонов читав лекції 
з судової медицини, гіґієни та дієтики, медичної поліції, 
медичного державного управління, загальної ветерина-
рії, епізоотичних хвороб; був членом Імператорського Ві-
ленського медичного товариства, Товариства київських 
лікарів, копенгагенського Товариства північних антиква-
ріїв; праці І.Ф. Леонова: «Рассуждение о грудной жабе в 
физиологическом, патолого-анатомическом и судебно-
медицинском отношениях», «Взгляд на эпидемическую 
холеру вообще», «Самоубийство через повешение», 
«Простонародные малороссийские лекарства».

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 63–64.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 89–90.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 3. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 149.

ЛЕОНтОВИч Олександр Васильович (01.11.1869–
15.12.1943) – фізіолоґ та нейрогістолоґ; народився в Киє-
ві в сім’ї лікаря; закінчив медичний факультет Київського 
університету (1893); з 1898 р. – викладач сільськогоспо-
дарського відділення Київського політехнічного інститу-
ту; у 1900 р. захистив докторську дисертацію, присвячену 
іннервації шкіри; з 1913 до 1939 р. – професор Москов-
ського сільськогосподарського інституту; з 1936 р. – зав. 
відділами нормальної фізіолоґії Інституту клінічної фізі-
олоґії АН УРСР та біофізики Інституту експерименталь-
ної біолоґії і патолоґії МОЗ УРСР; академік АН УРСР 
(1929); заслужений діяч науки УРСР (1939); наукові праці 
присвячені, головним чином, питанням фізіолоґії та гіс-
толоґії веґетативної нервової системи; описав виявлені 
ним периферійні нервові клітиновмісні сплетення в шкі-
рі людини (1900); розробив метод забарвлення нервових 
структур метиленовою синькою; створив перші вітчиз-
няні посібники з застосування біометрики в біолоґії і ме-
дицині (1909–1911) і з фізіолоґії домашніх тварин.

Література:
Бодрова Н.В., Краюхин Б.В. Творческий путь А.В. Леон-1. 
товича // Физиологический журнал. – 1945. – Том 31. – № 
5–6. – С. 229.
Бодрова Н.В. і Краюхін Б.В. Видатний радянський фізіо-2. 
лог О.В. Леонтович. – К.: 1950.
Большая медицинская енциклопедия. Издание второе. – 3. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 15. – С. 875 – 876.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 4. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 32.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 5. 
Молоде життя, 1962. – Книга 4. – С. 1286.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 6. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 250.
Українська Радянська енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 103.

ЛЕОНтОВИч Сава Олексійович (дати народжен-
ня і смерті не встановлені) – народився в с. Максимівка 
Миргородського полку (тепер Полтавської обл.) у родині 
міщанина; навчався в Києво-Могилянській академії та в 
1758–1759 рр. – у медичній школі при Петербурзькому 
адміралтейському госпіталі; з 1761 р. після отримання 
звання лікаря удосконалювався в Страсбурзькому універ-
ситеті, де в 1766 р. захистив докторську дисертацію «De 
partu praeternaturali, ex vitiis trunci foetus orto» («Про не-
природні пологи, спричинені дефектами тулуба плода»); 
після повернення в Росію працював лікарем у медичній 
школі при Петербурзькому адміралтейському госпіталі, 
при Управлінні колоністами Саратовської губернії, ви-
кладачем у Московській госпітальній школі; з 1778 р. слу-
жив у армії; біографічні відомості перериваються з 1798 р.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 67.
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Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-2. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 
1. – С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 78.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

ЛЕРІУС Христіан (August Christian Berjamin) (дати на-
родження і смерті не встановлені) – народився в м. Бу-
хольці (Саксонія); у 1784 р. у Страсбурзі отримав медичну 
освіту; удосконалювався в Берліні; у 1785 р., отримавши 
право лікарської практики в Росії, був призначений ліка-
рем у Новоладозький повіт; з 1788 р. – дивізійний лікар 
в армії; з 1792 р. після організації Київського польового 
госпіталю призначений на посаду лікаря цього госпіталю; 
у 1796 р. за наказом О.В. Суворова призначений генерал-
штаб-лікарем у м. Тульчин.

Література:
 Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997.– С. 79.

ЛЕш Федір (Фердинанд) Олександрович (23.04.1840–
29.01.1903) – терапевт; народився в родині військового ап-
текаря; медичну освіту здобув у 1858–1863 рр. у Медико-
хірурґічній академії в Петербурзі; після закінчення академії 
був призначений молодшим ординатором у другий сухо-
путний госпіталь; одночасно працював у клініці профе-
сора В.С. Екка; у 1866 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Утворення легеневих інфарктів або емболій»; від 
1866 до 1868 р. перебував на стажуванні за кордоном у про-
відних медичних центрах Німеччини та Австрії; у 1868 – 
асистент 1-го терапевтичного відділення клінічного госпі-
талю на кафедрі госпітальної терапії професора В.С. Екка, 
потім професора Е.Е. Ейхвальда; з 1971 р. – приват-доцент 
з терапії; з 1885 р. – екстраординарний професор на ка-
федрі лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою 
Київського університету; з 1887 р. Ф.О. Леш також читає 
курс спеціальної патолоґії та терапії, а також клініку вну-
трішніх хвороб; у 1890 р. присвоєно звання ординарного 
професора; Ф.О. Леш вважається основоположником 
копролоґії; наукові праці переважно присвячені копроло-
ґії; у 1875 р. Ф.О. Леш вперше описав збудника амебіазу 
– Entamoeba histolytica, яку він назвав Amoeba coli; одним 
із перших описав ламблії, трихомонади, грибки та балан-
тидії і відповідно захворювання – лямбліоз, трихомоноз, 
балантидіаз і бластоцистоз; з 1894 р. упродовж кількох 
років виконував обов’язки голови Київського товариства 
лікарів; був головою комісії з перегляду статуту клінічних 
відділень Олександрівської лікарні (тепер Олександрів-
ська міська клінічна лікарня м. Києва).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 

М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 15. – С. 1013 – 1014.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 89.
Бревнов В.П. Киевский период деятельности Ф.А. Леша // 3. 
Лікарська справа. – 1992. – № 8. – С. 111 – 114.
Засухин Д.Н. и Авакян А.А. 100 лет со дня отрытия и опи-4. 
сания возбудителя амебиаза Ф.А. Лешем // Медицинская 
паразитология. – 1976. – Том 45. – вып. 2. – С. 225.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь зведующих кафедрами и профессоров Киевского ме-
дицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. 
– С. 64.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 90.
Попов П.П. К 75-летию открытия Ф.А. Лешем патоген-7. 
ной амебы у человека // Врачебное дело. – 1950. – № 9. 
– С. 859.
Сванидзе Д.П. История изучения амебиаза и борьбы с ним 8. 
в СССР. – М., 1955. – С. 23.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 9. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 112.

ЛИПА Іван (24.02.1865–13.11.1923) – народився в 
Керчі (Крим); поступив на медичний факультет Хар-
ківського університету; з Б.Грінченком, Міхновським 
та Боровиком у 1891 р. заснував організацію «Братство 
тарасівців»; за нелегальну діяльність проти царизму був 
заарештований і понад рік перебував у в’язниці; медич-
ну освіту здобув на медичному факультеті Казанського 
університету, після закінчення якого працював земським 
лікарем на Херсонщині та Полтавщині; потім працював 
в Одесі, де здобув велику популярність як лікар; органі-
зував і підтримував видавництво «Одеська літературна 
спілка», видавав альманах «Багаття» (1905), брав активну 
участь у діяльності філії товариства «Просвіта»; був спів-
редактором тижневика «Українське слово»; за часів УНР 
був комісаром Одеси, за Гетьманату працював лікарем-
інспектором Одеси, за Директорії 01.01.1919 р. був при-
значений міністром віросповідань; як писав І. Липа: «У 
першу чергу я взявся провадити автокефалію україн-
ської православної церкви. Закон про автокефалію був 
підписаний мною»; потрапив в еміграцію; у Кам’янці-
Подільському брав участь у роботі президії Всеукраїн-
ської національної ради, а в Тарнові – Ради республіки, 
влітку 1921 р. став міністром здоров’я; згодом працював 
лікарем у військових таборах; з березня 1922 р. працював 
лікарем у Винниках під Львовом.

Література:
Гельнер З. Іван Липа – лікар, борець за самостійну Україну 1. 
// Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – К., 1995. – С. 12–14.
Липа І. Як я пішов у революцію // Лікарський збірник. – 2. 
Львів – Чикаґо, 2001. –Том ІХ. – С. 166 – 169.
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Пундій П. Липа Іван // Українські лікарі. – Львів – Чика-3. 
ґо, 1994. – Книга 1. – С. 125 – 126.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 4. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 41.

ЛИПА Юрій (5.05.1900–20.08.1944) – народився в 
Одесі в родині Івана Липи; у силу історичних обставин 
разом з батьком опинився в еміграції в Польщі; медич-
ну освіту здобув на медичному факультеті Познанського 
університету (1929), після закінчення якого працював лі-
карем дипломатичного корпусу у Варшаві; тут одночасно 
закінчує школу військових лікарів, а також – Вищу шко-
лу політичних наук; дістав стипендію для поглиблення 
знань в одному з університетів Англії; через свій виступ в 
оборону української справи на літературно-політичному 
зібранні в польському посольстві в Лондоні втратив візу, 
стипендію і змушений був виїхати з Англії; повернув-
шись у Польщу, не зміг отримати державної посади, тому 
відкрив приватну практику лікування; у 1943 р. переїхав 
у Галичину, вів приватну практику в м. Яворові; лікар 
Української повстанської армії; у липні 1944 р. переїз-
дить з родиною до с. Бунів, що неподалік від Яворова; а 
на початку серпня – до присілка Іваники, де дислокува-
лася сотня УПА Петренка з відділом Українського Чер-
воного Хреста та реґіональним повстанським шпиталем; 
там Ю.Липа лікував та оперував хворих і поранених по-
встанців; у середині серпня 1944 р. сотня УПА та шпи-
таль перемістилися в Яворівські ліси, а д-р Липа зали-
шився у присілку Іваники; 19 серпня 1944 р. Ю.Липа був 
заарештований офіцерами НКВД і після жорстоких тор-
тур, які йому вчинили у сусідньому с. Шутова, 20 серп-
ня був замордований; видав два посібники – «Фітотера-
пія», «Ліки під ногами»; протягом 1925–1938 рр. видав 
три збірки поезій; вершинною працею Ю. Липи стали 
«Призначення України» (1938), «Чорноморська доктри-
на» (1940), «Розподіл Росії» (1941), в яких з великою еру-
дицією підійшов до проблеми минулого та майбутнього 
України; книгознавець і бібліограф Лев Биковський так 
охарактеризував ці праці – «Це всеукраїнська трилогія, 
українське євангеліє, що є епохальним явищем в історії 
всеукраїнської політичної думки».

Література:
Даценко І. Наукова і лікувальна діяльність доктора Юрія 1. 
Липи // Лікарський збірник. – Львів – Чикаґо, 2001. 
–Том ІХ. – С. 19 – 34.
Пундій П., Іван Липа // Лікарський збірник. – Львів–2. 
Чікаґо, 2001. – Том ІХ. – С. 15 – 16.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллінойс. – С. 41.
Пундій П. Юрій Липа – апостол новітнього українства // 4. 
Лікарський збірник. – Львів – Чікаґо, 2001. – С. 10 – 12.
Стебельський Б. Юрій Липа // Лікарський збірник. – 5. 
Львів–Чікаґо, 2001. –Том ІХ. – С. 184 – 190.

ЛИПСьКИй Олександр Лукович (1836–1889) – пе-
діатр; медичну освіту здобув на медичному факульте-
ті Київського університету (1861); від 1863 до 1869 р. 
– асистент, а потім помічник директора терапевтичної 
клініки Київського університету; у 1868 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Про мікроскопічну будову 
кишечного каналу»; О.Л. Липський від 1874 до 1889 р. 
був першим керівником курсу дитячих хвороб при ка-
федрі акушерства, жіночих і дитячих хвороб.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 65.

ЛИСЕНКОВ Микола Костянтинович (04.08.1865–
11.10.1941) – анатом; народився в Москві в родині 
службовця; закінчив медичний факультет Московсько-
го університету (1893); у 1896 р. захистив докторську 
дисер тацію, присвячену мозковим грижам та їх лікуван-
ню; з 1902 р. – професор кафедри топоґрафічної анато-
мії медичного факультету університету в Одесі (згодом 
Одеського медичного інституту); у 1917 р. перейшов на 
кафедру нормальної анатомії; з 1923 р. – зав. кафедрою 
морфолоґії і фізіолоґії; читав також курс пластичної ана-
томії в Інституті образотворчих мистецтв; наукові праці 
присвячені вивченню мозкових гриж, питанням опера-
тивної хірурґії; запропонував метод консервування ана-
томічних препаратів; автор підручників з оперативної 
хірурґії, нормальної та топоґрафічної анатомії; основні 
праці М.К. Лисенкова: «Мозговые грыжи и их лечение» 
(1896); «Топография и оперативная хирургия черепной 
полости» (1898); «Лекции по топографической анато-
мии и оперативной хирургии», т. 1–2 (1908); «Общая 
анатомия органов движения» (1923); «Пластическая 
анатомия» (1925); «Анатомо-физиологические основы 
физической культуры человеческого тела» (1927, совм. с 
Е.И. Синельниковым); «Нормальная анатомия челове-
ка» (1943, у співавторстві з Бушковичем В.И.); «Учебник 
нормальной анатомии человека» (1958, у співавторстві).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 471 – 472.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 322.
Марьенко Ф.С. Профессор Н.К. Лысенков (К 100-летию 3. 
со дня рождения) // Хирургия. – 1966. – № 1. – С. 155.

ЛИтВАК Леонід борисович (16.04.1899 –20.03.1970) 
– невропатолоґ; народився в Тирасполі; медичну освіту 
здобув в Одеському медичному інституті (1924); з 1941 до 
1945 р. – професор Харківського медичного інституту, у 
1946–1953 рр. – Харківського інституту удосконалення 
лікарів, з 1953 р. – науковий керівник Українського НД 
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психоневролоґічного інституту; доктор медичних наук 
(1940); професор (1941); був членом правління Всесо-
юзного, Українського та Харківського товариств не-
вропатологів і психіатрів, членом президії Всесоюзного 
товариства нейрохірургів; заслужений діяч науки УРСР 
(1959); основні напрямки наукової діяльності – вивчен-
ня проблем локалізації функцій, порушень рухів, чутли-
вості, мозкового кровообігу, циркуляції цереброспіналь-
ної рідини, діаґностика пухлин головного мозку тощо.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 136.

ЛІНДЕМАН Володимир Карлович (30.07.1868–
18.04.1933) – народився в Москві в родині професора зоо-
лоґії Петровської рільничої академії; медичну освіту здо-
був у Московському університеті (1893); був залишений 
стипендіатом на кафедрі загальної патолоґії, яку очолював 
професор О.Б. Фохт; у 1896 р. захистив докторську дисер-
тацію «Про вплив перев’язування сечоводів на будову та 
функції нирки»; з 1897 р. – приват-доцент на кафедрі за-
гальної патолоґії Московського університету; у 1898–1900 
рр. перебував у закордонному відрядженні; працював у 
провідних європейських лабораторіях; у лабораторії І.І. 
Мечникова в Пастерівському інституті відкрив нефро-
літичну сироватку; після повернення в Москву виконав і 
опублікував у 1903 р. разом з О.Б. Фохтом класичне екс-
периментальне дослідження «Про порушення кровообігу 
і діяльності серця при емболії легеневої артерії»; у 1901 р. 
був обраний професором кафедри загальної патолоґії Ки-
ївського університету; брав активну участь в організації 
Київського жіночого медичного інституту, де читав курс 
зоолоґії і разом з М.П. Вашетком заснував зоолоґічний му-
зей; очолив Київський бактеріолоґічний інститут, в якому 
створив експериментально-медичний відділ; в цьому ін-
ституті В.К. Ліндеман організував масове виробництво си-
роваток, орґанотерапевтичних препаратів; у 1910 – 1911 рр. 
видав фундаментальний двотомний «Підручник загальної 
патології»; за часи роботи в Київському університеті В.К. 
Ліндеман створив наукову школу загальних патолоґів, з 
якої вийшли професори К.Р. Мірам, М.П. Вашетко, П.О. 
Кучеренко, І.В. Гоффман, О.А. Кронтовський та інші; піс-
ля німецької газової атаки у квітні 1915 р., під час якої по-
терпіло кілька тисяч солдатів, В.К. Ліндеман організував у 
Києві і очолив ґазову секцію Військово-промислового ко-
мітету; впровадив курс лекцій для офіцерських шкіл, даючи 
певні відомості про ґази та способи захисту від них; у 1922 
р. за рекомендацією професора Ц. Войнич-Сяножецького, 
В.К. Ліндеману було запропоновано очолити Протигазо-
вий інститут у Варшаві; внаслідок сміливих експериментів 
були поглиблені знання про хімічні отруюючі речовини та 
їх дію на орґанізм; видав кілька праць: «Токсикологія БОР» 
(1923); «Токсикологічна класифікація БОР» (1927); «Дози-
метрія хімічних засобів» (1928); «Іприт» (1929); від 1922 р. 
також вів курс фармаколоґії і токсиколоґії у Варшавському 

університеті; в останні роки свого життя – професор за-
гальної патолоґії Ягеллонського університету.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 64–65.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 91.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 159.
Шилініс Ю. В.К. Ліндеман – один із творців загальнобіо-4. 
логічного напрямку в патології // Український історико-
медичний журнал «Агапіт». – 1995. – № 3. – С. 53 – 59.

Л І С ОВ И й  А н ат о л і й  С е м е н о в и ч  (12.09.1939– 
30.09.2010) – судовий медик; народився в с. Мирівка Ка-
гарлицького району Київської обл. в селянській родині; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інсти-
туті імені О.О. Богомольця (1962); від 1962 до 1967 р. заві-
дував Кагарлицьким міжрайонним відділеннім судово-
медичної експертизи Київської обл.; з 1967 р. на кафедрі 
судової медицини Київського медичного інституту, по-
слідовно – аспірант, асистент, старший викладач, доцент 
(1972); одночасно від 1971 до 1987 р. – завідувач курсом 
судової медицини Київської вищої школи МВС СРСР, а 
з 1976 до 1988 р. – викладач судової медицини Інституту 
підготовки кадрів КДБ; у 1971 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Судово-медична експертиза вогнепальних 
пошкоджень синтетичних матеріалів одягу»; у 1994 р. ор-
ганізував та став першим завідувачем кафедри судової ме-
дицини та основ права в Медичному інституті Української 
Асоціації народної медицини; А.С. Лісовий неодноразо-
во проводив судово-медичну експертизу вищої категорії 
складності та по резонансних справах; автор понад 300 
публікацій; наукові праці переважно присвячені судово-
медичній оцінці черепно-мозкової травми, вивченню 
особливостей вогнепальних ушкоджень та питанням 
викладання судової медицини в медичних та юридич-
них навчальних закладах; в процесі досліджень черепно-
мозкової травми виявлені та обґрунтовані морфолоґічні 
показники вторинних крововиливів у стовбур головного 
мозку; проведене вивчення вогнепальних пошкоджень 
одягу із синтетичних матеріалів дозволило встановити їх 
ряд особливостей; основні праці А.С. Лісового: «Руко-
водство к практическим занятиям по судебной медици-
не» (1988); «Хай торжествує істина» (1990); «Трезвость: 
иллюзии и реальность» (1991); «Научно-педагогическая и 
практическая деятельность кафедры судебной медицины 
КМИ за 150-летний период ее существования» (1991); 
«Судово-медична травматолоґія» (1994); «Клініка та 
судово-медична експертиза черепно-мозкових ушко-
джень» (1996); «Судова медицина» (підручник, 1999); 
«Судова медицина (навчально-методичний посібник) 
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(2001); «Судова балістика і судово-медичне дослідження 
при вогнестрільних ушкодженнях» (2012); А.С. Лісовий 
був редактором трьох загальновідомих підручників з су-
дової медицини проф. Сапожникова.

ЛІСОВИй Володимир Миколайович (нар. 02.10.1956 р.) 
– ректор (з 2005 р.) та завідувач кафедри уролоґії, нефро-
лоґії і андролоґії (від 1996 р.) Харківського національного 
медичного університету; директор Обласного клінічного 
центру уролоґії і нефролоґії імені В.І. Шаповала (з 
2001 р.); керівник Навчального науково-виробничого 
комплексу Харківського національного медичного універ-
ситету; у 1999 р. захистив докторську дисертацію «Оптимі-
зація вибору та підвищення ефективності методів проме-
невої діаґностики захворювань нирок»; професор (1997); 
член-кор. НАМН України (2010); голова Експертної ради 
з медицини та фармації при ДАК України з ліцензуван-
ня та акредитації вищих навчальних закладів I – IV рівня 
підготовки фахівців; член Наукової ради НАМН України 
з клінічної медицини; головний редактор двох наукових 
фахових журналів; член редакційних колегій і рад 5 цен-
тральних фахових журналів, 6 науково-практичних жур-
налів та газет; член президії Асоціації уролоґів України; 
депутат Харківської міської ради 5 скликання, де очолю-
вав Постійну комісію з охорони здоров’я та соціального 
захисту; член Європейської асоціації уролоґів, Європей-
ської асоціації репродуктолоґії та ембріолоґії людини, Єв-
ропейської асоціації урорадіолоґії; заслужений лікар Укра-
їни (1998); автор понад 450 наукових публікацій, зокрема 
39 патентів на винаходи і 22 на корисні моделі; основні 
напрямки науково-практичної діяльності – оптимізація 
діаґностики та лікування онкоуролоґічної та андролоґіч-
ної патології, специфічних і неспецифічних хвороб сечо-
статевих орґанів, термінальної ниркової недостатності із 
застосуванням хронічного гемодіалізу, полісистемних і 
поліструктурних пошкоджень органів тазу; різні аспекти 
перитонеального діалізу та трансплантації нирки; роз-
робив хірурґічні методики створення штучного сечового 
міхура в жінок зі статевих орґанів, запропонував новітні 
урорадіолоґічні технології діаґностики функціонального 
стану нирок, розробив нові методи хірурґічного малоінва-
зивного лікування визначених станів чоловічого безплід-
дя; науковий консультант та керівник 2 докторських і 11 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Возможности 
лучевой диагностики в выборе хирургической тактики 
при двусторонней калькулезной обструкции верхних 
мочевыводящих путей» (1999); «The treatment of metastatic 
Prostate Cancer in termynally patients» (2000); «Сучасні 
схеми хіміотерапії гормонально-резистентного раку 
передміхурової залози» (2002); «Шляхи запобігання ви-
східному пієлонефриту при формуванні ортотопічного 
сечового міхура» (2003); «Урофлоуметрия при патоло-
гии нижних мочевых путей» (2004); «Застосування влас-
ної піхви для ортотопічної неоцистопластики» (2005); 
«Хвороби нирок та вагітність» (2006); «Ультрасоногра-
фия в онкоурологии» (2009).

ЛІСЯНИй Микола Іванович (06.04.1946 р.) – завідувач 
лабораторно-експериментального сектору та начальник 
відділу нейроімунолоґії Інституту нейрохірурґії НАМН 
України; у 1981 р. захистив докторську дисертацію «Фор-
мирование иммунных реакций в условиях иммуноде-
фицита, вызванного антилимфоцитарной сывороткой»; 
професор (1989); член-кор. НАМН України (2011); за-
служений діяч науки і техніки України (1996); член Євро-
пейської асоціації нейроімунолоґів; був віце-президентом 
Української асоціації нейроімунолоґів; член Російського 
товариства імунолоґів, Нью-Йоркської академії наук; 
член редакційної колегії 4 фахових журналів; автор понад 
420 наукових публікацій, зокрема 11 моноґрафій; осно-
вні напрямки наукової діяльності – взаємодія нервової та 
імунної систем в нормі та патолоґії; автоімунна патолоґія, 
її діаґностика і лікування; імунодефіцитні стани та їх ко-
рекція; радіаційне ураження нервової та імунної систем; 
нейроонколоґія і імунотерапія пухлин головного мозку; 
імунологія та імунотерапія стовбурових клітин; визначив 
значення радіаційного та автоімунного чинників в проґре-
дієнтному перебігу пострадіаційної енцефалопатії; описав 
окрему форму імунної недостатності орґанізму – нейро-
ґенний імунодефіцит; довів існування реґіонарної імунної 
системи в головному мозку та показав її зв’язок з імунною 
системою орґанізму; вивчив механізми розвитку імунних 
реакцій при нейротрансплантації; науковий консультант 
та керівник 2 докторських і 20 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Антитела и регуляция функций организ-
ма» (1982); «Черепно-мозговая травма и иммунологичес-
кая реактивность организма» (1981); «Иммунная система 
головного мозга» (1991); «Иммунология и иммунотерапия 
злокачественных опухолей головного мозга» (2011).

ЛІХтЕНштЕйН Єфрем Ісакович  (09.05.1910– 
07.05.1973) – терапевт; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1936); у 1959 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Ексудативні плеврити 
при захворюваннях серця»; у 1958–1959 рр. керував ка-
федрою терапії санітарно-гіґієнічного факультету Київ-
ського медичного інституту; у зв’язку з виділенням само-
стійного курсу професійних хвороб при кафедрі терапії 
читання цього курсу було доручено Є.І. Ліхтенштейну 
(1960–1973); наукові праці присвячені питанням пато-
ґенезу і терапії бронхіальної астми, інфаркту міокарда, 
інфаркту легень, легеневої і серцевої недостатності.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 65.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 92.
Щербак Ю. Путь к человеку: (послесловие) // Лихтенш-3. 
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тейн Е.И. Помнить о больном: Пособие по медицинской 
деонтологии. – К.: Вища школа, 1978. – С. 155–174.

ЛОбЕНКО Анатолій Олександрович (нар. 17.07.1937) – 
фахівець у галузі морської медицини; народився в с. Мос-
тове Миколаївської обл.; медичну освіту здобув на лікуваль-
ному факультеті Одеського медичного інституту імені М.І. 
Пирогова (1964); працював судновим лікарем, головним 
лікарем медико-санітарної частини Одеського морського 
порту; від 1972 р. – головний лікар Чорноморської цен-
тральної басейнової лікарні; у 1970 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Деформирующий спондилоз поясничного от-
дела позвоночника у рабочих Одесского морского порта», а 
у 1985 р. – докторську дисертацію на тему: «Медицинские 
аспекты травматизма плавсостава морского транспортно-
го флота»; з 1992 до 2005 р. – генеральний директор Укра-
їнського науково-практичного об’єднання «Медицина 
транспорту» МОЗ України (тепер Державне підприємство 
«Український науково-дослідний інститут морської меди-
цини»; з 1985 р. – також зав. кафедрою морської медицини 
Одеського медичного університету; професор (1986); ака-
демік НАМН України (1995); член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; член 
президії Всеукраїнських товариств ортопедів-траматолоґів 
і соціал-гіґієністів; експерт ВООЗ з морської медицини; 
член всесвітньої ради морських медиків; член Всесвітньої 
організації хірургів ортопедів-травматолоґів; голова спеціа-
лізованої вченої ради; головний редактор журналу «Вісник 
морської медицини»; член редакційних колегій та рад ряду 
наукових журналів; заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни; заслужений лікар України; у 1990 р. обирався депутатом 
Верховної Ради України; автор понад 800 наукових публі-
кацій, зокрема 17 моноґрафій, 9 навчальних посібників, 30 
винаходів; наукові праці присвячені вивченню механізмів 
фенотипової адаптації людини до умов праці у Світовому 
океані, причин дезадаптації та особливостей формування 
патолоґії в моряків; розробив теоретичні основи рідко-
кристалічної термоґрафії, методолоґію використання цьо-
го методу в медицині, дослідив хронобіолоґічні механізми 
змін серцево-судинної, дихальної, імунної та ендокринної 
систем людини під впливом суднових та рейсових факторів; 
розкрив біомеханізми функціонування опорно-рухового 
апарату та характер змін в орґанізмі під час трансконти-
нентальних переходів, що дозволило розробити методоло-
ґію пришвидшеної адаптації до умов плавання, підвищити 
працездатність моряків; науковий консультант та керівник 
17 докторських і 46 кандидатських дисер тацій; основні 
праці: «Дегенеративно-дистрофические заболевания по-
звоночника у лиц плавсостава» (1989); «Компенсаторно-
приспособительные механизмы у моряков» (1991); «Спра-
вочник судового врача» (1991); «Жидкие кристаллы в 
морской медицине» (1992); «Лучевая диагностика неспе-
цифического остеомиелита» (1993).

Література:
Академіку АМН України А.О. Лобенку – 60 років // Жур-1. 

нал АМН України. – 1997. – Том 3. – № 3. – С. 527 – 528.
Академія медичних нак України. – Київ: Авіцена, 1998. – 2. 
С. 137 – 138.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 242.3. 

ЛОбОДА Михайло Васильович (нар. 07.09.1940 р.) – 
народився в с. Пристайлове Лебединського району Сум-
ської області; освіту здобув на педіатричному факультеті 
Харківського медичного інституту (1963) та Вищій пар-
тійній школи при ЦК КПУ; у 1963–1966 рр. – лікар-
педіатр, лікар-методист, заступник головного лікаря Ле-
бединської ЦРЛ; у 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі 
на кафедрі шпитальної педіатрії Харківського медичного 
інституту; від 1969 до 1973 р. працював на посаді асистен-
та цієї ж кафедри; з 1973 до 1976 р. – заступник началь-
ника управління лікувально-профілактичної допомоги 
дітям і матерям, а у 1978–1987 рр. – начальник Головного 
управління спеціалізованих санаторіїв МОЗ УРСР; з 1987 
до 1992 р. – голова Української республіканської ради з 
управління курортами профспілок; у 1992–2002 рр. – 
голова правління ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця»; керівник 
відділу координації та перспектив розвитку медичної 
реабілітації та курортолоґії Українського НДІ медичної 
реабілітації та курортолоґії МОЗ України (з 1996 р.); від 
2002 до 2006 р. – народний депутат Верховної ради Укра-
їни 4 скликання, 1-й заступник голови Комітету з питань 
охорони здоров’я, материнства та дитинства; у 1969 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Сульфгидрильные 
и дисульфидные группы белков сыворотки крови детей 
при пневмонии», а у 1992 р – докторську дисертацію 
«Совершенствование профилактики туберкулеза у де-
тей в условиях санатория»; професор (1997); член-кор. 
НАМН України (2003); член Наукової ради з теоретичної 
та профілактичної медицини; президент Всеукраїнської 
асоціації фізіотерапевтів та курортолоґів (з 1987 р.); віце-
президент Всесвітньої федерації бальнеолоґії і кліматоте-
рапії; голова проблемної комісії МОЗ та НАМН України 
«Санаторно-курортна реабілітація»; науковий керівник 
журналу «Медична реабілітація, курортологія та фізі-
отерапія»; член редакційних колегій кількох науково-
практичних медичних журналів; заслужений лікар УРСР 
(1985); лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки (2006); автор 140 наукових публікацій, зокрема 
14 моноґрафій, кількох посібників та 3 патентів на ви-
нахід; основні напрямки наукової діяльності – розробка 
заходів з орґанізації санаторно-курортної допомоги ді-
тям, опрацювання раннього відновлювального лікуван-
ня із застосуванням фізичних факторів, раціонального 
використання природних лікувальних ресурсів України; 
розробка принципів орґанізації санаторно-курортної 
допомоги, вивчення механізму впливу на орґанізм хво-
рого природних і преформованих фізичних чинників; 
обґрунтування медичної реабілітації уражених внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, визначення потреби на-
селення України у санаторно-курортному оздоровленні 
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та лікуванні; науковий консультант та керівник 5 док-
торських і 9 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Первичный туберкулез у детей и его профилактика» 
(1997); «Методичні рекомендації з санаторно-курортного 
лікування» (1998); «Оздоровниці профспілок України» 
(1998); «Курортні ресурси України» (1999); «Санаторно-
курортне лікування вагітних» (2001); «Дитячі оздоровни-
ці України» (2001); «Восстановительное лечение детей 
с частыми, рецидивирующими заболеваниями органов 
дыхания» (2002); «Основи курортології» (2003); «Довід-
ник з інфекційних хвороб у дітей» (2003); «Медицинская 
реабилитация в педиатрии» (2004); «Бальнеотерапія в 
кардіоангіології» (2005); «Лікувальні грязі (Полоїди) 
України» (2006); «Карта-схема використання природ-
них лікувальних ресурсів України» (2006); «Стандарти 
санаторно-курортного лікування» (2008).

ЛОгАй Іван Михайлович (нар. 01.01.1933 р.) – 
офтальмолоґ; народився в с. Горонда Мукачівського 
району Закарпатської області; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Ужгородського державного 
університету (1957); з 1963 до 1981 р. – послідовно аспі-
рант, молодший, старший науковий співробітник, завід-
увач відділом травм ока; від 1985 до 2003 р. – директор 
Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. 
Фі латова АМН України; доктор медичних наук, профе-
сор; голова Науково-медичного товариства офтальмо-
лоґів України; заслужений діяч науки і техніки України; 
лауреат Державної премії; основні напрямки наукової 
діяльності – вивчення захворювань та ушкоджень очей 
і їх наслідків, розробка нових тканинних препаратів, 
організація офтальмолоґічної допомоги в Україні.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 167.

ЛОМАН Володимир (Christian Woldemar) (1712–1776) 
– народився в м. Дерпті; медичну освіту здобув у Ростоку, 
де в 1736 р. захистив докторську дисертацію «De effectibus 
paralyticis eorumque ab aliis impotentiarum generbus 
differentia» («Про паралічі та про їх відмінність від інших 
родів безсилля»); з 1741 р. працював військовим лікарем; 
у 1750 р. призначений прикордонним лікарем Васильків-
ського карантину Київської губернії; В. Ломану належить 
заслуга першого раціонального облаштування карантинів 
на південному кордоні Російської імперії, зокрема Київ-
ської губернії; організація карантину у Васильківському 
форпості передбачала медичний огляд і очищення лю-
дей, які приїздили з Волоських земель; з 1761 р. старший 
лікар у Московському генеральному госпіталі, а з 1764 р. 
– Петербурзького сухопутного госпіталю.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIХ століть. – Київ, 1997. – С. 80.

Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–1954). 
– М., 1956. – 938 с.

ЛОМИНСьКИй Федір Іванович (20.01.1856–18.10.1927) 
– гістолоґ; народився в Києві в сім’ї вчителя; закінчив 
медичний факультет Київського університету (1882); у 
1890 р. захистив докторську дисертацію на тему «Про 
паразитизм деяких хвороботворних мікробів на росли-
нах (експериментальне дослідження)»; з 1891 р. – спів-
робітник кафедри гістолоґії і ембріолоґії Київського уні-
верситету, з 1905 до 1924 р. – її завідуючий; наукові праці 
присвячені вивченню паразитизму мікробів, питанням 
цитолоґії; Ф.І. Ломинський є одним із засновників гіс-
тофізіолоґічного направлення у вітчизняній гістолоґії; у 
1882 р. вперше відзначив здатність нервових клітин до 
поділу (каріокінезу); описав явище нейрофаґії (погли-
нання ушкоджених нейронів лейкоцитами) (1884).

Література:
Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Жизнь и деятельность украин-1. 
ского гистолога Ф.И. Ломинского: (К 125-летию со дня 
рождения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 
– 1982. – Том 82, № 4. – С. 96–101.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 65.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 92.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 252.
Черняхівський О. Професор Ф.І. Ломинський як учений, 5. 
навчитель та громадський діяч // Українські медичні вісті. 
– 1928. – Том 4, № 1–2. – С. 191–198.

ЛОСКУтОВ Олександр Євгенович (26.05.1950 р.) 
– народився в м. Дніпродзержинську; медичну осві-
ту здобув у Дніпропетровському медичному інституті; 
спеціалізувався за фахом «травматолоґія та ортопедія»; 
у 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Множинні 
переломи, переломовивихи плеснових кісток та їх ліку-
вання», а у 1991 р. – докторську дисертацію «Хірургічне 
лікування застарілих пошкоджень гомілковоступневого 
суглоба»; професор (1992); від 1991 р. – завідувач кафе-
дри ортопедії і травматолоґії Дніпропетровського наці-
онального медичного університету; директор клініки в 
Дніпропетровській обласній лікарні імені І.І. Мечнико-
ва; член-кор. НАМН України (2012); професор (1992); 
голова Дніпропетровського товариства ортопедів-
травматолоґів; лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (1996); Заслужений діяч науки і техніки 
України (1998); основні напрямки наукової діяльнос-
ті – ендопротезування і відновно-реконструктивна хі-
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рурґія суглобів, відновна хірурґія кисті; аргументував 
стереотип про неможливість виконання операцій з від-
новлення суглобів людям старше 85 років; автор понад 
200 наукових публікацій, зокрема 34 винаходів; науко-
вий консультант та керівник 1 докторської та 5 канди-
датських дисертацій.

ЛОтОВИч Матвій (22.08.1903–09.09.1953) – на-
родився в с. Гаї Ходорівка біля Тернополя; вступив на 
медичний факультет Варшавського університету; завер-
шив медичну освіту в 1932 р. на медичному факультеті 
Львівського університету; працював лікарем у Новому 
Милятині поблизу Львова; у 1939–1940 рр. завідував 
відділом охорони здоров’я в Кам’янці-Струмиловій; по-
тім працював у Львівському медичному інституті на по-
саді старшого лаборанта, а в 1945–1948 рр. – асистента 
кафедри госпітальної терапії; 1948 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Гіпертиреози та їх лікування» – пер-
ша дисертація на Західній Україні в післявоєнні роки; 
працюючи в медичному інституті, був одним із органі-
заторів медичної служби Української повстанської армії 
(УПА), був головним лікарем Проводу УПА, особистим 
лікарем генерала-хорунжого Р. Шухевича; у 1948 р. за-
арештований і висланий у концтабір у м. Тайшет у Сибі-
ру; загинув у концентраційному таборі.

Література:
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-1. 
ник, 1994. – С. 278.
Пундій П. Лотович Матвій // Українські лікарі. – Львів-2. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 131.
Томашевський Я., Вівчар Г. Із життя лікаря Матвія Лото-3. 
вича // Лікарський збірник. – Львів-Чикаґо, 2002. – Том 
Х. – С.22 – 28.

ЛУКАСЕВИч Євмен (26.12.1871–20.12.1929) – наро-
дився в с. Біле (Східна Галичина) у родині священика; 
освіту здобував на медичних факультетах Львівського 
та Віденського університетів; закінчив медичну освіту 
в Цюріху (Швейцарія); з 1905 р. працював у Києві, де 
став популярним фахівцем з внутрішніх та дитячих хво-
роб; працював у медичній секції Українського науко-
вого товариства, зокрема в термінолоґічній комісії; за 
часів Першої світової війни був військовим лікарем; у 
жовтні 1917 р. обраний заступником голови Всеукраїн-
ської спілки українських лікарів та редактором часопи-
су «Українські медичні вісті»; навесні 1918 р. був серед 
засновників Українського Червоного Хреста (УЧХ); був 
обраний до складу Центрального комітету УЧХ; з кінця 
1918 р. до літа 1919 р. перебував на дипломатичній робо-
ті; після працював у Чехословаччині та Варшаві; велику 
увагу приділяв питанням української медичної терміно-
лоґії та медичної етноґрафії; тільки незначна частина зі-
браного великого матеріалу побачила світ: був виданий 
«Анатомічний словник» та одна частина «Загального 
латино-українського медичного словника» (1926).

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 41.
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 2. 
Молоде життя, 1962. – С. 1384.
Пундій П. Лукасевич Євмен // Українські лікарі. – Львів–3. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 131 – 132.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 4. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чикаґо, Іллиной. – С. 41.

ЛУК’ЯНОВА Олена Михайлівна (нар.13.01.1923 р.) 
– педіатр; народилася в с. Блистова Менського району 
Чернігівської області; у 1949 р. закінчила Київський ме-
дичний інститут і з цього часу працює в НДІ педіатрії, 
акушерства і ґінеколоґії: з 1953 р. – завідувач відді-
лу профілактики і терапії дитячих захворювань, з 1968 р. 
– заступник директора з наукової праці, а з 1979 до 2005 р. 
– директор інституту (тепер Інститут педіатрії, аку-
шерства та ґінеколоґії НАМН України); у 1954 р. захис-
тила кандидатську дисертацію «Некоторые функции 
печени при рахите у детей», а у 1966 р. – докторську 
дисертацію «Вопросы специфической антенатальной 
и постнатальной профилактики рахита»; професор 
(1968); академік НАН (1992) та АМН (1993) України; 
академік РАМН (1984), член президії АМН України; 
член Наукової ради НАМН України з клінічної меди-
цини; головний редактор журналу «Перинатолоґія та 
педіатрія»; президент Асоціації педіатрів України; член 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і 
техніки; член виконкому Міжнародної асоціації педі-
атрів та Всесвітньої асоціації перинатолоґів; упродовж 
30-и років була президентом Асоціації педіатрів Укра-
їни; член наглядової ради благодійного фонду «Украї-
на дітям»; голова Координаційної ради Національної 
програми «Діти України» та Національної програми 
«Репродуктивне здоров’я 2001 – 2005»; головний ре-
дактор та заступник головного редактора ряду фахових 
наукових медичних журналів; член Президії НАМН 
України; від 1974 р. член Комітету радянських жінок 
СРСР, з 1980 р. – голова Українського комітету між-
народного руху «Лікарі за запобігання ядерної війни»; 
голова Дитячого фонду України; у 1981 р. була делега-
том від України на 35 сесії Генеральної асамблеї ООН; 
заслужений діяч науки УРСР (1982); лауреат Державної 
премії УРСР (1980); лауреат Державної премії СРСР 
(1987); лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки (2000); автор понад 600 наукових публікацій, 
зокрема 25 моноґрафій, 10 посібників та підручників, 
енциклопедії, 18 авторських свідоцтв і патентів Украї-
ни; наукові праці присвячені питанням педіатрії; О.М. 
Лук’янова дослідила порушення обміну вітаміну D, 
кальцію, фосфору, рахіт і рахітоподібні захворювання у 
дітей раннього віку, розробила методи їх антенатальної 
та постнатальної профілактики і лікування; уточнила 
патоґенетичні механізми; розробила засоби профілак-
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тики, діаґностики та лікування хронічних захворювань 
орґанів травлення у дітей; дослідила в динаміці стан 
здоров’я дітей під впливом несприятливих факторів, 
зокрема радіаційних; розробила методи профілактики 
та реабілітації екозалежної патолоґії в дітей; науко-
вий консультант та керівник 24 докторських і 57 кан-
дидатських дисертацій; основні наукові праці: «Рахіт» 
(1970); «Ангиохолециститы у детей» (1975); «Детская 
гастроэнтерология» (1978); «Фармакотерапия в педи-
атрии» (1979, 1993); «Витамины в педиатрии» (1984); 
«Справочник детского гастроэнтеролога» (1984, 1986); 
«Новые продукты лечебного питания для беременных 
женщин и детей» (1991); «Чернобыль: десять лет после 
аварии» (1996); «Сучасні уявлення про склерогенез як 
процес розвитку та прогресування хронічної патології у 
вагітних і дітей» (2001); «Ревматоидный артрит у детей» 
(2002);«Чернобыльская катастрофа: состояние здоровья 
женщин и детей» (2003); «Ионизирующее излучение и 
имунная система у детей» (2003); «Чернобыльская ка-
тастрофа: состояние костной системы у детей в анте- и 
постнатальном периоде жизни» (2005); «Витамин D и 
его роль в обеспечении здоровья детей и беременных 
женщин» (2005); «Екосистема великого промислового 
міста України та діти першого року життя» (2005).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С.139 1. 
– 140.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 295.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – с. 247.3. 
Інтерв’ю з академіком О.М. Лук’яновою // Лікування та 4. 
діагностика. – 1999. – № 1. – С. 2 – 5.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 5. 
2001. – С. 48, 170–171.

ЛУПАЛьЦОВ Володимир Іванович (нар. 08.09.1939 р.) 
– завідувач кафедри хірурґічних хвороб Харківського на-
ціонального медичного університету (з 1983 р.); у 1970 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Функциональное со-
стояние и пути коррекции нарушений внешнего дыхания 
и гемодинамики малого круга кровообращения в ран-
них стадиях ожоговой болезни», а у 1982 р. – докторську 
дисертацію «Острый послеоперационный панкреатит 
(клинико-экспериментальное исследование»; професор 
(1985); член-кор. НАМН України (2003); член Наукової 
ради НАМН України з клінічної медицини; член прези-
дії правління Асоціації хірурґів України; член Асоціації 
хірурґів імені М.І. Пирогова; член міжнародної асоціації 
фондів Миру, голова Харківського обласного відділення 
Фонду Миру України; член редакційних колегій низки 
фахових журналів України та Росії; лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1995); Заслужений 
діяч науки і техніки України (1995 р.); автор понад 400 на-
укових публікацій, зокрема 7 моноґрафій, 9 авторських 
свідоцтв і патентів; основні напрямки наукової діяль-

ності – вивчення патоґенезу, профілактика та лікування 
хірурґічних захворювань шлунково-кишкового тракту; 
вивчення патоґенезу опікового шоку з розробкою мето-
дів корекції завнішнього дихання і гемодинаміки малого 
кола кровообігу; вивчення хірурґічних інфекцій з впрова-
дженням у лікувальну практику ефективних нетрадицій-
них методів лікування; впровадив нові медичні технолоґії 
лікування хворих з виразками шлунка та дванадцятипалої 
кишки; науковий консультант та керівник 3 докторських 
і 11 кандидатських дисертацій; основні наукові праці: 
«Гострий післяопераційний панкреатит» (1988); «Гострий 
апендицит» (1993 р.); «Перфоративна гастродуоденальна 
виразка» (2003); «Рани, ранова інфекція та особливості 
перебігу ранового процесу в умовах радіації» (2004); «Хі-
рургічні хвороби» (2008). 

ЛУР’Є Олександр григорович (03.02.1868–17.01.1954) 
– дерматовенеролоґ; народився в Києві в сім’ї служ-
бовця; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Університету св. Володимира (1893); працював у клі-
ніках шкірних та венеричних хвороб, які очолювали 
професори Стуковенков та Томашевський; у 1918 р. 
організував та очолив венеролоґічну секцію Київського 
губернського відділу охорони здоров’я; у 1920 р. ство-
рив губернський венерологічний диспансер; з 1919 до 
1949 р. – зав. кафедри Київського клінічного інституту 
(з 1930 р. – Київський інститут удосконалення лікарів); 
очолював шкірно-венеролоґічне відділення Київської 
1-ї Радянської лікарні; був головою Київського науко-
вого товариства дерматовенеролоґів та заступником 
голови Українського республіканського наукового то-
вариства дерматовенеролоґів, членом Вченої медичної 
ради Наркомату охорони здоров’я УРСР (з 1933 р.); за-
служений діяч науки УРСР (1944); наукові праці при-
свячені питанням діаґностики захворювань шкіри, ви-
вченню сифілісу тощо; організував у Києві перший в 
СРСР міколоґічний диспансер (1933).

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 295 – 296.

ЛУР’Є Олександр Юдимович (12.10.1897–21.05.1958) 
– акушер-ґінеколоґ; народився в м. Климовичах Мо-
гилівської губернії в сім’ї лікаря; закінчив медичний 
факультет Московського університету (1921); з 1930 р. – 
науковий керівник Уральського інституту охорони мате-
ринства і дитинства, а з 1932 р. – одночасно зав. кафедрою 
акушерства і ґінеколоґії Свердловського медичного ін-
ституту; з 1938 р. – зав. кафедрою Київського медичного 
інституту; з 1949 р. – також головний акушер-ґінеколоґ 
Міністерства охорони здоров’я УРСР; член-кор. АН 
УРСР (1939); заслужений діяч науки УРСР (1958); лау-
реат Державної премії СРСР (1941); наукові праці при-
свячені питанням організації акушерської допомоги, 
боротьби з материнською смертністю, знеболювання 
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пологів, запобігання і лікування раку жіночих статевих 
органів; розробив методику хордотомії при запущених 
формах раку матки; О.Ю. Лур’є – один з організаторів 
масових профілактичних оглядів жінок на Україні; напи-
сав перше оригінальне методичне керівництво з роботи 
жіночих консультацій.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 359.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 66.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 93–94.
Памяти выдающегося деятеля советского родовспоможе-4. 
ния проф. Александра Юдимовича Лурье // Акушерство и 
гинекология. – 1958. – № 5. – С. 125.
Свечнікова Н.В Наш вчитель // Педіатрія, акушерство та 5. 
гінекологія. – 1996. – № 4. – С. 51–53.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 167 – 168.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 296.

ЛЮЛьКО Олексій Володимирович (нар. 16.04.1935 р.) 
– фахівець у галузі уролоґії; у 1971 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Острая непроходимость кишечника»; 
з 1974 р. – зав. кафедри уролоґії, проректор з наукової 
роботи Дніпропетровської державної медичної акаде-
мії (тепер – Дніпропетровський національний медич-
ний університет); професор (1974); член-кор. НАМН 
України (1994); член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; академік Міжнародної академії 
бджільництва (1995); Віце-президент Української асо-
ціації уролоґів; член міжнародної спілки уролоґів; голо-
вний редактор журналу «Наукова думка Придніпров’я»; 
заступник головного редактора журналів «Урологія» та 
«Медичні перспективи»; член спеціалізованої вченої 
ради при Інституті урології НАМН України; заступник 
генерального директора міжнародного біоґрафічного 
центру; заступник керівника дослідницької асоціації 
АБІ (Американського біоґрафічного інституту); заслу-
жений діяч науки і техніки України (1989); лауреат Дер-
жавної премії України (1983); автор понад 600 наукових 
публікацій, зокрема 53 моноґрафій та навчальних посіб-
ників, 14 авторських свідоцтв та 4 патентів; основні на-
прямки наукових досліджень – проблема сечокам’яної 
хвороби, неспецифічні запальні захворювання сечової 
та статевої систем, пластична та відновлювальна уро-
лоґія, дитяча уролоґія, онкоуролоґія, андролоґія; на-
уковий консультант та керівник 9 докторських і 48 кан-
дидатських дисертацій; основні наукові праці: «Основи 

практичної урології дитячого віку» (1984); «Пієлонеф-
рит» (1989); «Крипторхізм» (1992); «Основи хірурґічної 
андрології» (1993); «Хірурґія урогенітальної травми» 
(1994); «Не отложная урология и нефрология» (1996); 
«Морфогенез мочекаменной болезни» (1999); «Атлас-
руководство по урологии» (3 тома, 2001); «Урологія» (2-е 
видання, 2002); «Некроз почечных сосочков» (2002); 
«Хирургическая андрология» (2005); відкриття: «Явище 
утворення перикапсулярних лімфокапілярів в нирках 
ссавців» (1999); «Властивість каменів нирок як біоло-
гічних об’єктів проявляти пружно-в’язко-пластичні де-
формації» (1999).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 227 – 228.

ЛЯМбЛь Душан Федорович (05.12.1824–13.02.1895) 
– народився в містечку Летині, Богемія (Чехія); освіту 
здобув на медичному факультеті Празького університету 
(1849); патолоґічну анатомію студент Лямбль вивчав у 
професора Яна Длауги (1807–1888), бувшого асистента 
К. Рокитанського; після закінчення університету Лямбль 
вирушає в тривалу мандрівку по країнах Західної та Схід-
ної Європи, під час якої лікарську практику поєднував 
з дослідженнями в галузях природознавства, культури, 
мови; знання древніх та більшості європейських мов по-
легшувало мандрівку, результатом якої була публікація 
подорожнього звіту «Reisebericht»; зазначений звіт міс-
тив багато важливих патолоґоанатомічних спостережень, 
і являв собою звід патолоґоанатомічних матеріалів, які 
були «разбросаны по разнымъ европейскимъ музеямъ»; з 
1856 до вересня 1860 р. – приват-доцент Празького уні-
верситету – викладав патолоґічну анатомію та працював 
на посаді прозектора в Дитячій лікарні та 2-му Військо-
вому госпіталі; при Дитячій лікарні організував приватні 
курси нормальної і патолоґічної гістолоґії, на яких навча-
лося багато молодих лікарів всіх національностей, і се-
ред них – росіян; спілкуючись з останніми, Д.Ф. Лямбль 
швидко вивчив російську мову; невдовзі Д.Ф. Лямблю 
запропонували зайняти кафедри у Вюрцбурзі, Тюрині 
та Харкові; з 1860 до 1871 р. – професор Харківського 
університету, де викладав нормальну і патолоґічну ана-
томію; з 1871 р. – професор кафедри терапії Варшав-
ського університету; наукові праці присвячені питанням 
анатомії, гістолоґії, патолоґії, судової медицини, клініч-
ної медицини, ґеоґрафії, етноґрафії, культури та мовам 
слов’янських народів; у 1859 р. відкрив паразитичний 
орґанізм класу джгутикових, названих тепер його іменем 
Lamblia intestinalis; виявлені ним найпростіші були від-
несені до роду Cercomonas, але в 1888 р. Р. Бланшар за-
пропонував виділити їх у самостійний рід Lamblia в честь 
Д.Ф. Лямбля; вперше описав колові волокна в циліарно-
му м’язі ока, сполучнотканинні вирости на півмісяцевих 
стулках аортального клапана (лямблівські екскресцен-
ції); обирався президентом Харківського товариства лі-
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карів; за моноґрафію «Самовывихъ позвоночника» був 
у 1893 р. нагороджений премією імені П.А. Загорського 
Військово-медичної академії.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 577 – 578.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – том 13. – С. 341.
Букин Ю.В. Крупный деятель медицины второй 3. 
половины 19 века Д.Ф. Лямбль // Советская медицина. – 
1956. – № 5. – С. 91.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 4. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Українська Радянська енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 328.
Чалая Л.Е. Д.Ф. Лямбль, исследования его по паразитичес-6. 
ким простейшим человека и вопрос о самостоятельности 
рода Lamblia // Медицинская паразитология. – 1951. – 
Том 20. – № 1. – С. 84. 

ЛЯшКОВСьКИй Пилип георгійович (р. н. невід. – 
1642) – лікар; народився у Львові; у 1624 р. у Падуан-
ському університеті здобув ступінь доктора медицини; 
один з перших українців – докторів медицини.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 81.
Оборин Н.А. Ф.Г. Ляшковский из Галицкой Руси – доктор 2. 
медицины XVII века // Здравоохранение Белоруссии. – 
1959. – № 5. – С. 63 – 64.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 332. 

МАВРОВ геннадій Іванович – директор Інституту дер-
матолоґії та венеролоґії НАМН України (з 2009 р.); завіду-
вач кафедри шкірних та венеричних хвороб Харківської 
медичної академії післядипломної освіти; у 1988 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Выявление хламидийной 
инфекции у больных воспалительными заболеваниями 
мочеполовых органов с помощью твердофазного имму-
ноферментного анализа», а у 1995 р. – докторську дисер-
тацію «Репродуктивна функція у хворих на сечостатевий 
хламідіоз і мікоплазмоз: оцінка стану, лікування та про-
філактика порушень»; професор; голова спеціалізованої 
ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій 
за спеціальністю «шкірні та венеричні хвороби»; голова 
проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Дермато-
лоґія та венеролоґія»; головний редактор журналу «Дер-
матологія та венерологія»; член української асоціації 
лікарів-дерматовенеролоґів та косметолоґів; член Науко-
вої ради НАМН України з клінічної медицини; експерт 
ВООЗ з інфекцій, що передаються статевим шляхом; ав-
тор понад 300 наукових публікацій, зокрема 14 патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення меха-

нізмів розвитку захворювань, що передаються статевим 
шляхом; дослідження патоморфозу клінічних проявів, 
розробка нових методів лікування венеричних захворю-
вань та хронічних дерматозів.

МАВРОВ Іван Іванович (26.06.1936–08.08.2009) – 
народився в м. Маріуполі Донецької області; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Донецького 
державного медичного інституту (1954–1960); від 1960 
до 1964 р. – головний лікар Кальчинської дільничої лі-
карні Володарського району Донецької області; з 1964 
до 1967 р. – завідувач шкірно-венеролоґічного відділен-
ня медсанчастини заводу імені Ілліча (м. Маріуполь); у 
1967–1968 рр. – головний лікар Маріупольського місь-
кого шкірно-венеролоґічного диспансеру; від 1968 до 
1977 р. – завідувач Маріупольського міського відділу 
охорони здоров’я; з 1977 р. – директор Інституту дерма-
толоґії та венеролоґії НАМН України; завідувач кафе-
дри дермато-венеролоґії Харківської медичної академії 
післядипломної освіти; у 1978 р. захистив докторську 
дисертацію «Постгонорейні ускладнення у чоловіків, їх 
причини (мікробна флора уретри, мікробіолоґічні зміни 
сечостатевих органів), лікування та профілактика»; про-
фесор; член Наукової комісії НАМН України з клінічної 
медицини; віце-президент, голова Харківського осеред-
ку Української асоціації лікарів-дерматовенеролоґів і 
косметолоґів; член Наукової ради з клінічної медицини 
при Президії НАМН України; голова спеціалізованої 
вченої ради з захисту дисертацій на здобуття науково-
го ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 
«шкірні та венеричні хвороби»; голова проблемної ко-
місії МОЗ та НАМН України «Дерматолоґія та венеро-
лоґія»; головний редактор журналу «Дерматологія та 
венерологія»; член редакційних рад низки фахових жур-
налів; автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 14 
патентів; основні праці: «Урогенитальные хламидиозы» 
(1983); «Лечение и профилактика гонококковой ин-
фекции» (1984); «Микроциркуляция при дермато-
зах» (1985); «Контактные инфекции, передающиеся 
половым путем» (1989); «Половые болезни» (1994, 2002, 
2003); «ВИЧ-инфекция: актуальные вопросы клиники, 
диагностики, эпидемиологии и профилактики» (1994); 
«Герпес-вирусная инфекция» (1998); «Человеческие ка-
чества и человеческие отношения» (2005); автор розділів 
керівництв для лікарів: «Венерические болезни» (1991); 
«Унификация лабораторных методов исследования при 
инфекциях, передающихся половым путем» (2001).

МАгАт Мойсей Абрамович (06.02.1898–1941) – он-
колоґ; народився у Вільно; закінчив Київський ме-
дичний інститут (1925) і того ж року – природничий 
відділ Київського інституту народної освіти; з 1925 р. 
працював у Київському НД рентґено-радіолоґічному 
та онколоґічному інституті; наукові праці присвяче-
ні вивченню фізико-хімічних особливостей ракових 
клітин і впливу рентґенівських променів на культури 
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тканин злоякісних пухлин; вперше в країні почав ви-
вчати вплив чистих канцероґенних речовин на куль-
тури тканин.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 365. 

МАЄВСьКИй Михайло Михайлович (1894–1977) 
– мікробіолоґ; народився в Києві; освіту здобув на Ме-
дичному факультеті Університету св. Володимира (1916); 
служив в армії; з 1920 р. працював бактеріолоґом у Києві, 
вивчав культури тканин у О.А. Кронтовського; з 1940 р. 
працював на посадах завідувача мікробіолоґічного відділу 
та заступника з наукової роботи у Всесоюзному інституті 
експериментальної і клінічної онколоґії; основні напрям-
ки наукової діяльності – культури тканин, синтез вітамінів 
мікроорґанізмами, вивчення рикетсіозів, полісахаридно-
ліпоїдних антигенів бактерій, дослідження протипухлин-
них антибіотиків; ряд робіт М.М. Маєвського присвячено 
імунолоґії висипного тифу; на базі цих досліджень у 1940 р. 
він розробив та організував виробництво висипнотифозної 
вакцини; були отримані легеневі штами рикетсій на мишах, 
виявлено коливання вірулентності в рикетсій і розробле-
ний метод збереження вірулентних штамів, запропонована 
корпускулярна ефірна вакцина проти висипного тифу.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 673 – 674.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 356 – 
357.
К 70-летию со дня рождения М.М. Маевского // Антибио-3. 
тики. – 1964. – Том 9. – № 3. – С. 284.
К 75-летию со дня рождения лауреата Государственной 4. 
премии Михаила Михайловича Маевского // Антибиоти-
ки. – 1969. – Том 14. – № 7. – С. 685.

МАйДАННИК Віталій григорович (нар. 02.01.1957 р.) – 
медичну освіту здобув (з відзнакою) на педіатричному фа-
культеті Київського медичного інституту імені О.О. Бого-
мольця (1980); як Ленінський стипендіат був занесений до 
«Золотої книги пошани» Київського медичного інституту; 
академік НАМН України (2010); у 1980–1982 рр. навчав-
ся в клінічній ординатурі; у 1983 р. захистив кандидатську 
дисертацію; у 1983 р. був обраний за конкурсом на посаду 
асистента, а у 1989 р. доцента кафедри пропедевтики дитя-
чих хвороб Київського медичного інституту; у 1982 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Клинико-функциональное 
состоние почек и показатели клеточно-гуморального 
иммунитета при пиелонефрите у детей», а у 1989 р. – док-
торську дисертацію «Клинико-экспериментальное изуче-
ние развития пиелонефрита и комплексное лечение его 
у детей»; у 1990 р. обраний на посаду завідувача кафедри 
пропедевтики дитячих хвороб(тепер – кафедра педіатрії 

№ 4); професор (1991); від 1994 до 2000 р. – проректор з 
лікувальної роботи, а з 2005 до 2010 р. – декан медичного 
факультету № 3 Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця; академік НАМН України (2010); 
член наукової ради НАМН України з клінічної медицини; 
головний педіатр (з 2004 р.) Головного управління охорони 
здоров’я Київської міської державної адміністрації; голова 
спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04.; член Проблем-
них комісій з педіатрії та нефролоґії (з 2009 р.), головний 
редактор журналу «Педіатрія, акушерство та гінекологія» 
(від 2009 р.); член правління (з 1993 р.) та віце-президент (з 
2005 р.) Асоціації педіатрів України; президент Федерації 
педіатрів країн СНД (з 2009 р.); член Міжнародних асо-
ціацій педіатрів та дитячих нефролоґів; Заслужений лікар 
України (2001); лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (2009); автор біля 600 наукових публікацій, 
із них 25 моноґрафій, 28 авторських свідоцтв та патентів на 
винаходи; напрямки наукових досліджень – нефролоґія 
дитячого віку, порушення вегетативної нервової системи 
та особливості перебігу психосоматичних захворювань, 
артеріальна гіпертензія у дітей, вивчення різних аспектів 
кардіоревматолоґії (кардіоміопатії, ювенільний ревмато-
їдний артрит та ін), ґастроентеролоґії та ендокринолоґії 
дитячого віку, історія педіатрії та соціальні проблеми ме-
дицини; науковий консультант та керівник 3 докторських 
та 38 кандидатських дисертацій.

МАКАРчЕНКО Олександр Федорович (22.10.1903–
05.07.1979) – нейрофізіолоґ; народився в Маріуполі; ме-
дичну освіту здобув у 2-му Харківському медичному інсти-
туті (1933); з 1933 до 1935 р. – аспірант кафедри невролоґії 
цього інституту та за сумісництвом інспектор Харківського 
облздороввідділу; у 1935–1937 рр. – заступник завідувача 
Київського облздороввідділу; з 1937 до 1939 р. – директор 
Харківського інституту удосконалення лікарів, у 1939–1941 
рр. – Львівського медичного інституту; від 1942 до 1950 
р. – заступник наркома охорони здоров’я Таджикиста-
ну, заступник міністра охорони здоров’я УРСР і СРСР; у 
1950–1953 рр. – співробітник Київського інституту удоско-
налення лікарів; у 1954 р. захистив докторську дисертацію 
«Влияние коры головного мозга на биохимию крови»; з 
1953 р. завідувач відділу невролоґії та нейрофізіолоґії, ди-
ректор (з 1955 р.) Інституту фізіолоґії імені О.О. Богомоль-
ця; у 1961–1962 рр. – голова Відділу біолоґічних наук АН 
УРСР; з 1962 р. – віце-президент АН УРСР; академік АН 
УРСР (1961); заслужений діяч науки УРСР; лауреат пре-
мії імені О.О. Богомольця (1954); автор біля 200 наукових 
публікацій, зокрема 5 моноґрафій; основні напрямки на-
укової діяльності – дослідження біоелектричної активності 
кори головного мозку при інфекціях та інтоксикаціях, ви-
вчення взаємовідношень кори головного мозку і підкірко-
вих структур у нормі та за патолоґічних умов, дослідження 
змін нервової системи при інтоксикації марґанцем, вивчен-
ня впливу ґамма-випромінювання на функції нервової сис-
теми, філософія і методологія науки; основні праці: «Грипп 
и нервная система» (1963); «Межуточный мозг и вегетатив-
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ная нервная система» (1971); «Роль нейрогормональных 
систем гипоталамуса в физиологии и патологии» (1978); 
«Гипоталамокортикальные влияния: нейрофизиологичес-
кие и нейрохимические механизмы» (1980).

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1992. – С. 1438.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 402 – 403.
Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицин-3. 
ского института. – 1959. – 85 с.

МАКСИМОВИч Ніна Олександрівна (20.09.1909–
13.08.1989) – народилася в м. Гаврилів Посад у родині лі-
карів; медичну освіту здобула на факультеті охорони мате-
ринства та дитинства I Харківського медичного інституту 
(1931); після закінчення навчання працювала асистентом 
кафедри нормальної анатомії, а з 1936 р. – асистентом ка-
федри патолоґічної анатомії цього ж інституту; у 1939 р. за-
хистила кандидатську дисертацію; під час війни – з 1942 до 
1943 р. була начальником патолоґоанатомічного відділен-
ня евакогоспіталю № 359 у м. Чкалові (нині м. Оренбург 
Російської Федерації); з вересня 1943 р. – науковий спів-
робітник інфекційної клініки в Москві; з 1944 до 1954 р. 
очолювала лабораторію патоморфолоґії Інституту охорони 
материнства та дитинства в Києві (нині – Інститут педіатрії 
акушерства та ґінеколоґії АМН України); з 1952 р. одночас-
но виконувала обов’язки заступника директора з наукової 
частини цього ж інституту; у 1953 р. захистила докторську 
дисертацію «Патоморфологические изменения при дизен-
терии у детей раннего возраста»; з 1954 р. – зав. лабораторії 
патоморфолоґії Київського інституту інфекційних захво-
рювань; з 1979 р. – науковий консультант централізова-
ної дитячої прозектури м. Києва; упродовж 10 років була 
головним позаштатним дитячим патолоґоанатомом МОЗ 
УРСР; професор (1957); наукові праці переважно присвя-
чені вивченню інфекційної патолоґії, особливо у дітей ран-
нього віку; під керівництвом Н.О. Максимович виконано 
ряд оригінальних досліджень з вивчення бактеріальних та 
вірусних інфекцій, внутрішньоутробної передачі інфек-
ційних хвороб та їх впливу на плід; науковий керівник та 
консультант 3 докторських та 26 кандидатських дисерта-
цій; автор 96 наукових праць, із них 2 моноґрафії – «Пато-
логическая анатомия дизентерии у детей раннего возраста» 
(1960) та «Патоморфологические изменения при гриппе и 
его цитологическая диагностика» (1965).

МАЛА Любов трохимівна (13.01.1919–14.04.2003) – те-
рапевт; народилася в с. Копані Оріхівського району Запо-
різької області; медичну освіту здобула в 1-му Харківсько-
му медичному інституті (1938); працювала в дільничій 
лікарні с. Петровеньки Іванівського району Ворошилов-
градської області; під час війни від 1941 до вересня 1946 р. 
– заступник начальника великих сортувальних евакогос-
піталів та помічник начальника еваковідділу фронтового 

евакопункту, а потім – начальник лікувального відділу у 
штабі Харківського військового округу; з 1946 р. працюва-
ла в Харківському медичному інституті; у 1946 р. захистила 
кандидатську дисертацію, а у 1954 р. – докторську дисер-
тацію; з 1955 р. – завідувач кафедри терапії санітарно-
гіґієнічного факультету, а з 1991 р. – завідувач кафедри 
госпітальної терапії лікувального факультету Харківсько-
го медичного інституту і одночасно (з 1962 р.) – науковий 
керівник проблемної кардіолоґічної лабораторії цього ж 
інституту; від 1981 р. – директор Інституту терапії АМН 
України; професор (1955); академік НАН (1993) та АМН 
(1993) України; академік РАМН (1974); член Міжнарод-
ного товариства внутрішньої медицини (1974–2003); 
дійсний член Міжнародного товариства кардіоваскуляр-
ної фармакотерапії (1993–2003); член Президії Асоціації 
кардіологів СНД (1993–2003); заступник голови Україн-
ського наукового товариства терапевтів та наукового то-
вариства кардіолоґів (1981–2003); голова спеціалізованої 
вченої ради при Харківському медичному інституті; член 
редакційних колегій 17 провідних наукових журналів (до 
2003 р.); заслужений діяч науки УРСР (1969); Герой Со-
ціалістичної Праці (1979); Герой України (1999); лауреат 
Державної премії СРСР (1980); лауреат премій імені М.Д. 
Стражеска (1980), імені академіка С.І. Вавілова (1989), 
імені П.І. Шатілова; автор понад 600 наукових публікацій, 
зокрема 24 моноґрафій, 33 авторських свідоцтв, 38 мето-
дичних рекомендацій; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення захворювань серцево-судинної системи 
при туберкульозі, ролі нейро-гуморальних механізмів 
реґуляції у виникненні захворювань серцево-судинної 
системи при хронічній недостатності кровообігу, а також 
питання клінічної фармаколоґії; науковий консультант та 
керівник 35 докторських і 186 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Диагностика и лечение болезней сердца и 
сосудов, обусловленных туберкулезом» (1969); «Ишеми-
ческая болезнь сердца у молодых» (1978); «Инфаркт мио-
карда» (1981) «Лечение болезней сердца и сосудов» (1982); 
«Ритмы сердца» (1993); «Хроническая недостаточность 
кровообращения» (1994); «Сердечные гликозиды» (1996).

Література:
Академіку НАН і АМН України Л.Т. Малій – 80 років // Жур-1. 
нал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. – С. 181 – 182.
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 141 – 143.2. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 371.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 255.4. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 5. 
2001. – С. 177.
Любов Трохимівна Мала (до 75-річчя від дня народження) // 6. 
Лікарська справа. – 1994. – № 7-8. – С. 160 – 161.

МАЛАНчУК Владислав Олександрович  (нар. 
14.06.1949 р.) – завідувач кафедри хірурґічної стомато-
логії, щелепно-лицевої пластичної хірурґії та імплантації 
Національного медичного університету імені О.О. Бо-
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гомольця; у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Хирургическое лечение переломов скулового комплек-
са в зависимости от давности травмы», а у 1994 р. – док-
торську дисертацію «Реконструктивно-відновлювальні 
операції на нижній щелепі (клініко-лабораторне дослі-
дження)»; професор (2001); член-кор. НАМН України 
(2003); член Наукової ради НАМН України з клінічної 
медицини; президент Української асоціації черепно-
щелепно-лицевих хірурґів; представник України в Раді 
Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хі-
рурґів; віце-президент Всеукраїнської асоціації плас-
тичних, реконструктивних та естетичних хірурґів; член 
міжнародної Асоціації імплантолоґів; член експертної 
ради «Хірургія» ВАК України (1998–2000 рр.); професор-
консультант Головного бюро судово-медичної експер-
тизи України; головний спеціаліст МОЗ України з фаху 
«хірурґічна стоматолоґія»; член редакційних колегій 
ряду фахових журналів; Заслужений діяч науки і техніки 
України (2004); автор понад 400 наукових публікацій, зо-
крема 4 моноґрафій, навчальних посібників та навчаль-
них програм; основні напрямки наукових досліджень – 
розробка нових методів та технолоґій у щелепно-лицевій 
хірурґії – травматолоґії, реконструктивно-відновної, 
естетичної та пластичної хірурґії м’яких тканин і кісток 
щелепно-лицевої ділянки, стоматолоґічної імплантації, 
лікування вроджених і набутих дефектів та деформацій 
нижньої і верхньої щелеп, верхньої губи, носа і підне-
біння, анкілозів та деформуючих артрозів скронево-
нижньощелепного суглобів; розробка та обґрунтування 
дистракційного методу в кістково-пластичній хірурґії 
щелеп, вибір кісткових трансплантатів за їх біолоґічни-
ми та механічними властивостями; корекція репаратив-
ного остеосинтезу; застосування лазеротерапії та озону 
при запальних процесах щелепно-лицевої ділянки, при 
пошкодженнях щелеп тощо; відновив в Україні сучас-
ну стоматолоґічну імплантолоґію (з 1978 р.); вперше в 
СРСР (1986 р.) пересадив власний плюсне-фаланґовий 
та плюсне-передплюсневий суглоби пацієнта замість 
пошкодженого скронево-нижньощелепного суглоба; 
удосконалив та впровадив використання дистракцій-
ного методу та інструментів для лікування дефектів і 
деформацій нижньої та верхньої щелеп; розробив нові 
методи остеотомії середньої зони обличчя на нижньому, 
середньому та верхньому рівнях з одномоментним роз-
ширенням альвеолярного паростку щелепи; запропо-
нував нові біолоґічні та патоґенетичні підходи і опера-
тивні методи лікування низки хвороб кісток лицьового 
черепа; науковий консультант та керівник 1 докторської 
і 9 кандидатських дисертацій; основні наукові праці: 
«Начала черепно-челюстно-лицевой хирургии» (1999); 
«Озоно-кислородная терапия в стоматологи и челюстно-
лицевой хирургии» (2004); «Гетерогенність остеобластів 
кісткового мозку людини» (2002); «Оценка показателей 
репаративного остеогенеза нижней челюсти и крыла 
подвздошной кости у человека» (2002); «Реконструкция 
лобной пазухи при сочетанной лобно-лицевой травме» 

(2004); «Концепция немедленной имплантации и ее 
клиническое применение» (2006); «Доброкачественные 
опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-
лицевой области и шеи» (2008).

МАЛАХОВ Василь Павлович (9.03.1779–1856) – лікар; 
народився в с. Малахівка на Чернігівщині у дворянській 
родині; навчався в Чернігівському колегіумі та Петер-
бурзькій медико-хірурґічній академії (закінчив у 1802 р.), 
при якій і залишився працювати; з 1806 р. – оператор 
клініки проф. І.Ф. Буша, ординатор військового сухо-
путного госпіталю в Петербурзі; за успішну діяльність в 
галузі військової медицини в 1812 р. присвоєно науковий 
ступінь доктора медицини і хірурґії; з 1813 р. – генерал-
штаб-лікар Подільської армії; 1816 р. вийшов у відставку 
і переїхав в Україну; з 1829 р. – інспектор госпіталів у тилу 
російської армії; запропонував науково-практичну класи-
фікацію хвороб (1820); особливу увагу приділяв питанням 
профілактики; автор проекту підготовки сільських ліка-
рів (1821); основні праці: «Изъясненіе эмблематическаго 
чертежа рекъ болезней» (1820); «Река болезней, излива-
ющихся, въ натуральномъ своемъ теченіи, изъ пучины 
житейскихъ погрешностей по полямъ, жизненныя силы 
человека изображающихъ» (1820).

Література:
Анисимов В.Е. Замечательный врач первой половины XIX 1. 
века В.П. Малахов // Клиническая медицина. – 1986. – № 
3. – С. 143 – 146.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 82 – 83.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 422.

МАЛАХОВ Петро Васильович (1753–1807) – лікар; 
народився в м. Чернігові в козацькій родині; навчав-
ся в Чернігівському колегіумі та у школі при Москов-
ському генеральному госпіталі; у 1770–1772 рр. брав 
участь у боротьбі з епідемією чуми в Москві; з 1775 до 
1782 р. – військовий лікар; з 1782 р. працював повітовим 
лікарем у м. Березові; з 1784 р. – губернський лікар у 
Чернігові, разом з О.Шафонським здійснив низку про-
тиепідемічних заходів; з 1797 р. – інспектор Чернігів-
ської лікарської управи; П.В. Малахов – автор восьми 
наукових праць з різних питань медицини; склав пер-
ший медико-топоґрафічний опис Чернігівської губернії 
(разом з О.Ф. Шафонським), сприяв поліпшенню ме-
дичної служби на Чернігівщині.

Література:
Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 1. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 72.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 151–152.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 83 – 84. 
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Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан.– К., 1962. – Том 8. – С. 422. 

МАЛИНОВСьКИй Лев Олександрович (22.12.1854–
1915) – хірурґ; медичну освіту здобув у Петербурзькій 
медично-хірурґічній академії; у 1882 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «До питання про дію сечогінних 
засобів»; професор (1901); від 1893 до 1911 р. – завідувач 
кафедри факультетської хірурґії Київського університе-
ту; Л.О. Малиновський обладнав клініку кафедри відпо-
відно до вимог досягнень науки того часу, ввів сувору ан-
тисептику, побудував окрему операційну; основну увагу 
кафедра приділяла оперативній та практичній роботі; 
наукова робота та питання викладання були відсунуті на 
другий план; Л.О. Малиновський багато уваги приділяв 
питанням хірурґії шлунка та кишечника; одним із пер-
ших видалив пухлину каротидного гломусу; вважав за 
необхідне оперативне лікування абсцесів головного моз-
ку; першим у Російській імперії висунув положення про 
необхідність спеціальної підготовки хірурґа, що оперує 
на нервовій системі, обґрунтував принцип комплексної 
лікарської діяльності невропатолоґа та нейрохірурґа.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 67.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 96.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 3. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 122.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 87

МАЛИНОВСьКИй Людвіг Іванович (1875–1917) 
– хірурґ, організатор медицини, громадський діяч; на-
родився в м. Кам’янець-Подільському в родині педа-
гога; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Юр’ївського університету; очолював лікарню на 10 лі-
жок в м. Дунаївцях, де розгорнув активну хірурґічну ді-
яльність; з 1905 р. хірурґ та старший лікар Вінницької 
міської лікарні, де організував лікувальну справу на рів-
ні досягнень тодішньої медичної науки; відомі його ряд 
моноґрафій та статей з різних питань хірурґії; особлива 
заслуга Л.І. Малиновського – ініціатива створення лі-
карні імені М.І.Пирогова.

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. Ста-1. 
новлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький – 
Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

МАЛьЦЕВ Олександр Фелікісімович (07.04.1855–
26.11.1926) – лікар; народився в Тотемському повіті Воло-
годської губернії; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну 
академію (1880); працював при Казанському університеті під 
керівництвом В.М. Бехтерєва; з 1886 р. очолював Полтав-
ську психіатричну лікарню; у 1890 р. організував у Полтаві 
губернську колонію для психічно хворих; у 1902 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену організації психіатрич-
ної допомоги в Полтавській губернії; О.Ф. Мальцев – автор 
підручників з психіатрії та фармаколоґії.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 442.

МАМОЛАт Олександр Самійлович  (12.09.1910–
24.10.1991) – народився в с. Калніболот на Кірово-
градщині; середню медичну освіту отримав у 1930 р. в 
Уманському медичному технікумі; упродовж трьох ро-
ків працював фельдшером Ольховатського цукрового 
заводу в Київській обл.; вищу медичну освіту здобув у 
Київському медичному інституті; від 1936 до 1979 р. – 
директор Українського НДІ фтизіатрії та пульмоно-
лоґії імені Ф.Г. Яновського; у 1940 р., будучи старшим 
лікарем Київського лижного батальйону, брав участь 
у фінській війні; під час Другої світової війни у вересні 
1941 р. потрапив в оточення, був тяжко поранений; брав 
активну участь у партизанському підпіллі на території 
Тальнівського району Черкаської обл., організував під-
пільну типографію, брав участь у диверсійних акціях; з 
1944 р. у складі діючої армії звільняв Румунію, Угорщину, 
Югославію, Австрію; у 1945 р. повертається в інститут; у 
1970 р. за сукупністю опублікованих праць, узагальнених 
у доповіді «Методика та організація лікування хворих на 
деструктивний туберкульоз легенів», присвоєно вчений 
ступінь доктора медичних наук; заслужений діяч науки 
УРСР (1975); з 1949 р. виконував обов’язки головного 
фтизіатра МОЗ УРСР; був головою правління товари-
ства фтизіатрів України, головою проблемної комісії з 
проблеми «Туберкульоз та патолоґія органів дихання» 
МОЗ УРСР; значний внесок О.С. Мамолата в розвиток 
фтизіатрії, організації боротьби з туберкульозом; наукові 
праці присвячені питанням клініки та лікування тубер-
кульозу легень, епідеміолоґії, профілактиці та організації 
боротьби з туберкульозом; за ініціативою О.С. Мамолата 
в Україні були створені пневмотораксні пункти в сіль-
ських лікарських дільницях, організовані сільські тубер-
кульозні лікарні, районні та міжрайонні туберкульозні 
диспансери, впроваджена посада районних фтизіатрів, 
проведена вакцинація та ревакцинація неінфікованих 
туберкульозом дітей, підлітків та юнаків у містах і селах 
України, внутрішньошкірна вакцинація сільського насе-
лення, створені базові стаціонари для вперше виявлених 
хворих; інститут, яким керував О.С. Мамолат, став одним 
із найбільших у країні центрів з фтизіатрії, пульмонолоґії, 
легеневої та серцево-судинної хірурґії.
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Література:
Александр Самойлович Мамолат // Лікарська справа. – 1. 
1992. – № 5. – С. 118 – 119.
Жуковський Л. Професор А.С. Мамолат – учений, кліні-2. 
цист, керівник // Український історико-медичний журнал. 
– 1996–1997. – № 5–6. – С. 40 – 45.

МАМчИч Володимир Іванович (нар. 16.11.1938 р.) – 
хірурґ; народився в м. Ташкенті (Узбекистан); медичну 
освіту здобув у 1962 р. в Станіславському медичному 
інституті (нині – Національний Івано-Франківський 
медичний університет); від 1962 до 1965 р. – ординатор 
хірурґічного відділення Звенигородської ЦРЛ Черкась-
кої області; у 1965–1968 рр. навчався в аспірантурі, а від 
1968 до 1984 р. працював асистентом на кафедрі хірурґії 
№ 1 Київського державного інституту удосконалення 
лікарів; від 1985 до 1989 р. – професор, а з 1989 р. – за-
відувач кафедри хірурґії та проктолоґії цього ж інституту 
(нині – Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика); у 1968 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Функція коркового шару надниркових 
залоз у хворих холециститом до і після хірурґічного втру-
чання», а в 1980 р. – докторську дисертацію «Хірурґічне 
лікування гострого холециститу»; професор; президент 
Асоціації хірурґів-гепатолоґів України; організатор ство-
рення та головний редактор журналу «Хірурґія України» 
(2002); почесний член Асоціації хірурґів-гепатолоґів 
Росії, член Європейської та Всесвітньої міжнародних 
гепато-панкреато-біліарних асоціацій (2000), член Єв-
ропейської асоціації ендоскопічної хірурґії (2002), член 
Міжнародного товариства хірурґів (2003); наукові праці 
присвячені вирішенню проблем абдомінальної, тора-
кальної, ендокринної, гнійної хірурґії, питань захворю-
вань вилочкової залози, колопроктолоґії.

 
МАНьКІВСьКИй борис Микитович (11.03.1883–

24.11.1962) – невропатолоґ; народився в Козельці Чер-
нігівської губернії в сім’ї лікаря; закінчив медичний 
факультет Київського університету (1910); з 1923 р. 
очолював кафедру Київського медичного інституту; од-
ночасно працював також науковим керівником у Київ-
ському НД психоневролоґічному інституті (1926–1948), 
а також у Київському інституті удосконалення лікарів 
(1922–1941); був одним з організаторів Інституту ґерон-
толоґії АМН СРСР (1958); академік АМН СРСР (1944); 
заслужений діяч науки УРСР (1942); наукові праці при-
свячені вивченню нервових захворювань у зв’язку зі 
змінами реактивності орґанізму, питанням розсіяного 
склерозу, нервової патолоґії при гіпертонічній хворо-
бі, нейроінфекцій, вивченню пухлин головного мозку, 
нервово-м’язової патолоґії, проблемам судинної па-
толоґії головного мозку тощо; великий внесок зробив 
Б.М. Маньківський у вивчення бластоматозу нервової 
системи; у 1928 р. ним був описаний пароксизмальний 
параліч і вперше було запропоноване патоґенетичне 
трактування цього своєрідного захворювання як явища 

діенцефальної патолоґії; першим у країні описав пухли-
ну шишкоподібного тіла , у світовій літературі – клініку 
краніофаринґіом.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 860 – 861.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 415 – 
416.
Драчова З. Академик Борис Никитич Маньковский // Лі-3. 
кування та діагностика. – 2000. – № 4. – С. 72–73.
К 40-летию врачебной деятельности проф. Б.Н. Маньков-4. 
ского // Невропатология и психиатрия. – 1950. – Том 19. 
– № 6. – С. 11.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 68.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 97–98.
Маньківський М.Б. і Пеньок Н.В. Б.М. Маньківський. – 7. 
К., 1975.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 8. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 131 – 133.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 9. 
1966. – С. 202 – 204.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 466.

МАНьКІВСьКИй борис Микитович (нар. 10.01.1964 р.) 
– завідувач кафедри діабетолоґії Національної медич-
ної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(з 2008 р.); завідувач відділення профілактичної діа-
бетолоґії Інституту ендокринолоґії та обміну речовин 
імені В.П. Комісаренка НАМН України (з 1998 р.); у 
1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Функци-
ональное состояние головного мозга и церебральная 
гемодинамика у больных сахарным диабетом», а у 1997 
р. – докторську дисертацію «Ішемічний інсульт при цу-
кровому діабеті (фактори ризику, механізми розвитку 
та особливості перебігу)»; професор (2006); член-кор. 
НАМН України (2010); член Наукової Ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
заступник голови ради НАМН України по роботі з на-
уковою молоддю; член президії Європейської асоціації 
з вивчення цукрового діабету; член президії робочої 
групи з вивчення діабетичної нейропатії Європейської 
асоціації з вивчення цукрового діабету; голова про-
блемної комісії НАМН та МОЗ України зі спеціальнос-
ті «Ендокринолоґія»; член президії Української асоці-
ації ендокринологів; експерт ВАК України; експерт 
Державного Фармакологічного центру МОЗ України; 
член редакційних колегій журналів «Ендокринологія», 
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«Проблеми ендокринної патології» , «Клінічна ендо-
кринологія і ендокринна хірургія»; Заслужений діяч на-
уки і техніки України (2008); автор понад 450 наукових 
публікацій, зокрема 10 моноґрафій; основні напрямки 
наукових досліджень – вивчення механізмів розвитку і 
розробка методів лікування ускладнень цукрового діа-
бету; вивчення взаємозв’язку між цукровим діабетом і 
артеріальною гіпертензією та проявами метаболічного 
синдрому; були встановлені нові механізми розвитку 
порушень церебрального кровообігу у хворих на цукро-
вий діабет; отримані нові дані щодо розповсюдженос-
ті діабетичної нейропатії та запропонована нова схе-
ма лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений 
нейро патією; науковий консультант та керівник 2 док-
торських і 9 кандидатських дисертацій.

МАНьКІВСьКИй Микита борисович (11.12.1914 р.) – 
невропатолоґ; народився в Києві; медичну освіту здобув у 
Київському медичному інституті (1939); у 1958 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Ревматичний енцефаліт: 
Клініка, патоморфолоґія, патоґенез»; від 1962 до 1965 р. 
– завідувач кафедри нервових хвороб Київського медич-
ного інституту; у 1961–1964 рр. – проректор з наукової 
роботи цього ж інституту; заслужений діяч науки УРСР 
(1978); лауреат Державної премії УРСР (1984); наукові 
праці присвячені вивченню проблем нейротравматизму, 
клінічної невролоґії; особливу увагу приділяв питанням 
нейроґеронтолоґії та ґеріатрії, патоґенезу, клініці та тера-
пії судинних захворювань головного мозку в людей різно-
го віку; описав клініку синдромів ревматичного ураження 
головного мозку.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 68–69.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 98.
Украинская Советская Энциклопедия: В 12-ти томах. – 3. 
К.: Глав ред. УСЭ, 1978–1985.

МАРЗЄЄВ Олександр Микитович (06.04.1883–
01.02.1956) – гіґієніст; народився в Нижньому Новгоро-
ді; закінчив медичний факультет Московського універ-
ситету (1910); працював санітарним лікарем у Донбасі 
(1910), Верхньодніпровському повіті Катеринославської 
губернії (1911–1914); з 1914 до 1918 р. – військовий са-
нітарний лікар, від 1922 до 1931 р. – санітарний лікар 
Маріупольського повіту, зав. санепідвідділом Наркомату 
охорони здоров’я України; з 1931 до 1956 р. – директор 
Українського НДІ комунальної гіґієни; у 1944–1956 рр. 
– зав. кафедрою Київського медичного інституту; ака-
демік АМН СРСР (1944); О.М.Марзєєв – організатор 

та незмінний голова Українського наукового товари-
ства гіґієністів; засновник (1922) і незмінний редактор 
журналу «Профилактическая медицина»; заслужений 
діяч науки УРСР (1935); академік АМН СРСР (1944); 
вихователь великої школи українських гіґієністів; серед 
його найближчих учнів – відомі вчені – професори В.М. 
Жаботинський, Д.М, Калюжний, В.С. Мартинюк, які 
очолили гіґієнічні кафедри у Харкові, Києві та Львові; 
наукові праці присвячені питанням комунальної гіґіє-
ни, епідеміолоґії та організації санітарної справи; про-
ведене О.М. Марзєєвим вивчення водойм Донбасу було 
покладено в основу генеральної схеми водопостачання 
та каналізації цього промислового району; за активною 
участю і під безпосереднім керівництвом О.М. Марзєєва 
в Україні створена мережа санітарно-епідеміолоґічних 
станцій, які у подальшому стали загальновизнаною 
складовою служби профілактичної медицини всіх рес-
публік колишнього СРСР; серед наукових публікацій 
(понад 100) особливо відомі підручник «Комунальна гі-
ґієна», що витримав декілька видань, монографія «Жит-
ло і санітарний побут сільського населення України».

Література:
Александр Никитич Марзеев // Вестник АМН СССР. – 1. 
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 98–99.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 121 – 122.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 476.
Шандала М.Г. О.М. Марзєєв. – К.: Здоров’я, 1976. – 54 с.8. 
Шахбазян Г.Х и Калюжный Д.Н. Семидесятилетие А.Н. Мар-9. 
зеева // Врачебное дело. – 1953. – № 7. – С. 669.

МАРІЄВСьКИй Віктор Федорович – медичну 
освіту здобув у Донецькому медичному інституті імені 
М.Горького (1972); у 1972–1984 рр. працював на поса-
дах лікаря з гіґієни харчування та заступника головно-
го лікаря Запорізької обласної санепідстанції; у 1984–
1986 рр. – заступник начальника Управління охорони 
здоров’я Запорізької області; від 1986 р. – головний 
лікар Запорізької санепідстанції; з 1990 р. працював на 
різних посадах у МОЗ України – начальник головно-
го санепідуправління, заступник Міністра, головний 
державний лікар України, перший заступник Міністра; 
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з 1996 р. – заступник директора, а від 2006 р. – дирек-
тор Інституту епідеміолоґії та інфекційних хвороб імені 
Л.В. Громашевського НАМН України; у 1994 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Епідеміологічні особливості 
гепатиту В у медичних працівників», а у 2006 р. – док-
торську дисертацію «Епідеміологічна характеристика 
внутрішньолікарняних гепатитів В і С та стратегія їх 
профілактики в сучасних умовах»; член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; головний редактор журналу «Профілактична ме-
дицина (епідеміолоґія, мікробіолоґія, вірусолоґія, діа-
ґностика, клініка та засоби профілактики інфекційних 
хвороб)»; член Колегії Держсанепідслужби України; го-
ловний епідеміолоґ МОЗ України; член міжвідомчої ко-
місії з питань біолоґічної та ґенетичної безпеки при Раді 
національної безпеки та оборони України; заступник 
голови координаційної ради з питань забезпечення на-
укової частини «Національної програми профілактики 
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2004–2008 роки»; член Українського 
науково-медичного товариства епідеміолоґів, паразито-
лоґів та мікробіолоґів імені Д.К. Заболотного; автор біля 
100 наукових публікацій; основний напрямок наукових 
досліджень – вивчення вірусних гепатитів та СНІДу. 

МАРКЕВИч Віталій Едуардович – завідувач кафедри 
педіатрії з курсом медичної ґенетики, директор Медич-
ного інституту Сумського державного університету; за-
хистив докторську дисертацію «Синдром дыхательных 
расстройств у недоношенных новорожденных (нейро-
эндокринные механизмы патогенеза и пути их кор-
рекции)»; професор; голова Асоціації дитячих лікарів 
Сумської області; член Експертної ради Міністерства 
освіти і науки України; член колегії управління охоро-
ни здоров’я Сумської області; член редакційних колегій 
низки медичних журналів; автор понад 300 наукових 
публікацій, зокрема 2 моноґрафій, 2 патентів на винахід 
та понад 30 раціоналізаторських пропозицій; науковий 
консультант і керівник 2 докторських і 5 кандидатських 
дисертацій.

МАРКЕВИч Олександр Прокопович (19.03.1905–
23.04.1999) – паразитолоґ; народився в с. Плоскому на 
Київщині (тепер Таращанського району Київської обл.) 
у селянській родині; освіту здобув у 1930 р. у Вищому ін-
ституті народної освіти (тепер – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка) та аспірантурі при 
лабораторії паразитолоґії та хвороб риб Ленінградсько-
го іхтіолоґічного інституту (1935); з 1935 р. – завідувач 
секції морфолоґії безхребетних тварин Інституту зоолоґії 
та біолоґії ВУАН; у 1941–1944 рр. працював на Башкир-
ській науково-дослідній ветеринарній станції; від 1944 р. 
працює в Інституті зоолоґії (у 1948–1950 рр. – директор 
інституту) та на посаді зав. кафедри зоолоґії безхребет-
них Київського університету; академік АН УРСР (1957); 
з 1946 р. – голова Українського наукового товариства па-

разитолоґів; член Академії зоології Індії; почесний член 
паразитолоґічних товариств різних країн; заслужений 
діяч науки УРСР; лауреат Державної премії УРСР; автор 
понад 500 наукових публікацій, зокрема 20 моноґрафій 
та підручників; основні напрямки наукової діяльності – 
загальна, медична і ветеринарна паразитолоґія, а також 
питання походження та шляхи формування паразитофа-
уни людини та домашніх тварин, принципи і методи ви-
вчення паразитолоґічної ситуації у зв’язку з організацією 
масових профілактичних і оздоровчих заходів. 

 Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 16. – С. 895.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 424 – 425.
Бошко Г.В. и Засухин Д.Н. К 70-летию академика АН 3. 
УССР А.П. Маркевича // Медицинская паразитология. – 
1976. – Том 45. – № 1. – С. 113.
Олександр Прокопович Маркевич. Під ред. Г.С. Писарен-4. 
ко. – К., 1975.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 485.
Чеботарьов Р.С., Коваль В.П. Олександр Прокопович 6. 
Маркевич // Праці Ін-ту зоолоґії АН УРСР. – 1956. – Том 
13. – С. 101.

МАРКЕЛОВ григорій Іванович  (07.02.1880–
08.04.1952) – невропатолоґ; народився в Пермі; ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Но-
воросійського університету (1906); з 1907 до 1910 р. 
працював на посаді ординатора клініки нервових хво-
роб цього ж університету; у 1913–1914 рр. – асистент 
клініки нервових хвороб Петербурзького психоневро-
лоґічного інституту; від 1914 до 1918 р. служив на по-
саді старшого лікаря полку, а у 1918 р. – завідувача нер-
вового відділення Київського військового госпіталю; від 
1918 р. працював у Одеському медичному інституті на 
посадах – асистента (1918–1923), доцента (1923–1926), 
а з 1927 р. – завідувача кафедри нервових хвороб; від 1930 р. 
– також керівник Одеського НД психоневролоґічного 
інституту; академік АН УРСР (1939); заслужений діяч 
науки УРСР (1948); автор понад 100 наукових публі-
кацій, зокрема 5 моноґрафій; основні напрямки на-
укової діяльності – вивчення фізіолоґії та патолоґії 
веґетативної нервової системи, церебральної судинної 
гіпер- та гіпотонії, впливу факторів довкілля на пере-
біг фізіолоґічних процесів, змін вегетативного відділу 
нервової системи при малярії; Г.І. Маркелов запропо-
нував класифікацію захворювань веґетативної нерво-
вої системи та ряд методів дослідження хворих з її ура-
женням; основні праці: «Экстрапирамидная система» 
(1929); «Вегетативные невралгии и невриты» (1930); 
«Семиотика и диагностика заболеваний вегетативной 
нервной системы» (1934); «Заболеваний вегетативной 
нервной системы» (1948). 
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Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 485.

МАРКОВИч Яків Андрійович (17.10.1696–20.09.1770) 
– народився в Прилуках; закінчив Києво-Могилянську 
академію (1713); знав тогочасну практичну фармацію і 
сам готував різні еліксири; добре володів латинською 
та польською мовами; мав цінну бібліотеку медико-
фармацевтичної літератури; у 1743 р. разом з власником 
московської аптеки Казимиром Майєром відкрив пер-
шу приватну аптеку в м. Глухові; обіймав посади наказ-
ного лубенського полковника (1721, 1723, 1725), гене-
рального підскарбія (1740–1762); впродовж 1717–1767 
рр. вів щоденник, який неодноразово видавався.

Література:
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – 1. 
Том 3. – С. 83.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 488.

МАРКІН Леонід борисович (нар. 01.11.1946 р.) – на-
родився у Львові; медичну освіту здобув у Львівському 
медичному інституті (1964–1970); захистив кандидатську 
дисертацію «Вплив абдомінальної декомпресії на ембрі-
огенез» та у 1978 р. – докторську дисертацію «Первинна 
респіраторна реанімація дітей, що народилися в стані ас-
фіксії»; від 1980 р. – завідувач кафедри акушерства та ґі-
неколоґії № 2 Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького; професор (1982); член 
Європейської асоціації акушерів-ґінеколоґів (з 1990 р.); 
віце-президент Асоціації акушерів-ґінеколоґів України (з 
1997 р.); член-кор. НАМН України (2003); член Наукової 
ради НАМН України з клінічної медицини; член редак-
ційних колегій журналів «Педіатрія, акушерство та гінеко-
логія», «Репродуктивное здоровье женщины», «Практич-
на медицина»; заслужений діяч науки і техніки України 
(1999); автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 18 
моноґрафій, 10 авторських свідоцтв та патентів; основні 
напрямки наукових досліджень – вивчення патоґенезу, 
розробка методів діаґностики та терапії розладів стану 
функціональної системи материнський орґанізм – пла-
цента – плід при ускладненнях ґестаційного процесу; роз-
роблена та впроваджена в практику охорони здоров’я тех-
нолоґія допомоги при гіпоксичних станах у перинатальній 
медицині; науковий керівник 32 кандидатських дисерта-
цій; основні праці: «Преждевременные роды» (1986), «Пе-
ринатальная профилактика синдрома дыхательных рас-
стройств» (1989), «Многоплодная беременность» (1990), 
«Мониторные системы в родовспоможении» (1992), «По-
заматкова вагітність» (1999), «Антенатальная кардиотоко-
графия» (2001), «Детская гинекология» (2005).

МАРКОВСьКА Ніна Степанівна (нар. 18.11.1947 р.) 
– лікар, політик; народилася в Одесі; медичну освіту 

здобула у Вінницькому медичному інституті (1972); від 
1972 до 1979 р. – лікар Корделівської дільничної лікар-
ні Вінницької області та Вінницької обласної психіа-
тричної лікарні імені О. Ющенка; від 1979 р. працює у 
Вінницькому медичному інституті – асистент (1979–
1985), доцент (1985–1987), завідувач кафедри (1987–
1994) психіатрії, психотерапії, нарколоґії факультету 
удосконалення лікарів; у 1984 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Депресивні стани», а у 1994 р. – докторську 
дисертацію «Емоційна патолоґія в клініці алкоголізму»; 
народний депутат України 2-го скликання (1994–1998); 
виконувала обов’язки голови підкомісії постійної Комі-
сії Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 
материнства і дитинства; від 1998 до 2002 р. – Народ-
ний депутат України 3-го скликання; голова Підко-
місії з питань законодавчого врегулювання проблем 
лікувально-профілактичної допомоги населенню, ме-
дичного страхування, медичної науки та освіти Комісії з 
питань охорони здоров’я, материнства та дитинства; за-
служений працівник охорони здоров’я України (1997); 
наукові праці присвячені різним питанням психіатрії та 
нарколоґії.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 261.1. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український ви-2. 
давничий центр, 2002. – С. 315.

МАРтИНЮК Влас Захарович (22.02.1896–1980) 
– гіґієніст; народився в м. Бресті в родині робітника; 
у 1914 р. закінчив Кронштадську морську військово-
фельдшерську школу і до 1918 р. служив старшим лі-
карським помічником на міноносці «Витривалий» Бал-
тійського флоту; медичну освіту здобув у Харківському 
медичному інституті (1918–1924); працював санітарним 
лікарем і керівником районного відділу охорони здоров’я 
в м. Куп’янську та санітарним лікарем у м. Харкові; з 1929 
р. керував секцією гіґієнічних досліджень Українського 
інституту громадських споруд; з 1932 до 1941 р. працював 
в Українському науково-дослідному інституті комуналь-
ної гіґієни та кафедрі загальної та комунальної гіґієни 
Українського інституту удосконалення лікарів; 1935 р. 
– кандидат медичних наук; 1938 р. – доцент; виконував 
також обов’язки декана санітарно-гіґієнічного факульте-
ту Українського інституту удосконалення лікарів; 1941–
1942 рр. – керівник санітарної інспекції в Залізноводську 
та Єссентуках; з 1943 р. старший житлово-комунальний 
санітарний інспектор України; від 1944 р. співробітник ін-
ститутів комунальної гіґієни та удосконалення лікарів у 
Києві; після захисту докторської дисертації, що була при-
свячена гіґієнічній оцінці численних будівельних матері-
алів, був обраний завідувачем кафедри загальної гіґієни 
Львівського державного медичного інституту, якою керу-
вав до 1970 р.; з 1970 р. – науковий консультант кафедри; 
Заслужений діяч науки України; був головою правління 
Львівського обласного товариства гіґієністів, членом 
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Вченої ради МОЗ України; В.З. Мартинюк вважається 
засновником львівської школи гіґієністів; наукові пра-
ці присвячені проблемам біолоґічної дії та гіґієнічного 
значення чинників довкілля малої інтенсивності; відо-
мі роботи В.З. Мартинюка та його учнів, що стосуються 
гіґієни атмосферного повітря населених місць, особли-
во оксид-вуглецевих інтоксикацій, гіґієнічної оцінки 
шуму в м. Львові, гіґієнічній оцінці пестицидів, про-
блеми стафілококових харчових отруєнь, ролі чинників 
довкілля в етіолоґії зобу, ролі вітамінів в етіолоґії та про-
філактиці ендемічного зобу; велику науково-практичну 
цінність мали роботи, присвячені вивченню та розробці 
заходів по поліпшенню місцевих умов водопостачання, 
житлово-побутових умов сільських мешканців західного 
реґіону України, дослідженню клімату Львова та його ре-
креаційних зон; В.З. Мартинюк був співавтором єдиного 
на той час україномовного підручника «Гіґієна» (1963); 
віддавши понад 40 років педагогічній діяльності, він 
безперервно підносив рівень викладання гіґієни, при-
щеплював своїм учням ідею пріоритету профілактичної 
медицини – гіґіє ни, в комплексі наукової медицини та в 
повсякденній діяльності лікаря.

Література:
Даценко І.І. Епохальна діяльність заслуженого діяча науки 1. 
України професора В.З. Мартинюка // Охорона здоров’я і 
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Денисюк О.Б. Професор В.З. Мартинюк – реформатор 2. 
навчального процесу в медичних інститутах // Охорона 
здоров’я і довкілля. – Львів, 1996. – С. 7 – 8.
Долошицький С.Л. Влас Захарович Мартинюк – засно-3. 
вник Львівської школи гіґієністів // Охорона здоров’я і 
довкілля. – Львів 1966. – С. 9 – 10.
Павловський М.П., Даценко І.І. В.З. Мартинюк – визна-4. 
чний український вчений-гіґієніст // Охорона здоров’я і 
довкілля. – Львів, 1996. – С. 5 – 6.

МАРчЕНКО Олексій Іванович (нар. 15.08.1922 р.) 
– стоматолоґ; медичну освіту здобув у Київському сто-
матолоґічному інституті (1951); у 1966 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Дослідження фізіолоґічних 
механізмів всмоктування слизової оболонки порожни-
ни рота та язика»; від 1959 до 1973 р. – директор Одесь-
кого НДІ стоматолоґії; одночасно, від 1960 до 1977 р. 
– завідувач кафедри терапевтичної стоматолоґії Одесь-
кого медичного інституту; від 1977 до 1988 р. – завід-
увач кафедри пропедевтики терапевтичної стоматолоґії 
з курсом дитячої стоматолоґії Київського медичного 
інституту; наукові праці присвячені лікуванню періо-
донтиту та вогнищ стоматоґенної інфекції, питанням 
резорбції слизової оболонки порожнини рота та язика; 
основні праці О.І. Марченка: «Клиника и лечение пе-
риодонтитов» (1958); «Кандидозы слизистой оболочки 
полости рта» (1978); «Фармакотерапия в стоматолоґии» 
(у співавторстві, 1986); «Лечение заболеваний в детской 
терапевтической стоматолоґии» (у співавторстві, 1988).

Література:
К 50-летию профессора Алексея Ивановича Марченко // 1. 
Стоматология. – 1973. – Том 52, № 1. – С. 88–89.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 69–70.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 99.
Профессор Алексей Иванович Марченко: К 75-летию со дня 4. 
рождения // Вісник стоматології. – 1997. –№ 3. – С. 494–495.

МАСЛОВСьКИй Опанас Федорович (1750–1804)– 
народився в с. Церковище (тепер с. Підлісне Козелець-
кого району Чернігівської обл.) в родині козака; закінчив 
Києво-Могилянську академію (1769); навчався в медико-
хірурґічній школі при Московському ґенеральному су-
хопутному госпіталі (1770–1774); у 1772 р. брав активну 
участь у ліквідації епідемії чуми в Москві і на Придніпров’ї 
(працював у Симоновій лікарні під керівництвом Д.С. 
Самой ловича та в с. Трипілля на Київщині); з 1772 р. – під-
лікар, з 1774 р. – лікар; у 1784 р. здобув звання штаб-лікаря 
і був призначений на посаду губернського лікаря Києва; у 
цьому році внаслідок дощів та прохолодної погоди дозрі-
вання хлібів затяглося до вересня; селяни змушені були 
збирати недозріле жито, в якому траплялися чорні ріжки 
– хліб з такого борошна викликав доти небачену хворобу, 
яка проявлялася судомами та змертвінням рук і ніг; О.Ф. 
Масловський переконав губернатора, що ця хвороба – ер-
ґотизм, не є чумою і потреби в карантині немає; потрібне 
якісне борошно без чорних ріжків; з 1787 р. – головний 
лікар госпіталю для хворих на віспу; у 1792 р. за наукову 
працю «De morbo convusivo in gangrenen et necrosium saepe 
finiente que epidemiae) («Про конвульсивну хворобу, що 
закінчується гангреною і некрозом при епідемії») здобув 
науковий ступінь доктора медицини; з 1797 р. – акушер 
Київської управи; з 1798 р. – інспектор Орловської ліку-
вальної управи, де склав медико-санітарний опис Орлов-
ської губернії; у 1801 р. очолив Київську лікарську управу; 
одночасно, з 1802 р. викладав медицину в медичному класі 
Києво-Могилянської академії; О.Ф. Масловський – один 
з організаторів перших цивільних лікарень м. Києва: пер-
шої психоневролоґічної лікарні в Україні – Кирилівської 
лікарні (1789), педіатричної інфекційної лікарні на Печер-
ську; перший з практикуючих лікарів, який, не навчаючись 
за кордоном, здобув ступінь доктора медицини; перший 
офіційний акушер; наукові праці присвячені питанням 
акушерства, інфекційних хвороб, ботаніки, токсиколоґії, 
психічних захворювань.

Література:
Бородий Н.К. А.Ф. Масловский – выдающийся украин-1. 
ский врач XVIII в. // Советское здравоохранение. – 1984. 
– № 5. – С. 70 – 72.
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Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. 2. 
– К.: РВА «Тріумф», 1997. – С. 73–74.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії Чернігівщини. – Чернігів, 3. 
1999. – С. 152.
Здоровье матери и ребенка: Энциклопедия / Под ред. Е.М. 4. 
Лукьяновой. – К., 1994. – 701 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 5. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 85 – 86.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 529.
Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – 2-е вид., пе-7. 
рероб. І доп. – К., 1981. – 235 с.

МАтВЄЄВ Олександр Павлович (02.05.1816–04.06.1882) 
– акушер-ґінеколоґ; народився в Орловській губернії у дво-
рянській родині; закінчив медичний факультет Московсько-
го університету (1841); з 1844 р. – професор та фактичний 
організатор кафедри акушерства і ґінеколоґії Київського 
університету; у 1847 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Про післяполоґові хвороби»; у 1848 р. був затвердже-
ний ординарним професором; від 1862 до 1865 р. – декан 
медичного факультету; 1865–1871 та 1875–1878 рр. – рек-
тор Київського університету; у 1869 р. присвоєно звання 
заслуженого професора; О.П. Матвєєв набув широкої по-
пулярності своєю багатолітньою та успішною практичною 
діяльністю; число пологів у перші роки не перевищувало 50 
в рік, а ґінеколоґічних хворих було менше 10, у 1854 р. їх вже 
було 28; наукові праці присвячені вивченню післяполого-
вих захворювань, питанням лікування хронічного виворо-
ту матки; О.П. Матвєєву належить заслуга більш раннього 
застосування, ніж Креде, методу профілактики бленореї у 
новонароджених шляхом введення 2% розчину азотнокис-
лого срібла; він є автором двох посібників з акушерства, які 
витримали три видання.

Література:
Аронов Г.Ю. Бескорыстие как традиция киевской медицины 1. 
// Проблемы медицины. – 1998. – № 4. – С. 72–73.
Бенюмов Р.Я. Видатний український акушер-гінеколоґ 2. 
О.П. Матвєєв // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 
1967. – № 2. – С. 64.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 70–71.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 100.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-5. 
шерства / За ред. чл.кор. АН УРСР проф. О.Ю. Лурьє. – 
К.: Держмедвидав УРСР, 1950. – 130 с.
Сто лет Киевскому медицинскому институту (1841 – 1941). 6. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 141.
125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: 7. 
Здоров’я, 1966. – С. 162 – 163.

Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 8. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 535.

МАтЮшЕНКО борис (02.11.1883–25.03.1944) – на-
родився в Києві; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Київського університету; активно займався 
політичною діяльністю: був членом Революційної укра-
їнської партії, а потім членом виконавчого органу Укра-
їнської соціал-демократичної партії; у 1917 р. організу-
вав медико-санітарну службу в Україні; за Гетьманату 
виконував обов’язки директора Департаменту здоров’я; 
у 1919 р. був членом української делегації на світовій 
конференції в Парижі; з 1919 до 1921 р. – голова закор-
донного бюро Українського Червоного Хреста; з 1921 р. 
працював у Празі; був професором Українського вільно-
го університету та Української господарської академії; у 
1922 р. організував Спілку українських лікарів у Чехос-
ловаччині; у 1922–1925 рр. видавав журнал «Український 
медичний вісник»; у 20-х роках брав участь в організації 
Всеслов’янського лікарського союзу; був співредакто-
ром «Медичного латино-українського словника» (1926).

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк: 1. 
Молоде життя, 1962. – С. 1493.
Пундій П. Матюшенко Борис // Українські лікарі. – 2. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 143. 

МАтЯшИН гнат Михайлович (11.11.1925 – 30.10.1979) 
– хірурґ; народився в с. Андріївка Сталінської області 
(тепер – Донецька обл.); у 1942 р. вступив до Архангель-
ського медичного інституту; від грудня 1942 р. до березня 
1944 р. в Діючій армії – командир взводу танкового десан-
ту; медичну освіту (з відзнакою) здобув у 1945–1950 рр. 
на лікувальному факультеті Сталінського медичного 
інституту (тепер – Донецький національний медичний 
університет імені М.Горького); у 1950–1952 рр. – завід-
увач Ворошиловградської обласної станції переливання 
крові, заступник головного лікаря Ворошиловградської 
обласної клінічної лікарні; з 1952 р. – клінічний орди-
натор, а від 1953 р. – асистент кафедри загальної хірурґії 
лікувального факультету СМІ; у 1956 р. захистив кан-
дидатську дисертацію; доцент (1959); у 1964 р. захистив 
докторську дисертацію «Пластика стравоходу товстою 
кишкою»; з 1964 р. – професор кафедри загальної хірургії; 
професор (1966); від 1968 до 1979 р. – завідувач кафедри 
факультетської хірурґії Київського медичного інституту 
імені О. О. Богомольця; заслужений діяч науки України 
(1979); головний хірурґ МОЗ України (1970–1979); від 
1973 до 1979 р. – голова Республіканського наукового 
товариства хірурґів; член правління Всесоюзного науко-
вого товариства хірургів; почесний член Міжнародного 
товариства хірурґів (1976); автор 250 наукових публіка-
цій, зокрема 5 моноґрафій; основні напрямки наукової 
діяльності – розробка проблем клінічної трансфузіолоґії, 
відновлювальної хірурґії органів травлення, невідкладної 
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хірурґії, організації хірурґічної допомоги; основні пра-
ці: «Вопросы хирургии желудочно-кишечного тракта» 
(1966); «Тотальна пластика стравоходу товстою кишкою» 
(1971); «Осложнения аппендэктомии» (1974); «Справоч-
ник хирургических операций» (1979); «Воспалительные 
псевдоопухоли пищеварительного тракта и передней 
брюшной стенки» (1980); «Симптомы и синдромы в хи-
рургии (эпонимы» (1982).

Література:
Заверный Л.Г., Мохнюк Н.Ю., Войтенко А.А. И.М. Матя-1. 
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 71.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 101.
Мохнюк Ю.Н., Заверный Л.Г., Балтайтис Ю.В. и др. К пор-5. 
трету Игната Михайловича Матяшина // Клин. хирургия. 
– 1981. – № 2. – С.65 – 67.

МАЦОН Юлій Іванович (22.04.1817–20.12.1885)– 
патолоґоанатом та організатор охорони здоров’я; на-
родився в Ризі у дворянській сім’ї; закінчив медичний 
факультет Дерптського університету (1843); з 1843 р. пра-
цював лікарем у Сквирі Київської губернії, згодом у Ки-
єві (Києво-Кирилівська лікарня), у Вишгороді (Києво-
Межигірська фаянсова фабрика); за цей час зібрав цінний 
патолоґо-анатомічний матеріал, результати дослідження 
якого подано у докторській дисертації «De primo gradu 
degenerationis renum in morbo Brightii» (перша дисертація 
патолоґоанатома в Україні), яку в 1950 р. видав окремою 
книжкою Дерптський університет; з 1854 до 1875 р. – про-
фесор Київського університету; вперше в університетах 
України навчає студентів патоморфолоґії за допомогою 
мікроскопа; започатковує (при сприянні попечителя Ки-
ївської навчальної округи М.І. Пирогова) систематичні 
автопсії в університеті і розвиває прозекторську справу в 
Києві; у Київському військовому госпіталі університет, за 
пропозицією і кресленнями Ю.І. Мацона, обладнав про-
зекторську; у 1861 і 1871 рр. Міністерство народної осві-
ти преміювало професора Мацона за автопсії, виконувані 
«с неустанной ревностью» і понад прямий обов’язок; 
у 1874 р. вийшов у відставку; у ХІХ ст. Київ пережив 13 
епідемій азіатської холери; епідемія 1872 р. була найлюті-
шою – смертність досягала 48 %; ліквідацію епідемії очо-
лив голова міської санітарної комісії професор Мацон; був 
опублікований (в 1873 р.) «Отчет председателя городской 
комиссии о бывшей летом 1872 года в г. Киеве холерной 
эпидемии» (перший звіт про київські епідемії холери); 
звітом вдало скористалося Товариство київських лікарів, 

готуючись до «зустрічі» епідемій азіатської холери 1885, 
1892 і 1907 років; у 1871–1881 рр. Ю.І. Мацон головував 
у Товаристві київських лікарів; у 1871–1875 рр. очолював 
міську санітарну комісію; брав активну участь в організа-
ції та будівництві міської Олександрівської лікарні (тепер 
Центральна міська лікарня м. Києва) і був її першим ди-
ректором (1875–1885); Ю.І. Мацон консультував будівни-
цтво єврейської лікарні в Києві (третьої в місті), яка була 
відкрита 21 жовтня 1885 р. і за благоустроєм перевершила 
всі київські лікарні; у 1881 р. Ю.І. Мацон опрацював ста-
тистичні показники потреби в лікарняних ліжках з огляду 
на зростання населення Києва; наукові праці присвячені 
вивченню захворювань нирок та печінки, дослі¬дженню 
змін мікроскопічної будови тканин при запаленнях, пи-
танням клінічної діаґностики.
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ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 101–102.
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патолоґічної 4. 
анатомії в Україні / В кн.: Патологічна анатомія (загально-
патологічні процеси. За ред В.М. Благодарова та П.І. Чер-
вяка. – К.: Генеза, 1997. – С. 19–63.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 152.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 8. – С. 565.

МАчЕРЕт Євгенія Леонідівна (04.06.1929–18.09.2011) 
– невропатолоґ; народилася в Житомирі; освіту здобула в 
Київському медичному інституті (1955); працювала голо-
вним лікарем та лікарем-невропатолоґом у Вишевичській 
дільничій лікарні Радомишльського району Житомир-
ської області; з 1958 р. працювала на кафедрі невролоґії 
Київського інституту удосконалення лікарів (нині Київ-
ська медична академія післядипломної освіти); у 1964 р. 
захистила кандидатську дисертацію, а у 1971 р. – доктор-
ську дисертацію «Эхоэнцефалография в клинической 
практике»; з 1978 р. – зав. кафедрою невролоґії та реф-
лексотерапії Київської медичної академії післядиплом-
ної освіти; головний спеціаліст з рефлексотерапії МОЗ 
України, президент Української асоціації з акупунктури 
та лазеротерапії (1991); президент Європейської асоціації 
з лазеротерапії (1983), віце-президент Всесвітньої асоці-
ації з акупунктури (1987); професор Всесвітнього Тань-
цзинського коледжу традиційної китайської медицини 
з правом викладання на Сході; член-кор. АМН України 
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(1997); академік АН вищої школи України (1993); профе-
сор (1976); заслужений діяч науки УРСР (1989); лауреат 
Державної премії України (1993); автор понад 900 науко-
вих публікацій, зокрема 25 моноґрафій, 18 навчальних 
посібників, понад 60 методичних рекомендацій; наукові 
праці присвячені дослідженню судинних та запальних 
захворювань центральної та периферійної нервової сис-
теми, пухлинним процесам, черепно-мозковим травмам, 
механізмам розвитку церебральних розладів у постраж-
далих під час аварії на ЧАЕС; науковий консультант та 
керівник 12 докторських і 59 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Руководство по рефлексотера-
пии» (1989); «Клініко-фармакотерапія невролоґічних і не-
йрохірурґічних захворювань» (1993); «Основы электро- и 
акупунктуры» (1993); «Справочник врача-невропатолога 
поликлиник» (1995); «Практическая неврология» (1997).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 229 – 230.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 268–269.2. 
Члену-кореспонденту АМН України Є.Л. Мачерет – 70 років // 3. 
Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 2. – С.379 – 380.

МгЕбРОВ Михайло гаврилович (1878–1940) – дер-
матовенеролоґ; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Київського університету; брав участь у російсько-
японській війні; з 1906 до 1914 р. – лікар-дерматолоґ у 
Кишиневі; удосконалювався у Франції під керівництвом 
Сабуро і Брока; з 1914 до 1918 р. – військовий лікар; з 
1918 р. працював в Одеській шкірно-венеролоґічній полі-
клініці, яка внаслідок наукових та організаторських зусиль 
М.Г. Мгеброва була реорганізована в 1921 р. у Держав-
ний дерматовенеролоґічний інститут імені Є.С. Главче; 
у 1921–1929 рр. – директор цього інституту, а потім зав. 
дермато-венеролоґічним відділом; у 1929–1940 рр. – на-
чальник кафедри шкірних і венеролоґічних захворювань 
Військово-медичної академії; з 1938 р. одночасно керував 
кафедрою шкірних і венеричних захворювань Ленінград-
ського педіатричного інституту; М.Г. Мгебров зробив зна-
чний внесок у вивчення грибкових захворювань, особливо 
їх атипових форм, багато з яких були описані ним уперше; 
всебічно розробив питання про піококові епідермодермі-
ти і екзе матиди.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 674.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1980. – том 13. – С. 507.
3авлов С.Т. К 35-летию врачебной, научной, педагогичес-3. 
кой и общественной деятельности профессора М.Г. Мге-
брова // Вестник венерологии и дерматологии. – 1939. – 
№ 8. – С. 67.
Павлов С.Т. и Архангельский С.П. Памяти М.Г. Мгеброва // 4. 
Вестник дерматологии и венерологии. – 1966. – № 4. – С. 93.

Шапошников О.К. 100 лет со дня рождения М.Г. Мгеброва // 5. 
Вестник дерматологии и венерологии. – 1977. – № 11. – С. 91.

МЕДВЕДь Володимир Ісаакович (нар. 1953 р.) – за-
відувач відділення внутрішньої патолоґії вагітних Інсти-
туту педіатрії, акушерства і ґінеколоґії НАМН України ; 
професор кафедри акушерства, ґінекології та репродук-
толоґії Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика; доктор медичних наук (1992); 
професор (1996); член-кор. НАМН України (2011); член 
Європейської Асоціації перинатальної медицини; член 
робочої групи зі створення клінічних протоколів і стан-
дартів надання медичної допомоги; член експертної гру-
пи МОЗ України з аналізу випадків материнської смерті; 
член двох спеціалізованих вчених рад; член центральної 
комісії МОЗ України з атестації лікарів; Заслужений лі-
кар України (2009); лауреат Академічної премії з клініч-
ної медицини (1996); автор біля 350 наукових публіка-
цій, зокрема 18 моноґрафій, довідників, енциклопедій, 
підручників і навчальних посібників та 12 патентів на 
винаходи; основні напрямки наукової діяльності – аку-
шерська кардіолоґія, акушерська нефролоґія, акушер-
ська діабетолоґія, фармакотерапія в період вагітності, 
організація спеціалізованої допомоги вагітним з екстра-
ґенітальною патолоґією; сформулював концепцію оцін-
ки ризику вагітності; запропонував нову класифікацію 
ступенів ризику вагітності при хворобах серця; запропо-
нував нову класифікацію гестаційного діабету; ініціатор 
запровадження в Україні перинатального моніторингу 
цукрового діабету та створення Державного реєстру ва-
гітних із цукровим діабетом; основні праці: «Введение 
в клинику экстрагенитальной патологии беременных» 
(2007); «Экстрагенитальная патология беременных. О глав-
ном» (2010); «Врождённые пороки сердца и беремен-
ность» (2010); «Гипертензия у беременных: особеннос-
ти, опасности, ограничения» (2010); «Беременность и 
новообразования» (2010); «Экстрагенитальная патоло-
гия беременных: клиническая значимость, проблемы, 
принципы ведения» (2011).

МЕДВЕДь Лев Іванович (18.06.1905–22.02.1982) – гі-
ґієніст, організатор охорони здоров’я; у 1927 р. закінчив 
Вінницький фармацевтичний інститут і в 1939 р. – Ки-
ївський медичний інститут; у 1931–1933 рр. – директор 
Вінницького медичного інституту; у 1936–1937 рр. – пер-
ший заст. наркома охорони здоров’я УРСР; у 1941–1945 рр. 
– директор Київського медичного інституту; з 1947 до 
1952 р. – міністр охорони здоров’я УРСР, у 1952–1964 рр. 
– директор Київського НДІ гіґієни праці та профзахво-
рювань; у 1961 р. захистив докторську дисертацію; з 1964 р. 
очолював Всесоюзний НДІ гіґієни та токсиколоґії пести-
цидів, полімерів і пластичних мас МОЗ СРСР; академік 
АМН СРСР (1969); заслужений діяч науки УРСР (1965); 
наукові праці присвячені гіґієні села і сільськогосподар-
ської праці, організації охорони здоров’я, історії медич-
ної науки, токсиколоґії пестицидів; у них встановлені за-
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кономірності, які лежать в основі залежності токсичності 
ртутно-органічних сполук від їхньої хімічної структури, 
вивчений патоґенез інтоксикацій і розроблені заходи їх-
ньої профілактики, розроблені гіґієнічна класифікація 
пестицидів і наукові основи гіґієнічної оцінки нових пре-
паратів; основні праці: «Гигиена труда по применению 
инсектофунгицидов в сельском хозяйстве» (1958); «Гиги-
ена сельскохозяйственного труда:Руководство по гигиене 
труда» (1961); «Справочник по пестицидам (гигиена при-
менения и токсикология)» (1977).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1980. – Том 13. – С. 516 – 517. 
Гончарук Є.Г., Ю.І. Кундієв, Мотузинський М.Ф. Левко 2. 
Іванович Медведь (до 90-річчя від дня народження) // Лі-
карська справа. – 1996. – № 1-2. – С. 201 – 203.
К 70-летию со дня рождения Л.И. Медведя // Гигиена и 3. 
санитария. – 1975. – № 6. – С. 119.
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто» 4. 
2001. – С. 164 – 165.
Кундиев Ю.И. Академик Л.И. Медведь (к 90-летию со дня 5. 
рождения) // Харьковский медицинский журнал. – 1997. 
– № 1. – С. 87–88.
Кундиев Ю.И. Дипломат, министр, академик (К 90-летию 6. 
Л.И. Медведя) // Правда Украины. – 1995. – №72. – 22 
июня.
Кундиев Ю.И. Портрет его не дорисован (очерк об акаде-7. 
мике Л.И. Медведе – Учителе и Друге) // Лікування та діа-
гностика. – 2000. – № 2. – С. 54–59.
Кундиев Ю.И. Медицина труда – пятидесятилетний опыт. 8. 
– К.: Авиценна, 2002. – 672 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-9. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 72.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 10. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 102.
Л.И. Медведь (К 60-летию со дня рождения) // Гигиена и 11. 
санитария. – 1965. – № 7. – С. 128.
Павлов А.В., Кундиев Ю.И., Гончарук Е.Г. и др. Л.И. Мед-12. 
ведь (1905–1982). – М., 1991. – 149 с.
Проданчук М.Г. Левко Іванович Медведь (до 90-річчя від 13. 
дня народження) // Журнал АМН України. – 1995. – Том 1. 
– № 1. – С. 186 – 189.

МЕЛьНИКОВ Олександр Васильович (30.06.1889 
–18.06.1958) – народився в м. Мезень Архангель-
ської губернії; медичну освіту здобув у 1909 – 1914 рр. 
у Військово-медичній академії (ВМА) в Петербурзі; за 
успіхи в навчанні був нагороджений премією І.Ф.Буше; 
з 1914 до 1918 р. служив лікарем у діючій армії на фрон-
тах Першої світової війни; з 1918 р. – викладач на кафе-
дрі оперативної хірурґії та топоґрафічної анатомії ВМА; 

одночасно, в 1920–1923 рр. працював у хірурґічній 
клініці, якою керував С.П. Федоров; у 1920 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену топоґрафоанато-
мічним особливостям реберно-діафраґмального сину-
су; з 1923 р. – завідувач кафедри оперативної хірурґії 
та топографічної анатомії Харківського медичного ін-
ституту; очолював також кафедри хірурґічної патолоґії 
та терапії, госпітальної хірурґії і факультетської хірурґії 
цього ж інституту; з 1923 до 1940 р. одночасно керував 
клінікою Українського рентґенолоґічного, радіолоґіч-
ного та онколоґічного інституту (УРРОІ); у 1928 р. ор-
ганізував перший в СРСР онколоґічний диспансер зі 
стаціонаром; на базі УРРОІ організував одну з перших 
кафедр онколоґії; О.В.Мельников – один з організа-
торів І Всесоюзного з’їзду онколоґів у Харкові (1931); 
був заступником голови Українського протиракового 
комітету (1936), головою Українського республікан-
ського наукового товариства онколоґів (1936), редак-
тором журналу «Вопросы онколоґии»; з 1940 р. працює 
в ВМА, очолюючи послідовно кафедри госпітальної та 
факультетської хірурґії; з 1948 до 1956 р. очолював кафе-
дру факультетської хірурґії І Ленінградського медичного 
інституту імені І.П. Павлова; дійсний член АМН СРСР, 
заслужений діяч науки РСФСР (1943); генерал-майор 
медичної служби (1953); наукові праці О.В. Мельникова 
присвячені проблемам хірурґії та онколоґії; ним обґрун-
товані хірурґічні методи резекції печінки, запропонова-
на методика видалення лівої та правої часток, хвостатої 
частки, розроблені технічні принципи клиноподібної 
резекції печінки, запропоновані раціональний метод 
накладення швів печінки, резекція кісти підшлункової 
залози та операція накладення анастомозу з кишечни-
ком при непаразитарних кістах печінки, обґрунтова-
ні принципи резекції прямої кишки; О.В. Мельников 
запропонував принцип межі оперативних втручань, 
поділ оперативних втручань на радикальні, консерва-
тивні, паліативні; відомі його монографії – «Клиника 
злокачественных опухолей» (1930–1931, за редакцією 
О.В. Мельникова та М.І. Лівшиця); «Оперативная онко-
лоґия и ее особенности» (1932); «О предраковых заболе-
ваниях» (1933); «Материалы по военно-полевой хирургии 
(статьи и очер ки по данным империалистической войны 
1914–1917 гг. и гражданской войны» (1940); «Клиника сеп-
тических осложнений огнестрельных ран» (1943); «Кли-
ника газовых инфекций огнестрельных ран» (1945); 
«О раке желудка (клинический очерк)» (1945); «Клиника 
и профилактика свищей желудка и кишечника у раненых 
в брюшную полость (1947); «Клиника предраковых за-
болеваний желудка» (1954); «Клиника и профилактика 
забрюшинных и газовых флегмон у раненых в живот» 
(1956); «Клиника рака желудка» (1960).

Література: 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 15. – С. 12 – 13.
Волков П.Т. Александр Васильевич Мельников (К 2. 
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75-летию со дня рождения) // Вопросы онколоґии. – 
1964. – Том 10. – № 7. – С. 125.
Двужильная Е.Д. и Дейнека Ю.И. К 80-летию со дня рож-3. 
дения А.В. Мельникова // Хирургия. – 1970. – № 11. – С. 
137.
Дейнека И.Я. Памяти Александра Васильевича Мель-4. 
никова // Новый хирургический архив. – 1958. – № 5. 
– С. 141.
Мельников А.В. Александр Васильевич Мельников (к 100-5. 
летию со дня рождения)// Клин. хирургия. – 1989. – № 
6. – С. 78 – 79.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – том 9. – С. 47.

МЕЛьНИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ Микола Федотович 
(24.12.1866–20.12.1937) – народився в станиці Усть-
Медведицькій області Війська Донського (нині – м. Се-
рафімовичі Волгоградської обл., Російська Федерація) у 
сім’ї письмоводителя гімназії; після закінчення «учения 
с золотой медалью» Усть-Медведицької чоловічої гімна-
зії у 1884 р., за конкурсом атестатів вступає до медичного 
факультету Московського університету, який закінчив 
у 1889 р.; патолоґічну анатомію студент Мельников-
Разведенков вивчав у професора І.Ф. Клейна; з 27 жовтня 
1889 р. – понадштатний лаборант (біля року), штатний 
лаборант (2,5 року), старший понадштатний помічник 
прозектора (9 років) кафедри патолоґічної анатомії цьо-
го ж університету; докторську дисертацію «К вопросу об 
искусственной невосприимчивости к сибирской язве» 
захистив 17 квітня 1895 р. в Московському університеті; 
у своїй дисертації М.Ф. Мельников-Разведенков пока-
зав, що штучне зараження кроликів сибіркою, «перене-
сенное ими один раз, не предохраняет их от смерти», а 
навпаки – «предрасполагает при повторном заражении» 
і що метод спленектомії, запропонований для вирішен-
ня питання про значення селезінки у тварин з метою 
боротьби з патогенними мікроорганізмами, «является 
малодоказательным для подтверждения фагоцитарной 
теории иммунитета» – віра в «очистительные» власти-
вості селезінки похитнулася; приват-доцент (1897); з 
1898 р. до 01.09.1900 р. – у закордонному відрядженні від 
Московського університету; удосконалювався в науко-
вих центрах Німеччини, Австрії та Швейцарії, але пере-
важно, під час свого відрядження, працює у Фрейбурзі 
в Ziegler’a; у 1902–1920 рр. – професор Харківського 
університету; засновує бактеріолоґічну та патолоґоа-
натомічну лабораторію в Харківській земській лікарні, 
організовує лікарські патолоґоанатомічні конференції, 
редагує «Харьковский медицинский журнал» (1906), ор-
ганізовує кафедру в Харківському жіночому медичному 
інституті (1910–1920); 5.09.1920 р. був відкритий Кубан-
ський університет з медичним факультетом, який очо-
лив (декан) М.Ф. Мельников-Разведенков; від 1920 до 
1922 р. – професор Кубанського університету, а з 1922 до 
1925 р. – Кубанського медичного інституту; організатор 
створення в 1920 р. нового наукового університетського 

центру – Кубанського Університету, організація в ньому 
кафедри з патолого-анатомічним кабінетом, організація 
Фізико-Медичного товариства та Відділу Російсько-
го товариства патолоґів; один з ініціаторів організації 
Кубанського медичного інституту; з 1920 р. редагував 
«Военно-Медицинский Журнал», з 1921 р. організовував 
та редагував «Кубанский Научно-Медицинский Вест-
ник»; у 1925 році М. Ф. Мельников-Разведенков створив 
у Харкові Український патолоґоанатомічний інститут (іс-
нував до 1930 р., який потім був приєднаний до Інституту 
біолоґії і патолоґії імені І.І. Мечникова); 1925–1930 рр. 
– директор Українського патолоґо-анатомічного інсти-
туту (Харків); з 1930 р. – зав. відділу Українського інсти-
туту експериментальної медицини в Харкові; завідувач 
кафедри патолоґічної анатомії та голова патолоґоанато-
мічної комісії ВУАН; академік АН УРСР (1927); наукові 
праці присвячені вивченню альвеококозу, трихінельозу, 
сибірки, ехінококозу, актиномікозу, азіатської холери, 
малярії, туберкульозу, сифілісу, вузликового періартері-
їту, морфолоґічних проявів алерґічних процесів, історії 
медицини; у 1896 р. запропонував новий спосіб фіксації 
анатомічних препаратів зі збереженням їхнього природ-
ного кольору, за що був нагороджений другою премією 
імені П. Загорського; автор 253 наукових публікацій, у 
тому числі 2 моноґрафії, збірник праць, присвячених 
пам’яті В.П. Крилова (2 томи) та ін.; у 1906 р. організував 
і редагував «Харьковский медицинский журнал»; разом з 
В.В. Фавром у 1918 р. був організатором, пізніше – від-
повідальним редактором журналу «Врачебное дело»; 
засновник медичної журналістики в Україні; у лютому 
1926 р. організував Українське товариство патологів. 
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МЕРІНг Фрідріх Фрідріхович (10.03.1822–19.10.1887) 
– терапевт і гіґієніст; народився в м. Дона в Саксонії; за-
кінчив медичний факультет Лейпцизького університету 
(1845); у 1845 р. подав до Лейпцизького університету дис-
ертацію «Про слизову оболонку язика», після захисту якої 
отримав науковий ступінь доктора медицини та хірурґії; від 
1845 р. до 1849 р. працював на посаді лікаря в лікарні графа 
Сперанського (с. Буромке Полтавської губернії; з 1849 р. – 
прозектор 1-го сухопутного військового госпіталю в Санкт-
Петербурзі; у 1851 р. після повторної здачі докторського 
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іспиту захистив свою лейпцизьку дисертацію; за порадою 
М.І. Пирогова взяв участь у конкурсі на заміщення посади 
керівника кафедри спеціальної патолоґії і терапії Універ-
ситету св. Володимира; направив до Університету свій твір 
«Про історичний розвиток аускультації та перкусії»; з 1851 
р. до 1853 р. працював у с. Качанівці Чернігівської губернії 
приватним лікарем відомого мецената науки та мистецтв 
Г.С. Тарновського; від 1853 до 1857 р. – ад’юнкт-професор 
кафедри державного лікароведення (судової медицини) 
Університету св. Володимира; з 1857 до 1864 р. – завідувач 
кафедри спеціальної патолоґії та терапії, а у 1865–1886 рр. 
– завідувач кафедри факультетської терапії; у 1858 р. удо-
сконалювався в Німеччині, Бельгії, Франції та Англії; у 
1856 р. під час Російсько-турецької війни перебував у Пів-
денній армії, де вивчав тифозну епідемію, пізніше брав 
участь у боротьбі з епідемією тифів у Києві; у 1878 р. при-
своєно звання заслуженого професора Університету св. 
Володимира; автор ряду наукових праць, серед яких «Курс 
лекцій з гіґієни» та «Курс клінічних лекцій»; багато зробив 
для організації в Україні «Клінічного товариства студентів-
медиків» і постійно допомагав йому матеріально; користу-
вався широкою популярністю як лікар-практик; загальне 
визнання мала клінічна ерудиція Ф.Ф. Мерінга; як при-
клад, є прижиттєва діаґностика ним тромбозу вінцевої 
артерії серця; В. П. Образцов, що працював на той час у 
Київському госпіталі, запросив Ф.Ф. Мерінга на консилі-
ум до хворого з тяжкою недугою серця; прибув до хворо-
го Ф.Ф. Мерінг в момент його агонії; базуючись на анам-
незі, що розповів В. П. Образцов, та зовнішньому вигляді 
хворого, Ф. Ф. Мерінг діаґностував у нього тромбоз вінце-
вої артерії серця; з часом цей випадок В.П. Образцов та 
М.Д. Стражеско демонстрували разом з іншими спосте-
реженнями в доповіді на 1-му з’їзді російських терапевтів 
«До симптоматології та діагностики тромбозу вінцевих 
артерій серця», який мав світове визнання; Ф.Ф. Мерінг 
вирізнявся своєю чуйністю до хворих; бідним пацієнтам, 
незалежно від їх віросповідання, надавав медичну допомо-
гу безкоштовно; був одним із тих, хто заклав традиції гума-
нізму серед київських лікарів; про величезну популярність 
Ф.Ф. Мерінга свідчить те, що в його похороні взяли участь 
близько 10 000 киян (населення міста на той час становило 
165 000), одна з вулиць була названа його іменем.
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МЕРКУЛОВ Іван йосипович (1897–22.02.1981) – 
офтальмолоґ; у 1921 р. закінчив Харківський медичний 
інститут, працював на кафедрі очних хвороб цього ін-
ституту; у 1927–1928 рр. перебував у науковому відря-
дженні в Німеччині; у 1929–1941 рр. – зав. експеримен-
тальним відділом очної лікарні імені Л.Л. Гіршмана і 
консультант-офтальмолоґ Харківського рентґеноонко-
лоґічного інституту; у 1940 р. захистив докторську дис-
ертацію, присвячену вивченню злоякісних новоутворів 
орбіти; у 1941–1944 рр. – професор кафедри очних хво-
роб Фрунзенського медичного інституту; у 1944–1973 рр. 
– зав. кафедрою очних хвороб Українського інституту 
удосконалення лікарів у Харкові, одночасно з 1946 р. 
– директор Українського НДІ офтальмолоґії імені 
Л.Л. Гіршмана; член-кор. АМН СРСР (1946); наукові 
праці переважно присвячені фізіолоґічній оптиці, не-
йроофтальмолоґії і нейроофтальмоонколоґії; у них 
встановлена роль фактора нервового збудження (медіа-
торів) у зоровому акті; вивчена офтальмолоґічна симп-
томатика при пухлинах і абсцесах головного мозку, при 
травматичних, інфекційних і судинних захворюваннях 
ц. н. с.; розроблені деякі методи ранньої діаґностики 
злоякісних новоутворів ока і орбіти, вивчені особли-
вості їх перебігу і способи лікування; І.Й. Меркуловим 
сконструйований ряд приладів – універсальний адап-
тометр, кінематопупілоґраф.
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МЕчНИКОВ Ілля Ілліч (15.05.1845–15.07.1916) – 
біолоґ; народився в с. Іванівці Куп’янського повіту Хар-
ківської губернії в сім’ї поміщика; від 1856 до 1862 р. на-
вчався у 2-й харківській гімназії, яку закінчив із золотою 
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медаллю; у 1862 р. робить спробу вступити у Вюрцбурзь-
кий університет; закінчив природознавчий факультет 
Харківського університету у1864 р. (замість чотирьох ро-
ків закінчив навчання за два роки); у 1864–1867 рр. пе-
ребував у Німеччині та Італії; у 1867 р. при Петербурзь-
кому університеті захистив магістерську дисертацію, а 
в 1868 р. – докторську; від 1867 р. – доцент, а з 1870 р. – 
професор зоолоґії та порівняльної анатомії Новоросій-
ського університету в Одесі; за 8 років гімназист Мечни-
ков перетворився на професора з європейським ім’ям; 
у 1886 р., разом з М.Ф. Гамалією і Я.Ю. Бардахом, за-
снував в Одесі першу в Росії бактеріолоґічну станцію; за 
роки професорства проводив дослідження з порівняль-
ної ембріолоґії безхребетних, здійснив дві експедиції в 
Калмикію з метою антрополоґічних досліджень, вперше 
звернувся до вивчення патолоґії (грибкового ураження 
у хлібного жука), а також досліджує заразливість крові 
хворого поворотним тифом, вдаючись до досліду на собі; 
у 1888 р., за запрошенням Л. Пастера, переїхав до Па-
рижа, де організував лабораторію при Пастерівському 
інституті; цією лабораторією І.І. Мечников керував до 
кінця життя; І.І. Мечников – один із засновників ево-
люційної ембріолоґії, порівняльної патолоґії, мікро-
біолоґії та імунолоґії; вивчаючи внутрішньоклітинне 
травлення, відкрив явище фаґоцитозу (1883); у 1908 р. 
І.І. Мечникову за це відкриття (разом з П.Ерліхом) було 
присуджено Нобелівську премію; слід зауважити, що І.І. 
Мечников витримав боротьбу зі своїми ідейними су-
противниками, особливо в Німеччині, де відомі німець-
кі патолоґи – Paul Baumgarten (Тюбінген), Karl Weigert 
(Франкфурт на Майні) та Ernst Ziegler (Фрайбург) утво-
рили постійну групу супротивників фаґоцитарної теорії; 
мало підтримував її і голова німецьких бактеріолоґів Ро-
берт Кох; праці І.І. Мечникова стосовно азіатської хо-
лери, в яких він експериментував не лише на тваринах, 
а й на собі та на своїх співробітниках, допомогли встано-
вити етіолоґічне значення вібріону, відкритого Р.Кохом; 
до числа важливих праць, які залишили глибокий слід у 
науці, належать дослідження з експериментального си-
філісу, туберкульозу та загальних питань паразитолоґії; 
І.І. Мечников встановив філоґенетичні взаємовідно-
сини між деякими групами тварин і розробив питання 
про початкові етапи розвитку багатоклітинних орґаніз-
мів; своє філософське кредо виклав у книзі «Сорок лет 
искания рационального мировоззрения» (1913); віру в 
могутність науки та можливість її методами досягти дов-
гого, здорового та щасливого життя людини І.І. Меч-
ников виклав у книгах «Этюды о природе человека» 
(1903) і «Этюды оптимизма» (1907), які мали значний 
суспільний резонанс у світі; відома його книга з історії 
науки – «Основатели современной медицины» (1915); у 
1895–1896 рр. порадами І.І. Мечникова користувалися 
засновники Київського бактеріолоґічного інституту, а 
пізніше – і Київської санітарно-бактеріолоґічної стан-
ції, яку він відвідав у 1911 р.; серед учнів І. І. Мечникова 
було багато дослідників з України – В. Підвисоцький, 

В.Високович, О.Безредка, брати Чистовичі, В.Хавкін, 
І.Савченко, Л.Тарасевич, В. Ліндеман, М. Нещадимен-
ко, Г.Острянин та інші.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 15. – С.130 – 
132.
Бутенко Г. Ідеї Мечникова та розвиток сучасної медицини 2. 
і біолоґії // Агапіт. – 1996. – № 3. – С. 34–39.
Великий вчений Ілля Мечников // Агапіт. – 1996. – № 3. 3. 
– С. 30–33.
Дупленко Ю.К. Очерки развития проблемы. – Л.: Наука, 4. 
1985. – 192 с.
Дупленко Ю.К. Наш сучасник (до 150-х роковин І.І. Меч-5. 
никова) // Журнал АМН України. – 1995. – Том 1. – 
№ 1. – С. 178 – 185.
Залкинд С.Я. Илья Ильич Мечников. Жизнь и творческий 6. 
путь. – М., 1957.
Мечников И.И. Письма (1863 – 1916 гг.) / Под ред. А.Е. Гай-7. 
синовича и Б.В. Левшина. – М.: Наука, 1974. – 295 с.
Мечникова О.Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. – М.: 8. 
Госиздат, 1926. – 216 с.
Могилевский Б.Л. Жизнь Мечникова. Повесть о великом 9. 
русском биологе. – Х., 1955.
Могилевский Б. Л. Илья Ильич Мечников. – М., 1958.10. 
Нікітін В.М. І.І. Мечников і проблема довголіття. – К., 11. 
1968.
Пасічник А.М. Великий російський вчений І.І. Мечников. 12. 
– К., 1951.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – Том 13. 
3. – С. 119.
Резник С.Е. Мечников. – М., 1973.14. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 15. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 113 – 114.
Фролов В.А. Опередивший время. – М.: Сов. Россия, 16. 
1980. – 272 с.
Фролькис В.В., Дупленко Ю.К. Мечников и геронтология 17. 
// Илья Мечников – великий сын Украины и человечест-
ва. – Одесса: Хаджибей, 1995. – С. 31 – 37.
Хижняков В.В., Вайндрах Г.М. и Хижнякова Н.В. Творче-18. 
ство Мечникова и литература о нем (библиографический 
указатель ). – М., 1951.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая медицинская 19. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 381 – 382.

МИКОЛА СВЯтОшА (жив у XII ст.) – чернігівський 
князь, що прийняв чернечий постриг у Печерському 
монастирі; відомий як реорганізатор медичної допо-
моги; переніс лікарню Агапіта в інший бік монастиря і 
розбудував її; нині на цьому місці в Лаврі розташована 
Микільська церква, яку назвали так на честь фундатора 
лікарні Миколи Святоші.

Література:
Новакович Р.Л., Радиш Я.Ф. Вони лікували душу і тіло // 1. 
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Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітня 1995 року. – Київ, 1995. – С. 45–46.

МИРУНОВИч йосип (1849–9.04.1912) – медичну 
освіту здобув у 1873 р. в Кракові; співробітник фізіоло-
ґічного інституту в Линську; виконав кілька наукових 
праць; працював лікарем у Станіславі; з 1878 р. в держав-
ній санітарній службі; з 1888 р. – радник намісництва та 
крайовий санітарний референт; член кількох лікарських 
товариств; у 1910 р. присвоєно титул радника двору. 

Література:
Пундій П. Мирунович Йосип // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. С. 145.

МИтРОФАНОВ Сила Митрофанович (р. н. невідомий–
08.07.1772) – лікар; народився в Москві; навчався в Києво-
Могилянській академії та в школах при Московському і 
Петербурзькому генеральних госпіталях (лікар з 1759 р.); 
у 1765 р. при Лейденському університеті захистив доктор-
ську дисертацію «De spontaneo aeris introitu in pulmonen» 
(«Про самовільне входження повітря в легені»); працював 
лікарем у Петербурзькому (1769) та Київському військово-
му госпіталях (1770); у 1770–1772 рр. проводив боротьбу з 
чумою на Поділлі; з 1771 р. працював військовим лікарем у 
Бухаресті, де помер від чуми.

Література:
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-11. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 
1. – С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 12. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 87 – 88.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 13. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 14. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 150.

МИХАйЛЕНКО Омелян трохимович (23.02.1933–
11.08.1995) – акушер-ґінеколоґ; народився в с. Солочи-
ні Свалявського району Закарпатської області; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Ужгородського 
університету (1957); від 1957 до 1960 р. працював ра-
йонним акушером-ґінеколоґом Воловецького району 
Закарпатської області; з 1960 до 1963 р. – аспірант ка-
федри акушерства та ґінеколоґії Київського медичного 
інституту, де з часом працював асистентом (до 1965 р.), 
а потім – доцентом (до 1979); у 1963 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему «Динамика накопления ак-
томизина матки, его АТФ-азна активность в различные 
сроки беременности и в родах», а у 1974 р. – докторську 
дисертацію на тему «Слабкость родовой деятельности: 
современные вопросы клиники, патогенеза, лечения и 
профилактики»; з 1980 до 1995 р. – заступник директо-
ра з наукової роботи Інституту педіатрії, акушерства та 

ґінеколоґії; професор (1981); член-кор. АМН України 
(1994); був головою проблемної комісії МОЗ та АМН 
України «Акушерство і гінеколоґія», членом Європей-
ської асоціації акушерів-ґінеколоґів; автор понад 600 
наукових публікацій, зокрема 10 моноґрафій, 4 підруч-
ників та 3 посібників; основні напрямки наукової діяль-
ності –патолоґія скоротливої діяльності матки в поло-
гах і пов’язаних з нею гіпотонічних та коаґулопатичних 
маткових кровотеч; розробив та впровадив високоефек-
тивний метод зупинки післяпологових гіпотонічних 
маткових кровотеч; розробив комплексний метод до-
пологової підготовки вагітних високого ризику з метою 
профілактики та лікування слабкості пологової діяль-
ності; науковий консультант та керівник 7 докторських 
і 35 кандидатських дисертацій; основні праці: «Слаб-
кість пологової діяльності»(1978); «Біохімія пологово-
го акту та його регуляція» (1980); «Тромбогеморагічні 
ускладнення в акушерстві» (1984); «Індукція пологів та 
їх регуляція» (1988)»; «Затримка розвитку плоду» (1988); 
«Вагітність і пологи при захворюванні гепатобіліарної 
системи» (1990).

Література:
Академія медичних наук України. - К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
231 – 232.
Омелян Трохимович Михайленко (некролог) // Журнал 2. 
АМН України. – 1995. – Том 1. – № 2. – С.392 – 393.

МИХАйЛОВ Василь Миколайович (26.08.1877– 
09.04.1922) – освіту здобув на природничому відділенні 
фізико-математичного факультету (1899) та на медичному 
факультеті Університету св. Володимира (1905); у 1913 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Порушення най-
головніших видільних функцій нирок при хронічних не-
фритах: Матеріали до функціональної симптоматолоґії 
ниркових захворювань»; від 1919 до 1921 р. – завідувач ка-
федри лікарської діаґностики, а з 1921 до 1922 р. – завідувач 
кафедри спеціальної патолоґії та терапії Київського медич-
ного інституту; В.М. Михайлов був першим головою науко-
вої комісії Всемедсанпраці (1921); наукові праці присвячені 
вивченню патолоґії нирок, печінки та підшлункової залози.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 75.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медично-
го університету (1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: 
Століття, 2001. – С. 104.
Стражеско Н.Д. Памяти проф. В.Н. Михайлова // Киев-3. 
ский медицинский журнал. – 1922. – № 1. – С. 1.

МИХАйЛОВСьКИй Іван Петрович (1877–1929) – 
фізіолоґ; закінчив медичний факультет Харківського 
університету (1899); з 1901 р. – помічник прозектора ка-
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федри фізіолоґії Харківського університету, з 1910 р. – 
прозектор; у 1910 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «К учению о физиологическом действии продуктов 
регрессивного метаморфоза на сердце холоднокровных 
и теплокровных животных»; з 1912 р. – приват-доцент 
кафедри фізіолоґії Харківського університету; з 1919 р. – 
професор кафедри Туркестанського університету; осно-
вні наукові праці присвячені вивченню фізіолоґічної дії 
продуктів реґресивного метаморфозу (жовчних кислот), 
а також продуктів метаболізму сечовини на серце хо-
лоднокровних і теплокровних тварин; відомі також до-
слідження про прижиттєве видалення з крові токсичних 
речовин і «промивання крові».

МІЛьКО Василь Іванович (18.05.1921–03.02.1998) – 
медичну освіту здобув у Київському медичному інститу-
ті (1953); навчався в клінічній ординатурі, працював на 
посадах асистента, доцента та завідувача (1966–1990) ка-
федри рентґенолоґії і радіолоґії (з 1991 р. – кафедра про-
меневої діагностики) Київського медичного інституту; 
від 1965 до 1970 р. – ректор Київського медичного ін-
ституту; у 1971 р. захистив докторську дисертацію; про-
фесор (1972); з 1990 р. – професор-консультант кафедри 
променевої діаґностики; був членом правління товари-
ства «Україна», Київського міського та Українського то-
вариств рентґенолоґів і радіолоґів; заслужений праців-
ник вищої школи (1979); лауреат Державної премії УРСР 
(1986); В.І. Мілько – автор 2-х моноґрафій та 5-ти під-
ручників для медичних інститутів; основні праці: «Коро-
нарное кровообращение и экспериментальный инфаркт 
миокарда» (1962); «Посібник з клінічної радіології» 
(1966); «Пособие по рентгенодиагностике» (1968); «Ме-
дицинская радиология» (1978, 1980); «Рентгенология» 
(1983); «Учебное пособие по рентгеноанатомии» (1989); 
«Радионуклидная диагностика (оценка эффективности 
лечения некоторых заболеваний)» (1991). 

Література:
Василий Иванович Милько: К 70-летию со дня рождения 1. 
// Врачебное дело. – 1991. – № 5. – С. 120–121.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841-1991). – К., Здоров’я, 1991. 
– С. 73–74.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 104–105.
Мілько Василь Іванович // Український радіологічний 4. 
журнал. – 1996. – № 4. С. 226.
Пам’яті Василя Івановича Мілька: (1921–1998) // Україн-5. 
ський радіологічний журнал. – 1998. – № 1. – С. 114.

МІНДЕРЕР Іван Мартинович (Johann Martin) (дата на-
родження не встановлена – 1812) – народився в Ростоку; 
навчаючись у Любеку, отримав спеціальність гезеля (поміч-

ник аптекаря); працював у Мекленбурзі; з 1766 р. – підлікар 
Петербурзького генерального сухопутного госпіталю; у 1769 
р. отримав звання лікаря і служив військовим лікарем; слу-
жив у різних військових частинах, зокрема на Запорозькій 
Січі, де в 1775 р. брав участь у ліквідації спалаху чуми; у 1780 
р. призначений у Київський польовий госпіталь; рішенням 
Медичної колегії без екзаменів удостоєний ступеня докто-
ра медицини і звання штаб-лікаря; у 1792 р. у чині генерал-
штаб-лікаря призначений у Польщу; згодом служив інспек-
тором Слобідсько-Української лікарської управи, зокрема 
в Подільській та Волинській губерніях; з 1799 р. працював 
старшим лікарем Московського генерального госпіталю; у 
1788 р. написав працю про чуму, за яку отримав докторський 
диплом Єнського університету; перебуваючи на посаді ін-
спектора, склав рекомендації для повітових лікарів щодо 
розпізнавання і збирання лікарських рослин для складання 
губернського травника; залишив замітки про побут лікарів.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 88 – 89.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной меди-2. 
цины и здравоохранения: Библиография (996–1954 гг.). – 
М., 1956. – 938.

МІНХ григорій Миколайович (07.09.1835–11.12.1896) 
– патолоґоанатом і епідеміолоґ; закінчив медичний 
факультет Московського університету (1861); працю-
вав у клініці Г.А. Захар’їна, а потім удосконалювався 
з патолоґічної анатомії за кордоном; пропрацювавши 
6 років прозектором Московської лікарні для чорно-
робочих, написав і в 1870 р. захистив докторську дис-
ертацію «К учению о развитии ложных оболочек на 
серозных поверхностях»; від 1873 до 1876 р. – прозектор 
одеської Старої лікарні; 1876–1894 рр. – завідувач ка-
федри патолоґічної анатомії Київського університету; 
за майже 20-літній період діяльності, приділяючи ве-
лику увагу організації викладання та забезпечення ка-
федри секційним матеріалом для занять зі студентами, 
високо підняв авторитет кафедри; 5 листопада 1894 
р., напередодні своєї відставки, Г.М. Мінх подав до 
Ради Олександрівської лікарні «Заявление, касающе-
еся нужд кафедры патологической анатомии в Киев-
ском университете и о средствах удовлетворить этим 
нуждам»; цей документ поряд з переліком необхідних 
вимог для нормальної роботи кафедри стосовно орга-
нізації патолоґоанатомічного інституту, призначення 
прозекторів та служників, доставки трупів і т.п., міс-
тить викладення поглядів Мінха на предмет патолоґіч-
ної анатомії, значення її для лікарської справи, правила 
оформлення «скорботного листа», висвітлення деяких 
питань етики прозектора стосовно родичів покійного 
та інші питання, що виражають його ставлення до про-
зекторської справи; у 1882–1886 рр. був головою Това-
риства київських лікарів; за 5 років перебування на по-
сту голови була розгорнута велика суспільно-наукова 
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робота, наприклад, складені інструкції з боротьби з 
холерою (1885) та іншими інфекційними хворобами, 
накреслені заходи з благоустрою Києва; організова-
не Товариством Санітарно-статистичне бюро запро-
понувало проекти міської та безкоштовної лікарень 
(1873) та нічних притулків; у 1881 р. в Києві вперше в 
Російській імперії Товариством були організовані нічні 
лікарські чергування, де в більшості випадків обслуго-
вування хворих було безкоштовним; Г.М. Мінх довів 
факт перенесення ряду інфекційних хвороб деякими 
кровососними комахами (блохами, вошами, клопами); 
у 1874 р., будучи прозектором в Одесі, з науковою ме-
тою ввів собі в шкіру кров хворого на поворотний тиф, 
внаслідок чого тяжко перехворів; цим дослідом було 
доведено значення кровососних комах у передаванні 
поворотного тифу; описав особливості перебігу чуми, 
показав шляхи перенесення інфекції; ряд праць при-
святив дослідженню прокази, яку вважав заразною; 
Г.М. Мінх довів, що кишкова і легенева форми сибір-
ки мають одне походження; його праця «Чума в Росії» 
(1898) є класичною в літературі з епідеміолоґії чуми.

Література:
Большая Медицинская Энциклопедия. Издание вто-1. 
рое. – М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 18. – С. 
638 – 639.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
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России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 74.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 105–106.
Миленушкин Ю.И. Григорий Николаевич Минх (1836–7. 
1896) // Врачебное дело. – 1948. – № 2. – С. 169.
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патологічної 8. 
анатомії в Україні / В кн. Патологічна анатомія (загаль-
нопатологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та 
П.І. Червяка. – К.: Генеза, 1997. – С. 19–63. 
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 9. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 31–32.
125 лет Киевского медицинского института.– К.: Здоров’я, 10. 
1966. – С. 152–153.
Торсуев Н.А. Выдающийся русский лепролог Григорий 11. 
Николаевич Минх // Вестник венерологии и дерматоло-
гии. – 1949. – № 3. – С. 46.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 12. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 225.

МІРАМ Едуард Ернестович (04.08.1811 – дата смерті 
не становлена) – медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Дерптського університету (1833); у 1842 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Про кістки носа»; 
професор; засновник і перший керівник кафедри фізіо-
лоґії Київського університету (1842–1862); викладав за-
гальну та спеціальну фізіолоґію, фізіолоґію народження, 
історію розвитку зародка, порівняльну анатомію.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографичес кий сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 74.
Макаренко І.М. Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 106. 
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 190.

МІХНьОВ Володимир Анатолійович (нар. 25.02.1940 р.) 
– патофізіолоґ; народився в Києві; медичну освіту здобув 
у Київському медичному інституті (1963); у 1963–1966 рр. 
навчався в аспірантурі на кафедрі патолоґічної фізіолоґії 
цього ж інституту; від 1966 р. – асистент, доцент (1976), 
професор (1989) кафедри патолоґічної фізіолоґії Київсько-
го медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця (нині 
– Національний медичний університет імені О.О. Бого-
мольця); у 1985 р. захистив докторську дисертацію «Не-
йродистрофічний процес у гладеньких м’язах шлунково-
кишкового тракту»; професор (1991); член-кор. НАМН 
України (2000); від 1996 р. – Головний вчений секретар 
НАМН України; член Президії НАМН України; вчений 
секретар Міжвідомчої координаційної ради НАМН Укра-
їни, НАН України та МОЗ України з питань наукових 
розробок у галузі медицини та фармації; член Наукової 
ради НАМН України з теоретичної та профілактичної ме-
дицини; член Вченої ради МОЗ України, член правління 
Українського наукового товариства патофізіолоґів; член 
редакційних колегій ряду фахових журналів; Заслужений 
діяч науки і техніки України (2004); лауреат Державної 
премії УРСР (1981); автор понад 100 наукових публікацій, 
зокрема 3 моноґрафій, підручника з патолоґічної фізіоло-
ґії, що виданий українською, російською та румунською 
мовами; посібника та українсько-російсько-латинського 
тлумачного словника з патологічної фізіолоґії; основні 
напрямки наукових досліджень – вивчення нервової тро-
фіки та патоґенезу нейродистрофічного процесу в різних 
орґанах та тканинах; В.А. Міхньовим створені експери-
ментальні моделі, які дозволили вивчити тонкі структурні 
і цитохімічні зміни в посмугованих м’язах і епітеліальній 
тканині після їх деаферентації, вивчити патоґенез трофіч-
них виразок, встановити закономірності процесів реґене-
рації в денервованих тканинах, з’ясувати значення афе-
рентних нейронів у реґуляції трофічних процесів; вивчено 
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закономірності розвитку трофічних порушень в гладень-
ких м’язах шлунку; використавши, як об’єкт досліджень 
м’язовий шлунок у птахів, він вперше вивчив особливості 
енергетичного метаболізму в гладеньких м’язах у порів-
нянні із скелетними м’язами як у нормі, так і при пору-
шенні їх нервової реґуляції; ця модель дозволила вперше 
провести фундаментальні дослідження з порівняльного 
вивчення становлення енерґетичного обміну в гладень-
ких і скелетних м’язах на різних стадіях ембріонального і 
постембріонального розвитку; вивчено енерґетичний об-
мін у гладеньких м’язах товстої кишки при порушенні її 
інервації у людей з хворобою Гіршпрунґа; основні праці: 
«Изучение энергетического обмена в гладких мышцах 
желудочно-кишечного тракта при нарушении их нерв-
ной регуляции в эксперименте» (1984); «Роль нарушения 
нервной регуляции в патогенезе нейродистрофического 
процесса в мышцах различного типа» (1994); «Патологіч-
на фізіологія» (у співавторстві, 1995); «Посібник до прак-
тичних занять з патологічної фізіології» (у співавторстві, 
2001); «Медична наука та інноваційні технології» (2003); 
«Герої-освітяни і науковці України» (2005); «Патологичес-
кая физиология» (2006).

Література:
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
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медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
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ник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичн+ого університету ім. О.О. Богомольця (1841–
2001). – К.: Століття, 2001. – С. 106–107.

МІХНьОВ Анатолій Львович (01.07.1909–03.10.1970) 
– терапевт; народився в с. Радуль Ріпкинського району 
на Чернігівщині в сім’ї робітника; медичну освіту здо-
був у Київському медичному інституті (1933); у 1933–1936 
рр. навчався в аспірантурі під керівництвом М.Д. Стра-
жеска; у 1936 р. захистив кандидатську дисертацію; від 
1936 р. – асистент, а з 1939 р. – доцент кафедри фа-
культетської терапії Київського медичного інституту; 
під час війни А.Л. Міхньов був головним терапевтом 
фронтових госпіталів; з 1944 до 1950 р. – доцент Ки-
ївського медичного інституту; у 1948 р. захистив док-
торську дисертацію «До питання про порушення тка-
нинного вуглеводного і білкового обміну при хворобах 
печінки»; професор (1949); з 1950 р. – завідувач кафе-
дри терапії Київського інституту удосконалення ліка-
рів та заступник директора Українського НДІ клінічної 
медицини, який очолював М.Д. Стражеско; з 1952 до 
1970 р. – директор цього ж інституту (нині Інститут 
кардіолоґії імені М.Д. Стражеска НАМН України); го-
лова Українського та Київського міського товариств те-
рапевтів, голова кардіо-ревматолоґічного комітету МОЗ 
УРСР; член президії Всесоюзних наукових товариств те-

рапевтів і кардіолоґів та комісії з кардіолоґії АМН СРСР, 
президії Вченої ради МОЗ УРСР; заслужений діяч науки 
УРСР (1958); наукові праці присвячені вивченню про-
блем патоґенезу, діаґностики і лікування коронарної 
хвороби, включаючи інфаркт міокарда, гіпертонічної 
хвороби, захворювань печінки, легенів, різноманітних 
форм ревматичних хвороб, зокрема ревматизму з мало-
симптомним і прихованим перебігом.

Література:
Анатолій Львович Міхньов (до 90-річчя від дня наро-1. 
дження) // Український кардіологічний журнал. – 1999. 
– № 5. – С. 92.
Коваленко В.М., Руденко А.Ю., Заноздра М.С. та ін. Ана-2. 
толій Львович Міхньов (До 90-річчя від дня народження) 
// Лікарська справа. – 1999. – № 6. – С. 139– 141.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 3. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 255.

МІшАЛОВ Володимир григорович (нар. 26.03.1955 р.) 
– хірурґ; народився в м. Шпола Черкаської області; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інсти-
туті (1978); від 1978 до 1982 р. – лікар-хірурґ Київської 
міської клінічної лікарні № 14 (тепер – Олександрівська 
київська міська лікарня); від 1982 до 1997 р. працював у 
Київському НДІ клінічної і експериментальної хірурґії 
(з 1997 р. – завідувач відділення); у 1984 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Экспериментально-клиническое 
изучение атравматического шовного матерала «Металла-
травм», а у 1997 р. – докторську дисертацію «Хірургічне 
лікування ішемічної хвороби серця в поєднанні з атеро-
склеротичним ураженням інших судинних басейнів»; 
від 1998 р. – завідувач кафедри хірурґії Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця; прорек-
тор з лікувальної роботи цього ж університету; професор; 
заслужений лікар України (1996); лауреат Державної пре-
мії України (2000); наукові праці присвячені питанням 
реконструктивної хірурґії, діаґностики та хірурґічного лі-
кування ішемічної хвороби серця, облітеруючого атеро-
склерозу нижніх кінцівок, хірурґічного та консерватив-
ного лікування тромбоемболії легеневих артерій; основні 
праці В.Г. Мішалова: «Руководство по тромболитической 
терапии» (у співавторстві, 1998); «Тромбоемболія гілок 
легеневих артерій та посттромбоемболічна легенева гі-
пертензія: діагностика, лікування та профілактика» (у 
співавторстві, 1999); «Лекції з госпітальної хірургії» (за 
редакцією В.Г. Мішалова, 2002); «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения сосудисто-мозговой недостаточ-
ности» (за редакцією В.Г. Мішалова, 2003).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 279.1. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 107.
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Федорчук С. Дорогу осилит идущий. – Большая игра. – 3. 
2002. – № 1. – С. 10–16.

МОйбЕНКО Олексій Олексійович (нар. 07.10.1931 р.) – 
патофізіолоґ; народився в Ростові-на-Дону в родині ліка-
рів; у 1949 р. вступив до Київського медичного інституту; че-
рез чотири роки був переведений до Військово-медичного 
факультету Куйбишевського медичного інсти туту, який 
закінчив у 1955 р. з відзнакою (нагороджений золотою 
медаллю); з 1956 до 1964 р. – науковий співробітник Ін-
ституту клінічної медицини імені М.Д. Стражеска; 
у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію «Гемодина-
мічні відносини між великим та малим колами кровообігу 
при гострій артеріальній гіпертензії»; з 1964 р. – старший 
науковий співробітник, від 1974 р. – завідувач відділу екс-
периментальної кардіолоґії, а з 2007 р. – завідувач відділу 
загальної та молекулярної патофізіолоґії Інституту фізіо-
лоґії імені О.О. Богомольця НАН України; у 1974 р. захистив 
докторську дисертацію «Роль кардиогенных рефлексов в 
регуляции кровообращения»; професор (1986); академік 
НАН України (1991), президент Науково-медичного то-
вариства патофізіолоґів України; член ради Міжнарод-
ного товариства патофізіологів; член редакційних колегій 
низки фахових наукових журналів; член бюро Відділення 
молекулярної біолоґії, біохімії, експериментальної та клі-
нічної фізіолоґії НАН України; член Комітету з Держав-
них премій України в галузі науки і техніки; лауреат премії 
імені О.О. Богомольця (1994), Державної премії України 
(1996); автор та співавтор понад 400 наукових публікацій, 
зокрема 4 моноґрафій, 10 патентів України та Росії; голо-
вними напрямками досліджень є вивчення рефлектор-
ної та гуморальної реґуляції серцево-судинної системи в 
нормальних і патолоґічних умовах, імунопатолоґії серця, 
патоґенезу інфаркту міокарда та його експериментальна 
терапія; О.О. Мойбенко розробив нові моделі гострого ін-
фаркту міокарда та імунолоґічного ураження серця, нові 
автоматичні методи реєстрації скоротливої активності мі-
окарда; ним проведені фундаментальні дослідження ролі 
кардіоґенних рефлексів у реґуляції кровообігу в нормаль-
них та патолоґічних умовах; вперше доведено існування 
рефлекторних взаємовідносин між змінами скоротливос-
ті міокарда лівого шлуночка серця та тонусом перифе-
рійних судин великого кола кровообігу; визначена роль 
мембранних механізмів, зокрема фосфоліпідів мембран 
та процесів утворення метаболітів арахідонової кислоти 
(простаноїдів і лейкотрієнів) у патоґенезі ішемічних та 
імунних уражень серця, а також у ґенезі шоків різного 
походження; на основі досліджень О.О. Мойбенка розро-
блено новий метод лікування гострого інфаркту міокарда 
та перший у світі водорозчинний інгібітор ліпоксиґенази, 
антиоксидант та активатор синтезу оксиду азоту – корві-
тин; науковий консультант та керівник 6 докторських і 20 
кандидатських дисертацій.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – 281–182.1. 

 

МОКРЕНЕЦь григорій Федорович (1755–1804) – лі-
кар; народився в Чернігові; навчався в Чернігівському ду-
ховному колегіумі та в школі при Московському генераль-
ному госпіталі (закінчив у 1779 р.); брав участь у боротьбі 
з епідемією чуми 1770–1773 рр.; у 1791–1800 рр. – провід-
ний хірурґ Московського госпіталю, 1800–1804 рр. – ін-
спектор Рязанської лікарської управи; автор праці «Про 
переломи черепа» (1785); автор положення «Про днюваль-
ного лікаря», правил внутрішнього розпорядку і режиму 
дня в госпіталях, що були прийняті Медичною колегією 
як обов’язкові для всіх госпіталів Росії.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. – 1. 
Чернігів, 1999. – С. 153.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 89.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 296.

МОРОЗ Василь Максимович (нар. 2.02.1942 р.) – фізіо-
лоґ; народився в с. Озеро Немирівського р-ну Вінницької 
обл.; медичну освіту здобув у Вінницькому медичному 
інституті (1961–1967); у 1967–1968 рр. – лікар–терапевт 
Шпиківської лікарні Тульчинського р-ну; від 1968 р. 
– асистент, а з 1991 р. – завідувач кафедри нормальної 
фізіолоґії Вінницького медичного інституту імені М.І. Пи-
рогова; з 1986 р. виконував обов’язки проректора з на-
вчальної роботи, а у 1988 р. обраний ректором інституту 
(тепер – Вінницький національний медичний універси-
тет імені М.І. Пирогова); у 1972 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Электрофизиологическое исследование 
представительства и путей слуховой системы в коре моз-
жечка», а у 1983 р. – докторську дисертацію «Интегратив-
ная функция мозжечка, базальных ганглиев и моторной 
коры в программировании и регуляции движений»; про-
фесор (1986); академік НАМН України (2010); член На-
укової ради НАМН України з теоретичної та профілак-
тичної медицини; Герой України; голова Асоціації вищих 
медичних навчальних закладів України (з 1990); голова 
ради ректорів вищих навчальних закладів Подільського 
регіону; член президії Вченої ради МОЗ України; прези-
дент Міжнародної академії інтеґративної антрополоґії; 
член Всесвітньої організації з вивчення мозку; головний 
редактор журналів «Вісник Вінницького медичного уні-
верситету» та «Biomedical and Biosocial Anthropology», за-
ступник редактора журналу «Вісник морфології»; член 
редакційних колегій та рад ряду фахових журналів; заслу-
жений діяч науки і техніки України (1993); академік Ака-
демії наук вищої школи; автор понад 350 наукових публі-
кацій, зокрема 37 моноґрафій і навчальних посібників 
та 30 винаходів; основні напрямки наукової діяльності 
– вивчення центральних механізмів реґуляції довільних 
рухів, медична антрополоґія, вивчення порушень серце-
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вого ритму, розробка моніторинґового контролю за ефек-
тивністю лікування захворювань вертеброґенного ґенезу, 
курортолоґія – вплив радонових ванн курорту Хмільник; 
науковий консультант та керівник 6 докторських і 6 кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Структурні осно-
ви адаптації до впливу природних радіоактивних вод» 
(1997); «Латеральний гіпоталамус і префронтальна кора 
в організації довільних рухів» (1998); «Теория и практика 
интегративной антропологии: очерки» (1998); «Лечение 
аритмий: пути повышения эффективности и безопас-
ности антиаритмических препаратов» (2005).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 284.1. 
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 2. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

МОРОЗОВ Павло Іванович (16.08.1846–1927) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Харківсько-
го університету; у 1875 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Про вплив способу розтягнення на кульшовий 
і колінний суглоби»; під час російсько-турецької війни у 
1877 р. працював разом з М.В. Скліфосовським у діючій 
армії; від 1886 до 1910 р. та від 1917 до 1922 р. – завіду-
вач кафедри оперативної хірурґії та топоґрафічної ана-
томії Київського університету; заслужений ординарний 
професор (1891); проректор Київського університету 
(1906–1910), декан медичного факультету (1919) цього 
ж університету; проректор Київської державної медич-
ної академії (1921); П.І. Морозов був одним із ініціаторів 
створення медичного відділення при Вищих жіночих кур-
сах (1907), яке з часом було реорганізоване в Київський 
жіночий медичний інститут, директором якого він був з 
1916 р; основні напрямки наукової діяльності – воєнно-
польова хірурґія, топоґрафічна анатомія; основні пра-
ці: «Курс военно-полевой хирургии» (1883), «О способе 
прохождения огнестрельных ран», «О значении военно-
полевой хирургии как самостоятельной науки в области 
медицины», «О солидарности действий строевого и ме-
дицинского начальства при оказании пособия раненым» 
(1889), «О разрушительном действии современных пуль», 
промова на урочистому акті Університету св. Володими-
ра 8 січня 1890 р. «Гуманные требования войны», лекція 
«Война, ее орудия и жертвы» (1892).

Література:
Кульчицький К. До історії київської школи оперативної 1. 
хірургії і топографічної анатомії // Агапіт. – 1996. – № 3. 
– С. 11–17.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографическй словарь 2. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского меди-
цинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – 
С. 76.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-3. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 108–109.
Марьянчик Л.П. Памяти профессора П.И. Морозова // 4. 
Вестник хирургии и пограничных областей. – 1927. – Т. 
11, кн. 31. – С. 218–222.

МОРОЗОВСьКИй Ной Самійлович (1892–1953) – 
фтизіатр; народився в Олександрії (тепер Кіровоград-
ської обл.) у родині службовця; закінчив медичний фа-
культет Київського університету (1919); з 1920 до 1925 
р. – зав. відділом боротьби з туберкульозом Наркомату 
охорони здоров’я УРСР; у 1934–1953 рр. працював в 
Українському НДІ туберкульозу імені Ф. Г. Яновського і 
очолював кафедру в Київському інституті удосконалення 
лікарів; був головою правління Українського товариства 
лікарів-фтизіатрів (з 1940 р.); наукові праці присвячені 
питанням статистики, епідеміолоґії, діаґностики, кліні-
ки туберкульозу й організації боротьби з ним.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 368.

МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович (нар. 25.01.1949 р.) 
– народився в м. Кременчуці Полтавської області; медичну 
освіту здобув у Харківському медичному інституті (1972); 
трудову діяльність розпочав лікарем-анестезіолоґом у 
27-й клінічній лікарні м. Харкова, згодом завідував інфар-
ктним відділенням цієї ж лікарні; у 1980–1990 рр. працю-
вав інструктором, консультантом Харківського міськви-
конкому та обласного комітету КПУ; у 1981 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Клініко-інструментальна та 
гемодинамічна характеристика гострої серцево-судинної 
недостатності при інфаркті міокарду»; від 1990 до 1995 р. 
– проректор Харківського інституту удосконалення лі-
карів; 1995–1997 рр. – начальник Головного управлін-
ня охорони здоров’я та соціальних питань Харківського 
міськвиконкому; 1997–1998 рр. – заступник Харківсько-
го міського голови з питань діяльності виконавчих орга-
нів Харківської міськради; у 1998 р. – заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Ради – 
начальник Головного управління з гуманітарних та соці-
альних питань виконкому Харківської міськради; з 1998 
до 1999 р. – заступник міністра, а від 1999 до 2000 р. – І-й 
заступник міністра охорони здоров’я; від 2000 до 2002 р. 
– міністр охорони здоров’я України; у 2001 р. захистив 
докторську дисертацію «Медико-соціальні аспекти лікві-
дації наслідків еколоґічної катастрофи в мегаполісі»; рек-
тор (з 2003 р.), завідувач кафедри соціальної медицини 
та охорони здоров’я Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця; академік НАМН України 
(2010); віце-президент НАМН України (з 2011 р.); член 
Президії НАМН України; голова Ради НАМН України з 
координації наукових досліджень з вищими навчальними 
медичними закладами; голова Науково-видавничої ради 
НАМН України; член Наукової ради НАМН України з те-
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оретичної та профілактичної медицини; з 2000 р. – член 
Урядового комітету з соціального та гуманітарного розви-
тку та член Комітету з Державних премій України в галузі 
науки і техніки; член-кореспондент НАПН України; ака-
демік Інженерної академії України; академік Української 
академії економічної кібернетики, академік Академії 
наук вищої школи; заступник голови Ради ректорів Київ-
ського регіону; Почесний член Польської академії меди-
цини; дійсний член Світової академії медицини Альберта 
Швейцера; академік Міжнародної академії наук еколоґії, 
безпеки людини і природи; почесний академік Білорусь-
кої академії медичних наук; професор філософії Honoris 
causa за рішенням Світової академії медицини Альберта 
Швейцера; член Комітету ВООЗ з політики і координації 
Спеціальної програми наукових досліджень, розробок і 
підготовки наукових кадрів у галузі відтворення населен-
ня; голова Української асоціації спеціалістів з соціальної 
медицини та організаторів охорони здоров’я; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«організація та управління охорони здоров’я»; член Між-
відомчої комісії з питань біолоґічної та ґенетичної без-
пеки при Раді національної безпеки та оборони України; 
голова 2-х спеціалізованих вчених рад НМУ; головний 
редактор 3-х науково-практичних журналів; член редак-
ційних колегій та редакційних рад 22 наукових, науково-
практичних і громадських медичних періодичних ви-
дань; член редакційної колегії медичної газети України 
«Ваше здоров’я»; заслужений лікар України (1996); за-
служений діяч науки і техніки України; автор понад 750 
наукових публікацій, зокрема 17 моноґрафій, 40 підруч-
ників і навчальних посібників та понад 50 інформаційно-
аналітичних та довідкових матеріалів; основні напрямки 
наукової діяльності – соціальна медицина, організація та 
управління охорони здоров’я, терапія, кардіолоґія; роз-
робив та впровадив нові підходи до реформування медич-
ної галузі в Україні; започаткував та впровадив міжсекто-
ральні стратегії та програмно-цільовий метод в охороні 
здоров’я; за активної участі В. Ф. Москаленка розробле-
но Концепцію розвитку охорони здоров’я населення в 
Україні, комплексні заходи щодо впровадження сімейної 
медицини в систему охорони здоров’я, міжгалузеву комп-
лексну програму «Здоров’я нації»; науково обґрунтував 
підходи до вирішення низки медико-соціальних проблем 
в екстремальних умовах ліквідації наслідків техноґенної 
катастрофи великих масштабів; питання діаґностики, 
лікування і профілактики гострої серцевої недостатності 
при інфаркті міокарда та його ускладненнях; здійсню-
ється впровадження положень Болонської декларації у 
навчальний процес та координація цієї діяльності серед 
вищих медичних закладів України; науковий консуль-
тант та керівник 2 докторських і 5 кандидатських дисер-
тацій; основні праці: «Руководство по скорой медицин-
ской помощи» (1991); «Неотложная кардиолоґия» (1996); 
«Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция» (1997); «Нео-
тложная медицинская помощь» (1997); «Медицина и здо-
ровье населения» (1998); «Медико-социальные послед-

ствия ядерных катастроф» (1998); «Медико-социальные 
аспекты ликвидаци экологической катастрофы в мега-
полисе» (2000); «Практична аритмологія» (2000); «Соці-
альна медицина та організація охорони здоров’я» (2000); 
«Організація лікувально-профілактичних та санітарно-
протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків по-
веней» (2001); «Аритмии: механизмы развития, диаг-
ностика, лечение» (2001); «Фармако-терапія внутрішніх 
захворювань та їх невідкладних станів» (2001).

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 15.
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-2. 
давничий Центр, 2002. – С. 347.
Хто є хто в Україні. – К.: Видавництво «К.І.С.», 2007. – 3. 
1135 с.

МОСКАЛьОВ Митрофан Миколайович (14.01.1873 – 
20.08.1940) – хірурґ і уролоґ; народився в Єльці в родині 
купця; закінчив медичний факультет Київського універ-
ситету (1902); у 1904–1905 рр. – ординатор хірурґічного 
відділення Київського військового госпіталю; з 1905 до 
1909 р. – палатний лікар хірурґічного відділення «Лікарні 
для чорноробочих»; з 1911 р. працював у лабораторії хі-
рурґічної патолоґії Київського університету; у 1913 р. за-
хистив докторську дисертацію «К учению об этиологии 
пиелонефритов»; з 1913 до 1919 р. – доцент кафедри за-
гальної хірурґії Київського університету; з 1921 до 1931 р. 
– завідувач тієї ж кафедри; з 1931 до 1938 р.– консультант 
лікувальних закладів Києва; наукові праці присвячені 
проблемі пієлонефриту, лікуванню туберкульозу легень; 
М.М. Москальов виявив, що специфічних збудників пі-
єлонефриту немає, а мікроби, які спостерігаються при 
цих захворюваннях у нирках, – звичайні патоґенні мі-
кроорґанізми, що проникають у кровоток первинно або 
вторинно через лімфатичну систему; розробив також 
оригінальні методи хірурґічного лікування при туберку-
льозі легень (торакопластика, френікотомія).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 19. – С. 76.
Дзбановский В.П. История кафедры и клиники общей 2. 
хирургии Киевского медицинского института. – К., 1957. 
– 20 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 76. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 109.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 380.
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МОчУтКОВСьКИй йосип йосипович (1845–
5.06.1903) – лікар; народився в Херсонській губернії; 
закінчив медичний факультет Київського університету 
(1869); працював завідувачем інфекційного, а згодом – 
нервового відділення Одеської міської лікарні; у 1877 р. за-
хистив докторську дисертацію «Материалы к патологии 
и терапии возвратного тифа»; з 1893 р. – професор Клі-
нічного інституту для удосконалення лікарів у Петер-
бурзі; основні напрямки наукової діяльності – питан-
ня епідеміолоґії, вивчення нервових хвороб, проблеми 
бальнеолоґії тощо; у 1876 р. дослідом на самому собі до-
вів, що збудник висипного тифу міститься в крові хворих 
на цю хворобу; такий самий дослід Й.Й. Мочутковський 
провів і щодо поворотного тифу; отримані дані разом із 
даними Г.М. Мінха показали, що переносниками зазна-
чених інфекційних захворювань можуть бути кровососні 
комахи; відомий своїми працями з питань бальнеолоґії 
(про одеські лимани) нервових хвороб та туберкульозу; в 
Одесі заснував бальнеолоґічне товариство і Одеське від-
ділення товариства взаємодопомоги лікарів; був засно-
вником «Южнорусской медицинской газеты» (Одеса, 
1892–1896).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 19. – С. 366 – 367.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 15. – С. 550.
Васильев К.Г., Осипова Е.Р. и Гольд Э.Ю., О.О. Мочутков-3. 
ский и общественная медицина 70– 80 годов 19-го столе-
тия // Советское здравоохранение. - 1971. – № 3. – С. 76.
Метелкин А.И. Из истории изучения паразитарных тифов в 4. 
России // Журнал микробиологии. – 1951. – № 6. – С. 72.
Скороходов Л.Я. Материалы по истории медицинской 5. 
микробиологии в дореволюционной России. – М., 1948.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 6. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 406. 
Энциклопедический словарь. – М.: Большая Советская 7. 
Энциклопедия, 1954. – Том 2. – С.438.

МОЩИч Петро Степанович (27.04.1928–10.03.2006) 
– народився в с. Волосате, повіт Лісько (Польща) у се-
лянській родині; медичну освіту здобув у 1946–1952 рр. 
на медичному факультеті Ужгородського університету; з 
1953 р. – аспірант кафедри факультетської педіатрії Київ-
ського медичного інституту; у 1958 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Особливості клініки і цереброспінальної 
рідини при туберкульозному менінгіті у дітей», а у 1967 р. 
– докторську дисертацію «Особливості в’ялоплинного 
ревматизму в дітей (матеріали з клініки, діаґностики та ди-
ференціальної діаґностики)»; від 1971 р. завідувач кафедри 
дитячих інфекцій, а від 1983 до 1996 р. – завідувач кафедри 
факультетської педіатрії Київського медичного інституту 
імені О.О. Богомольця; з 1995 р. – завідувач кафедри пе-
діатрії в Медичному інституті Української асоціації народ-
ної медицини; професор (1970); головний дитячий інфек-

ціоніст МОЗ УРСР (1969–1973); головний педіатр МОЗ 
УРСР (1973–1988); голова Київського наукового товари-
ства дитячих лікарів (1971–1974); був членом правління 
Всесоюзного та республіканського наукових товариств ди-
тячих лікарів, членом правління Республіканського това-
риства кардіолоґів, членом правління Республіканського 
товариства інфекціоністів; був членом Асоціації педіатрів 
України, Асоціацій ревматолоґів, кардіолоґів, інфекціоніс-
тів України, членом Всесвітньої асоціації педіатрів; заслу-
жений діяч науки УРСР (1979); лауреат Державної премії 
УРСР (1984); дійсний член Академії наук Вищої школи 
України (1992); Академії оригінальних ідей(1992); Нью-
Йоркської академії наук (1996); автор та співавтор біля 
2000 публікацій, зокрема 50 моноґрафій, підручників та 
посібників, 15 патентів, 60 методичних рекомендацій та 56 
інформаційних листів; наукові праці присвячені вивченню 
захворювань у дітей – кардіолоґічній діаґностиці, профі-
лактиці та лікуванню ревматизму, набутих вад серця, тон-
зилоґенного ураження серця, інфекційних захворювань, 
нейроінфекцій; захворюванням шлунково-кишкового 
трак ту, дихальної системи, діаґностиці, лікуванню та про-
філактиці захворювань у дітей неонатального, раннього та 
старшого віку, питанням удосконалення медичного обслу-
говування дитячого населення, догляду за ним, зміцнення 
його здоров’я, удосконаленню навчального процесу; впер-
ше в нашій країні вивчив і описав вібраційний систоліч-
ний шум у дітей, вперше обґрунтував застосування проби 
з амілнітритом для диференційної діаґностики серцевих 
шумів, розробив методику виявлення ранніх ознак гіпер-
трофії передсердь та шлуночків серця, а також легеневої 
гіпертензії за допомогою диференціально підсиленої елек-
трокардіоґрафії; вперше в нашій країні застосував методи-
ку високоефективної профілактики бактеріальних інфек-
цій у новонароджених;науковий консультант та керівник 
8 докторських і 26 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Малосимптомні форми ревматизму в дітей» (1975), 
«Инфекционно-аллергические полирадикулоневриты» 
(1982), «Кардиология детского возраста» (1986), «Затяж-
ное, рецидивирующее и хроническое течение стафилокок-
ковой инфекции у детей» (1990), «Диспансерное наблю-
дение здоровых детей в условиях поликлиники» (1989), 
«Медицина дитинства» (у шести книгах, головний редак-
тор та співавтор); «Кардіологія дитячого та підліткового 
віку» (2006). 

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 286–287.1. 
Лукьянова Е.М. Петр Степанович Мощич: (К 60-летию со 2. 
дня рождения) // Педиатрия. – 1988. – № 11. – С. 98–99.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 77. 

МУЗИКА Максим (15.07.1889–24.05.1972) – народив-
ся у Львові в бідній міщанській сім’ї; медичну освіту здобув 
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на медичному факультеті Львівського університету (1913); 
працював лікарем у лікарнях Відня та Чернівців; під час 
Першої світової війни служив лікарем в австрійській армії; 
у 1919 р. став директором санітарно-гіґієнічного інституту 
Української галицької армії в Станіславі; у грудні 1919 р., 
після звільнення з польського полону, заснував при На-
уковому товаристві імені Т.Г. Шевченка Бактеріолоґічно-
хімічний інститут і був його директором до липня 1938 р.; 
потім, до жовтня 1939 р. – директор Бактеріолоґічного 
інституту Народної лічниці у Львові; у 1920–1924 рр. був 
також професором і деканом медичного факультету Укра-
їнського (таємного) університету, де викладав гістолоґію і 
патолоґію; у 1928–1939 рр. також був завідуючим бактері-
олоґічною лабораторією «Каси хворих» у Львові; у 1925, 
1927, 1930 рр. обирався головою Українського лікарського 
товариства; у листопаді 1939 р. за дорученням Наркомату 
охорони здоров’я УРСР займався організацією Медич-
ного інституту на базі медичного факультету Львівського 
університету; до кінця червня 1941 р. був заступником 
директора інституту; під час війни працював мікробіоло-
ґом у Києві, Харкові, Фрунзе; пізніше, до 1944 р., завід-
ував філіалом Киргизького інституту епідеміолоґії і мі-
кробіолоґії; у 1944 р. 2 місяці керував відділом Інституту 
епідеміолоґії і мікробіолоґії в Києві; з осені 1944 р. – зав. 
кафедрою мікробіолоґії Львівського медичного інституту, 
яку очолював 22 роки; у 1944–1948 рр. за сумісництвом 
виконував обов’язки заступника директора інституту з 
навчальної і наукової роботи; відомі його наукові праці з 
вивчення склероми; проводив на собі експерименти щодо 
можливості зараження склеромою.

Література:
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-1. 
ник, 1994. – С. 278.
Осінчук Р. Доктор медицини Максим Музика // Лікар-2. 
ський збірник. – Львів, 1991. Нова серія. – Том 1. – С. 
103– 108.
Пундій П. Музика Максим // Українські лікарі. – Львів–3. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 151 – 153.

МУРАтОВ Олександр Олександрович (1850–1918) – 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Москов-
ського університету; у 1897 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Матеріали до акушерської статистики 
міста Москви»; від 1900 до 1913 р. – завідувач кафедри 
акушерства і ґінеколоґії Київського університету; вперше 
в Києві організував товариство боротьби зі злоякісними 
новоутворами жіночої статевої сфери; за його ініціативою 
та безпосередній участі була організована лікарня, де без-
коштовно надавали допомогу хворим на рак; був одним 
із ініціаторів створення медичного відділення при Вищих 
жіночих курсах; очолював Київське наукове акушерське 
товариство; наукові праці присвячені діаґностиці та лі-
куванню позаматкової вагітності, боротьбі з матковими 
кровотечами; О.О. Муратов написав підручник з акушер-
ства, який був побудований за типом клінічних лекцій.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского меди-
цинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я. – С. 77.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 111.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-3. 
шерства / За ред. чл.-кор. АН УРСР проф. О.Ю. Лурьє. – 
К.: Держмедвидав УРСР, 1950. – С. 58.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 144.
25 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 164. 

МУХІН Володимир В’ячеславович (нар. 3.03.1952 р.) – 
народився в м. Комсомольську Івановської обл.; медичну 
освіту здобув на санітарно-гіґієнічному факультеті Доне-
цького медичного інституту; 1975 – 1976 рр. – промислово-
санітарний лікар Петровської рай СЕС м. Донецька; з 1976 р. 
– молодший науковий співробітник Донецького НДІ гіґіє-
ни праці та профзахворювань, з 1994 р. – старший науковий 
співробітник, а з 1995 р. – провідний науковий співробіт-
ник та керівник лабораторії фізичних факторів виробничо-
го та навколишнього середовища НДІ медико-еколоґічних 
проблем; з 1999 р. директор цього ж інституту; у 1984 р. за-
хистив кандидатську дисертацію, а у 1994 р. – докторську 
дисертацію «Стійкість до акустичного середовища у робіт-
ників сучасного виробництва і профілактика її порушень»; 
професор кафедри Донецького інституту здоров’я, фізичної 
культури і спорту та професор кафедри гіґієни Донецького 
медичного університету; член проблемної комісії МОЗ і 
АМН України «Гіґієна праці і професійні захворювання», 
голова її секції «Психофізіолоґія праці»; академік Академії 
технолоґічних наук; наукові праці присвячені проблемам 
охорони здоров’я працюючих при впливі несприятливих 
факторів виробничого та навколишнього середовища.

МУХІН Єфрем йосипович (06.02.1766–січень 1850) 
– лікар; народився в м. Чугуєві (тепер Харківської обл.) 
у дворянській сім’ї; навчався в Харківському духовно-
му колегіумі та Єлисаветградській хірурґічній школі; у 
1804 р. за дисертацію «De stimulis corpus humanum vivum 
affecientibus» («Про стимули, які впливають на людський 
організм»), надруковану в Геттінгенському університе-
ті, здобув ступінь доктора медицини і хірурґії; з 1808 до 
1818 р. – професор анатомії та фізіолоґії Московської 
медико-хірурґічної академії; у 1813–1835 рр. – професор 
кафедри анатомії, фізіолоґії, судової медицини і медичної 
поліції Московського університету; автор посібників з хі-
рурґії (1806) і анатомії (1813–1815); Є.Й. Мухіна вважа-
ють одним з основоположників анатомо-фізіолоґічного 
напряму у вітчизняній медицині та вчення про провідну 
роль головного мозку в життєдіяльності орґанізму; він 
перший виклав основні положення рефлекторної теорії; 
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започаткував учення про закономірності індивідуального 
сприйняття зовнішніх і внутрішніх збудників, що діють на 
людський орґанізм; Є.Й. Мухін – засновник вітчизняної 
травматолоґії; започаткував об’єднання хірурґії та трав-
матолоґії, заклав основи «костоправної науки»; запрова-
джував у медичну практику масаж, гальванізацію та інші 
методи лікування; з 1801 р. проводив у Москві віспоще-
плення і широко пропагував повсюдне застосування цього 
методу; брав активну участь у боротьбі з епідемією холери 
в Москві (1830); обраний почесним членом Харківського 
університету; основні твори: «Краткое наставленіе враче-
вать отъ укушенія бешенныхъ животныхъ» (1831); «Крат-
кое наставленіе о составленіи, свойстве и употребленіи 
хлоровой извести противу гнилыхъ, заразительныхъ 
болезней, при вскрытіи труповъ и въ анатоміи» (1830); 
«Курс анатоміи для воспитанниковъ обучающихся 
медико-хирургической науке: Въ 7 ч.» (1813–1815); «О 
важнейшихъ въ нынешнемъ столетіи изобретеніяхъ во 
всехъ частяхъ врачебной науки: Проб. Лекція 17 ноября 
1795 г.» (Рукопись. – 1795); «О преуспеваніи врачебнихъ 
наук въ Россійском государстве: Проб. Лекція 17 ноября 
1795 г.» (Рукопись. – 1795); «Описаніе науки о мокротныхъ 
сумочкахъ тела человеческаго:: Первый на русском языке 
опытъ» (1815); « Первыя начала костоправныя науки» 
(1806); «Разговоръ о пользе прививанія коровьей оспы» 
(1804), «Курс анатомии» (1813–1815).
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Шилинис Ю.А. Ефрем Осипович Мухин и его вклад в 13. 
развитие отечественной медицины: Автореф. дис. ... канд. 
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Энциклопедический словарь. – М.: Большая Советская 15. 
Энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 447.

М’ЯСНІКОВ Віктор георгійович (нар. 24.10.1936 р.) – 
фтизіатр, пульмонолоґ; народився в м. Лепель (Білорусь); 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
(1960); від 1960 до 1965 р. працював лікарем у Менському 
районі Чернігівської області; з 1965 до 1969 р. – ординатор 
та аспірант Київського НДІ фтизіатрії та пульмонолоґії; 
від 1969 р. працює в Київському інституті удосконалення 
лікарів (нині Національна академія післядипломної осві-
ти імені П.Л. Шупика) – з 1989 р. – завідувач кафедри 
фтизіатрії та з 1987 р. – проректор; у 1988 р. захистив док-
торську дисертацію; професор (1989); заступник голови 
Асоціації фтизіатрів і пульмонолоґів України (1989); віце-
президент Асоціації хіміотерапевтів України (від 1997); 
заслужений працівник народної освіти України (1993); 
наукові праці присвячені проблемам пульмонолоґії, фти-
зіатрії, клінічної біохімії, ендокринолоґії, ґеріатрії.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 289.

НАВАКАтІКЯН Олександр Оганесович (29.04.1925–
03.11.2006) – фахівець у галузі медицини праці; народився 
в Єревані; медичну освіту здобув у Північно-Осетинському 
медичному інституті; навчався в аспірантурі в Інституті фі-
зіолоґії АМН СРСР; 1951–1968 рр. – завідувач лабораторії 
фізіолоґії праці та заступник директора з наукової роботи 
Донецького інституту фізіолоґії праці; від 1965 до 1968 р. 
– також завідувач кафедри фізіолоґії людини та тварин у 
Донецькому університеті; у 1963 р. захистив докторську 
дисертацію «Функциональное состояние дыхательной 
системы при пневмокониозах и хронических бронхитах 
пылевой этиолоґии и роль нервных механизмов в его из-
менениях»; заступник директора (1968–1996), керівник 
відділу фізіолоґії праці (1968–2002) Інституту медицини 
праці АМН України (з 1968 р.); професор (1965); акаде-
мік НАН (1992) та АМН (1993) України, член-кор. РАМН 
(1988); член правлінь українських товариств гігієністів та 
фізіологів (до 2002); заступник голови Проблемної ко-
місії МОЗ та АМН України за фахом «медицина праці»; 
член Наукової ради з гіґієни РАМН; член Бюро Європей-
ського відділення Міжнародної асоціації медицини села, 
Міжнародної комісії з професійного здоров’я (ІСОН); 
заслужений діяч науки УРСР (1985); автор 336 наукових 
публікацій, зокрема 6 моноґрафій, 12 підручників, довід-
ників, посібників; основні напрямки наукової діяльності 
– механізми розвитку, діаґностика та профілактика стре-
су, передпатолоґія та патолоґія, що виникають під впли-
вом трудової діяльності та факторів середовища; особливу 
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увагу в роботах О.О. Навакатікяна приділено закономір-
ностям розвитку передпатолоґії центральної нервової 
системи, серцево-судинної, нервово-м’язової та дихаль-
ної систем при сумісному впливі нервово-емоційного на-
пруження, високої температури, шуму та інших чинників; 
розроблено та вдосконалено методи кількісної оцінки на-
пруженості праці, втоми та перевтоми, автоматизованої 
оцінки розумової працездатності і шляхи її підвищення, 
професійного добору, профілактики здоров’я операто-
рів; на основі експериментальних, клініко-фізіолоґічних 
та епідеміолоґічних досліджень механізмів впливу умов 
праці на працездатність шахтарів обґрунтована концеп-
ція «компромісного оптимуму» ефективності праці, що 
спрямована на попередження передпатолоґічних змін 
при максимально можливій ефективності праці; науко-
вий консультант та керівник 9 докторських і 47 канди-
датських дисертацій; основні прації: «Функции дыхания 
при пневмокониозах и пылевых бронхитах» (1967); «Воз-
растная трудоспособность лиц умственного труда» (1979); 
«Влияние условий труда на трудоспособность операто-
ров» (1984); «Физиология и гигиена умственного труда» 
(1987); «Здоровье и трудоспособность при умственном 
труде» (1989).

Література:
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НАВРОЦьКИй Василь Корнійович (11.02.1897–
06.10.1975) – гіґієніст; народився в с. Дідно Бобруйсько-
го повіту Мінської губернії в селянській родині; медичну 
освіту здобув на Медичному факультеті Харківського уні-
верситету (1921); у 1924–1927 рр. – санітарний інспектор 
праці в Донбасі; з 1927 до 1953 р. працював в Українсько-
му НДІ гіґієни праці та професійних захворювань у Хар-
кові на посадах завідувача відділу, заступника директора, 
директора; професор (1934); у 1939 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Гигиена труда и техника безопасности 
в производствах нитро- и аминосоединений бензола»; з 
1944 до 1972 р. – зав. кафедри гіґієни праці і профзах-
ворювань Харківського інституту удосконалення ліка-
рів; академік АМН СРСР (1960); був членом правління 
Всесоюзного і Українського наукових товариств гіґієніс-
тів та санітарних лікарів; упродовж 17 років був головою 
Харківського наукового товариства гіґієністів; очолював 
Республіканську комісію АН УРСР з питань боротьби 
з силікозом; заслужений діяч науки УРСР (1968); автор 
144 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій, одного 
підручника, 5 навчальних посібників; основні напрям-
ки наукової діяльності – питання гіґієни праці, експе-
риментальної промислової токсиколоґії, вивчення ролі 
ряду зовнішніх факторів виробничого середовища, про-

блема силікозу; науковий консультант та керівник 7 док-
торських і 23 кандидатських дисертацій. 
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НАгОРНА Антоніна Максимівна (нар. 21.01.1940 р.) – 
народилася в. м. Мурманську (Російська Федерація); 
медичну освіту здобула в Одеському та Київському 
медичних інститутах (1962–1968); у 1968–1970 рр. – 
цеховий лікар медико-санітарної частини Дарниць-
кого шовкового комбінату (м. Київ); з 1970 р. – мо-
лодший науковий працівник, від 1979 р. – старший 
науковий працівник НДІ гіґієни праці та професійних 
захворювань; у 1989–2002 рр. працювала на посадах 
завідувача відділу, заступника директора з наукової 
роботи, виконуючої обов’язки директора Інституту 
громадського здоров’я МОЗ України; з 2002 р. – за-
відувач відділу епідеміолоґічних досліджень Інституту 
медицини праці НАМН України; доктор медичних 
наук (1988); професор (1992); член-кор. НАМН Укра-
їни (2011); член проблемної комісії «Гіґієна праці та 
профзахворювання»; заступник головного редактора 
«Українського журналу з проблем медицини праці»; 
член конкурсної комісії МОН України та Міжнарод-
ного фонду «Відродження»; Заслужений діяч науки і 
техніки України (1998); лауреат премії імені Р.Є. Ка-
вецького НАН України (2009); автор біля 570 наукових 
публікацій, зокрема 36 моноґрафій; основні напрям-
ки наукової діяльності – здоров’я населення різних 
професійних, соціальних груп; медико-демоґрафічні 
процеси, показники громадського здоров’я – за-
хворюваність, репродуктивне здоров’я, інвалідність, 
смертність; проблеми еколоґії і здоров’я людини; на-
уковий консультант та керівник 11 докторських і 19 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Життя і 
здоров’я» (2001); «Профілактика наркоманії серед під-
літків» (2001); «Проблема якості в охороні здоров’я» 
(2002); «Репродуктивне здоров’я і статеве вихован-
ня молоді» (2003); «Наркоманія: адаптація молоді до 
праці та життя» (2005); «Здоров’я: фундаментальні та 
прикладні аспекти» (2006); «Профессиональное здо-
ровье в Украине: эпидемиологический анализ» (2007); 
«Про стан здоров’я населення України та санітарно- 
епідеміологічну ситуацію» (2007); «Професійний рак: 
Епідеміологія та профілактика» (2008).
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НАгОРНИй Олександр Васильович (вересень 
1887–11.05.1953) – фізіолоґ та ґеронтолоґ; вищу освіту 
здобув у 1912 р. на природничому відділенні фізико-
математичного факультету Харківського університету, 
де і залишився працювати (з 1929 до 1953 р. – зав. кафе-
дри фізіолоґії людини і тварин); професор (1924); з 1936 
р. – доктор біолоґічних наук; член-кор. АН УРСР (1948); 
дійсний член (з 1914 р.) та секретар (1919–1930) Харків-
ського товариства дослідників природи; почесний член 
Всеросійського союзу ротних фельдшерів (з 1917 р.); 
дійсний член Харківського медичного наукового това-
риства (з 1918 р.); заступник голови правління Україн-
ського товариства фізіолоґів, біохіміків та фармаколоґів 
(з 1929 р.); дійсний член Харківського терапевтичного 
товариства (1948); заслужений діяч науки УРСР (1948); 
наукові праці присвячені порівняльній фізіолоґії, віко-
вій еволюції вищих хребетних в аспекті біоенерґетики, 
фізико-хімії і метаболізму; виявив початкові наростаючі 
біохімічні і функціональні зрушення; висунув положен-
ня про стимулюючу роль ц. н. с. у процесах старіння; 
створив теорію затухаючого самооновлення цитоплаз-
ми, яка розкриває важливі фактори вікового розвитку 
орґанізму; основні праці: «Жизнь, старость и смерть» 
(1923); «Проблема старіння та смерті і матеріали до ві-
кової фізіології» (1935); «Проблема старения и долго-
летия» (1948); «Старение и продление жизни» (1948); 
«Проблема старения и долголетия» (1963). 

Література:
Александр Васильевич Нагорный // Физиологический 1. 
журнал. – 1964. – Том 50. – № 3. – С. 384.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 112.
Дупленко Ю. К., Коченков А. Ф. О. В. Нагорний як засно-3. 
вник Харківської школи онтофізіологів (до 65-річчя на-
укової школи та 50-річчя Інституту біології Харківського 
університету) // Проблеми старіння і довголіття. – 1994. 
– Т. 4. – № 3-4. – С. 452 –459.
Українська Радянська енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 469.

НАЛбАНДОВ Сергій Сергійович (1868–1939) – баль-
неолоґ; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Московського університету (1894); працював ордина-
тором у клініці нервових хвороб; з 1900 р. – зав. відді-
ленням хронічних нервових хвороб при Старій лікарні в 
Одесі, а також голова Товариства лікарів лікарняних кас; 
з 1909 до 1916 р. – головний лікар Сакської грязелікарні; 
у 1918–1919 рр. – головний лікар Куяльницького курор-
ту (Одеса); у 1920–1923 рр. – зав. лікувальною частиною 
одеських курортів; з 1924 до 1926 р. – головний лікар ку-
рорту Саки; з 1927 р. очолював нервову клініку на курор-
ті імені М.Ю. Лермонтова (Одеса); з 1930 р. – професор, 
а з 1935 р. – доктор медичних наук без захисту дисерта-
ції; С.С. Налбандов вивчав патоґенез сирингомієлії та 
трофічні зміни при ній, питання грязелікування та ліку-

вання нервових хворих на курортах; активно впроваджу-
вав аплікаційний метод в грязелікуванні.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1960. – Том 19. – С. 876 – 877.

НАЛИВАйКО Василь (1887–1938) – народився в 
с. Северинівці на Поділлі; медичну освіту здобув у Том-
ську та Одесі; за часів української державності займав ви-
сокі пости в Українській армії; з 1920 р. у Польщі; обраний 
членом головної ради Українського Червоного Хреста; 
1921–1922 рр. – лікар у Біловезькій Пущі; з 1923 р. меш-
кав у Чехо-Словаччині; працював в університетських 
клініках; 1926–1929 рр. – хірурґ у Скадарі (Албанія); по-
дорожував по Палестині та Єгипті; на 1-му та 2-му Укра-
їнських наукових з’їздах виступав з доповідями; у 1926 
р. видав «Латинсько-український медичний словник» (у 
співавторстві з Б.Матюшенком).

Література:
Пундій П. Наливайко Василь // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 155.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 2. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 40.

НАРАНОВИч Павло Андрійович (1801–14.01.1874) – лі-
кар; народився в с. Чапліївці Кролевецького повіту Чернігів-
ської губернії (тепер Шосткинського району Сумської обл.); 
закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну академію (1824); 
з 1824 р. до 1830 р. на кафедрі анатомії, яку очолював П.О. 
Загорський, виконував обов’язки помічника прозектора, по-
тім прозектора; після чого з 1830 р. перебував на військовій 
службі; з 1833 р. виконував обов’язки ад’юнкт-професора 
анатомії та помічника керуючого хірурґічним інструмен-
тальним заводом; у 1836 р. захистив докторську дисертацію 
«Рассуждение о грыжах»; з 1839 р. – професор Петербурзької 
медико-хірурґічної академії, де викладав нормальну анато-
мію, теоретичну хірурґію (1840), патолоґічну та хірурґічну 
анатомію (1844); у 1867–1869 рр. очолював Академію; реда-
гував «Военно-медицинский журнал» (1839–1846), був голо-
вою Товариства російських лікарів (з 1866) і одним із засно-
вників Товариства піклування про хворих і поранених воїнів 
(1867); наукові праці присвячені питанням анатомії та хірур-
ґії, а також військово-санітарній справі; П.А. Наранович вва-
жається піонером вітчизняної анестезіолоґії; у лютому – бе-
резні 1847 р. за допомогою ефірного наркозу П.А. Наранович 
виконав у 20 хворих різноманітні оперативні втручання: ви-
далення коренів зуба, фістулотомію, розтин грижі та ін.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 156.
Мирский М.Б. Видный русский хирург П.А. Наранович // 2. 
Клин. хирургия. –1991. – № 2. – С.70 – 72.
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 505.

НАРАНОВИч Петро Андрійович (1805–20.05.1858) 
– лікар; народився в с. Чапліївці Кролевецького пові-
ту Чернігівської губернії (тепер Шосткинського району 
Сумської обл.) у сім’ї священика; закінчив Петербурзь-
ку медико-хірурґічну академію (1826); з 1837 р. – профе-
сор анатомії, а з 1843 р. – хірурґії в Харківському універ-
ситеті; наукові праці присвячені вивченню орґанів руху 
людини, питанням практичної хірурґії; запропонував 
ряд нових хірурґічних інструментів; у 1847 р. вперше в 
Харкові застосував ефірний прямокишковий наркоз.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 156.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 2. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 505.

НЕВЕСтЮК Яків (1.01.1868–1934) – народився в 
м. Городенці на Станіславщині в родині службовця; ме-
дичну освіту здобув у 1887 – 1894 рр. у Краківському 
університеті; під час навчання разом з В.Стефаником ор-
ганізував українське студентське товариство Академічна 
громада і тривалий час його очолював; як член Україн-
ської радикальної партії систематично перевозив у Росію 
заборонену літературу, за що був у 1892 р. заарештований; 
відбув рік покарання у Києві та Петербурзі; з 1894 р. пра-
цював лікарем у Великих Мостах, згодом – Жаб’є; під час 
перебування на Гуцульщині його пацієнтами були Іван 
Франко та Михайло Коцюбинський; разом з віденським 
лікарем М.Олійником працював над українським слов-
ником лікарських термінів.

Література:
Пундій П. Невестюк Яків // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С.155 – 156.
Українські лікарі Прикарпаття. – Івано-Франківськ, 1991. 2. 
– С. 27 – 28.

НЕДРИгАйЛОВ Віктор Іванович (08.11.1865–27.04.1923) 
– мікробіолоґ; народився в Курську; закінчив медичний 
факультет Харківського університету (1893); з 1894 р. брав 
участь в організації Бактеріолоґічного інституту Харківсько-
го медичного товариства, в якому працював до 1914 р. (з 
1908 р. – директор); організував виробництво протидифте-
рійної сироватки; у 1896 р. працював у Парижі в І.І. Мечни-
кова; після повернення в Харків розробив новий метод ви-
готовлення протидифтерійної сироватки з великим вмістом 
антитоксину; у 1909 р. захистив докторську дисертацію 
про резистентність гусені до різних мікроорганізмів; з 
1914 р. – зав. відділом Інституту експериментальної меди-
цини в Петербурзі та викладач Жіночого медичного інсти-

туту; був одним із редакторів «Харьковского медицинского 
журнала»; наукові праці присвячені проблемам імунолоґії, 
зокрема вивченню дифтерії, сказу, холери, газової ґанґрени; 
запропонував метод зв’язування комплементу випорожнен-
нями підозрілих на холеру хворих; у 1915 р. запропонував 
метод вакцинації проти газової гангрени.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 20. – С. 396 – 397.
Большая медицинская энциклопедия. Издание треье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 278.
Виктор Иванович Недригайлов // Врачебное дело. – 1923. 3. 
– № 6–8. – С. 206.
Еременко А.А., В.И. Недригайлов – пионер вакцинно-4. 
сывороточного дела в Петрограде в 1914 – 1923 гг. В кн.: 
Из истории медицины. Под ред. В.В. Канепа. – Рига, 1969. 
– том 8. – С. 238.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 5. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 39.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 6. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 479. 

НЕйДІНг Марцел Натанович (24.12.1884–2.07.1949) 
– невропатолоґ; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Московського університету; з 1922 р. – про-
фесор Одеського клінічного інституту на кафедрі нерво-
вих захворювань, а з 1927 р. – Інституту удосконалення 
лікарів; більшість наукових праць присвячені невроон-
колоґії головного і спинного мозку; у 1910 р. опубліку-
вав моноґрафію про ядра проміжного мозку; першим у 
Росії опублікував працю про нервові явища при отру-
єнні задушливими ґазами (1917); також вперше в СРСР 
(1924, 1925) ним були вивчені зміни нервової системи 
в робітників тютюнової промисловості і поліґрафічного 
виробництва; у 1947 р. опублікована моноґрафія про не-
вролоґію тропічних захворювань.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 20. – С. 400.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 282.
Колик М., Корнянский Г. Памяти проф. М.Н. Нейдинга // 3. 
Вопросы неврохирургии. – 1949. – Том 13. – № 6. – С. 60.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 43.

НЕйКО Євген Михайлович (07.10.1932–23.05.2010) 
– терапевт; народився в с. Смотрич Дунаєвецького ра-
йону Хмельницької обл. у селянській родині; медичну 
освіту здобув у 1950–1956 рр. у Івано-Франківському 
медичному інституті; продовжив навчання в аспіранту-
рі, працював асистентом та доцентом кафедри загальної 
терапії; у 1962 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 
1968 р. – докторську дисертацію; з 1972 р. – завідувач ка-
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федри факультетської терапії, з 1979 р. – проректор з на-
укової роботи, а з 1987 р. – ректор Івано-Франківського 
медичного інституту (нині – Івано-Франківський дер-
жавний медичний університет); професор (1970); акаде-
мік АМН України (1997); член президії АМН України; 
головний редактор журналів «Архів клінічної медици-
ни» та «Галицький лікарський вісник»; член редакцій-
них колегій низки фахових медичних журналів; член 
президії українських товариств терапевтів, гастроенте-
ролоґів, ревматолоґів; член президії Світової Федерації 
Українських лікарських товариств; дійсний член Ака-
демії медицини Польщі; заслужений працівник Вищої 
школи (1985); лауреат Державної премії України (1992); 
лауреат премії АМН України (1999); лауреат золотої ме-
далі Альберта Швейцера; автор понад 900 наукових пу-
блікацій, зокрема 30 моноґрафій, підручників та посіб-
ників; основні напрямки наукової діяльності – розробка 
проблем патоґенезу і лікування захворювань орґанів 
черевної порожнини, атеросклерозу, ішемічної хворо-
би серця, захворювань орґанів дихання, корекції об-
міну мікроелементів, вивчення клінічної ефективності 
нових лікувальних препаратів; науковий консультант та 
керівник 12 докторських і 42 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Мікроелементи і атеросклероз» (1985); 
«Амбулаторний прийом хворих» (1986); «Догляд за хво-
рими» (1990); «Внутрішні хвороби» (1998); «Госпіталь-
на терапія» (2003, 2006); «Бронхіальна астма: клініко-
генетичні аспекти патогенезу, діагностики, лікування, 
профілактики» (2003); «Хронічний пієлонефрит: клі-
ніко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування» 
(2004); «Гістофізіологія печінки» (2004); «Мінеральні 
води України» (2005); «Хронічні гепатити: етіологічні і 
клініко-патогенетичні особливості» (2005); «Внутрішня 
медицина» (2009). 

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 146 – 147.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 294–295.2. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 187.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 4. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

НЕСПРЯДьКО Валерій Петрович (нар. 12.09.1940) – 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
(1967); у 1985 р. захистив докторську дисертацію «Пато-
генез, клиника и лечение непрорезавшихся зубов»; від 
1986 р. – завідувач кафедри ортопедичної стоматолоґії 
Київського медичного інституту (нині – Національний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця); від 1994 р. – 
декан стоматолоґічного факультету цього ж університету; 
професор (1987); заслужений діяч науки і техніки України 
(1999); наукові праці присвячені реабілітації хворих із де-
фектами зубних рядів.

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 112–113.
Професор Неспрядько Валерій Петрович: До 60-річчя від дня 2. 
народження // Вісник стоматології. – 2000. – № 4. – С. 66.

НЕСтЕРОВ Володимир Степанович (15.04.1898–
29.07.1975) – терапевт; медичну освіту здобув на ме-
дичному факультеті Ростовського університету (1925); у 
1938 р. захистив докторську дисертацію на тему «Пере-
хресна реакція осідання еритроцитів при перніціозній 
анемії та малярії»; професор (1946); від 1960 до 1973 р. 
– завідувач кафедри терапії санітарно-гіґієнічного фа-
культету Київського медичного інституту; наукові праці 
присвячені різним питанням кардіолоґії, ревматизму, 
легеневої гіпертензії, гематолоґії, вісцеральної малярії, 
сепсису; В.С. Нестеров першим у країні отримав в екс-
перименті модель аневризми серця; описав медіастино-
кардіальний синдром при пухлинах серця та лейкозах; 
запропонував класифікацію атеросклеротичного карді-
осклерозу; зробив великий внесок у діаґностику, кліні-
ку та лікування легеневої гіпертензії; розробив систему 
пальпаторного дослідження прекардіальної ділянки; 
основні праці: «Диагностика малярии» (1953); «Анев-
ризма сердца» (у співавторстві, 1963); «Клиника болез-
ней сердца и сосудов» (1974).

Література:
Владимир Степанович Нестеров // Терапевтический ар-1. 
хив. – 1974. – Том 46, № 4. – С. 154–155.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 78.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 113.

НЕтЯжЕНКО Василь Захарович (нар. 08.04.1943 р.) 
– медичну освіту здобув на медичному факультеті Ужго-
родського університету (1965); у 1989 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Особенности патогенеза, диагностики, 
лечения и профилактики нестабильных форм острого 
крупноочагового инфаркта миокарда»; від 1988 р. – завід-
увач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Ки-
ївського медичного інституту (нині – Національний ме-
дичний університет ім. О.О. Богомольця); від 1989 р. 
– декан ІІ медичного факультету цього ж університету; 
професор (1990); член-кор. НАМН України (2002); член 
Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; пре-
зидент Асоціації лікарів-інтерністів України (1995), віце-
президент Терапевтичного та Кардіолоґічного українських 
товариств; головний редактор журналу «Клінічна фарма-
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колоґія, фізіолоґія, біохімія»; дійсний член Європейсько-
го кардіологічного товариства та міжнародного товариства 
внутрішньої медицини; співорганізатор акредитованих 
наукових та освітніх заходів у системі міжнародної після-
дипломної освіти; координатор міжнародної програми 
Євросоюзу IMPRESMAN COUR4LIFE щодо сприяння 
науковим проектам та інтеграції в Європейське наукове 
співтовариство; голова спеціалізованої вченої ради Націо-
нального медичного університету імені О.О. Богомольця; 
член редакційних рад ряду фахових журналів; Заслужений 
діяч науки і техніки України (2001); автор понад 450 на-
укових публікацій; зокрема 22 моноґрафій, підручників 
та навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв; основні 
напрямки наукової діяльності – невідкладна кардіоло-
ґія, гострий інфаркт міокарда; розробка концепції про-
вадження хворих із тромбоемболічними ускладненнями 
та синдромом внутрішньосудинного мікрозсідання крові 
при патолоґії внутрішніх орґанів; оптимізація діаґности-
ки вивчення проґностичного значення порушень гемо-
коаґуляційного гомеостазу в клініці внутрішніх хвороб; 
впровадження нових методів інтенсивної терапії, зокрема 
системного тромболізису, антикоаґулятивної та антиагре-
гатної терапії при гострому інфаркті міокарда; розробка 
нових алгоритмів діаґностики та лікування аритмій, ко-
матозних та гіпоксичних станів у клініці внутрішніх хво-
роб; встановлення статевих особливостей факторів ризи-
ку; діаґностика та лікування ішемічної хвороби серця в 
рамках Європейської наукової програми «Жінка в серці»; 
з’ясування особливостей перебігу гострих та хронічних 
форм ішемічної хвороби серця при різній супутній пато-
лоґії внутрішніх органів; дослідження ефективності та 
безпеки застосування нових лікарських препаратів у клі-
ніці внутрішніх хвороб; В.З. Нетяженком запропонована 
нова патоґенетична концепція нестабільних форм ішемічної 
хвороби серця та гострої серцевої недостатності; створений 
новий методичний підхід до вивчення системи гемостазу в 
артеріальній та венозній крові у хворих при різних патолоґіч-
них станах; науковий консультант та керівник 8 докторських 
і 23 кандидатських дисертацій; основні праці: «Класифікації 
внутрішніх хвороб: діагностичні заходи та алгоритми ліку-
вання. Частина I. Кардіологія та ревматологія»(2001); «Про-
блема тромбоэмболических осложнений в интенсивной 
терапии и кардиологии» (2002); «Динаміка агрегаційної ак-
тивності тромбоцитів у хворих з гострим інфарктом міокарда 
при різній глибині ураження серцевого м’яза» (2002); «Ке-
рівництво до лікування пацієнтів зі стабільною стенокарді-
єю. Медикаментозна терапія» (2004); «Гострий коронарний 
синдром. Діагностичні підходи» (2005); «Клінічна ефектив-
ність раннього застосування симвастатину при гострих ко-
ронарних синдромах без елевації сегмента ST і його вплив на 
маркери запалення» (2005); «Гормонзамінна терапія і мар-
кери системної запальної відповіді: можливі механізми не-
сприятливого впливу при ішемічній хворобі серця» (2005).

Література: 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 

варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 78–79.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 113–114.

НЕЩАДИМЕНКО Марко Петрович (28.04.1869–
01.10.1942) – мікробіолоґ; народився в с. Сердегівці (те-
пер Шполянського району Черкаської обл.) у селянській 
родині; медичну освіту здобув у 1896 р. на медичному фа-
культеті Київського університету; з 1896 до 1940 р. пра-
цював у Київському бактеріолоґічному інституті (від 1919 
до 1931 р. – директор інституту); одночасно в 1919–
1941 рр. – завідувач кафедри епідеміолоґії та мікробіо-
лоґії в Київському університеті (з 1921 р. – Київський 
медичний інститут); за часів УНР став одним з організа-
торів першого українського медичного факультету, очо-
лив кафедру загальної патолоґічної анатомії з бактеріо-
лоґією; голова Київського єдиного медичного товариства 
(1928–1930); наукові праці присвячені різним проблемам 
мікробіолоґії та імунолоґії; М.П. Нещадименко одним із 
перших вивчив вплив дифтерійного токсину на орґанізм, 
застосував анатоксин для профілактики дифтерії, специ-
фічної профілактики туберкульозу за допомогою вакци-
ни БЦЖ; основні праці: «Специфическая профилактика 
туберкулеза по Кальметту» (1929); «Цереброспинальный 
менингит» (у співавторстві, 1935); «Стрептококк» (1937). 

Література: 
Ганіткевич Я.В. Марко Нещадименко – засновник укра-1. 
їнської школи мікробіолоґів та епідеміолоґів: До 130-річчя 
від дня народження // Львівський медичний часопис. – 
1999. – Т. 5, № 2. – С. 103–107.
Дяченко С. Профессор М.П. Нещадименко (1969–1942) // 2. 
Врачебное дело. – 1963. – № 6. – С. 150 – 152.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 79.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 114–115. 
Пундій П. Нещадименко Марко // Українські лікарі. – 5. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 157.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 9. – С. 87 – 88.

НИКОНЕНКО Олександр Семенович (нар. 09.11.1941 р.) – 
медичну освіту здобув у Рязанському медичному інституті 
імені акад. І. П. Павлова (1964); у 1964 – 1966 рр. – хірурґ 
Шиловської ЦРЛ Рязанської області; від 1966 – до 1970 
р. навчався в аспірантурі на кафедрі шпитальної хірурґії 
Рязанського медичного інституту; у 1970 р. захистив кан-
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дидатську дисертацію з проблеми хірурґічного лікування 
ішемічної хвороби серця; від 1970 р. працює на посаді асис-
тента кафедри шпитальної хірурґії Рязанського медичного 
інституту; у 1980 р. захистив докторську дисертацію «Ре-
конструктивная хирургия облитерирующего атеросклероза 
артерий нижних конечностей»; з 1983 р. – завідувач кафе-
дри шпитальної хірургії Запорізького медичного інститу-
ту; у 1992 р. під керівництвом О.С. Никоненка в Запоріж-
жі організований міжрегіональний центр трансплантації 
орґанів; від 2002 р. – ректор Запорізької медичної акаде-
мії післядипломної освіти (до 2003 р. – Запорізький дер-
жавний інститут удосконалення лікарів); заслужений діяч 
науки і техніки України (1996); лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2000); член-кор. (2006), 
академік (2012) НАМН України; головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «трансплантоло-
ґія» (2004); головний хірург Управління охорони здоров’я 
Запорізької обласної державної адміністрації; заступник 
голови правління Асоціації хірургів України; голова Запо-
різької обласної філії Асоціації хірурґів України; автор по-
над 500 наукових публікацій; основні напрямки наукових 
досліджень – абдомінальна, ендокринна, серцево-судинна 
хірурґія та трансплантація орґанів; основні наукові пра-
ці – «Руководство по трансплантации печени», «Атлас 
патоморфологии почечных трансплантатов»; проведені 
пріоритетні наукові дослідження з проблем хірурґічного 
лікування ускладнених форм атеросклерозу, діаґностики 
та лікування емболії легеневої артерії, ішемічної хвороби 
серця; у 1998 р. вперше в Україні виконані успішні операції 
з пересадки печінки, у 1998 р. – трансплантація підшлун-
кової залози і нирки, у 2000 р. – перша в Україні успішна 
трансплантація серця; науковий консультант та керівник 8 
докторських і 32 кандидатських дисертацій. 

НІКІтІН Володимир Миколайович (07.08.1907–
06.01.1993) – фахівець у галузі вікової фізіолоґії і біохімії; 
вищу освіту здобув у 1929 р. на біолоґічному факультеті 
Харківського університету; у 1953 р. очолив кафедру фі-
зіолоґії та НДІ біолоґії в тому ж університеті; професор 
(1953); академік АН УРСР (1967); лауреат премії імені 
О.О. Богомольця (1974); наукові праці переважно при-
свячені молекулярним основам онтоґенезу, віковим змі-
нам ендокринних орґанів, природі вікових змін ядерних 
структур клітини і їхній ролі в старінні.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 501.
Владимир Николаевич Никитин (к 60-летию со дня рожде-2. 
ния) // Физиологический журнал. – 1967. – Том 53. – № 8. 
– С. 1005.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 114.

НІКОЛАЄВ Анатолій Петрович (04.02.1896–1972) 
– акушер-ґінеколоґ; народився в м. Тараща (тепер 

Київської обл.) в родині лікаря; медичну освіту здобув у 
1917 р. на медичному факультеті Київського університе-
ту; до 1922 р. працював шкільним, потім сільським діль-
ничним лікарем; з 1933 р. – зав. кафедрою акушерства 
і ґінеколоґії Київського інституту удосконалення ліка-
рів; з 1936 р. – заступник директора Донецького НДІ 
охорони материнства і дитинства; у 1939 р. захистив 
докторську дисертацію про нейрогуморальні фактори 
реґуляції пологової діяльності жінки; у 1941–1943 рр. на 
військовій службі; з 1944 – зав. акушерською клінікою і 
заступник директора Інституту акушерства і ґінеколоґії 
АМН СРСР; у 1951–1954 рр. – директор цього ж інсти-
туту; з 1954 р. – заступник директора з наукової роботи 
Інституту охорони материнства та дитинства в Києві; 
з 1969 р. – науковий консультант цього ж інституту; 
академік АМН СРСР (1952); лауреат Державної премії 
СРСР (1952); наукові праці присвячені вивченню пере-
бігу пологового акту, боротьбі з внутрішньоутробною 
асфіксією плода, проблемі знеболювання пологів, пи-
танням про токсикози вагітності, слабкість пологової 
діяльності тощо.

Література:
Анатолий Петрович Николаев (К 70-летию со дня рожде-1. 
ния) // Акушерство и гинекология. – 1966. – № 6. – С. 75.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 20. – С. 1046.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 503.
Памяти А.П. Николаева // Акушерство и гинекология. – 4. 
1973. – № 2. – С. 77.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 115.

НІКОЛьСьКИй Петро Васильович (01.10.1858–
17.03.1940) – дерматовенеролоґ; медичну освіту здобув 
на Медичному факультеті Університету св. Володимира 
(1884), після закінчення якого протягом 16 років пра-
цював у Київській клініці шкірних і венеричних захво-
рювань (позаштатний ординатор, професорський 
стипендіат і приват-доцент); у 1896 р. захистив док-
торську дисертацію «Pemphigus foliaceus Cazenavi» ; з 
1899 р. – екстраординарний професор кафедри шкір-
них і венеричних захворювань Варшавського універ-
ситету; у 1915 р. у зв’язку з евакуацією Варшавського 
університету П.В. Ні  кольський переїхав у Ростов-на-
Дону, де заснував кафедру і клініку шкірних і венеричних 
захворювань Донського університету (Ростов-на-Дону), 
які очолював до 1931 р.; головні праці присвячені ви-
вченню пухирчатки, фізіолоґії шкіри, патоґенезу і ліку-
вання шкірних захворювань; П.В. Нікольський спостері-
гав порушення обміну хлористого натрію при пухирчатці 
й описав легке відшарування рогового шару при цьому 
захворюванні – ознака, яка ввійшла у світову літературу 
як «симптом Нікольського»; виконав цілий ряд видатних 
праць із лікування захворювань шкіри; вивчав і розви-



1369

вав фізіотерапію, рентґенотерапію, клімато- і бальне-
отерапію шкірних захворювань; ним розроблені оригі-
нальні методи масажу хворої шкіри: «масаж-гімнастика» 
і «масаж-розтягнення»; П.В. Нікольському належить 
пріоритет в описі ряду рідкісних захворювань шкіри; 
він описав аканто-кератоліз вроджений універсальний 
(1897), який пізніше був описаний Броком як бульозна 
форма іхтіозиформної еритродермії; Trichorrhexis areata 
– стригучу форму кругового випадіння волосся (1900); 
ромбоподібну гіпертрофічну шкіру шиї (1925); велике 
значення мають праці, присвячені екземі, з історії дер-
матолоґії і венеролоґії; продовжуючи праці свого вчителя 
М.І. Стуковенкова, багато зробив у розробці лікування 
сифілісу; П.В. Нікольський є одним із піонерів розвитку 
ін’єкційного методу лікування, вперше дослідив вміст 
ртуті у венозній і менструальній крові, встановив при-
чину глибокої гангрени при введенні ртутних препара-
тів, опублікував оригінальне керівництво з венеричних і 
шкірних хвороб та з лікування сифілісу; автор книг, які 
тривалий час були основними керівництвами для лікарів 
– «Лекции по кожным болезням», «Болезни кожи», «Си-
филис и венерические болезни».

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
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М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 16. – С. 505 – 
506.
К столетию со дня рождения П.В. Никольского // Вестник 3. 
дерматологии и венерологии. – 1958. – № 6. – С. 64.
Кожевников П.В. Проф. П.В. Никольский и его значение 4. 
в отечественной дерматовенерологии // Вестник дермато-
логии и венерологии. – 1925. – Том 3. – кн. 3. – С. 1. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 79–80.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 115.
Торсуев Н.А. П.В. Никольский (1858–1940). – М.: Медгиз, 7. 
1953. – 168 с.
Українська Радянська8.  Енциклопедія. Перше видання. Гол. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 117.

НІКУЛА тарас Денисович (нар. 05.01.1936 р.) – ме-
дичну освіту здобув у Чернівецькому медичному інсти-
туті (1960); у 1984 р. захистив докторську дисертацію 
«Клиническая оценка и лечение нарушений аминокис-
лотного обмена при почечной недостаточности»; про-
фесор (1988); від 1988 до 1994 р. – професор кафедри 
терапії санітарно-гіґієнічного факультету Київського 
медичного інституту (нині – Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця); з 1994 р. – завідувач 

кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 цього ж 
університету; у 1987–1992 рр. – заступник проректора з 
наукової роботи; академік АН вищої школи та Україн-
ської АН (1995); член Європейської ниркової асоціації 
та асоціації діалізу та трансплантолоґії; наукові праці 
присвячені різним питанням нефролоґії, кардіолоґії, ґа-
строентеролоґії, ревматолоґії; основні праці Т.Д. Ніку-
ли: «Диетическое питание при хронической почечной 
недостаточности» (1983); «Практическая нефрология» 
(у співавторстві, 1983); «Справочник по клинической 
фармакологии и фармакотерапии» (у співавторстві, 
1986); «Состояние систем организма при заболеваниях 
почек» (у співавторстві, 1988); «Пропедевтика внутріш-
ніх хвороб» (у співавторстві, 1994); «Энциклопедия се-
мейного врача» (у співавторстві, 1995); «Нефрологія» (у 
співавторстві, 1995); «Діагностика гломерулонефриту та 
хронічної ниркової недостатності» (2000).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 80.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 115.
Тарас Денисович Нікула: До 60-річчя від дня народження 3. 
// Лікарська справа. – 1995. – № 7. – С. 188–189.

НІС Степан Данилович (8.04.1829–10.01.1901) – наро-
дився в с. Понорах на Чернігівщині у старовинній козаць-
кій родині; медичну освіту здобув на медичному факульте-
ті Київського університету (1854), після закінчення якого 
працював земським лікарем у містах України, Росії та Бол-
гарії; з 1858 р. жив і працював у Чернігові; у 1863 р. був за-
арештований у справі організації «Земля і воля»; перебу-
вав в ув’язненні в Петропавловській фортеці, потім його 
заслали на 8 років на Північ (м. Білозерськ); останні роки 
мешкав у Городні; був автором перших медичних книжок 
українською мовою; найпершою з них була книга «Про 
хвороби й як їм запомогти» (1874), видана в Києві; напи-
сав також ряд наукових праць про народну медицину, ліку-
вання горицвітом та ін.; збирав пісні, приказки, прислів’я; 
С.Д. Ніс є автором оповідань з життя селян, козаків («Хур-
товина», «Шворин рід», «Про Конотіп» (1861); «Запоро-
жець Абиух» (1897) та ін.); міцна дружба пов’язувала С.Д. 
Носа з українським байкарем Леонідом Глібовим.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 22–23.
Пундій П. Ніс Степан // Українські лікарі. – Львів–2. 
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ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 139.
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НОВАК Василь Леонідович – медичну освіту здобув 
у Львівському державному медичному інституті (1977); з 
1977 р. працює в Львівському НДІ гематолоґії та перели-
вання крові (тепер – Інститут патолоґії крові та трансфу-
зійної медицини НАМН України) на посадах – старшого 
лаборанта, молодшого наукового працівника, старшого 
наукового працівника, завідувача відділення екстракор-
поральної гематолоґії (з 1995 р.), директора інституту 
(від 1995 р.); у 1982 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Влияние инфузий жирових эмульсий на эритроциты 
периферической крови», а у 1994 р. – докторську дисер-
тацію «Новая инфузионная среда – жировая эмульсия 
липидин-2 (экспериментально-клиническое обосно-
вание)»; професор (2002); член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; 
організатор та співкоординатор Європейської школи 
трансфузійної медицини (з 2002 р.); член Європейської 
асоціації гематолоґів; заступник голови наукового то-
вариства гематолоґів та трансфузіолоґів України; голо-
ва Львівського обласного товариства гематолоґів; член 
Нью-Йоркської академії наук (1997 р.); член коорди-
наційної ради країн СНД з трансфузійної медицини (з 
2003 р.); член координаційної ради державної програми 
«Здоров’я нації»; член центральної атестаційної комісії 
та профільних комісій (гематолоґія, трансфузіолоґія) 
МОЗ України; член редакційних колегій низки фахових 
журналів; член спеціалізованої вченої ради Інституту 
гематолоґії та трасфузіолоґії НАМН України з присво-
єння наукового ступеня кандидата та доктора медичних 
наук;головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності гематологія (1997–2007); академік Ака-
демії наук вищої школи України (2008); Зауслужений 
діяч науки і техніки України (2008); автор понад 430 на-
укових публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 27 авторських 
свідоцтв та патентів, 16 нововведень, 30 методичних до-
кументів, 43 раціоналізаторських пропозицій; основні 
напрямки наукової діяльності – виробнича та клінічна 
трансфузіолоґія, екстракорпоральні методи детокси-
кації, еферентної терапії, парентерального харчуван-
ня; створив оригінальний препарат жирової емульсії 
для внутрішньовенного введення; у 1985 р. організував 
Центр гравітаційної хірурґії крові; впровадив у клінічну 
практику лікувальні плазмаферези, цитаферези, фото-
ферези, плазмосорбції та інші екстракорпоральні методи 
детоксикації; розроблено апаратуру та впроваджено но-
вий метод лікування Т-клітинних лімфом шкіри за допо-
могою фотоферезу; науковий консультант та керівник 1 
докторської і 7 кандидатських дисертацій; за ініцативою 
В.Л. Новака у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького засновано кафедру 
гематолоґії та трансфузіолоґії – першу кафедру подібно-
го профілю у вищих навчальних закладах України.

НОВАчЕНКО Микола Петрович (17.12.1898–1966) 
– ортопед-травматолоґ; народився в с. Буринь (тепер Бу-
ринського району Сумської обл.) у селянській родині; за-

кінчив Харківський медичний інститут (1922); з 1922 р. пра-
цював в Українському НДІ ортопедії та травматолоґії 
(Харків) (з 1940 р. – директор цього інституту); у 1940 р. 
захистив докторську дисертацію, присвячену васкуля-
ризації пересадженої кістки; у 1955–1966 рр. був голо-
вним редактором журналу «Ортопедия, травматология 
и протезирование»; у 1945–1966 рр. очолював Харків-
ське медичне товариство; член-кор. АМН СРСР (1957); 
професор (1941); заслужений діяч науки УРСР (1952); 
наукові праці присвячені питанням лікування перело-
мів кісток, протезування, вивченню реґенерації кіст-
кової тканини в умовах експерименту тощо; основні 
праці: «Постоянное вытяжение» (1940); (1972, разом з 
Ф.Е. Эльяшберг); «Васкуляризация пересаженной кос-
ти» (1946); «Ортопедия и травматолоґия» (1965); «Хи-
рургия костно-суставного туберкулёза» (1967, разом з 
А.А. Коржом).
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НОВИК Ісаак Осипович (18.01.1891–01.12.1968) – 
стоматолоґ; один із творців наукової стоматолоґії в Укра-
їні; від 1947 до 1968 р. – завідувач кафедри терапевтичної 
стоматолоґії Київських стоматолоґічного і медичного 
інститутів; з 1954 р. – директор Українського НДІ сто-
матолоґії; організатор і перший голова Українського 
товариства стоматолоґів; доктор медичних наук, профе-
сор; наукові праці присвячені розробці лікування каріє-
су зубів, пародонтозу та захворювань слизової оболонки 
порожнини рота; розробив ефективну систему планової 
санації порожнини рота в дітей; основні праці: «Паро-
донтоз (патогенез, клиника и лечение)» (1964); «Хворо-
би слизової оболонки порожнини рота» (1969); «Болезни 
зубов и слизистой оболочки полости рта у детей» (1971).
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 80. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 115–116.
Профессор Исаак Осипович Новик: (К 75-летию со дня 3. 
рождения) // Стоматология. – 1966. – № 3. – С. 104–105.

НОВИЦьКА-УСЕНКО Людмила Василівна (нар. 
10.07.1934 р.) – фахівець у галузі анестезіолоґії та ре-
аніматолоґії; народилася в м. Дніпродзержинську; 
медичну освіту здобула в Дніпропетровському медич-
ному інституті (1958); у 1971 р. захистила докторську 
дисертацію; з 1973 до 2008 р. – завідувач кафедр анес-
тезіолоґії та реаніматолоґії Дніпропетровської держав-
ної медичної академії, у 1981–1996 рр. – ректор цієї ж 
академії (тепер – Дніпропетровський національний ме-
дичний університет); професор (1973); член-кор. НАН 
(1991) та НАМН (1993) України; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; член правління 
Української та Дніпропетровської асоціацій анестезіо-
логів; член проблемної комісії МОЗ та НАМН України 
«Анестезіолоґія та інтенсивна терапія»; Почесний член 
наукового товариства анестезіолоґів і реаніматолоґів 
Грузії та Федерації анестезіолоґів і реаніматолоґів Ро-
сії; фундатор «Фонду пошуку і підтримки талановитої 
молоді»; голова спеціалізованої вченої ради з захисту 
дисертацій анестезіолоґів, хірурґів та лікарів спортивної 
медицини; член редакційних рад 5 наукових журналів 
України та Росії; заслужений діяч науки УРСР (1984); 
лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (2000); лауреат премії Уряду Російської Федерації 
(1999); автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 
26 моноґрафій, довідників, підручників, 12 патентів та 
авторських свідоцтв; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення механізмів адаптації та пошуки опти-
мальних варіантів лікування різних екстремальних ста-
нів (операційна травма, нейротравма, гострі отруєння); 
обґрунтовані нові підходи до вибору адекватних варі-
антів анестезіологічного забезпечення в залежності від 
характеру оперативного втручання та віку хворого; ви-
вчення киснево-транспортної функції крові, розкрит-
тя механізмів перебудови структурно-якісного складу 
еритроцитів в різних умовах стало передумовою теоре-
тичного положення про синдром еритронопатії; ство-
рені принципово нові загальнобіолоґічні підходи до 
ліквідації гіпоксії різного походження, концепція запо-
біжного усунення дезадаптації; обґрунтовано викорис-
тання негемоглобінового переносника кисню – перф-
торану – у потерпілих з нейротравмою та при інших 
термінальних станах; науковий консультант та керівник 
5 докторських і 48 кандидатських дисертацій; осно-

вні праці: «Гемосорбция в комплексе лечения острых 
экзотоксикозов» (1986); «Интенсивная терапия острой 
кровопотери» (1990); «Возрастные особенности адапта-
ции к операционной травме и анестезии» (1992); «Кон-
цепция антиноцицептивного обезболивания» (1993); 
«Геріатрична анестезіолоґія та реаніматолоґія» (1994); 
«Перфторан в интенсивной терапии критических со-
стояний» (1999); «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 
(2003); «Руководство по интенсивной терапии» (2004); 
«Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, орга-
низация лечения, хирургическое лечение, интенсивная 
терапия» (2005); «Сердечно-сосудистая и церебральная 
реанимация» (2006); «Теоретические предпосылки и 
практические основы нутриционной поддержки в кли-
нике критических состояний» (2008).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ, Авіцена, 1998. 1. 
– С. 233 – 234.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 299.2. 

НОВИЦьКИй Вітольд (1878–1941) – патолоґоа-
натом; медичну освіту здобув в Ягеллонському (Кра-
ківському) університеті; з 1904 р. ввійшов до складу 
кафедри патолоґічної анатомії, яку очолював професор 
А.Обжут; у 1916–1918 рр. досліджував інфекційні хворо-
би – збудників черевного тифу, паратифів, дизентерії, па-
томорфолоґічні зміни при іспанці; у 1918 р. В.Новицький 
на даних дослідження 84-х автопсій трупів хворих, що 
померли від ґрипу, висловив припущення про наявність 
ще невідомого збудника грипу і що bac. Pfeiffer’a є лише 
супровідною того збудника; у 1917 р. В.Новицький 
модернізував реакцію Ehrlich’a – Bohmer’a при дослі-
дженні мікробних культур на індол; від 1920 до 1941 р. 
– керував кафедрою патолоґічної анатомії Львівського 
університету; наукові праці присвячені переважно па-
толоґічній анатомії склероми, раку легенів, зобу, пато-
морфолоґії гострих і хронічних інфекцій; В. Новиць-
кий опублікував близько 100 наукових праць, зокрема, 
монографію «Про склерому» і тритомний підручник 
«Anatomja patologiczna»; редагував праці кафедр пато-
лоґічної анатомії польських університетів; в ніч з 3 на 4 
липня 1941 р. В.Новицький у числі 25 львівських вчених 
був розстріляний фашистами.

Література: 
Зербіно Д.Д. Львівська школа клінічних патолоґів // Лі-1. 
карська справа. – 1995. – № 5-6. – С. 183–189.
Зербіно Д.Д. Наукова школа клінічних патолоґів (до 100-2. 
річчя кафедри патолоґічної анатомії у Львові) // Acta 
medica Leopoliensia (Львівський медичний часопис). – 
1997. – Том 3. – № 1-2. – С. 101 – 106.
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патолоґічної 3. 
анатомії в Україні. В кн.: Патологічна анатомія (загаль-
нопатологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та П.І. 
Червяка. – К.: Генеза, 1997. – С. 56 – 57.
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НОВИЦьКИй Софроній терентійович (24.03.1892–
09.04.1957) – медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1922); у 1936 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Переломи шийки стегна в дорос-
лих»; професор (1938); від 1945 до 1957 р. – завідувач 
кафедри оперативної хірурґії та топоґрафічної анато-
мії Київського медичного інституту; від 1948 до 1954 р. 
виконував обов’язки декана лікувального факультету; 
наукові праці присвячені питанням травматолоґії, за-
гальної хірурґії та онколоґії; С.Т. Новицький першим 
запропонував накладення еластичного кровоспинного 
бинта на будь-якому рівні кінцівки; доповнив вчення 
про анатомію кульшового суглоба.

Література:
Кулик П.П., Кульчицкий К.И. Профессор Софроний Те-1. 
рентьевич Новицкий // Хирургия. – 1949. – № 1. – С. 81.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 80.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 116.

ОбжУт Андрій (1851–1910) – медичну освіту здо-
був в Ягеллонському (Краківському) університеті; як 
військовий лікар був переведений у Прагу, де познайо-
мився з Ярославом Главою, засновником чехословаць-
кої школи патолоґоанатомів, професором патолоґічної 
анатомії медичного факультету чеського сектора Кар-
лового університету; вийшов у відставку і став асис-
тентом Я.Глави; у 1887 р. в Карловому університеті 
захистив докторську дисертацію «Про участь крові у 
виникненні запального процесу»; від 1896 до 1910 р. 
завідувач кафедри патолоґічної анатомії Львівсько-
го університету; 19 грудня 1896 р. професор А.Обжут 
прочитав першу лекцію для студентів III курсу «Про 
значення патолоґічної анатомії для медичної освіти» і 
здійснив перший патолоґоанатомічний розтин, що ста-
ло початком наукового життя одного з найстаріших па-
толоґоанатомічних закладів України; А. Обжут активно 
займався науковими дослідженнями, результати яких 
відбиті у низьціі публікацій: «Про участь крові у ви-
никненні запального процесу» (1887); «Про гігантські 
клітини у запальних інфільтратах і деяких пухлинах» 
(1887); «Про гістолоґію хвороби Брайта» (1888); «Про 
значення патолоґічної анатомії для медицини» (1897); 
«Нові дані про гістолоґію амілоїдного переродження» 
(1900); у 1900–1901 рр. у співавторстві з Я. Главою ви-
дав «Підручник з патолоґічної анатомії».

Література:
Зербіно Д.Д. Львівська школа клінічних патолоґів // Лі-1. 
карська справа. – 1995. – № 5-6. – С. 183–189.

Зербіно Д.Д. Наукова школа клінічних патолоґів (до 100-2. 
річчя кафедри патолоґічної анатомії у Львові) // Acta 
medica Leopoliensia (Львівський медичний часопис). – 
1997. – Том 3. – № 1-2. – С. 101 – 106.
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патологічної 3. 
анатомії в Україні. В кн.: Патологічна анатомія (загаль-
нопатологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та 
П.І. Червяка. – К.: Генеза, 1997. – С. 55–56. 

ОбОЛОНСьКИй Микола Олександрович (15.10.1856–
14.03.1913) – судовий медик; народився в Санкт-
Петербурзі; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Харківського університету (1880); у 1880–1881 рр. 
– ординатор міської Олександрівської лікарні в Харкові; 
у 1881 р. обраний помічником прозектора при кафедрі 
судової медицини Харківського університету; у 1886 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «О волосах в 
судебно-медицинском отношении»; з 1886 до 1889 р. – 
прозектор кафедри судової медицини цього ж універ-
ситету; від 1887 р., упродовж 1,5 року удосконалювався з 
судової медицини, психіатрії і невропатолоґії, токсиколо-
ґії, антропології у провідних професорів Праги, Парижа та 
Мюнхена; професор (1893); від 1889 до 1913 р. – завідувач 
кафедри судової медицини Університету св. Володими-
ра; з початку завідування кафедрою проф. Оболонським, 
як пише проф. Ю.С. Сапожников: «Стан навчально-
допоміжних закладів кафедри був до того часу у все ще 
незадовільному стані. Кабінет судової медицини, що був 
при кафедрі, займав одну кімнату. Із наукового облад-
нання було тільки два ящики з анатомічними наборами, 
чотири мікроскопи старих систем та ще кілька приладів, 
переважно вже непридатних. Кімната для розтинів була 
темна, тільки з двома вікнами. Для розтинів послугували 
три старих дерев’яних столи, що були оббиті цинком»; 
завдяки ініціативам М.О. Оболонського матеріально-
технічне оснащення кафедри покращилось; у 1902–1913 рр. 
– декан медичного факультету; почесний член Паризь-
кого антрополоґічного товариства (1889); засновник та 
голова Фізико-медичного товариства при Університеті 
св. Володимира; член Товариства боротьби з заразними 
хворобами м. Києва; член Товариства захисту народно-
го здоров’я; член Товариства взаємодопомоги лікарів 
м. Києва; дійсний член Товарис тва Нестора Літописця 
при Університеті св. Володимира; член Акушерсько-
ґінеколоґічного товариства при Університеті св. Воло-
димира; голова Товариства любителів природи; з 1889 р. 
М.О. Оболенський почав складати колекцію препаратів 
для судово-медичного музею; автор 33 наукових праць; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення різ-
них аспектів судової медицини; основні праці М.О. Обо-
лонського: «Исторический очерк развития позитивной 
школы о преступнике и преступлении» (1889); «Посо-
бник при судебно-медицинском исследовании трупа и 
при исследовании вещественных доказательств» (1894); 
«Отчет о состоянии кафедры судебной медицины Уни-
верситета св. Владимира» (1904).
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Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 80–81.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 116.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 3. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 149–150.

ОбРАЗЦОВ Василь Парменович (01.01.1849–14.12.1920) 
– терапевт; народився в м. Грязовці (тепер Вологодської 
обл. Російської Федерації) у родині священика; медичну 
освіту здобув у Петербурзькій медико-хірурґічній академії 
(1875); працював земським лікарем; у 1877–1878 рр. брав 
участь як полковий лікар у російсько-турецькій війні; у 
1879 р. працював у Німеччині; у 1880 р. захистив доктор-
ську дисертацію «К морфологии образования крови в 
костном мозгу у млекопитающих»; з 1888 р. – зав. терапев-
тичним відділенням міської лікарні Києва; з 1891 р. – до-
цент, а з 1893 р. – професор спеціальної патолоґії та терапії 
Київського університету (з 1904 до 1918 р. – очолював фа-
культетську терапевтичну клініку); був головою Київсько-
го фізико-медичного товариства, наукового товариства 
лікарів Олександрівської лікарні в Києві; користувався 
великою популярністю як учений і лікар-практик; наукові 
праці присвячені удосконаленню методів клінічного об-
стеження хворих, вивченню захворювань органів трав-
лення та кровообігу; у 1909 р. разом з М.Д. Стражеском 
вперше у світі поставив прижиттєвий діагноз закупорки 
вінцевих артерій серця; велике значення мала праця В.П. 
Образцова, написана ним разом з М.Д. Стражеском, «До 
симптоматолоґії та діагностики тромбозу вінцевих артерій 
серця», яку В.П. Образцов доповів на першому з’їзді ро-
сійських терапевтів 19 грудня 1909 р.; це класичне дослі-
дження, що створило епоху у вченні про інфаркт міокарда, 
в якому була описана не тільки клініка захворювання, по-
дана методика його прижиттєвої діаґностики, але й вка-
зані можливі варіанти клінічних проявів захворювання; 
В.П. Образцов розробив метод фізичного дослідження 
органів черевної порожнини (глибока методична ковзна 
пальпація) і особливу методику перкусії грудної клітки 
і черевної порожнини одним пальцем; виділив ентери-
ти, як самостійну клінічну форму (1895), описав клініку 
різних форм апендициту, удосконалив діаґностику ряду 
інших шлунково-кишкових захворювань (ентероптозу, 
розширення шлунка, туберкульозу сліпої кишки, грижі 
Трейца та ін.); розробив вчення про механізм роздвоєння 
тонів серця і ритму галопу, описав клініку неврозів серця; 
основні праці: «К морфологии образования крови в кост-
ном мозге у млекопитающих» (1880, дисс); « К физичес-
кому исследованию желудочно-кишечного канала и серд-
ца» (1915); «Болезни желудка, кишок и брюшины» (1924); 
«Избранные труды» (1950).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 21. – С. 343 – 345.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1981. – Том 17. – С. 
141 – 142.
Грицюк О.Й. В.П. Образцов. – К.: Здоров’я, 1974. – 40 с.3. 
Губергриц А.Я., В.П. Образцов. – М.: Медицина, 1972.4. 
Губергриц А.Я. В.П. Образцов и его школа. – М.: Медици-5. 
на, 1990. – 72 с.
Жуковський Л. З історії розробки прижиттєвої діагности-6. 
ки інфаркту міокарда (до 75-річчя від дня смерті В.П. Об-
разцова) // Український історико-медичний журнал «Ага-
піт». – 1995. – № 3. – С. 39 – 45.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 7. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 81.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 116–117.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 9. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – 154 с.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 10. 
1966. – 240 с.
Стражеско Н.Д. Василий Парменович Образцов // Вра-11. 
чебное дело. – 1949. – № 11.
 Стражеско Н.Д., Губергриц М.М. и Удинцов Ф.А. Про-12. 
фессор В.П. Образцов. – К., 1947.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 13. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 238.
14.  Энциклопедический словарь. – М.: Большая совет-14. 
ская энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 528.

ОВчАРСьКИй броніслав (1872–1943) – відомий у 
Львові лікар-інтерніст, меценат літератури та театрально-
го мистецтва; був лікарем-куратором Івана Франка в оздо-
ровчому центрі Українських січових стрільців у Львові.

Література:
Пундій П. Овчарський Броніслав // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 159.

ОгІЄВСьКИй Дмитро Максимович (1760 – дата смер-
ті не встановлена) – народився в м. Кролевець; навчався 
в Києво-Могилянській академії та медичній школі при 
Петербурзькому сухопутному госпіталі; з 1778 р. – під-
лікар, з 1780 р. – лікар; у 1780–1782 рр. – перекладач при 
Медичній колегії; з 1782 р. навчався в Страсбурзькому 
та Геттінгенському університетах, де в 1785 р. за наукову 
працю «Theses medicae» («Медичні тези») здобув ступінь 
доктора медицини; подальша доля невідома.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 93
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ОДРИНА Дмитро (1892–16.11.1919) – народився в 
с. Телешівці Білоцерківського повіту на Київщині в се-
лянській родині; медичну освіту здобув у фельдшерській 
школі в Києві та на медичному факультеті Київського 
університету (1916), який закінчив з відзнакою; був вій-
ськовим лікарем (керівник санітарного поїзда); з почат-
ком революції 1917 р. організував на фронті українські 
санітарні частини; після прибуття до Києва працював у 
секретаріаті Центральної Ради: займався організацією 
санітарно-медичної справи в українських військах, до-
помагав створювати Український Червоний Хрест; з 1919 р. 
був керівником партії соціал-революціонерів (есерів), за-
ступником голови Трудового конгресу України; з черв-
ня 1919 р. – міністр охорони здоров’я і заступник Голови 
Ради Міністрів; помер у Кам’янці-Подільському від тифу.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 40.
Пундій П. Одрина Дмитро // Українські лікарі. – Львів–2. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 159 – 160.

 ОЗАРКЕВИч Євген Іванович (08.06.1861–21.09.1916) 
– лікар; народився в с. Белелуї на Івано-Франківщині в 
родині священика; медичну освіту здобув у Віденському 
університеті (1888); протягом трьох років проходив практи-
ку в клініках Відня, після чого працював лікарем у Боснії 
та різних місцях Галичини; з 1897 р. – у Львові, де заснував 
лікарню «Народна лічниця»; був організатором і активним 
автором першого науково-медичного видання українською 
мовою – лікарського збірника Наукового товариства імені 
Т.Г. Шевченка; започаткував роботу над українською тер-
мінолоґією; з 1910 р. очолював Українське лікарське това-
риство і редагував журнал «Здоровлє»; брав активну участь 
у підготовці всеслов’янського з’їзду лікарів, що мав відбу-
тися в Петербурзі, виступав з ініціативою допуску на з’їзд 
рефератів на всіх слов’янських мовах, закликав лікарів із 
«Галичини і Російської України» виступити на з’їзді однією 
національною секцією; видав першу в Галичині книгу на 
медичні теми «Недуги пошестні»; багато часу і сил віддавав 
громадській діяльності; як член Найвищої Ради здоров’я у 
Відні ставив питання про заснування української секції при 
Східногалицькій лікарській палаті, розробив для Держав-
ної Ради поправки до закону про боротьбу з інфекційними 
захворюваннями; праці присвячені питанням курортолоґії, 
гіґієни, української медичної термінолоґії; важливою за-
слугою Є. Озаркевича є діяльність, спрямована на творен-
ня україномовної медичної науки.

Література:
Ганіткевич Я. Євген Озаркевич – фундатор української 1. 
медичної науки в Галичині // Лікарський збірник. Нова 
серія. – Львів, 1991. – Том 1. – С. 11 – 18.
Ганіткевич Я. Євген Озаркевич – один із засновників 2. 
української медичної науки // Лікарська справа. – 1992. – 
№ 5. – С. 103 – 106.

Ганіткевич Я. Лікар, учений, громадянин // Наука і сус-3. 
пільство. – 1993. – № 2. – С. 24 – 26. 
Ганіткевич Я., Пундій П. Д-р Євген Озаркевич. Праці. За 4. 
загальною ред. Ярослава Ганіткевича. – Львів: Каменяр, 
1999. – С. 294.
Озаркевич Є. Праці. Упорядники Я. Ганіткевич, П. Пун-5. 
дій. – Львів: Каменяр, 1999. – 302 с.
Пундій П. Озаркевич Євген // Українські лікарі. – Львів–6. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 160 – 162.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 7. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 64-Б.
Рудень В.В. «Народна лічниця» у Львові (до 90-річчя її 8. 
зснування // Лікарська справа. – 1995. – № 5-6. – С. 189–
193.
Скворій Р. Озаркевичі / Бойки (Дрогобич). – 1992. – Ч. 9. 
1–3 (19–21). – С. 32–35.
Солодовник А.В. Один із велетів української медицини 10. 
// Історія української медицини. Матеріали конференції; 
Київ, 29 квітні 1995 року. – К.: 1995. – С. 59–60.
Ступак Ф. Лікар, визначний громадський діяч Євген Озар-11. 
кевич // Український історико-медичний журнал «Агапіт». 
– 1996. – № 4. – С. 40 – 43.

ОЗЕРОВ Антон Хрисанфович (30.01.1912–23.06.1976) 
– травматолоґ-ортопед; медичну освіту здобув на ме-
дичному факультеті Львівського університету (1940); 
у 1962 р. захистив докторську дисертацію на тему «Ди-
ференційований артроз кульшового суглоба в клініці та 
експерименті»; професор (1965); від 1965 до 1976 р. – 
завідувач кафедри ортопедії і травматолоґії Київського 
медичного інституту; наукові праці присвячені пробле-
мам деформуючого артрозу, вродженій дисплазії куль-
шового суглоба, реґенерації кісткової тканини, метало-
остеосинтезу, оперативному лікуванню епіметафізарних 
переломів; А.Х. Озеров запропонував ряд реконструк-
тивних оперативних втручань при пошкодженнях та за-
хворюваннях великих суглобів.

Література:
Антон Хрисанфович Озеров: (К 60-летию со дня рожде-1. 
ния) // Ортопедия, травматология и протезирование. – 
1973. – № 7. – С. 81.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 81–82.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: 
Століття, 2001. – С. 117–118.

ОКУНЕВСьКА-МОРАчЕВСьКА Софія (12.05.1865–
1926) – народилася в с. Сторожинці на Буковині в родині 
повітового лікаря; медичну освіту здобула в Швейцарії 
(1894); стала першою українською жінкою-лікарем в 
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Австро-Угорщині; працювала ґінеколоґом у Львові та ін-
ших містах Галичини; приятелювала з Ольгою Кобилян-
ською; опублікувала кілька оповідань та наукових праць.

Література:
Пундій П. Окуневська-Морачевська Софія // Українські 1. 
лікарі. – Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 162.

ОКУНЕВСьКИй Ярослав (1860–24.10.1929) – наро-
дився в с. Сторожинці на Буковині в родині повітового 
лікаря; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Віденського університету; служив в австрійському вій-
ськовому флоті, де став адміралом; був організатором і ке-
рівником Української санітарної місії Західноукраїнської 
Народної Республіки у Відні, багато зробив для Україн-
ської галицької армії; після війни працював лікарем у Го-
роденці на Галичині.

Література:
Пундій П. Окуневський Ярослав // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С.162. 

ОЛьшАНЕЦьКИй Олександр Мойсейович 
(18.05.1887–20.12.1953) – акушер-ґінеколоґ; народився в 
Одесі в родині службовця; освіту здобув на історичному 
факультеті Московського археолоґічного інституту (1916) 
та Одеському медичному інституті (1923); з 1925 до 1936 р. 
працював у Кременчуцькому виробничому медичному вузі; 
доктор медичних наук (1936); професор (1936); від 1938 до 
1941 р. – завідувач кафедри акушерства і ґінеколоґії 2-го 
Київського медичного інституту, а з 1941 до 1953 р. – Київ-
ського медичного інституту; заслужений діяч науки УРСР 
(1946); О.М. Ольшанецький багато уваги приділяв розвитку 
акушерських пунктів в Україні; відомий рядом оригіналь-
них праць з діаґностики позаматкової вагітності, діаґности-
ки строків вагітності, розробки кесаревого розтину.

Література:
До шестидесятиріччя заслуженого діяча науки О.М. Оль-1. 
шанецького // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1947. 
– № 4. – С. 18.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 82.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-3. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 118.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – 146.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 326.

ОМЕЛьчЕНКО Федір Захарович (21.02.1865–
04.02.1924) – патоморфолоґ та мікробіолоґ; народився 

в м. Кролевці (тепер Сумської обл.); у 1890 р. закінчив 
медичний факультет Київського університету; з 1893 р. 
працював військовим лікарем та викладачем патолоґіч-
ної анатомії і бактеріолоґії в Києві, Варшаві та Петер-
бурзі; з 1918 р. працював у Києві; організував власну 
лабораторію, яку подарував Українському науковому 
товариству; з 1921 р. працював в організованому ним 
Біолоґічному інституті АН УРСР, а з 1922 р. – також у 
Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті (про-
фесор, ректор); наукові праці присвячені патолоґічній 
анатомії, мікробіолоґії, цитолоґії, антрополоґії (вивчав 
антрополоґічний тип українців) тощо; брав участь у 
складанні російсько-українського медичного словника.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 330.

ОРЛАй (де Кобро) Іван Семенович (1771–11. 03.1829) – на-
родився в с. Поладь (тепер Комаринці Ужгородського райо-
ну Закарпатської обл.); середню освіту здобув у Мукачевому 
та Ужгороді; у 1788–1789 рр. навчався в Надвародській ака-
демії, Львівському університеті, де вивчав математику, фізи-
ку, натуральну історію, філософію та німецьку мову; у 1789–
1790 рр. продовжував освіту у Пештському та Віденському 
університетах; з 1791 р. навчався в медико-хірурґічному 
училищі при Петербурзькому генеральному сухопутному 
госпіталі; у 1793 р. отримав звання лікаря і посаду помічни-
ка вченого секретаря медичної колегії; у 1794–1797 рр. удо-
сконалювався в клініках Відня; з 1799 р. – військовий лікар; 
з 1800 р. – гоф-хірурґ при російському імператорі; у 1806 р. 
– при Кенігсберзькому університеті захистив дисертацію на 
ступінь доктора філософії, а в 1807 р. в Дерпті – дисертацію 
на ступінь доктора медицини «Doctrinae de viribus naturae 
medicatricibus historiam brevem, espositionem, vindicias» («Іс-
торія про лікувальні властивості природи»); у 1921 р. пере-
їхав в Україну, де очолив Ніжинський ліцей (його учнем був 
М.В. Гоголь); з 1826 до 1829 був директором Рішельєвського 
ліцею в Одесі; з 1811 р. І.С. Орлай був редактором першого і 
єдиного на той час російського журналу «Всеобщий журнал 
медицинской науки»; член багатьох наукових товариств, 
почесний академік Петербурзької медико-хірурґічної ака-
демії (з 1817 р.); І.С.Орлай є автором 2-го видання росій-
ської військово-польової фармаколоґії, ряду праць з різних 
галузей медицини; крім цього, написав працю «История о 
Карпато-Росах»; це коротка історія карпаторусинів, де на-
зву руського народу пов’язує з літописом Нестора і догово-
ром Олега з греками, а також з «Руською правдою» князя 
Ярослава Мудрого; діяльність цієї видатної особи високо 
цінував Й.-В. Гете, з яким листувався І. Орлай, і Мико-
ла Гоголь, який вважав його незрівнянним педагогом; 
Іван Франко писав, що імена таких людей, як Орлай, 
посідають почесне місце в історії науки і шкільництва.

Література:
Волянський В.Ю. Внесок І. Орлая в розвиток медицини і 1. 
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культури // Історія української медицини. Матеріали кон-
ференції; Київ, 29 квітня 1995 року. – К.: 1995. – С. 11–12.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 160–161.
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половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 93 – 95. 
Подражанский О.С., Сильвай К.К. И.С. Орлай и его вра-4. 
чебная деятельность. – Львов, 1961. – 82 с.
Пундій П. Орлай Іван // Українські лікарі. – Львів–Чикаґо, 5. 
1994. – Книга 1. – С. 167 – 168.
Радиш Я.Ф., Коваль М.М. Іван Семенович Орлай – вій-6. 
ськовий лікар і педагог // Лікарська справа. – 1994. – № 
9-12. – С. 196 – 198.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – Том 7. 
3. – С. 296.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 8. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 377.

ОРЛОВ Володимир Дмитрович (26.05.1856–1919) – 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Казан-
ського університету (1878); у 1886 р. захистив докторську 
дисертацію «Пыль в жилых помещениях. Материалы 
метеорологии климата жилого помещения»; від 1893 до 
1914 р. – завідувач кафедри гіґієни, медичної поліції, 
медичної географії та статистики Київського універ-
ситету; організував лабораторні заняття для студентів 
(1894); у 1903 р. ввів доцентський курс з епідеміолоґії, 
медичної статистики і суспільної медицини; заслуже-
ний ординарний професор; наукові праці в початковий 
період присвячені дослідженню нічліжних притулків м. 
Казані, про «голодний хліб»; у київський період – пи-
танням гіґієни води та водопостачання; відома його 
праця: «Пособие к практическим занятиям по гигиене 
и медицинской полиции для студентов медицинского 
факультета» (1905); залишив велику бібліотеку, яка пе-
рейшла до кафедри гіґієни і стала основою кафедраль-
ної бібліотеки (разом з книгами В.А. Субботіна); вона 
містила комплекти найголовніших періодичних видань 
того часу як іноземних, так і вітчизняних, а також серію 
земських та міських звітів.

Література: 
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 1. 
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 118.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 90.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 110. 

ОСІНчУК Роман (5.07.1902–11.03.1991) – народив-
ся в с. Голощинці Збаразького повіту на Тернопільщині; 
медичну освіту здобув в Українському (таємному) уні-
верситеті та медичному факультеті Львівського універ-
ситету (1931); 1931–1936 р. – практикувався в шпиталі 
«Каси хворих»; 1936–1937 рр. у Відні прослухав курс 
сучасної медицини, кардіолоґії, ревматолоґії, електро-
кардіоґрафії, фізіотерапії з бальнеолоґією; перший фа-
хівець з електрокардіоґрафії серед українських лікарів 
Галичини; 1937–1938 рр. – ординатор у Народній Ліч-
ниці у Львові; з 1938 р. – старший асистент відділу вну-
трішніх хвороб у проф. М.Панчишина, від 1939 до 1941 
р. працював в облздороввідділі; брав активну участь в 
організації Львівського медичного інституту; у 1941 р. був 
міністром охорони здоров’я в уряді Ярослава Стецька та 
директором медичних фахових курсів; з жовтня 1943 р. 
після смерті проф. М. Панчишина виконував обов’язки 
директора клініки; з 1944 р. працював лікарем у Німеч-
чині в м. Пльохінгені (Вюртемберг), а з 1947 р. в США; 
проявом активної професійної і громадської діяльнос-
ті є численні наукові та публіцистичні праці, виступи 
на з’їздах і коференціях; Р. Осінчук брав активну участь 
у роботі Українського лікарського товариства (з 1931), 
Українського гіґієнічного товариства, Народної Лічниці 
у Львові; був редактором «Народного Здоровля», засно-
вником та редактором «Лікарського Вісника» в Америці; 
дійсний член Наукового товариства імені Т.Г.Шевченка, 
голова хімічно-біолоґічно-медичної корпорації Св. Со-
фії, почесний член Українського лікарського товариства 
Північної Америки, професор Українського технічного 
інституту в Нью-Йорку та Українського Католицького 
Університету в Римі, почесний доктор Українського Віль-
ного Університету в Мюнхені, почесний громадянин м. 
Вінніпегу (1978).
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ОСтРОВСьКИй тадеуш (1881–1941) – хірурґ; від 
1909 р. працював у хірурґічній клініці проф. Л. Риди-
ґера медичного факультету Львівського університету; у 
1916 р. здобув ступінь доктора медицини; з 1932 р. ке-
рівник кафедри та клініки хірурґії; у 1939 р. з організа-
цією Львівського державного медичного інституту на 
базі медичного факультету університету Т. Островський 
обраний завідувачем кафедри факультетської хірурґії; з 
початку Другої світової війни на базі хірурґічної клініки 
було організовано лікування поранених; після окупації 
Львова німецькими військами, в ніч з 3 на 4 липня, в чис-
лі 25 львівських учених Т. Островський був заарештова-
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ний гестапівцями і розстріляний; праці Т. Островського 
присвячені хірурґії шлунка, підшлункової залози, ту-
беркульозу кісток і суглобів та деяким питанням хірурґії 
легень та ендокринних залоз; Т. Островський вперше у 
Львові почав реєстрацію донорів і започаткував органі-
зацію станції заготівлі та консервування крові.

Література:
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-1. 
ник, 1994. – С. 149.

ПАВЛОВСьКИй Михайло Петрович (нар. 15.11.1930 р.) – 
хірурґ; народився в м. Берестечко Волинської обл.; у 
1954 р. закінчив Львівський медичний інститут (ЛМІ); 
1954–1956 рр. – клінічний ординатор на кафедрі фа-
культетської хірурґії; з 1957 до 1958 р. працював хі-
рурґом Дорожної лікарні Львівської залізниці; 
1959–1964 рр. – зав. хірурґічного відділення Львів-
ської обласної клінічної лікарні; з 1964 р. працював 
у ЛМІ (тепер – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького ) – на посадах 
асистента, доцента, зав. кафедри хірурґії факультету 
післядипломної освіти; у 1971 р. захистив докторську 
дисертацію «Матеріали до хірурґії надниркових залоз»; 
з 1973 р. – завідувач кафедри факультетської і загаль-
ної хірурґії; одночасно працював на посаді заступника 
декана лікувального факультету, проректора з ліку-
вальної роботи, проректора з міжнародних відносин, 
а з 1981 до 1998 р. – ректора; професор (1974); акаде-
мік НАМН України (1997); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; заступник голови асо-
ціації хірурґів України, голова Ради Львівських науко-
вих товариств, голова Обласного товариства хірурґів, 
член Асоціації ендокринолоґів Львівщини, головний 
редактор журналу «Acta medica Leopoliensa» («Львів-
ський медичний часопис»); член правління асоціації 
хірурґів і ендокринолоґів України; член Наукового то-
вариства імені Т.Г. Шевченка; віце-президент Світо-
вої федерації українських лікарських товариств; член 
Європейської асоціації хірурґів; академік Академії 
наук Вищої школи, Української АН, Академії техно-
лоґічної кібернетики, Нью-Йоркської академії наук, 
Польської академії медицини, Світової медичної ака-
демії імені Альберта Швейцера (1997), заслужений 
працівник Вищої школи (1980); лауреат Державної 
премії України (1986, 2000); автор та співавтор понад 
1000 наукових публікацій, зокрема 15 моноґрафій, 25 
авторських свідоцтв на винаходи та патентів; осно-
вні напрямки наукової діяльності – хірурґічні хворо-
би печінки, жовчних протоків і підшлункової залози, 
портальна гіпертензія, хірурґічні аспекти колопрокто-
лоґії, хірурґії ендокринних орґанів; вивчення енерге-
тичного обміну, гормональних відхилень, імунолоґіч-
них та морфолоґічних змін при хірурґічній патолоґії, 
особливостей перебігу та лікування хірурґічного сеп-
сису, гнійно-септичних ускладнень; вперше в Україні 

опрацював та впровадив хірурґічне лікування пухлин 
надниркових залоз за допомогою лапароскопічної тех-
нології; науковий консультант та керівник 15 доктор-
ських і 40 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Циррозы печени и их хирургическое лечение» (1955); 
«Диагностика и лечение пороков половой диффе-
ренциации» (1990); «Селезінка» (1996); «Псевдокісти 
підшлункової залози» (1997); «Тромбоемболія гілок 
легеневих артерій та постпромбоемболічна легенева 
гіпертензія: діагностика, лікування та профілактика» 
(1999); «СНІД у хірургічній клініці» (2001); «Ковзні 
пахвинні грижі» (2003).
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Мед інформатика, 1997. – С. 142.

ПАВЛОВСьКИй Олександр Дмитрович (13.10.1857–
18.10.1944) – мікробіолоґ і хірурґ; народився в Ярославській 
губернії в родині священика; у 1881 р. закінчив Військово-
медичну академію; у 1884 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Кістковомозкова пухлина та гігантські клітини» 
(про патолоґічний розвиток сполучної тканини); з 1885 р. 
– викладач цієї академії; з 1888 до 1912 р. – професор Київ-
ського університету; був одним з організаторів і першим ди-
ректором Київського бактеріолоґічного інституту; у 1894 р. 
організував Київську пастерівську станцію і товариство по 
боротьбі з заразними хворобами; у 1893 р. вперше в Києві 
застосував протидифтерійну сироватку; наукові праці при-
свячені туберкульозу, риносклеромі, хірурґічним інфекціям, 
вивченню мікроорґанізмів, що перебувають у повітрі тощо; 
у 1897 р. створив препарат риносклерин для лікування рино-
склероми; розробив живильне середовище для туберкульоз-
них бактерій; на 1-му Пироговському з’їзді лікарів (1885) 
виступив з пропозицією створити самостійні кафедри мі-
кробіолоґії (бактеріології); основні праці О.Д. Павловсько-
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го: «Костномозговые опухоли и гигантские клетки» (1884); 
«Бактериологические исследования» (1886); «Принципы и 
задачи современной хирургии» (1889); «Борьба с заразными 
болезнями» (1897); «К вопросу о хронической дифтерии 
или дифтерии глотки» (1905); «Происхождение общей бу-
горчатки (чахотки) и борьба с нею» (1908).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос.изд. мед. лит., 1961. – Том 22. – С. 1003.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1982. – том 18. – С. 225.
Лихтенштейн Т.Г. Микробиологические исследова-3. 
ния профессора Киевского университета Александра 
Дмитриевича Павловского // Журнал микробиологии, 
эпидемиологии и иммунологии. – 1959. – № 2.– С. 152.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 82–83.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 119.
Мирский М.Б. Видный российский хирург А.Д. Павлов-6. 
ский: К 140-летию со дня рождения (1857–1944) // Хирур-
гия. – 1998. – № 8. – С. 68–69.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – том 10. – С. 454 – 455.

ПАДАЛКА борис Якович (15.05.1883–05.01.1964) 
– освіту здобув на фізико-математичному факультеті 
Петроградського університету (1908) та медичному фа-
культеті Московського університету (1912); захистив док-
торську дисертацію на тему «Лікування черевного тифу і 
його ускладнень»; професор; від 1954 до 1962 р. – завід-
увач кафедри інфекційних хвороб Київського медичного 
інституту; наукові праці присвячені різним аспектам ін-
фекційних захворювань; Б.Я. Падалка на основі вивчення 
вірусних та бактеріальних інфекцій удосконалив методи 
клінічної діаґностики та лікування найбільш розповсю-
джених інфекційних хвороб; описав нове в Україні захво-
рювання (у співавторстві) – «пароксизмальний рикетсі-
оз» та симптом притуплення у правій здухвинній ділянці 
при черевному тифі (симптом Падалка); основні праці: 
««Курс острых инфекционных болезней: Учебник» (у спі-
вавторстві, 1941); «Брюшной тиф» (1947); «Дизентерия 
(клиника, терапия и профилактика)» (1955).

Літервтура
Борис Яковлевич Падалка: (К 80-летию со дня рожде-1. 
ния) // Врачебное дело. – 1963. – № 11. – С. 156.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 83.

Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного факультету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 119–120.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: 4. 
Здоров’я, 1966. – С. 76–77.

ПАЛЛАДІН Олександр Володимирович (10.09.1885–1972) – 
біохімік; народився в Москві; у 1908 р. закінчив Петербурзький 
університет; працював асистентом, доцентом кафедри фізіолоґії 
Жіночого педагогічного інституту; з 1916 р. – професор фізіоло-
ґії Харківського інституту сільського господарства і лісівництва; 
з 1921 до 1931 р. – зав. кафедрою фізіолоґічної, пізніше – біоло-
ґічної хімії Харківського медичного інституту; з 1925 р. – дирек-
тор заснованого за його ініціативою Українського біохімічного 
інституту в Харкові (з 1931 р. – Інститут біохімії АН УРСР у Ки-
єві); 1934–1954 рр. – завідуючий кафедрою біохімії Київського 
університету; академік АН СРСР (1942), АН УРСР (1929), АМН 
СРСР (1944); з 1939 р. – віце-президент, а з 1946 до 1962 р. – пре-
зидент АН УРСР; Герой Соціалістичної Праці (1955); заслуже-
ний діяч науки УРСР (1935); основні наукові праці присвячені 
вивченню біохімії вітамінів, м’язової діяльності та біохімії нерво-
вої системи; синтезував водорозчинний аналог вітаміну К – ві-
касол, який широко застосовується в клінічній практиці; осно-
вні праці О.В. Палладіна: «Исследования над образованием и 
выделением креатина у животных» (1916); «Основы питания» 
(1927); «Химическая природа витаминов» (1941); «Вопросы би-
охимии нервной системы» (1965); «Белки головного мозга и их 
обмен» (1972) (у співавторстві); «Избранные труды» (1975).

Література
Большая медицинская энциклопедия. Издание вт1. орое. – М.: 
Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 22. – С. 1052– 1053. Большая медицинская 
энциклопедия. Издание третье. – М.: Советская энциклопедия. – 1982. – 
Том 18. – С. 236. Радянська енциклопедія історії України. – К., 
1971.  – Том 3. – С. 314. Утевський А.М. Олександр Володимиро-
вич Палладін. – К., 1979. Українська Радянська енциклопедія. Пер-
ше видання. Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – том 10. – С. 483.
Фердман Д.Л. Академик Александр Владимирович Палла-2. 
дин // Вестник АН СРСР. – 1946. – № 4. – С. 45.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 3. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 594.

ПАЛьчЕВСьКИй Євген гнатович (1899–27.09.1966) 
– народився в м. Лубни Полтавської області; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Київського 
медичного інституту (1925); будучи студентом, почав 
працювати на кафедрі патолоґічної анатомії; від 1925 до 
1929 р. працював на посаді прозектора Бежицької лікарні 
Брянської області; у 1929–1932 рр. – завідувач патолоґо-
анатомічного кабінету Українського рентґенолоґічного 
інституту (м. Харків), а потім старший асистент Харків-
ського інституту експериментальної медицини імені І.І. 
Мечникова; з 1934 р. – організатор та перший завідувач 
кафедри патолоґічної анатомії медичного інституту в м. 
Сталіно (нині – м. Донецьк), якою керував до 1941 р.; 
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доцент (1934); у 1942–1943 рр. – патолоґоанатом у вій-
ськових шпиталях; у 1944 р. захистив докторську дис-
ертацію «Морфология молочной железы при измене-
ниях в яичниках и нарушениях генеративной функции 
у женщин»; у 1944 р., після демобілізації, направлений 
на відбудову Донецького медичного інституту, в якому 
очолював кафедру патолоґічної анатомії та був заступ-
ником директора інституту з наукової роботи; професор 
(1946); з 1952 до 1957 р. – завідувач кафедри патологіч-
ної анатомії та заступник директора з навчальної робо-
ти Львівського медичного інституту; у 1957–1960 рр. 
– завідувач кафедри патолоґічної анатомії та директор 
Луганського медичного інституту; з 1961 р. – завідувач 
кафедри патолоґічної анатомії Львівського медичного 
інституту; обирався членом правління Всесоюзного на-
укового товариства патолоґоанатомів та головою прав-
ління Львівського товариства патолоґоанатомів; автор 
біля 40 наукових публікацій; наукові дослідження пе-
реважно присвячені питанням онколоґії, професійних 
захворювань, ендокринної патолоґії, відновної хірурґії, 
інфекційних захворювань, організації патолоґоанато-
мічної служби; науковий консультант та керівник 9 док-
торських та 26 кандидатських дисертацій.

ПАНтЮХОВ Іван Іванович (31.07.1836–26.06.1911) 
– лікар; народився в Чернігівській губернії в родині чи-
новника; медичну освіту здобув у 1862 р. на медичному 
факультеті Київського університету; перебував на вій-
ськовій службі; працював у Балті, Києві, Одесі, Петер-
бурзі, Тифлісі і знову в Києві; праці присвячені питанням 
організації медико-санітарної служби та історії медици-
ни; кілька праць присвячені медичній геоґрафії та сані-
тарній статистиці Києва.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 500.

ПАНчЕНКО Дмитро Іванович (24.02.1906–16.09.1995) 
– невропатолоґ; народився в с. Новгородці (тепер Кіро-
воградської обл.) у селянській родині; у 1932 р. закінчив 
Військово-медичну академію в Ленінграді, де залишився 
працювати; під час війни був консультантом і головним не-
вропатолоґом ряду фронтів; з 1946 до 1950 р. – завідувач ка-
федри нервових хвороб Львівського медичного інституту (з 
1950 р. – його директор); з 1950 р. – професор Київського 
інституту удосконалення лікарів та головний невропатолоґ 
МОЗ УРСР; з 1960 р. – відповідальний редактор журналу 
«Врачебное дело»; був редактором редакційного відділу 
«Неврологія» Великої медичної енциклопедії; виконував 
обов’язки голови Українського товариства невропатолоґів 
і психіатрів (з 1967); заслужений діяч науки УРСР (1951); 
наукові праці присвячені вивченню судинних захворювань 
нервової системи, реґенерації нервів, облітеруючого ен-
дартеріїту, спонтанної ґанґрени, питанням адаптації тощо; 
професором Д.І. Панченком були запропоновані клінічні 

тести для визначення недостатності судин дистальних від-
ділів кінцівок; основні праці Д.І. Панченка: «Ишемические 
заболевания нервных стволов» (1945); «Спонтанна гангре-
на в невролоґічному висвітленні»; «Медико-биологическое 
значение биотрона и его физико-технические ресурсы» 
(1964); «Заболевания нервных стволов» (1966); «Клинико-
физиологические изменения при сосудистых заболевани-
ях головного мозга» (1978) (у співавторстві).

Література
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия. – 1982. – Том 18. – С. 279.
Д.И. Панченко (к 70-летию со дня рождения) // Клини-2. 
ческая медицина. – 1976. – Том 54. – № 9. – С. 3.
Дмитрий Иванович Панченко // Журнал невропатологии 3. 
и психиатрии. – 1966. – Том 66. – № 7. – С. 1120.
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-4. 
ник, 1994. – С. 189 –190.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 502.

ПАНчИшИН Мар’ян (06.09.1882–09.10.1943) – на-
родився у Львові в міщанській родині; у 1903–1909 рр. на-
вчався на медичному факультеті Львівського університету, 
після закінчення якого став працювати в клініці внутріш-
ніх хвороб (до 1918 р.); за визначні науково-клінічні праці 
Львівський відділ Українського лікарського товариства 
обрав його науковим секретарем; здійснив кілька науко-
вих поїздок до Німеччини і Англії; під час Першої світо-
вої війни служив військовим лікарем в австрійській армії; 
у 1920 р. був одним з організаторів Українського (таємно-
го) університету у Львові, деканом медичного факультету і 
професором анатомії, а через два роки – ректором; у 1928 р. 
організував Українське гіґієнічне товариство, видавав жур-
нал «Народне Здоров’я»; заснував перший у Галичині Укра-
їнський протитуберкульозний диспансер; у с. Підлюте збу-
дував санаторій, яким могли користуватися й українці; був 
довголітнім головою Українського лікарського товариства; 
у 1939 р. призначений завідувачем обласного відділу охоро-
ни здоров’я, обраний депутатом Народних зборів Західної 
України і Верховної Ради СРСР (1939–1941); за німецької 
окупації стає співорганізатором нововідкритого Львівсько-
го медичного інституту, в якому очолив кафедру внутріш-
ньої медицини; за часів німецької окупації був професором 
і директором клініки внутрішніх хвороб; у 1941–1942 рр. – 
член Української Національної Ради у Львові.

Література:
Білинський Б. Професор Маріян Панчишин – лікар і гро-1. 
мадянин // Лікарський збірник. Нова серія. Львів. – 1991. 
– Том 1. – С. 89 – 94.
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-2. 
ник, 1994. – 328 с.
Пундій П. Мар’ян Панчишин та музей історії галицької 3. 
медицини його імені // Український історико-медичний 
журнал «Агапіт». – 1995. – № 3. – С. 61.
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Пундій П. Панчишин Мар’ян // Українські лікарі. – 4. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 173 – 174.
Пундій П. Професор д-р Маріян Панчишин (1882–1943). 5. 
Його життєвий щлях і заслуги. – Лікарський збірник. – 
Нова серія. Том VIІ. – Львів-Чікаґо, 2000.

ПАРНАС Яків Оскарович (28.01.1884–29.01.1949) – 
біохімік; освіту здобув на хімічному відділенні Вищої тех-
нічної школи в Берліні (1902–1904), у Страсбурзі в Гоф-
мейстера (1905), у Цюріху у Вільштеттера (1906–1907); у 
1907 р. захистив дисертацію про амфінафтохінон і отримав 
ступінь доктора філософії; з 1913 р. – доцент кафедри фізі-
олоґічної хімії в Страсбурзі; з 1916 р. – зав. кафедрою фізі-
олоґічної хімії Варшавського університету; з 1920 до 1942 р. 
– професор і директор Інституту медичної хімії Львівсько-
го університету; з 1943 до 1948 р. – директор Інституту біо-
хімії АМН СРСР і керівник організованої ним лабораторії 
фізіолоґічної хімії АМН СРСР (1943–1949); академік АН 
СРСР (1942) і АМН СРСР (1944); лауреат Державної пре-
мії СРСР(1942); класичною вважається праця Я.О. Пар-
наса про швидке аутолітичне наростання кількості аміаку 
у випущеній з орґанізму крові; розробляючи проблеми 
гліколізу разом зі співробітниками довів існування ряду 
важливих реакцій міжмолекулярного переносу фосфатних 
залишків за участю аденілових нуклеотидів; була виявлена 
реакція переносу фосфату з фосфоґліцеринової на адені-
лову кислоту, а потім з аденозинтрифосфату на креатин 
(реакція Парнаса); Я.О. Пар нас зробив значний внесок у 
розробку проблеми анаеробного розпаду вуглеводів, і його 
ім’я присвоєно поряд з іменами Ембдена і Мейєргофа 
теорії Ембдена – Мейєргофа – Парнаса; у 1935 р. разом 
з Барановським відкрив початкову ланку процесу гліколі-
зу – реакцію розщеплення ґлікогену за участю фосфорної 
кислоти; вивчаючи проблему цукрового діабету, встановив 
закономірності утворення ґлікоґену в печінці з ґліцерино-
вого альдегіду, а також особливості обміну стереоізомерів 
молочної кислоти в орґанізмі; разом з Вагнером розробив 
метод визначення малих кількостей аміаку, а також скон-
струював дистиляційний апарат.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1961. – Том 23. – С. 335 – 336.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия. – 1982. – Том 18. – С. 365.
Браунштейн А.Е., Степаненко Б.Н., Энгельгардт В.А. Ака-3. 
демик Яков Оскарович Парнас, его жизнь и научная дея-
тельность. – В кн.: Парнас Я.О. Избранные труды. – М., 
1960. – С. 5. 
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-4. 
ник, 1994. – 328 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 534.

ПАРПУРА Максим йосипович (1763–23.06.1828)– 
народився в м. Конотопі в сім’ї дворянина; навчався 

в Києво-Могилянській академії, а з 1783 р. – у Петер-
бурзькому генеральному госпіталі; працював у Петер-
бурзі в ряді медичних закладів; займався видавничою 
діяльністю; без відома автора в 1798 р. підготував і видав 
власним коштом «Енеїду» І. Котляревського, який за це 
в пізнішій редакції твору зобразив його в сатиричному 
образі «мацапури»; проте видання мало величезне зна-
чення, оскільки це була перша книга, надрукована су-
часною українською мовою; Богдан Лепкий писав: «На 
всякий спосіб ми нині з пошаною і вдякою згадуємо ім’я 
Максима Парпури, бо хто зна, чи сам Котляревський 
був би зважився і спромігся тоді на видання сього доро-
гоцінного твору а так, року 1798 покладений був отсим 
Максимом Парпурою камінь під будинок відродженої 
української літератури»; помер М.Й. Парпура на Хар-
ківщині, заповівши значні кошти на лікарню, школи та 
Харківський університет.

Література:
Іван Котляревський. Енеїда. На українську мову перели-1. 
цьована з переднім словом та примітками проф. Б. Леп-
кого з ілюстраціями та заставками Я. Штірен.– Берлін.: 
Видавництво Ольга Дьякова, 1922.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 96 – 97.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1962. – Том 10. – С. 539.

ПАРФАНОВИч-ВОЛчУК Софія (1898–27.12.1968) 
– народилася у Львові; медичну освіту розпочала у Львів-
ському університеті, а завершила в Празькому університеті 
в 1926 р.; з 1926 р. – лікар у загальному шпиталі, Народній 
Лічниці та ґінеколоґічній клініці у Львові; член Україн-
ського лікарського товариства, Українського гіґієнічного 
товариства, українського протиалкогольного то вариства 
«Відродження», редактор часопису «Відродження» 
(1928–1937 рр.); 1940–1941 рр. – директор фельдшерсько-
акушерської та медсестринської шкіл у Львові; одна з най-
більш відомих лікарів Галичини, що активно боролися за 
здоров’я матері та дитини, за права жінки на фахову пра-
цю, проти алкоголізму; з 1944 р. працювала лікарем полі-
клініки та жіночого відділу шпиталю міжнародної органі-
зації у справах біженців при ООН в Німеччині, а з 1949 р. 
– лікарем-гінеколоґом в Детройті (США).

Література:
Пундій П. Парфанович-Волчук Софія // Українські лікарі. 1. 
– Львів–Чикаґо 1994. – Книга 1. – С. 175 – 176.
Пундій П. Софія Парфанович-Волчук – лікар, громадянка, 2. 
письменниця. – Лікарський збірник. – Нова серія. Том VI. – 
Львів-Чікаґо, 1999.
Федорів Р. Портрети в різблених рамах. – Дзвін (Львів). – 3. 
1991. – Ч. 1. – С. 58.

ПАРХОМЕНКО Олександр Миколайович (нар. 
14.05.1958 р.) – медичну освіту здобув у Київському ме-
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дичному інституті (КМІ) імені О. О. Богомольця (1981); 
з 1981 до 1986 р. навчався в клінічній ординатурі та пра-
цював на посаді молодшого наукового працівника на 
кафедрі внутрішніх хвороб № 2 КМІ; у 1986–1987 рр. 
– старший лаборант кафедри внутрішніх хвороб № 2, 
лікар відділення реанімації та інтенсивної терапії Цен-
тральної міської лікарні імені Жовтневої революції; у 
1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Вивчення 
особливостей дії малих доз обзидану у хворих на гострий 
інфаркт міокарда»; від 1987 до 1991 р. – асистент кафе-
дри шпитальної терапії № 1 КМІ; з 1991 р. – провідний 
науковий працівник відділу невідкладної кардіолоґії, а 
від 1992 р. – керівник відділення клінічної електрофізіо-
лоґії з блоком реанімації та інтенсивної терапії Інституту 
кардіології імені М. Д. Стражеска; у 1995 р. захистив док-
торську дисертацію «Електрична нестабільність серця у 
хворих на гострий інфаркт міокарда: механізми розви-
тку, підходи до лікування»; з 1999 р. – керівник відділу 
реанімації та інтенсивної терапії Інституту кардіолоґії 
імені академіка М. Д. Стражеска; професор (1999); член-
кор. НАМН України (2011); член правління Асоціації 
кардіолоґів України; член редакційних колегій ряду фа-
хових наукових журналів України; Почесний член Євро-
пейського товариства кардіолоґів (1990); Почесний член 
Міжнародного коледжу ангіолоґів (1993); член Міжна-
родного товариства з неінвазивної електрокардіолоґії 
(1997); член Міжнародної асоціації серця (2005); лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2007); 
автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 17 винахо-
дів та патентів; основні напрямки наукових досліджень 
– гострий коронарний синдром, шлуночкові порушення 
серцевого ритму, раптова серцева смерть, гостра серцева 
недостатність, фундаментальні (захист міокарда при його 
ішемії та реперфузії, активація прозапальних процесів, 
стимуляція анґіоґенезу та репарації, формування електро-
фізіолоґічного субстрату небезпечних для життя аритмій, 
фармакогенетичні дослідження), нові підходи до ліку-
вання гострої серцевої недостатності, розробка методу 
пролонґованої епідуральної аналгезії у хворих на го-
стрий інфаркт міокарда, покращення результатів тром-
болітичної терапії, захист міокарда у хворих на гострий 
коронарний синдром, виявлення хворих з високим ри-
зиком віддалених ускладнень; науковий консультант та 
керівник 1 докторської та 10 кандидатських дисертацій.

ПАСЄчНІКОВ Сергій Петрович (нар. 24.09.1950 р.) 
– уролоґ; медичну освіту здобув у Київському медич-
ному інституті (1973); у 1990 р. захистив докторську 
дисертацію «Термографічна діагностика урологічних 
захворювань»; від 1988 р. – керівник відділення за-
пальних захворювань нирок та сечових шляхів Ін-
ституту уролоґії і нефролоґії; від 1993 р. – професор 
кафедри уролоґії Національного медичного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця; головний уролоґ МОЗ 
України; член Всесвітнього, Європейського та Укра-
їнського товариств уролоґів, член Нью-Йоркської 

академії наук; наукові праці присвячені питанням 
діаґностики та хірурґічного лікування уролоґічних 
захворювань.

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 121.

ПАСЄчНІКОВА Наталія Володимирівна – дирек-
тор Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені 
В.П. Фі латова (з 2004 р.); у 1988 р. захистила кандидат-
ську дисертацію «Клинико-экспериментальное обо-
снование и разработка метода определения остроты 
зрения вдаль с укороченной дистанции», а у 2003 р. 
– докторську дисертацію «Теоретичні та клінічні до-
слідження ефективності лазерних технологій лікуван-
ня патології очного дна»; професор (2005); член-кор. 
НАМН України (2012); президент Товариства офталь-
молоґів України; головний редактор «Офтальмоло-
гічного журналу»; експерт Державного експертного 
центру МОЗ України; член спеціалізованої секції з 
медицини при Комітеті з Державних премій Украї-
ни в галузі науки і техніки; член Королівської колегії 
офтальмологів Великої Британії, Американської асо-
ціації офтальмолоґів, Європейського товариства спе-
ціалістів з сітківки; заслужений лікар України (1998); 
автор понад 250 наукових публікацій, зокрема 5 моно-
ґрафій та 31 патента; основні напрямки наукової ді-
яльності – розробка та застосування лазерних методів 
лікування при судинних, дистрофічних захворюван-
нях сітківки, створення біоеквівалента рогівки для 
оптичної кератопластики; взаємодія високочастотно-
го електричного струму та тканин ока; впроваджені 
методика кератоксенотрансплантації для лікувальної 
кератопластики та метод високочастотного електро-
зварювання біолоґічних тканин в офтальмохірурґії; 
науковий консультант та керівник 3 докторських і 9 
кандидатських дисертацій.

ПАСтЕРНАЦьКИй Федір гнатович (1845–1902) – 
терапевт, кліматолоґ і бальнеолоґ; медичну освіту здобув 
у 1871 р. на Медичному факультеті Університету св. Во-
лодимира; у 1871 р. проходив військову службу в 129-му 
піхотному Бесарабському полку; був відряджений до гос-
пітальної терапевтичної клініки Київського військового 
госпіталю; у 1872–1878 рр. також викладав у Київській 
військово-фельдшерській школі; 3.10.1873 р. Медич-
ний факультет обрав Ф.І. Пастернацького понадштат-
ним ординатором терапевтичної госпітальної клініки 
по кафедрі проф. В.Т. Покровського; від 10.05.1877 р. до 
1.09.1878 р. – старший лікар, уповноважений Київсько-
го військового госпіталю при Червоному Хресті; 20.05 
1879 р. був звільнений з посади в Університеті і переве-
дений на службу в Брест-Литовський військовий госпі-
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таль; у 1879 р. запрошений проф. Ю. Т.Чудновським 
на кафедру діаґностики та загальної терапії Петербурзь-
кої Медико-хірургічної академії (МХА), де у 1882 р. був 
затверджений на посаді асистента; у 1888 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену механізму дії жа-
рознижуючих засобів на температуру тіла при гарячці; 
приват-доцент (1888); з 1891 р. – ординарний професор 
госпітальної терапевтичної клініки ВМА; автор понад 
150 наукових публікацій; наукові праці переважно при-
свячені захворюванням нирок, клімато- і бальнеотерапії; 
описав характерну ознаку ряду ниркових захворювань – 
біль при постукуванні поперекової ділянки – «симптом 
Пастернацького», запропонував оригінальний метод 
пальпації нирок (у колінно-долонній позі хворого), роз-
робив методи фізіотерапевтичного і курортного ліку-
вання захворювань нирок; під його керівництвом про-
ведено вивчення кавказьких мінеральних вод; першим 
почав вивчати кліматичні особливості Чорноморського 
узбережжя Кавказу; керівник понад 30 докторських ди-
сертацій; основні праці Ф.І. Пастернацького: «К вопро-
су о действии жаропонижающих таллина, антипирина и 
антифебрина на температуру внутреннюю и наружную и 
на потери тепла кожею лихорядящего организма» (1888); 
«Кисловодск и его лечебные средства» (1891); «Клима-
толоґические пункты на Черноморском побережье Кав-
каза» (1899); «Пиелит» (1907).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская медицина. – 1982. – Том 18. – С.392.
Елейникова В.С. Федор Игнатьевич Пастернацкий // 2. 
Здравоохранение Белоруссии. – 1971. – № 1. – С. 70.
Молчанов Н.С., Ф. И. Пастернацкий (научная, лечебно-3. 
профилактическая и общественная деятельность) // Кли-
ническая медицина. – 1954. – Том 32. – № 11. – С. 75.

ПАСьКО Володимир Васильович (нар. 10.10.1946 р.) – 
народився в с. Великі Бірки Тернопільського району Тер-
нопільської області; освіту здобув у Військово-медичній 
академії в Ленінграді (1971), в якій і залишився працюва-
ти до 1982 р. на посадах науково-педагогічного складу; від 
1982 до 1984 р. брав участь у бойових діях в Афганістані на 
посаді начальника медичної служби 108-ї мотострілець-
кої дивізії; від 1984 до 1992 р. – старший викладач, доцент 
Військово-медичної академії в м. Санкт-Петербург; з 
1992 р. в Збройних Силах України; від 1992 до 1993 р. – на-
чальник групи, а з 1993 до 1994 р. – начальник Військово-
медичного відділення при Українському державному ме-
дичному університеті імені О.О. Богомольця; від 1994 до 
1996 р. – начальник організаційно-планового управління 
– заступник начальника Головного військово-медичного 
управління Міністерства оборони України; від 1996 р. 
– начальник Української військово-медичної академії; 
головний редактор журналу «Військова медицина Украї-
ни»; доктор медичних наук, професор, генерал-лейтенант 
медичної служби; В.В. Пасько брав активну участь у роз-

будові Збройних сил України, здійснюючи безпосереднє 
керівництво створення системи медичного забезпечення 
Збройних сил України на воєнний час і в надзвичайних 
ситуаціях; у 1991–1992 р. розробив концепцію органі-
зації військово-медичної освіти і науки в Україні, яка 
ґрунтується на щільній інтеґрації із загальнодержавною 
цивільною системою медичної освіти, орієнтацією на 
світовій досвід і високими вимогами до рівня підготов-
ки військово-медичних кадрів; у 1993 р. за керівництвом 
В.В. Паська створено перший у вітчизняній системі вій-
ськової освіти і єдиний у нашій країні вищий спеціальний 
навчальний заклад – Військово-медичне відділення при 
Національному медичному університеті імені О.О. Бого-
мольця, першим керівником якого він і став; за безпосе-
редньої участі В.В. Паська підготовлена Постанова Кабі-
нету Міністрів України № 820 від 16 жовтня 1995 р. «Про 
створення Української військово-медичної академії»; під 
його керівництвом Українська військово-медична ака-
демія» здобула IV рівень державної акредитації і стала 
провідним освітньо-науково-інформаційним центром з 
військової медицини в Україні, який здійснює підготов-
ку фахівців за рівнем «магістр медицини (фармації)» у 
режимі резидентури; В.В. Пасько є ініціатором створен-
ня і провідним співавтором перших в Україні сучасних 
російсько-українських словників з військово-медичної 
термінолоґії, в т. ч. Тлумачного словника на 1476 термінів, 
а також «Російсько-українсько-англійського довідника 
з військової та екстремальної медицини» на 5 тис. слів і 
словосполучень; є також автором книг «Ночь забытых пе-
сен» (1999) та «Час прощення» (2001).

Література:
Імена України. Біографічний щорічник. – 2001. – С. 422–1. 
423.
Пасько Володимир Васильвич – начальник Україн-2. 
ської військово-медичної академії // Вісник УАГ. – 
2002. № 15. – С. 2.

ПЕДАчЕНКО георгій Опанасович (17.07.1923–
26.07.2001) – нейрохірурґ; медичну освіту здобув у Ві-
нницькому медичному інституті (1950); у 1950–1951 рр. 
навчався в клінічній ординатурі; з 1951 до 1952 р. – го-
ловний лікар, з 1953 до 1954 р. – молодший, з 1954 до 
1956 р. – старший науковий співробітник, а від 1956 р. 
– керівник відділу Київського інституту нейрохірурґії; 
у 1965 р. захистив докторську дисертацію «Хірурґічне 
лікування мозкових гемораґічних інсультів»; з 1968 до 
1987 р. – керівник відділу нейротравм (судинної па-
толоґії мозку) Київського інституту нейрохірурґії; від 
1956 р. – асистент (за сумісництвом), від 1957 р. – до-
цент, а від 1960 р. – завідувач кафедри нейрохірурґії 
Київського інституту удосконалення лікарів (нині – 
Київська медична академія післядипломної освіти); з 
1993 р. – професор цієї ж кафедри; голова Правління 
Київського міського і обласного наукового товариства 
нейрохірурґів (1983–1989); член Міжнародної асоціації 
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нейрохірурґів, почесний член Всесоюзного наукового 
товариства нейрохірурґів (1988); наукові праці при-
свячені вивченню судинної патолоґії, пухлин та травм 
головного мозку, розробці питань анґіоґрафії; осно-
вні праці Г.О. Педаченка: «Мозковий геморагічний ін-
сульт» (1970); «Крововиливи в мозочок» (1975); «Гострі 
порушення мозкового кровообігу» (1980); «Черепно-
мозкова травма при алкогольній інтоксикації» (1982); 
«Судинна нейрохірургія» (1990).

Література:
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України (бібліографічний 1. 
довідник). – К., 1993. – С. 61–62.

ПЕДАчЕНКО Євген георгійович (нар 21.10.1949 р.) 
– фахівець у галузі нейротравматолоґії; народився у Ві-
нниці; закінчив Київський медичний інститут (1972); з 
1972 р. працює в Українському НДІ нейрохірурґії (те-
пер Інститут нейрохірурґії імені акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України): ординатор (1972–1976), молодший 
науковий співробітник (1976–1981), старший науковий 
співробітник (1981–1987); у 1984 р. захистив докторську 
дисертацію «Забої головного мозку у хворих артеріаль-
ною гіпертензією»; з 1987 р. – керівник відділу нейро-
травми; науковий керівник відділення лазерної та ен-
доскопічної спіральної нейрохірурґії; професор (1991); 
академік НАМН України (2011); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; головний нейро-
хірурґ МОЗ України (з 1993 р.); голова Вченої медич-
ної ради МОЗ України (1994–2002)); член Всесвітньої, 
Європейської та Української асоціацій нейрохірурґів, 
нейротравматологічного комітету Всесвітньої федера-
ції нейрохірурґічних товариств; голова українського 
представництва Міжнародної асоціації мінімально ін-
вазивної спіральної хірурґії; почесний член Російської 
асоціації нейрохірурґів; член Королівського товариства 
хірурґів США; член Американської та Європейської 
асоціації мініінвазивної спіральної хірурґії; член редак-
ційних колегій та редакційних рад 15 наукових журналів 
України, Росії, США; заслужений діяч науки і техніки 
України (1999); лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки (2008); лауреат премії АМН Укра-
їни в галузі клінічної медицини (2000); лауреат премії 
ЦК комсомолу України в галузі науки (1982); автор по-
над 500 наукових публікацій, зокрема 34 моноґрафій та 
навчальних посібників, 21 винаходів та патентів; осно-
вні напрямки наукової діяльності – соматична нейро-
травматолоґія, створення та впровадження в охорону 
здоров’я медичних експертних комп’ютерних систем з 
нейрохірурґії; мініінвазивні втручання в спіральній не-
йрохірурґії, розробка напряму амбулаторної нейрохірур-
ґії; наукове обґрунтування розвитку нейрохірурґічної 
служби в Україні; впровадження клінічних протоколів 
лікування; історія розвитку нейрохірурґії в Україні; за 
участю Є.Г. Педаченка розроблена та апробована су-
часна концепція патоґенезу черепно-мозкової травми 

як зумовленої порушенням клітинної самореґуляції ме-
таболічних процесів мозкової тканини; науковий кон-
сультант та керівник 7 докторських і 4 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Черепно-мозковая 
травма и общесоматическая патолоґия» (1992); «Лик-
ворея» ( 1993); «Справочник по нейротравматологии» 
(1994); «Травматические внутричерепные гематомы 
редкой локализации» (1995); «Современные представле-
ния о патогенезе закрытой черепно-мозковой травмы» 
(1996); «Дифференцированное лечение при очаговых 
травматических внутричерепных повреждениях» (1997); 
«Клиническое руководство по черепно-мозковой трав-
ме» (1998); «Эндоскопические вмешательства при спи-
нальной патологии» (1999); «Абдоминальный синдром 
при черепно-мозковой травме» (1999); «Клиническое 
руководство по черепно-мозговой травме» (том 1 – 1998; 
том 2 – 2001; том 3 – 2002); «Эндоскопическая спиналь-
ная нейрохирургия» (2000); «Нейрохірургічна служба в ре-
гіонах України» (2005); «Пункционная вертебропластика» 
(2005); «Черепно-мозкова травма: сучасні принципи не-
відкладної допомоги» (2007); «Киевская нейрохирургия 
в довоенные годы» (2009); «Черепно-мозговая травма: 
современные принципы неотложной помощи» (2009).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ, Авіцена, 1998. 1. 
– С. 235 – 236.
Журнал АМН України. – !999. – Том 4. – № 5. – С. 796– 2. 
797.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. – Київ, 1993.– 3. 
С.62.

ПЕЛЕХІН Павло Петрович (1842–1917) – народив-
ся в родині Петра Пелехіна, походив зі старовинного 
козацького роду; один із його предків, Григорій Пелех, 
наприкінці ХVІІ ст. був кошовим отаманом Запорізької 
Січі; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну акаде-
мію; одним із перших запровадив у Росії антисептику, 
яку вивчав в Англії в Лістера; з 1878 р. керував хірур-
ґічною клінікою Петербурзької медико-хірурґічної 
академії, широко впроваджував антисептичні заходи, 
завдяки чому досягнув надзвичайно низької на ті часи 
(7%) летальності; у 1898 р. передав Науковому товари-
ству імені Т.Г. Шевченка у Львові 70 000 крб., залише-
них його батьком на організацію хірурґічної клініки 
майбутнього українського університету; за ці кошти 
(а згодом П. Пелехін додав ще 10 000 крб.) Товариство 
придбало будинок, де розмістило друкарню, палітурню, 
редакційні приміщення; у цьому будинку (вул. Винни-
ченка, 26) тривалий час працювали Іван Франко, Ми-
хайло Грушевський; у 1913 р. мав намір передати свої 
заощадження в сумі 200 000 крб. на відкриття у Львові 
Українського університету, але початок Першої світо-
вої війни перешкодив здійсненню цих намірів; основні 
праці П.П. Пелехіна: «Фонтанов канал, несправедливо 
называемый шлеммовым» (1865); «Как понимать пие-
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мию» (1868 – 1869); «Успех новых идей в хирургии при 
лечении ран, сложных переломов и гнойных накопле-
ний» (1868).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия. – 1982. – Том 18. – С. 450.
Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медици-2. 
ни. – Вид. 4. – К.: Вища школа. – 1991. – С. 301.
Павел Петрович Пелехин (1842 – 1917) // Вестник хирур-3. 
гии. – 1966. – Том 97. – № 8. – С. 2.
Пундій П. Пелехін Павло // Українські лікарі. – Львів–4. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С.178 – 179.
Українська Радянська 5. Енциклопедія. Перше видання. Гол. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 25.
Шапиро Л.И. П.П. Пелехин и антисептика в России // 6. 
Хирургия. – 1949. – № 3. – С. 3.

ПЕЛЕХІН Петро Павлович (1794–04.10.1871) – лі-
кар; народився в с. Макіївці на Черкащині; закінчив 
Києво-Могилянську академію (1811) та Петербурзьку 
медико-хірурґічну академію (1824); захистив докторську 
дисертацію, присвячену неврозам; з 1831 р. – професор 
Петербурзької медико-хірурґічної академії; з 1846 р. – ви-
кладач медицини в Київській духовній академії; заповів 
значну грошову суму (70 000 крб.) на відкриття у Львові 
Українського університету та побудову хірурґічної клініки.

Література:
Енциклопедія українознавства. – Париж–Нью-Йорк, 1. 
1966. – Том 5. – С. 1978.
Пундій П. Пелехін Петро // Українські лікарі. – Львів–2. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. –  С. 179.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 25.
Українська Радянська Енциклопедія. Друге видання. – К., 4. 
1982. – Том 8. – С. 229.

ПЕЛЕЩУК Анатолій Петрович (нар. 16.07.1913 р.) – 
терапевт; народився в Києві; медичну освіту (з відзна-
кою) здобув у Київському медичному інституті (1936); 
у 1944 р. захистив кандидатську дисертацію «Окисно-
відновні процеси у хворих на рак внутрішніх органів», 
а у 1962 р. – докторську дисертацію «Вплив сну на се-
креторну і моторну функції шлунка»; професор (1964); 
від 1962 до 1971 р. – завідувач кафедри внутрішніх хво-
роб стоматолоґічного факультету Київського медичного 
інституту та відділення терапевтичної нефролоґії Київ-
ського НДІ уролоґії і нефролоґії; від 1971 до 1987 р. – 
завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Київського 
медичного інституту; очолював Київське наукове това-
риство терапевтів; був членом Всесоюзного і Міжна-
родного товариств внутрішньої медицини; заслужений 
діяч науки УРСР (1971); лауреат Державної премії УРСР 
(1980); лауреат премії ім. М.Д. Стражеска (1992) та пре-
мії імені Ф.Г. Яновського (1997) НАН України; автор 

понад 350 наукових публікацій, зокрема 20 моноґрафій 
та підручників; основні напрямки наукової діяльності 
– нефролоґія, гастроентеролоґія, ґеріатрія, історія укра-
їнської медицини та київської терапевтичної школи; 
основні праці: «Основы геронтологии» (1969); «Основы 
нефрологии» (1972); «Практическая нефрология» 
(1973, 1983); «Семиотика и диагностика болезней по-
чек» (1976); «Клиническая гастроэнтерология» (1978); 
«Хроническая почечная недостаточность» (1978); «Са-
наторное лечение хронического гастрита и язвенной 
болезни» (1979); «Редкие и атипичные синдромы и за-
болевания в клинике внутренних болезней» (1983); 
«Функциональные заболевания пищеварительной систе-
мы» (1985); «Внутренние болезни: Учебник» (у співав-
торстві, 1987); «Состояние систем организма при забо-
леваниях почек» (1988); «Етика спілкування лікаря та 
хворого» (1993); «Фізичні методи дослідження в клініці 
внутрішніх хвороб» (1993); «Гастроентерологія» (1995); 
«Энциклопедия семейного врача» (1995); «Спогади ки-
ївського професора медицини» (2003); «Внутрішня ме-
дицина» (2008); «Внутренняя медицина» (2008).

Література:
Анатолий Петрович Пелещук: (К 75-летию со дня рожде-1. 
ния) // Врачебное дело. – 1988. – № 7. – С. 122.
Анатолій Петрович Пелещук: До 80-річчя з дня народжен-2. 
ня // Лікарська справа. – 1993. – № 9. – С. 125–127.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 84.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 121–122. 

ПЕРЕДЕРІй В’ячеслав григорович (нар. 17.02.1943 р.) 
– медичну освіту здобув у Кримському медичному ін-
ституті (1966), працював на посадах асистента, доцента, 
професора Кримського медичного інституту; захистив 
кандидатську дисертацію «Морфологічна характеристи-
ка формування і перебігу експериментального інфаркту 
міокарду під впливом специфічних протисерцевих ан-
титіл»; у 1984 р. захистив докторську дисертацію «Ефек-
тивність рибонуклеїнової кислоти при виразкових ура-
женнях гастродуоденальної зони»; від 1986 р. – завідувач 
кафедри факультетської терапії № 1 Київського медич-
ного інституту (нині – Національний медичний універ-
ситет ім. О.О. Богомольця); з 1987 до 1990 р. – проректор 
з навчальної роботи цього ж університету; у 1990–1994 
рр. – перший заступник, від 2003 р. – заступник міністра 
охорони здоров’я України; від 1995 р. – директор Україн-
ського НДІ харчування; голова Українського товариства 
терапевтів України (з 1986 р.); народний депутат Верхо-
вної ради України 5-го та 6-го скликання; перший за-
ступник голови Комітету з питань охорони здоров’я (з 
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2006 р.); засновник та головний редактор журналу «Здо-
ровье и питание»; член правління Всесвітньої асоціації 
ґастроентеролоґів (1998); член Європейського ґастро-
ентеролоґічного клубу (1998); лауреат премії ім. Ф.Г. 
Яновського НАН України (1997); автор та співавтор 
понад 250 наукових публікацій, зокрема 23 моноґрафій; 
основні напрямки наукової діяльності – дослідження 
актуальних проблем ґастроентеролоґії та ґастроімуно-
лоґії; основні праці В.Г. Передерія: «Источники и био-
логические эффекты ионизирующего излучения» (у спі-
вавторстві, 1988); «Взаимодействия пищи и лекарств» 
(1995); «Иммунный статус: методы и принципы меди-
каментозной коррекции» (у співавторстві, 1995); посіб-
ник «Гастроентерологія (1995); «Клинические лекции по 
внутренним болезням» (у співавторстві, 1998).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 84–85.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 122.

ПЕРЕМЕжКО Петро Іванович (23.06.1833–
8.01.1894) – гістолоґ; народився в с. Риботині (тепер 
Бахмацького району Чернігівської обл.) у дворянській 
сім’ї; закінчив медичний факультет Київського універ-
ситету (1859); працював лікарем у м.Лайшеві, а потім 
у Казані; П.І. Перемежко є учнем відомої Казанської 
школи гістолоґів та фізіолоґів, яку очолював професор 
Ф.В. Овсянников; у 1863 р. захистив докторську дис-
ертацію «Про розвиток поперечносмугастих м’язових 
волокон із м’язових ядер (у жаби)»; з 1868 р. – доцент, 
а з 1870 р. – професор створеної ним кафедри гісто-
лоґії, ембріолоґії і порівняльної анатомії Київського 
університету; П.І. Перемежко був одним із перших 
шести професорів, що створювали самостійні кафедри 
гістолоґії в Російській імперії; у 1872–1875 рр. – декан 
медичного факультету Київського університету, де ор-
ганізував кафедру гістолоґії, ембріолоґії і порівняльної 
анатомії; у 1882–1883 рр. очолював Товариство київ-
ських лікарів; наукові праці присвячені проблемам 
гістолоґічної будови щитоподібної залози та гіпофізу, 
розвитку і будови селезінки, утворення зародкових 
листків у курячому яйці; незалежно від попередників 
описав складний поділ тваринних клітин (1878), пізні-
ше названий мітозом, або непрямим поділом (Флем-
мінг) та каріокінезом (Шлейхер), а також нервові 
утворення, які були названі І.М. Сеченовим пропрі-
орецепторами; праці П.І. Перемежка «Про поділ тва-
ринних клітин» (1878), «Про поділ червоних кров’яних 
тілець у амфібій» (1879), «Поділ клітинних ядер» (1881) 
стали епохальними в цито- та каріолоґії.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1982. – Том 19. – С. 7 – 8.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 161.
Квитницкий-Рыжов Ю.Н., П.И. Перемежко (К 75-летию 3. 
описания непрямого деления животных клеток) // Успехи 
современной биологии. – 1955. – Том 40. – вып. 3.
Квитницкий-Рыжов Ю.Н., П.И. Перемежко. – К.: 1979.4. 
Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Петр Иванович Перемежко 5. 
(1833–1894). – М.: Наука, 1985. – 104 с. 
Кузьмин М.К. Первый киевский профессор гистологии 6. 
П.И. Перемежко (1833 – 1893). – Архив патологии. – 1957. 
– Том 19. – вып. 3. – С. 66.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 85.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів Кафедр та професорів Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). 
За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 123.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 9. 
– К.: Гос. мед. мзд. УССР, 1947. – С. 27.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 10. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 56 – 57.

ПЕРЕХРЕСтЕНКО Петро Михайлович (нар. 
09.05.1936 р.) – народився в с. Озера Бородянського 
району Київської області; медичну освіту здобув на лі-
кувальному факультеті Київського медичного інституту 
(1961); від 1961 до 1964 р. – лікар-хірурґ, головний лі-
кар Білогородської дільничої лікарні; у 1964–1971 рр. – 
лікар-хірурґ, науковий працівник Київського НДІ тубер-
кульозу та грудної хірурґії; від 1971 до 1988 р. – заступник 
начальника, начальник Головного управління науково-
дослідних робіт МОЗ України; від 1988 до 2011 р. – ди-
ректор та з 1998 р. – завідувач відділу організації транс-
фузіолоґічної та гематолоґічної допомоги населенню 
Київського НДІ гематолоґії та переливання крові (нині 
– Інститут гематолоґії та трансфузіолоґії НАМН Украї-
ни); у 1991 р. захистив докторську дисертацію; з 1994 р. 
– також професор кафедри гематології та трансфузіології 
Київського інституту удосконалення лікарів (нині – На-
ціональна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П. Л. Шупика); професор (1997); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; голова Науково-медичного товариства гематоло-
ґів і трансфузіолоґів України (з 1995); головний трасфу-
зіолог МОЗ України (з 1989 р.); голова спеціалізованої 
вченої ради з присудження наукового ступеня доктора та 
кандидата медичних і біолоґічних наук із спеціальності 
«Гематологія та трансфузіологія»; головний редактор між-
відомчого збірника «Гематологія і переливання крові» (з 
1988 р.); член правління Національного комітету Чер-
воного Хреста України; співголова комісії з препаратів 
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крові та кровозамінників Державного фармаколоґічного 
центру МОЗ України (з 1993 р.); лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (1982); основні на-
прямки наукової діяльності – застосування полімерних 
матеріалів у хірурґії, клінічній та виробничій трансфузіо-
лоґії, застосування стовбурових клітин при лікуванні ге-
матолоґічних хворих; розробив нові методи безшовного 
закриття раневих поверхонь паренхіматозних орґанів, а 
також комбінований препарат з кровоспинними власти-
востями та антибактеріальною дією.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 323.1. 

ПЕРЦЕВА тетяна Олексіївна (нар. 26.03.1952 р.) – за-
відувач кафедри факультетської терапії та ендокринолоґії 
Дніпропетровського національного медичного універси-
тету (з 1992 р.); у 1984 р. захистила кандидатську дисерта-
цію «Гемосорбция в комплексном лечении больных тяже-
лой формой инфекционно-аллергической бронхиальной 
астмы и астматическим статусом», а у 1992 р. – доктор-
ську дисертацію «Клинико-диагностические и терапев-
тические аспекты поражения эритроцитарных мембран 
у больных хроническим бронхитом по мере нарастания 
дыхательной недостаточности»; професор (1993); член-
кор. НАМН України (2003); член Наукової ради НАМН 
України з теоретичної та профілактичної медицини; голо-
ва Дніпропетровського обласного товариства терапевтів; 
член Українського товариства фтизіатрів та пульмоно-
лоґів, Українського товариства алерґолоґів, Українсько-
го товариства хіміотерапевтів; секретар клінічної групи 
Європейського респіраторного товариства (2003 – 2004); 
член редакційних колегій 5 фахових журналів; Заслуже-
ний працівник народної освіти України (1992); автор 
понад 540 наукових публікацій, зокрема 3 підручників, 
3 моноґрафій, 19 навчальних та навчально-методичних 
посібників, 4 винаходів; основні напрямки наукових до-
сліджень – вивчення особливостей перебігу, діаґностики, 
лікування та профілактики захворювань орґанів дихан-
ня; розробка схем лікування хворих з урахуванням впли-
ву лікарських препаратів на серцево-судинну систему та 
шлунково-кишковий тракт; розробка методів реабілітації 
хворих з урахуванням їх впливу на якість життя; питання 
ендокринолоґії, кардіолоґії та психофізіолоґічні і пси-
хотерапевтичні аспекти при захворюваннях внутрішніх 
орґанів; науковий консультант та керівник 3 докторських 
і 27 кандидатських дисертацій; основні наукові праці: 
«Болезни органов дыхания» (2001); «Диференційований 
підхід до діагностики і лікування артеріальної гіпертензії 
при цукровому діабеті» (2002); «Сепсис и нозокомиальная 
инфекция» (2002); «Невідкладні стани в клініці внутріш-
ніх хвороб» (2002); «Основи інгаляційної терапії при хро-
нічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі» 
(2004); «Сепсис и полиорганная недостаточность» (2005); 
«Курс лекций по клинической пульмонологии» (2005); 
«Внегоспитальная пневмония: этиологические и кли-

нические особенности, диагностика и лечение» (2007); 
«Медико-соціальна експертиза при дифузних хворобах 
сполучної тканини органів дихання та травлення» (2007); 
«Клініко-ЕКГ синдроми» (2008); «Основы изучения вен-
тиляционной функции легких: клинико-диагностическое 
значение» (2008).

ПЕтРОВСьКИй георгій Олексійович (07.12.1901–
15.08.1957) – фармаколоґ і терапевт; народився в с. Ве-
ликих Сорочинцях (тепер Миргородського району Пол-
тавської обл.); медичну освіту здобув у Харківському 
медичному інституті (1926), в якому і залишився працю-
вати; з 1932 до 1941 р. – професор Дніпропетровського 
медичного інституту; під час війни – головний терапевт 
Кавказького фронту та Забайкальського військового 
округу; з 1946 р. – професор Львівського медичного ін-
ституту; заслужений діяч науки УРСР; наукові праці при-
свячені питанням клінічної фармаколоґії, вивченню фізі-
олоґії та патолоґії печінки; Г. Петровський запропонував 
нову класифікацію жовчогінних засобів з урахуванням 
їх впливу переважно на утворення або виведення жовчі; 
важливим науковим досягненням очолюваного Г. Пет-
ровським колективу було отримання експериментальних 
доказів участі діафраґмального нерва в іннервації орґанів 
черевної порожнини і вивчення впливу цього нерва на 
виділення жовчі і скоротливу функцію матки; основні 
наукові праці: «Внешняя секреция печени»; «Основы 
клинической фармакологии»; «Лекарственная терапия».

Література:
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-1. 
ник, 1994. – С. 74 – 75.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 121.

ПИЛИПЕНКО Микола Іванович (нар. 9.05.1937 р.) 
– народився в м. Харкові; медичну освіту здобув у Хар-
ківському медичному інституті; з 1962 р. працює в Хар-
ківському медичному інституті (тепер – Харківський 
національний медичний університет), де послідовно 
пройшов шлях аспіранта, асистента, доцента і завідувача 
кафедри променевої діаґностики, променевої терапії та 
медичної радіолоґії (з 1982 р.); від 1987 р. очолює Інститут 
медичної радіолоґії імені С.П. Григор’єва НАМН Укра-
їни; у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Стан 
органів реґуляції при променево-опіковому ушкоджен-
ні», а у 1987 р. – докторську дисертацію «Транспорт раді-
офармпрепаратів при захворюваннях нирок»; професор 
(1987); член-кор. НАМН України (2007); член Наукової 
ради НАМН України з теоретичної та профілактичної 
медицини; голова (нині – почесний) Українського то-
вариства терапевтичних радіолоґів та онколоґів; голо-
ва Проблемної комісії «Медична радіолоґія» МОЗ та 
АМН України; член Національної комісії з радіаційно-
го захисту населення при Верховній Раді України; член 
Євро пейського товариства терапевтичних радіолоґів та 
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онколоґів, Європейського товариства ядерної медици-
ни; член радіолоґів Північної Америки; член вченої ме-
дичної ради МОЗ України; член правління Української 
асоціації авторів відкриттів; засновник та головний ре-
дактор «Українського радіологічного журналу»; член ре-
дакційних колегій 5 фахових журналів; президент Хар-
ківського регіонального благодійного протиракового 
фонду; заслужений діяч науки і техніки України (2007); 
лауреат премії АМН України (2000); автор біля 350 нау-
кових публікацій, зокрема 6 моноґрафій, 20 навчальних 
посібників та методичних рекомендацій, 2 відкриттів, 21 
патенту на винаходи; основні напрямки наукової діяль-
ності – питання ядерної медицини, радіаційної онколо-
ґії та радіаційного захисту; розробка та впровадження в 
практику охорони здоров’я методів променевої терапії 
онколоґічних хвороб; вивчення механізмів уражуючої 
дії радіації; оптимізація променевого навантаження на-
селення від радіаційних медичних процедур та метро-
лоґічне забезпечення медичного застосування джерел 
іонізуючого випромінювання; науковий консультант та 
керівник 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Радіологічна термінологія (українська, 
англійська, російська)» (1999); «Магніторезонансні зо-
браження: фізичні принципи, поняття, термінологія» 
(2003); «Явление аномального изменения интенсивнос-
ти потока квантов проникающего излучения моно- и 
многоэлементными средами» (1997); «Явление возбуж-
дения интенсивного вторичного рентгеновского из-
лучения в слое рентгенолюминофора» (2000); відомі 2 
наукові праці, що визнані як наукові відкриття: «Явище 
аномальної зміни інтенсивності потоку квантів проник-
ного проміння моно- та багатоелементними середови-
щами» та «Явище збудження інтенсивного вторинного 
ікс-проміння в шарі рентґенолюмінофору».

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 163.

ПИЛИПчУК Микола Степанович (22.05.1926–
21.07.1996) – медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1952); у 1963 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Клінічна оцінка хірургічних мето-
дів лікування хворих на туберкульоз легень»; професор 
(1964); від 1960 до 1996 р. – завідувач кафедри фтизіатрії 
з курсом пульмонолоґії Київського медичного інститу-
ту (нині – Національний медичний університет ім. О.О. 
Богомольця); від 1965 до 1970 р. – проректор з лікуваль-
ної роботи; був членом Міжнародного союзу боротьби 
з туберкульозом і членом правління Всесоюзного това-
риства фтизіатрів; наукові праці присвячені розробці 
способів діаґностики захворювань легень, підвищенню 
ефективності антибактеріальної терапії та модифікації 
хірурґічних методів лікування хворих на туберкульоз ле-
гень; основні праці: «Туберкулез: Учебник» (1987); «Ат-
лас резекций легких и пневмонектомий» (1972); «Ме-

дицинская реабилитация после операций на легких» 
(1978); «Болезни органов дыхания» (у співавторстві, 
1986); підручник «Туберкулез» (1987); «Аэрозольтерапия 
при заболеваниях органов дыхания» (у співавторстві, 
1988); «Критическое состояние в пульмонолоґии» (у 
співавторстві, 1989); підручник «Фтизіатрія» (1998).

Література:
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 85–86.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 124.
Н.С. Пилипчук: (К 60-летию со дня рождения) // 3. 
Проблемы туберкулеза. – 1986. - № 11. – С. 71–72.

ПИРІг Любомир Антонович (нар. 01.03.1931 р.) – не-
фролоґ; народився в м. Рогатині Івано-Франківської 
обл.; медичну освіту здобув у Львівському медичному 
інституті (1954), після закінчення якого працював лі-
карем; 1958–1962 рр. – аспірант та науковий працівник 
Українського НДІ клінічної медицини імені М.Д. Стра-
жеска; 1962–1972 рр. – асистент, доцент кафедри тера-
пії Київського медичного інституту; у 1962 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Некоторые показатели функ-
ционального состояния желудка при гормонотерапии 
ревматизма и инфекционного неспецифического поли-
артрита», а у 1978 р. – докторську дисертацію «Эволюция 
острого и хронического гломерулонефрита»; з 1973 р. 
– завідувач відділення терапевтичної нефролоґії Інсти-
туту уролоґії та нефролоґії АМН України; від 1995 р. 
– завідувач кафедри нефролоґії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; у 
1976–1990 рр. виконував обов’язки заступника дирек-
тора з наукової роботи Інституту уролоґії та нефролоґії; 
професор (1988); член-кор. НАН України (1991); акаде-
мік НАМН України (1993); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; голова Української Асо-
ціації нефролоґів (з 1981 р.); у 1979–1993 рр. – головний 
нефролоґ МОЗ України; почесний президент Україн-
ської асоціації нефролоґів; ініціатор створення, перший 
президент(1990–2007) та почесний президент Всеукраїн-
ського лікарського товариства; віце-президент Світової 
федерації українських товариств – з 1992 р., а з 2000 р. – 
президент цього товариства; голова медико-еколоґічної 
секції та член президії Ради Товариства «Україна – світ»; 
член Міжнародної асоціації нефролоґів; заступник го-
лови Українського міжнародного комітету з питань на-
уки і культури НАН України; член редакційних колегій 
та редакційних рад 6-и наукових періодичних видань; 
член редакційної колегії «Енциклопедії сучасної Украї-
ни» (розділ медицини); член вченої медичної ради МОЗ 
України; член Ради з клінічної медицини НАМН Укра-
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їни; голова Комітету з наукової термінолоґії НАМН 
України; член Національної ради охорони здоров’я при 
Президенті України; член вченої ради Інституту енци-
клопедичних досліджень НАН України; народний депу-
тат Верховної Ради України 1-го скликання (1990–1994), 
голова підкомісії збереження ґенофонду нації та надзви-
чайних ситуацій Комісії з питань охорони здоров’я, ма-
теринства та дитинства; заслужений діяч науки і техніки 
України (1992); автор понад 550 наукових публікацій, 
зокрема 30 моноґрафій, посібників, довідників, 8 автор-
ських свідоцтв; автор численних медично-популярних 
статей і брошур, медико-публіцистичних статей; осно-
вні напрямки наукової діяльності – клінічна нефролоґія 
(патоґенез, класифікація, лікування ґломерулонефриту, 
концепція його еволюції); історія української медицини, 
біоетика, організація нефролоґічної допомоги; у проце-
сі наукових досліджень опрацював концепцію еволюції 
ґломерулонефриту, створив його клінічну класифікацію, 
обґрунтував нові підходи до його лікування, заклав на-
укові основи нефрокурортолоґії в Україні; як народний 
депутат України в 1990–1994 рр. очолював підкомісію 
Верховної Ради України зі збереження генофонду на-
ції, організував демоґрафічні дослідження та підготовку 
державної програми «Захист генофонду населення Укра-
їни»; науковий консультант та керівник 3 докторських і 
20 кандидатських дисертацій; основні наукові праці: «Ку-
рорт Моршин» (1965); «Санаторно-курортне лікування 
гломерулонефриту на Південному березі Криму» (1977); 
«Гломерулонефрит» (1982); «Стан систем організму при 
хворобах нирок» (1988); «Нефрологія» (1995; «Артеріаль-
на гіпертензія як клінічно-класифікаційна ознака гломе-
рулонефриту» (2002); «Клінічна нейрологія» (2004).

Література:
Академіку АМН України Л.А. Пирогу – 70 років // Журнал 1. 
АМН України. – 2001. – Том 7. – № 1. – С. 200 – 201.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 153 – 154.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 328.3. 
Любомир Антонович Пиріг // Лікарська справа. – 2001. – 4. 
№ 1. – С. 146 – 147.

ПИРОгОВ Микола Іванович (25.11.1810–05.12.1881) 
– хірурґ, анатом і педагог; народився в Москві в сім’ї 
чиновника; медичну освіту здобув у 1828 р. на медич-
ному факультеті Московського університету; з 1828 до 
1833 р. удосконалювався в Професорському інститу-
ті (м. Дерпт); у 1832 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему: «Является ли перевязка брюшной аорты 
при аневризме паховой области легко выполнимым и 
безопасным вмешательством»; у 1836 р. М.І. Пирогова 
обрано професором Дерптського університету; у 1841–
1856 рр. завідував кафедрою хірурґії у Петербурзькій 
медико-хірурґічній академії; в 1847 р. – військовий хі-
рурґ діючої армії на Кавказі; у 1854–1855 рр. як хірурґ 
і організатор військово-медичної служби брав участь в 

обороні Севастополя; у 1856 р. призначений на посаду 
попечителя Одеської учбової округи; 1858–1861 рр. – 
попечитель Київської учбової округи; у 1862–1866 рр. – 
керівник молодих учених, відряджених для підготовки 
до професури (Гейдельберг); з 1866 р. переважно жив у 
своєму маєтку «Вишня» поблизу Вінниці; М.І. Пирогов 
є засновником військово-польової хірурґії, організа-
ції та тактики медичного забезпечення військ; одним 
із основоположників хірурґічної анатомії і анатомо-
експериментального напряму в хірурґії; залишив дослі-
дження в галузі патолоґічної анатомії; у своєму листі до 
І.В. Бертенсона від 27 грудня 1880 р. писав: «Я організу-
вав у своїй госпітальній клініці особливе відділення для 
одних тільки хворих справжньою азійською холерою і 
упродовж 6 тижнів у моєму відділенні та інших госпі-
талях виконав 800 розтинів холерних; результати цих 
спостережень викладені в моїй книзі «Патологическая 
анатомия азиатской холеры с атласом in folio на русском 
и французском языках»; також широко опрацьовував 
питання знеболювання і наркозу, значно збагатив ме-
тодику хірурґічних втручань; ще до робіт Дж.Лістера та 
Л.Пастера М.І.Пирогов висловив здогадку про причи-
ни виникнення госпітальної інфекції («госпітальних мі-
азм») і розробив методи її попередження; у своїй роботі 
«Військово-лікарська справа і особиста допомога на те-
атрі війни в Болгарії і в тилу діючої армії в 1877–1878 рр.» 
передбачив велике майбутнє за активним профілактич-
ним напрямком в хірурґії у зв’язку з впровадженням у 
практику асептики та антисептики; про високий євро-
пейський авторитет М.І.Пирогова як лікаря, що володів 
широким спектром пізнання, багатим досвідом та зна-
ннями свідчить запрошення його для консультації наці-
онального героя Італії Джузеппе Гарібальді; відомо, що 
Гарібальді в битві при горі Аспромонте в серпні 1862 р. 
отримав вогнепальне поранення правої гомілки; про-
тягом двох місяців його обстежували та лікували про-
відні лікарі Італії, Франції та Англії, але безрезультатно; 
і лише після виконання рекомендацій М.І.Пирогова 
стан хворого значно поліпшився і з часом наступило 
одужання; Дж. Гарібальді писав М.І.Пирогову: «Мій до-
рогий докторе Пирогов, моя рана майже вилікувана. Я 
відчув потребу віддячити Вам за сердечну турботу, яку 
Ви проявили про мене, та вміле лікування. Вважайте 
мене, мій дорогий докторе, вашим відданим! Ваш Дж. 
Гарібальді»; М.І. Пирогов просвітитель і діяч народ-
ної освіти 2-ї половини ХІХ ст. в Україні; обстоював 
ідею єдиної загальноосвітньої школи і розроблену ним 
систему шкіл-ступенів; сприяв організації перших не-
дільних шкіл у Києві, обґрунтував заснування універ-
ситету в Одесі, зокрема медичного факультету; за 20 
років професорської діяльності М.І. Пироговим було 
написано більше 10 монографій; за такі класичні пра-
ці, як «Хирургическая анатомия артериальных стволов 
и фасций», «Полный курс прикладной анатомии чело-
веческого тела, с рисунками (анатомия описательно-
физиологическая и хирургическая)», «Иллюстрирован-
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ная топографическая анатомия распилов, проведенных 
в трех направлениях через замороженное человеческое 
тело» Російська академія наук присудила Демидівські 
премії; безпосередніми учнями М.І. Пирогова були ана-
том О.П. Валь тер, офтальмолоґ і хірурґ В.О. Караваєв та 
хірурґ М.В. Склі фосовський.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1982. – Том 19. – С. 248 – 
252.
Георгиевский А.С. Николай Иванович Пирогов и «Военно-2. 
врачебное дело». – Л., 1979.
Геселевич А.М. Летопись жизни Н.И. Пирогова (1810 – 3. 
1881). – М., 1976.
Геселевич А.М. Педагогическая деятельность Н.И. Пиро-4. 
гова (к 70-летней годовщине со дня смерти). – Советская 
медицина. – 1951. – № 12. – С. 29-33.
Геселевич А.М. и Смирнов Е.И. Никоалй Иванович Пи-5. 
рогов. – М., 1960.
Даль М.К. Пирогов, его патологоанатомические наблюде-6. 
ния и исследования. – К.: 1947.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 7. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Кравченко О.Г. Педагогічна діяльність М.І. Пирогова на 8. 
Україні // Радянська школа. – 1956. – № 11.
Максименков А.Н. Николай Иванович Пирогов. – Л., 9. 
1961. 
Мирский М.Б. Хирургия от древности до современности. 10. 
– М.: Наука, 2000. – 778 с.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. Становлен-11. 
ня медичної науки на Поділлі. – Хмельницький – Вінни-
ця: Поділля, 1999. – 120 с.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – 12. 
Том 3. – С. 381.
Смирнов Е.И. Современное значение основных положе-13. 
ний Н.И. Пирогова в военно-полевой хирургии // Вест-
ник хирургии. – 1959. – Том 83. – № 8. – С. 3.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 14. 
– К. Гос. мед. изд. УССР, 1947. – 154 с.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-15. 
ров’я, 1966. – 240 с.
Українська Радянська16.  Енциклопедія. Перше видання. Гол. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 11. – С. 141 – 142.
Федоров А.Н. Значение трудов Н.И. Пирогова в развитии 17. 
патологической анатомии // Архив патологии. – 1951. – 
№6. – С. 84.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 18. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 656.

ПИСЕМСьКИй григорій Федорович (25.01.1862–
25.07.1937) – акушер-ґінеколоґ; народився в м. Пиря-
тині (тепер Полтавської обл.); медичну освіту здобув на 
медичному факультеті Київського університету (1888); з 
1889 до 1903 р. працював лікарем у Києві; у 1904 р. захис-
тив докторську дисертацію «До питання про іннервацію 

матки» ; у 1905–1913 рр. – приват-доцент Київського, а 
1913–1915 рр. – професор Московського університетів; 
у 1915–1920 рр. працював у Петрограді та Києві; у 1920–
1930 рр. – професор Київського медичного інституту, а 
з 1930 р. – Київського інституту удосконалення лікарів 
(водночас – науковий керівник Київського інституту 
охорони материнства та дитинства); заслужений діяч 
науки УРСР (1935); очолював Українське та Київське 
наукові товариства акушерів-ґінеколоґів; був головою 
І Всеукраїнського з’їзду акушерів і гінеколоґів (1927); 
наукові праці присвячені питанням оперативної ґіне-
колоґії, онколоґії, післяпологових ускладнень, вивчен-
ню іннервації матки, організації родопомочі в Україні 
тощо; вперше в акушерсько-ґінеколоґічній практиці в 
клініці, що очолював Г.Ф. Писемський, було застосо-
вано переливання донорської крові; одним із перших в 
країні він здійснив ідею масового знеболювання пологів 
фармаколоґічними засобами; за його ініціативою в Ки-
єві в 1934 р. був відкритий перший пологовий будинок; 
організував у Києві першу консультацію для вагітних; 
основні праці: «К вопросу об иннервации матки» (1904, 
дисс); «Очерк развития хирургической гинекологии и 
ее главнейшие задачи» (1908); «Заболевания маточных 
труб», в кн.: Кривский Л.А. «Руководство по женским 
болезням» (1927).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1962. – Том 24. – С. 475 – 476.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1982. – Том 19. – С. 261.
Макаренко И.М. 100-летие со дня рождения Григория 3. 
Федоровича Писемского // Советское здравоохранение. – 
1963. – № 6. – С. 96.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 86.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-5. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 124–125.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-6. 
шерства / За ред. чл.-кор. АН УРСР проф. О.Ю. Лурьє. – 
К.: Держмедвидав УРСР, 1950. – 130 с.
Писемский Григорий Федорович // Журнал акушерства и 7. 
женских болезней. – 1916. – том 31. – № 3-4. – С. 389.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 8. 
К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 144 – 145.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-9. 
ров’я, 1966. – С.165 – 166.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 10. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 144.
11.  Янкелевич Е.Я., Изаксон Б.О. Григорий Федорович 11. 
Писемский // Акушерство и гинекология. – 1938. – № 10. 
– С. 3.
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ПИСКУНОВСьКИй Петро (роки життя не вста-
новлені) – працював гезелем (помічником аптекаря) 
Петербурзької аптеки, з 1780 р. – Харківської аптеки 
(«Губернська кам’яна аптека з лабораторією»), яка була 
відкрита в 1778 р.; у 80-х рр. ХVІІІ ст. П. Пискуновський 
перетворив аптеку у велику хіміко-фармацевтичну 
лабораторію для виробництва медикаментів; аптека 
отримала землю і створила в 1799 р. аптекарський сад; 
у ХVІІІ ст. П.Пискуновський був єдиним аптекарем-
українцем, оскільки в тогочасній Росії, а звідси і в 
Україні, аптекарями були тільки німці.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 97.
Отамановський В.Д. Розвиток аптечної справи на Украї-2. 
ні з середини XVII до початку XIX ст. Повідомлення III // 
Фармацевтичний журнал. – 1963. – № 6. – С. 56 – 66. 

ПИСчЕКОВ Данило Якович (січень 1755–січень 
1825) – лікар; народився біля Нового Оскола на Сло-
божанщині в родині священика; освіту здобув у Хар-
ківському колегіумі та в Московській і Петербурзькій 
госпітальних школах; вивчав медицину за кордоном; з 
1798 р. працював у Казані, з 1800 р. – у Таганрозі; роз-
робляв питання профілактики і лікування цинги в се-
лян, дезінфекції при інфекційних хворобах, запропо-
нував спосіб лікування корости (1784).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 97 – 98.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 145.

ПІДВИСОЦьКИй Володимир Валер’янович 
(24.05.1857–22.01.1913) – патолоґ; народився в с. Мак-
симівці (тепер Ічнянського району Чернігівської обл.) 
у дворянській сім’ї; медичну освіту здобув у 1884 р. на 
медичному факультеті Київського університету; будучи 
студентом, під керівництвом проф. Перемежка написав 
працю «Новые данные о тончайшем строении поджелу-
дочной железы», за яку в 1883 р. був нагороджений зо-
лотою медаллю; захистив докторську дисертацію на тему 
«Возрождение печеночной ткани у млекопитающих»; 
під час двох закордонних відряджень В.В. Підвисоцький 
вивчає фізіолоґію, експериментальну патолоґію та удо-
сконалюється з бактеріолоґії у Пастера; у 1887–1900 рр. 
– завідувач кафедри загальної патолоґії Київського уні-
верситету; перший декан медичного факультету Ново-
російського університету (1900–1905); завдяки ентузіаз-
мові професора Підвисоцького, його невтомній енергії 
і видатним організаторським здібностям вдалося подо-
лати численні труднощі та перешкоди, що зустрічалися 

в ході будівництва медичного факультету і довести до 
кінця величезну і складну справу – збудувати лабора-
торії і клініки; у 1905–1913 рр. – директор Інституту 
експериментальної медицини в Петербурзі та зав. відді-
лом загальної патолоґії цього ж інституту; наукові праці 
присвячені проблемам загальної патолоґії, інфекції та 
імунітету, етіолоґії злоякісних пухлин, питанням ен-
докринолоґії, мікробіолоґії, вивченню мікроскопічної 
будови підшлункової залози; особливе значення мають 
проведені під керівництвом В. В. Підвисоцького дослі-
дження І.Г. Савченка і Д.К. Заболотного, які дозволи-
ли встановити (задовго до О.М. Безредки) можливість 
пероральної вакцинації; В.В. Підвисоцький – автор 
посібника із загальної та експериментальної патолоґії 
«Основы общей патологии»; ця книга мала винятковий 
успіх і була перекладена на 17 іноземних мов, у тому чис-
лі на грецьку та японську; багато уваги приділяв бороть-
бі з епідемією холери в Києві (1892); з наукової школи 
В.В. Підвисоцького вийшли відомі вчені – Д.К. Забо-
лотний, І.Г. Савченко, Л.О. Тарасевич та ін.; у 1896 р. 
В.В. Підвисоцький започаткував випуск журналу «Рус-
ский архив патологии», який став одним з найкращих 
медичних журналів того часу; праці В.В. Підвисоцького 
викликали цікавість не тільки в Російській імперії, а й 
за її межами; у 1887 р. Паризьке анатомічне товариство 
обрало його своїм членом-кореспондентом, у 1888 р. за 
працю про регенерацію печінки отримує премію Росій-
ської Академії наук, у 1897 р. отримує премію Військово-
медичної академії за свої «Основы общей патологии», а в 
1900 р. Військово-медична академія обирає його членом-
кореспондентом; у 1900 р. В.В. Підвисоцький був обра-
ний почесним головою медичного з’їзду в Парижі.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1962. – Том 25. – С. 409 – 410.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1982. – Том 20. – С. 47.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 161–162.
Запорожан В.М., Гоженко А.І., Герасимова Л.В. Київський 4. 
період наукової діяльності В.В. Підвисоцького // Фізіоло-
гічний журнал. – 2001. – Т. 47 № 1. – С. 133–138.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 87–88.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 126.
Сиротинин Н.Н. В.В. Подвысоцкий: (Биографический 7. 
очерк) // Архив патологии. – 1949. – № 2. – С. 82.
Сиротинин Н.Н. Выдающийся русский патолог В.В. Под-8. 
высоцкий // Врачебное дело. – 1953. – № 6. – С. 561.
Сиротинин Н.Н. К 100-летию со дня рождения В.В. Под-9. 
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высоцкого (1857 – 1957) // Патолоґическая физиология и 
экспериментальная терапия. – 1957. – Том 1. – № 6. – С. 56.
 Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 10. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 29 – 30.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 11. 
1966. – С. 158.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 12. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 181 – 182. 
Энциклопедический словарь. – М. : Большая советская 13. 
энциклопедия, 1954. – Том 2. – С. 677.

ПІДгАЄЦьКИй Володимир Якович (1889–03.11.1937) 
– медичну освіту здобув у Петербурзькій військово-
медичній академії (1913); працював у Київському універ-
ситеті та Київському медичному інституті; організував ка-
федру гіґієни праці, завідувачем якої був у 1923–1929 рр.; 
працював над проблемами гіґієни праці в сільському гос-
подарстві; у жовтні 1929 р. заарештований і засуджений за 
сфабрикованою справою «Спілки визволення України»; 
розстріляний 03.10.1937 р.; основні праці В.Я. Підгаєць-
кого: «Научная организация труда в сельском хозяйстве» 
(1924); «Харчування сільськогосподарських робітників 
України» (1924); «Гігієна праці» (1929).

Література:
Балабольченко А. «СВУ»: суд над переконаннями // Ві-1. 
тчизна. – 1989. – № 11. – С. 157 – 179.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 88.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 127.
Пундій П. Підгаєцький Володимир // Українські лікарі. – 4. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 180.

ПІДДУбИК-СУЩЕВСьКИй Петро Карпович 
(4.09.1756–1811) – лікар; народився в Чернігівській губер-
нії в родині міщанина; закінчив Чернігівський колегіум 
та школу при Петербурзькому адміралтейському госпіталі 
(1781); перебував на військовій службі; з 1797 р. – міський 
лікар у Борзні Чернігівського намісництва та оператор Чер-
нігівської лікарської управи; праці присвячені вивченню 
правця, питанням лікування переломів кісток, розробці 
протиепідемічних заходів; П.К. Піддубика-Сущевського 
вважають першим вітчизняним травматолоґом і ортопедом; 
його праця «Про нову і правильну геогностичну ознаку утво-
рення рубця після перелому кісток, з додатком різних спо-
стережень з цього предмету, зроблених протохірурґом П.П.» 
(1805) – перша в Україні наукова праця з травматолоґії.

Література:
Верхратский С.А. Первые городские и уездные врачи и 1. 
первые больницы на Украине // Очерки истории меди-

цинской науки и здравоохранения на Украине. – К., 1954. 
– С. 130 – 150.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 2. 
– Чернігів, 1999. – С. 153.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 99 – 100. 
Українська Радянська 4. Енциклопедія. Перше видання. Гол. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 186.

ПІНчУК Вадим григорович (28.12.1930–28.03.1996) – 
фахівець у галузі експериментальної онколоґії, цитолоґії 
та радіобіолоґії; у 1970 р. захистив докторську ди сертацію; 
у 1980–1996 рр. – директор Інституту експериментальної 
патолоґії, онколоґії та радіобіолоґії імені Р.Є. Кравецько-
го НАН України; у 1989–1996 рр. – зав. відділом цитоло-
ґії пухлинного росту цього ж інституту; професор (1972); 
академік НАН (1991) та АМН (1993) України; головний 
редактор журналу «Экспериментальная онкология» (до 
1996 р.); лауреат Державної премії (1981) та премії імені 
О.О. Богомольця АН України (1979); автор біля 300 науко-
вих публікацій, зокрема 12 моноґрафій; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження канцероґенезу та аналіз 
віддалених наслідків аварії на ЧАЕС; вивчені закономір-
ності розвитку злоякісних пухлин у післяаварійному періо-
ді в експерименті, показано синерґічний ефект постійного 
впливу малих доз іонізуючої радіації низької інтенсивності 
та шкідливих факторів зовнішнього середовища; науко-
вий консультант та керівник 6 докторських і 12 кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Експериментальні пух-
лини печінки» (1978); «Синдром ендогенної інтоксикації» 
(1979); «Клонально-селекційна концепція пухлинного 
росту» (1987); «Імуноцитохімія та моноклональні антитіла 
в онкогематолоґії» (1990); «Радіобіологічні аспекти аварії 
на ЧАЕС» (1992); «Онкологія. Словник-довідник» (1992).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 151 1. 
– 152.

ПЛІтАС Павло Савович (02.02.1892–1984) – офталь-
молоґ; медичну освіту здобув у Військово-медичній ака-
демії (1914); у 1946 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Про часткову, непроникну, оптичну кератопласти-
ку»; професор (1946); від 1955 до 1966 р. – завідувач кафе-
дри очних хвороб Київського медичного інституту; від 1966 
до 1973 р. – професор-консультант; наукові праці присвя-
чені професійній патолоґії орґанів зору та питанням роз-
робки пошарової оптичної пересадки рогівки; широкому 
колу офтальмолоґів відомий кольоровий офтальмолоґіч-
ний атлас; основні праці П.С. Плітаса:»Как беречь глаза и 
как организовать труд слепых» (1936); «Офтальмоскопи-
ческий атлас» (1960); «Ваши очки» (1981).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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медицинского института (1841–1991).– К.: Здоров’я, 1991. 
– С. 87.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 125.
Шевелев В.Е. Павел Саввич Плитас: (К 80-летию со дня рож-3. 
дения) // Вестник офтальмологии. – 1974. – № 1. – С. 83.

ПЛЮЩ Василь (10.01.1903–16.10.1976) – народився 
у Варшаві; медичну освіту здобув у Київському медич-
ному інституті (1928); 1928 – 1931 рр. – керівник міжра-
йонного протитуберкульозного диспансеру в с. Рівному 
на Одещині та позаштатний співробітник Одеського НДІ 
туберкульозу; з 1931 р. співробітник Українського на-
укового інституту туберкульозу та Київського інституту 
удосконалення лікарів; у 1938 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Гематоґенно-дисемінований туберкульоз», а 
в 1940 р. – докторську дисертацію «Клініка гематоґенно-
дисемінованого туберкульозу»; один із співзасновників 
у 1938 р. Українського наукового товариства фтизіатрів; 
у 1939 р. брав активну участь в організації мережі проти-
туберкульозних диспансерів у Львівській обл. та ство-
ренні Львівського туберкульозного інституту, першим 
директором якого і став; 1943 – 1944 рр. - професор ка-
федри внутрішніх хвороб у Львові; у 1944 р. – професор 
Братіславського університету; з 1945 р. мешкав у Західній 
Німеччині; керував відділом шпиталю «Александер» Ад-
міністрації Об’єднаних Націй для допомоги і відбудови 
та Міжнародної організації у справах біженців при ООН; 
1951 – 1956 рр. – лікар протитуберкульозного санаторію 
в Гавтінгу; 1956 – 1970 рр. – головний лікар протитубер-
кульозної лікарні та санаторію в м. Зільбергу; з 1970 р. – 
консультант цієї лікарні; член Української Вільної Акаде-
мії Наук, Українського Вільного Університету, Наукового 
Товариства імені Т.Г. Шевченка; редактор медичної час-
тини Енциклопедії Українознавства та член редакційної 
колегії «Лікарського Вісника»; автор 118 наукових праць 
з туберкульозу, внутрішніх хвороб, загальної та експери-
ментальної медицини, соціальної гіґієни, історії україн-
ської медицини; є також автором понад 50 статей та есе на 
різні політичні, суспільні та ідеолоґічні теми; відомі його 
«Нариси з історії української медичної науки і освіти» (у 
2-х томах), «Історія української медицини», «Медична 
освіта в Україні», ««Медична наука в Україні в першій по-
ловині ХХ-го сторіччя», «Медична преса в Україні». 

Література:
Пундій П. Плющ Василь // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С.182 – 184. 
Пундій Павло. Василь Плющ – історик української меди-2. 
цини // Український історико-медичний журнал «Агапіт». – 
1996-1997. – № 5-6. – С. 36 – 40.

ПОгОРЕЦьКИй Петро Іванович (1740–1780) – лі-
кар; народився в с. Чорногородці (тепер Макарівського 

району Київської обл.) у родині священика; закінчив 
Києво-Могилянську академію і школу при Петербурзь-
кому адміралтейському госпіталі; у 1765 р. при Лейден-
ському університеті захистив докторську дисертацію 
«De semimetallo Nickel. Cui accedit examen medicum 
modi, quo vulgus expilare ulcera solet» («Про напівметал 
нікелю. З додатком медичного випробування способу, 
яким люди припікають виразки»); у 1765 р. склав іс-
пит у Медичній колегії і був призначений викладачем 
Московської госпітальної школи; як помічник Д.С. Са-
мойловича брав активну участь у боротьбі з епідемією 
чуми (1771); сам захворів на чуму в легкій формі; Д.С. 
Самойлович, спостерігаючи перебіг хвороби в П.І. По-
горецького, дійшов висновку про можливість щеплень 
проти чуми; П.І. Погорецький опрацьовував питання 
російської медичної термінолоґії; йому належить ряд 
перекладів з французької «Енциклопедії» (статті медич-
ного характеру).

Література:
Бородій М.К. Участь вихованців Київської академії в роз-1. 
витку вітчизняної медицини XVIII ст. // Український іс-
торичний журнал. – 1980. – № 3. – С. 96 – 102.
Вайндрах Г.М. Подвиги русских врачей. – М., 1959. – 166 с.2. 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 100 – 101.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 5. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–1954 гг.). 
– М., 1956. – 938 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 284.
Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – 2-е вид., І 7. 
доп. – К., 1981. – 235 с.

ПОДОЛИНСьКИй Сергій Андрійович (19.11.1850–
30.06.1889) – народився в с. Ярославці Звенигородського 
повіту Київської губернії в багатій сім’ї камергера імпе-
раторського двору, російського поета пушкінської пори 
Андрія Івановича Подолинського, який з презирством 
ставився до української культури і мови; для його сина 
українство стало святинею; у 1867–1871 рр. навчався 
на природничому факультеті Київського університету; 
у листопаді 1871 р. отримав право на виїзд за кордон до 
Цюріха з метою здобути медичну освіту; наприкінці 1875 
р. повертається в Україну, поселяється в маєтку батька і 
організовує у рідному селі школу-лікарню, в якій сам пра-
цює лікарем і навчає дітей; перебуваючи серед простих 
людей, він вивчає умови їхнього життя, культуру і гіґієну, 
а головне – соціальні умови життя селянства; результати 
цього дослідження він виклав у праці «Життя і здоров’я 
людей на Україні», яка вийшла в 1878 р. в Женеві; це пер-
ша в українській літературі наукова праця з особистої та 
громадської гіґієни; у ній автор описав стан гіґієнічних 
умов трудового населення України; І. Франко писав, що 
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такою працею могла б повеличатися кожна європейська 
державна література; у 1876 р. С.А. Подолинський їде до 
Бреслава, де в травні захищає докторську дисертацію з 
проблем розщеплення білків ферментами підшлункової 
залози; медичні дослідження С.А. Подолинського були 
відомі широкому загалу європейської наукової громад-
ськості, лікарям-практикам і отримали позитивні відгу-
ки на міжнародному рівні; С.А. Подолинський вважаєть-
ся засновником української соціальної етногіґієни.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 20. – С. 96 – 97.
Кохан А.И., С.А. Подолинский – врач, ученый, пропаган-2. 
дист марксизма // Советское здравоохранение. – 1973. – 
№ 3. – С. 75.
Кохан А.И. Некоторые неизвестные труды С.А. Подолин-3. 
ского // Врачебное дело. – 1977. – № 2. - С. 152.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 11. – С 295 – 296.

ПОДРЄЗ Аполлінарій григорович (1852–1900) – на-
родився на Харківщині; медичну освіту здобув у 1875 р. в 
Харківському університеті; у 1878 р. захистив докторську 
дисертацію «О вытяженіи нервовъ»; працював ординатором 
військового шпиталю в Харкові; з 1884 р – приват-доцент, 
з 1887 р. – екстраординарний професор, а з 1890 р. – орди-
нарний професор та керівник хірурґічної пропедевтичної 
клініки Харківського університету; з 1894 р. керує шпи-
тальною хірурґічною клінікою; наукові праці присвячені 
хірурґії, військово-польовій хірурґії, уролоґії, нейрохірурґії, 
кістково-суглобовому туберкульозу; у 1897 р. А.Г. Подрєз 
першим у світі видалив із серця стороннє тіло, у 1887 р. 
першим у Російській імперії виконав успішну спленекто-
мію; запропонував оригінальні методи колостомії, ґастроен-
теростомії, лікування звужень сечового каналу, шов слизової 
оболонки, спосіб внутрішньочеревного з’єднання сечоводу 
з сечовим міхуром тощо; відомий його перший в Україні та 
Росії підручник з уролоґії «Хирургическіе болъ мочевыхъ и 
половыхъ органовъ» (1887–1896).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1962. – Том 25. – С. 566 – 567. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 20. – С. 98.
Варшавский С.Т. Идеи нервизма в трудах А.Г. Подреза по 3. 
общей урологии // Врачебное дело. – 1956. – № 4. – С. 435.
Хромов Б.М. А.Г. Подрез // Вестник хирургии. – 1951. – 4. 
Том 71. – № 3. – С. 75.
Шаповал В.И. и Арнольди Э.К. Жизнь и деятельность 5. 
профессора А.Г. Подреза // Урология и нефрология. – 
1977. – № 6. – С. 71.

ПОжАРИСьКИй йосип Хомович (1875–1919) – 
народився в Харкові; закінчив з відзнакою медичний 

факультет Харківського університету (1901); працював 
на кафедрі патолоґічної анатомії цього ж університету; 
у 1904 р. захистив у Медико-хірурґічній академії (Пе-
тербург) докторську дисертацію; у 1904 р. керівництво 
Харківського університету послало Й.Х. Пожариського 
в наукове відрядження до Німеччини, де він працював 
у лабораторіях Маршана і Кіарі; після повернення з 
відрядження був призначений помічником прозекто-
ра при кафедрі патолоґічної анатомії Новоросійського 
університету в Одесі; через деякий час отримав звання 
приват-доцента; з 1910 р. – професор, зав. кафедрою па-
толоґічної анатомії Варшавського університету; у роки 
Першої світової війни цей університет був евакуйований 
у Ростов-на-Дону; кафедрою Й.Х. Пожариський керував 
до 1915 р. у Варшаві, потім, до 1919 р., – у Ростові-на-
Дону, де помер від висипного тифу; відоме його унікаль-
не тритомне «Руководство по общей патологической 
анатомии», 1-ша і 2-га частини витримали 3 видання (в 
1914, 1916 і 1923 рр.); ця праця була написана не тільки 
для студентів, вона містила величезний фактичний ма-
теріал, складні теоретичні концепції, які виходили дале-
ко за межі університетської програми, і була розрахована 
в першу чергу на лікарів; тематика наукових праць була 
різноманітною – питання реґенерації, опис випадків ту-
беркульозу з рідкісною локалізацією, амілоїдозу, пухлин 
нирок, печінки, різних паразитарних уражень; багато до-
сліджень були присвячені вивченню сполучної тканини 
в серці у віковому аспекті і в умовах патолоґії, інфекцій-
ним хворобам – чумі, висипному тифу; вивчивши випад-
ки смерті від чуми в Одесі в 1911 р., Й.Х. Пожариський 
фактично вперше детально описав бубонну форму, звер-
нувши увагу на ураження лімфатичних вузлів; він був 
одним з перших дослідників морфолоґії і морфогенезу 
висипного тифу в його клініко-анатомічних проявах, 
піонером вивчення дії задушливих отруюючих речовин 
на людину; новими і оригінальними були твердження 
про тісний взаємозв’язок гіпертрофії і реґенерації; осно-
вні праці Й.Х. Пожариського: «О гетеропластическом 
образовании костной ткани» (1904); «Регенерация и ги-
пертрофия» (1910); «К патологической анатомии бубон-
ной чумы» (1911); «Сыпной тиф и меры борьбы с ним» 
(совм. с А.И. Игнатовским; 1919); «Основы патологи-
ческой анатомии» (1923). 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 20. – С. 105.
Дерябина В.Л. Очерки развития прозекторского дела в 2. 
России и СССР. – М.: Медгиз, 1958. – 242 с.
Криницкий Ш. И. Иосиф Фомич Пожариский // Архив 3. 
патологии. – 1951. – Том 12. – вып. 1. – С. 97 – 100.
Криницкий Ш.И. Что дал И.Ф. Пожариский русской на-4. 
уке? // Медицинская мысль. – 1922. – № 9-11. – С. 281.
Мельников-Разведенков Н.Ф. Страница из научной жиз-5. 
ни И.Ф. Пожариского // Медицинская мысль. – 1922. – 
№ 9-11. – С. 278.
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Смольянников А.В. И.Ф. Пожариский. К 100-летию со 6. 
дня рождения // Архив патологии. – 1976. – Том 38. – № 
11. – С. 87.
Смольянников А.В. Иосиф Фомич Пожариский – 7. 
выдающийся русский ученый–патолог // Архив патоло-
гии . – 1977. – Том 34. – вып. 6. – С. 80 – 84.

ПОЗМОгОВ Анатолій Іванович (1921–2004) – медич-
ну освіту здобув у Ташкентському медичному інституті 
(1943); 1943–1945 рр. – служив у Червоній Армії; з 1945 
до 1947 р. працював у Наркоматі держконтролю УРСР; з 
1947 р. – молодший, а потім старший науковий співро-
бітник Київського НДІ рентґено-радіолоґії і онколоґії; з 
1958 р. керівник рентґенорадіолоґічного відділу цього ж 
інституту; у 1952 р. захистив кандидатську дисертацію, а 
в 1962 р. – докторську дисертацію; з 1963 р. – завідувач 
кафедри та проректор з наукової роботи (1963–1966) 
Київського медичного інституту; від 1966 р. – керівник 
рентґенолоґічного відділу Київського НДІ експеримен-
тальної і клінічної хірурґії, а з 1967 р. – також заступник 
директора з наукової роботи; із 1971 до 1987 р. очолював 
Київський НДІ рентґено-радіолоґії і онколоґії; водночас 
виконував обов’язки керівника відділу променевої діа-
гностики; з 1987 р. – науковий консультант цього інсти-
туту; у різні роки А.І. Позмогов був заступником голови 
Всесоюзного та головою правління Українського науко-
вих товариств рентґенолоґів і радіолоґів, заступником 
голови Всесоюзного наукового товариства онколоґів, 
головним рентґенолоґом МОЗ УРСР; заслужений діяч 
науки УРСР (1979); автор біля 300 наукових публікацій, 
зокрема 9 монографій; наукові праці в основному при-
свячені рентґенодіаґностиці захворювань орґанів ди-
хання; запропоновано контрастну трахеобронхоґрафію, 
одномоментну медіастинальну флебоґрафію та анґіо-
пульмоноґрафію; А.І. Позмогов зробив значний внесок 
в організацію рентґенолоґічної і онколоґічної допомоги 
населенню України; науковий консультант та керівник 
20 докторських і кандидатських дисертацій; основні 
праці А.І. Позмогова: «Рентгенодиагностика заболева-
ний гортани» (1973); «Клинико-рентгенологическая и 
машинная диагностика опухолей легких и средостения» 
(1981); «Рентгенодиагностика опухолей плевры» (1986).
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ПОКАНЕВИч Валерій Володимирович (05.05.1950–
28.01.2012) – народився в с. Яблунівка Житомирської 
області; медичну освіту здобув у Чернівецькому медич-
ному інституті (1973); від 1976 до 1978 р. – головний лі-
кар Білокоровинської лікарні; у 1978–1990 рр. працював 
у Житомирській міській лікарні (від 1981 р. – заступ-
ник головного лікаря); у 1985 р. захистив кандидатську 
дисертацію; від 1990 до 1991 р. – директор Науково-
практичного центру народної та нетрадиційної медици-
ни; з 1991 р. – генеральний директор Української асоці-
ації народної медицини; від 1992 до 2012 р. – президент 
Медичного інституту цієї Асоціації; наукові праці при-
свячені обґрунтуванню ролі та місця народної та нетра-
диційної медицини в системі медичного забезпечення 
населення України, інтеграції її з офіційною.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 338.1. 

ПОКРОВСьКИй Василь тимофійович (03.03.1838  
–14.01.1877) – терапевт; народився поблизу Калуги в ро-
дині священика; медичну освіту здобув у Петербурзькій 
медико-хірурґічній академії (1861); з 1861 р. працював на 
посаді лікаря в другому військово-сухопутному госпіталі 
в Санкт-Петербурзі; у 1864 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Про отруєння окисом вуглецю»; з 1864 
до 1866 р. перебував у відрядженні за кордоном з науко-
вою метою; від 1866 до 1867 р. – доцент кафедри клініч-
ної терапії (керівник – проф. С. П. Боткін) Петербузької 
медико-хірурґічної академії; з 1867 р. – екстраординар-
ний професор Університету св. Володимира і ординатор 
Київського військового госпіталю; у 1868 р. перебував 
за кордоном з науковою метою та затверджений на по-
саді ординарного професора своєї кафедри; під керів-
ництвом В.Т. Покровського в Університеті викладались 
курси педіатрії, шкірних хвороб, оториноларинголоґії, 
нервових і психічних хвороб; наукові праці присвячені 
вивченню дії окису вуглецю на орґанізм, питанням бо-
ротьби з епідеміями, диференційної діаґностики тифоз-
них захворювань тощо; В.Т. Покровський першим на 
медичному факультеті Київського університету почав 
вивчати нервові захворювання; за його ініціативою в 
госпітальній клініці відкрито перше постійне відділен-
ня для нервовохворих; він також першим у Києві почав 
викладати вчення про хвороби органів слуху; одним із 
перших в Російській імперії почав читати лекції з пси-
хіатрії; В.Т. Покровському належить праця, присвячена 
виясненню фармаколоґічних та фармакотерапевтичних 
властивостей препаратів заліза (1861), яка стала підґрун-
тям для цілої низки праць у цій галузі; йому належать 
оригінальні клінічні дослідження ниркової патолоґії, а 
також робота про блукаючу нирку («Подвижность по-
чек», 1864); В.Т. Покровський вивчив диференційну ді-
аґностику висипного, черевного та поворотного тифів; 
В.Т. Покровському належить пріоритет виділення по-
воротного тифу як окремої нозолоґічної форми; почав 
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застосовувати у клінічній практиці лабораторний метод 
дослідження; про славу В.Т. Покровського як клініцис-
та відомо з мемуарів професора Сталя, який писав: «Во 
внутренней медицине на аренах русских школ врачеб-
ного искусства появляются такие деятели, как профес-
сор С.П. Боткин – в Академии, профессор Зазарин – в 
Москве, профессор Покровский – в Киеве»; у 1877 р., 
очолюючи боротьбу з тифозними епідеміями в Києві, 
захворів на тиф і помер; учні В. Т. Покровського – Є.І. Афа-
насьєв та Ф. І. Пастернацький.
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ПОЛЕтИКА Іван Андрійович (1722–03.05.1783) – лі-
кар; народився в Ромнах (тепер Сумської обл.) в сім’ї 
бунчукового товариша; навчався в Києво-Могилянській 
академії (1735–1746), Кільському університеті та школі 
при Петербурзькому генеральному госпіталі; у 1754 р. 
при Лейденському університеті захистив докторську 
дисертацію «De morbis haeraediteriss» («Про спадкові 
хвороби»); у 1755 р. був обраний професором Кільсько-
го університету; з 1756 р. працював лікарем у російській 
армії; з 1763 р. очолював Васильківський карантин і 
одночасно брав участь у роботі Київського карантин-
ного госпіталю; в епідемію чуми в Києві (1770 р.) був 
активним учасником ліквідації епідемії; І.А. Полетика 
– один з перших українських професорів Західної Єв-
ропи ХVІІІ ст.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 102.
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медицины и здравоохранения: Библиография (996–
1954 гг.). – М., 1956. – 938 с.

ПОЛІтКОВСьКИй Федір герасимович (1756– 
13.06.1809) – лікар; народився на Чернігівщині в сім’ї 
протоієрея Чернігівського полку; закінчив Чернігівський 
колегіум (1774), гімназію при Московському універси-
теті (1775), медичний факультет Московського універ-
ситету (1778); у 1778–1781 рр. навчався в Лейденському 
університеті, де в 1781 р. захистив докторську дисертацію 
«De pyogenia seu de formatione puris» («Про піогенію, або 
утворення гною»); клінічну підготовку здобув у Парижі; у 
1783 р. затверджений доктором медицини і отримав пра-
во практики в Росії; з 1785 р. – екстраординарний про-
фесор натуральної історії, філософії, ботаніки, хімії; з 
1788 р. – ординарний професор, а з 1802 р. – зав. кафе-
драми практичної медицини і хімії медичного факультету 
Московського університету; засновник і перший дирек-
тор музею натуральної історії при Московському уні-
верситеті; Ф.Г. По літковський перший опрацював типо-
ву оригінальну методику огляду хворих; один із перших 
пропагандистів ідей профілактичної медицини; вивчав 
запальні процеси в орґанізмі, одним із перших займався 
лікуванням хворих з ураженням нервової системи; автор 
першої в Росії праці з історії медицини «Огляд найваж-
ливіших відкриттів, теорій і систем лікувальної науки від 
1700 до 1790 року».
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Смотров В.Н., Барановская М.Ю. С.Г. Зыбелин и Ф.Т. По-6. 
литковский – первые представители русской терапевти-
ческой клиники // Терапевтический архив. – 1940. – Вып. 
6. – С. 536 – 541.
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ред. М.П. Бажан. – 1963. – Том 11. – С. 338.

ПОЛІЩУК Микола Єфремович (нар. 02.05.1944 р.) 
– фахівець у галузі нейротравматолоґії; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Ужгородського дер-
жавного університету (1969); у 1969–1970 рр. – лікар-
анестезіолоґ Великоберезнянської районної лікарні 
Закарпатської обл.; у 1970-1972 рр. – клінічний ордина-
тор, з 1972 до1974 рр. – аспірант Київського НДІ нейро-
хірурґії, у 1974 р. – лікар-нейрохірурґ Київського НДІ 
нейрохірургії; від 1974 до1983 рр. – асистент кафедри 
нейрохірурґії Київського інституту удосконалення лі-
карів; 1983–1992 рр. – старший науковий співробітник 
Київського НДІ нейрохірурґії; 1992-1995 рр. – дирек-
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тор клініки невідкладної нейрохірурґії, заступник гене-
рального директора Науково-практичного об’єднання 
швидкої медичної допомоги та медицини катастроф; 
у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Клини-
ка, диагностика и лечение острых травматических 
субдуральных гематом при алкогольной интоксикации», 
а у 1986 р. – докторську дисертацію «Ушибы головного 
мозга у лиц различных возрастных групп»; з 1993 р. – та-
кож зав. кафедри нейрохірурґії Київської медичної ака-
демії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (тепер 
Національна медична академія післядипломної освіти 
імені П.Л. Шу пика); професор (1991); член-кор. НАМН 
України (1997); член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; член Європейської, Російської та 
Всесвітньої асоціації нейрохірурґів; голова Київської 
філії асоціації нейрохірурґів, головний спеціаліст Управ-
ління охорони здоров’я м. Києва з спеціальності «не-
йрохірурґія»; головний редактор журналу «Судинні за-
хворювання головного мозку»; організатор та Президент 
Всеукраїнської громадської організації «Українська асо-
ціація боротьби з інсультом»; Почесний професор ряду 
українських і закордонних університетів; заслужений 
діяч науки і техніки України (1994), народний депутат 
України 4 скликання, голова Комітету з питань охоро-
ни здоров’я, материнства та дитинства; міністр охорони 
здоров’я України (04.02-27.09.2005); член редакційних 
рад ряду вітчизняних та закордонних фахових наукових 
медичних журналів; автор понад 500 наукових публіка-
цій, зокрема 27 моноґрафій, 26 винаходів та патентів; 
автор понад 80 публіцистичних статей з політичної та 
організаційно-медичної тематики; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження особливостей змін 
кровообігу та реакцій мозку при черепно-мозковій трав-
мі на фоні алкогольної інтоксикації, характеристик за-
боїв головного мозку у різних вікових групах з хребетно-
спинномозковою, поєднаною та множинною травмою, 
змін мозкового кровотоку при гострих порушеннях 
мозкового кровообігу; організатор служби невідкладної 
нейрохірурґії в Україні та підготовки фахівців з нейро-
хірурґії; подав до Верховної Ради України та ініціював 
обговорення понад 130 законопроектів та постанов; на-
уковий консультант та керівник 4 докторських і 37 кан-
дидатських дисертацій; основні наукові праці: «Клінічна 
та судово-медична експертиза черепно-мозкових ушко-
джень» (1996); «Огнестрельные ранения головы» (1996); 
«Практическая неврология» (1997); «Ефективність хі-
рургічних втручань при патології міжхребцевих дисків» 
(1997); «Диагностика и лечение сочетанной черепно-
мозковой и скелетной травм» (1997); «Алкогольная 
интоксикация в клинике неотложной неврологии и 
нейрохирургии» (2000); «Повреждения позвоночника и 
спинного мозга» (2001); «Травми черепа і головного моз-
ку. Травма хребта і спинного мозку» (2004); «Анестезия и 
интенсивная терапия в нейрохирургии» (2004); «Вогне-
пальні ураження центральної нервової системи» (2005); 
«Нейрохірургічна служба України» (2005); «Хірургічне 

лікування дискоґенних радікуломієлопатій шийного 
відділу хребта» (2006); « Шкали в клінічній неврології» 
(2009); «Лікуймо Україну» (2009); «П’ять після шестиде-
сяти» (2009).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 237 – 238.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. – Київ, 1993. – С. 66.2. 

ПОЛьКА Надія Степанівна (08.10.1948 р.) – завіду-
вач лабораторії гіґієни дітей та підлітків (1992–2003), 
заступник директора (з 2003 р.) Інституту гіґієни та ме-
дичної еколоґії імені О.М. Марзєєва; у 2001 р. захистила 
докторську дисертацію «Гігієнічне обґрунтування прин-
ципів і критеріїв безпечного застосування комп’ютерної 
техніки у навчанні молодших школярів»; професор 
(2010); член-кор. НАМН України (2011); координатор 
міжнародних програм, що виконуються в Україні під 
егідою ВООЗ: «Молодь і тютюн», «Навколишнє середо-
вище шкіл та респіраторне здоров’я дітей»; національ-
ний координатор від України в Європейському процесі 
«Навколишнє середовище і здоров’я»; заступник голо-
ви вченої ради Інституту гіґієни та медичної еколоґії; 
заступник голови Експертної ради МОН України з пи-
тань проведення експертизи дисертаційних робіт з про-
філактичної медицини; очолює секцію «Наукові основи 
гігієни дітей та підлітків» Проблемної комісії «Гігієна 
навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України; 
голова профільної комісії з розробки та впровадження 
нормативних документів у галузі гіґієни дітей та підліт-
ків при МОЗ України; член редакційних колегій низки 
фахових наукових видань; автор понад 235 публікацій, 
зокрема 5 монографій, 2 патентів, 23 методичних вка-
зівок та рекомендацій, 22 нормативних документів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення про-
блем та профілактика негативного впливу чинників 
зовнішнього і внутрішнього шкільного середовища на 
формування здоров’я та психофізіологічний розвиток 
дітей, гігієнічний супровід проектування, розміщен-
ня будівництва та оснащення дитячих закладів; гіґієна 
навчання та виховання дітей в умовах реформування і 
модернізації освіти в Україні, відпочинку і їх оздоров-
лення; вперше в Україні встановила негативний вплив 
надвисоких частот електромаґнітного випромінюван-
ня на здоров’я та морфофункціональний стан дітей; 
в експерименті встановила особливості та підвищену 
чутливість організму, що росте, до дії електромаґнітних 
полів; обґрунтувала необхідність гіґієнічної регламен-
тації електромаґнітних полів в оточуючому середови-
щі; обґрунтувала гіґієнічні нормативи з регламентації: 
тривалості роботи з комп’ютерами школярів різного 
віку і стану здоров’я, параметри фізичних чинників, що 
створюються комп’ютерами в навчальних приміщен-
нях, параметрів меблів і ергономічного облаштування 
робочого місця для учнів; розробила гіґієнічні вимо-
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ги до комп’ютерної техніки навчального призначен-
ня; науковий консультант та керівник 1 докторської і 
7 кандидатських дисертацій; основні праці: «Фізичний 
розвиток дітей різних реґіонів України. Міські школя-
рі» (2000, 2003); «Гігієнічне обґрунтування принципів 
і критеріїв безпечного застосування комп’ютерної тех-
ніки у навчанні дітей» (2001); «Удосконалення медико-
профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх 
навчальних закладах – вимога часу» (2009); «Сучасні до-
слідження з гігієни дитинства і їх значення для практи-
ки» (2010); «Профілактика неінфекційних захворювань, 
що пов’язані зі способом життя, особливостями харчу-
вання та фізичною активністю – вагомий напрям наці-
ональної стратегії охорони здоров’я населення України» 
(2010); «Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності 
дітей: проблеми та шляхи вирішення» (2011). 

ПОЛЯчЕНКО Юрій Володимирович (нар. 20.02.1963 р.) – 
народився в Києві; медичну освіту здобув У Київському 
медичному інституті імені О. О. Богомольця (1980 – 1986); 
працював у Київському НДІ ортопедії на посадах – мо-
лодшого наукового працівника (1986–1991), наукового 
працівника (1991 – 1994), старшого наукового працівни-
ка (1994); у 1994 – 1995 рр. – заступник головного ліка-
ря медсанчастини ХК «Київміськбуд»; від 1995 до 1998 р. 
– директор міжнародного лікувально-оздоровчого цен-
тру (Республіка Куба); у 1998–1999 рр. – головний лікар 
медичного науково-практичного об’єднання «Медбуд» 
(м. Київ); у 1999–2001 рр. – заступник Міністра охорони 
здоров’я України, у 2001–2002 рр. – перший заступник 
Державного секретаря, у 2002–2003 рр. – Державний се-
кретар, а з 2003 р. – перший заступник Міністра охорони 
здоров’я України; від 2003 до 2005 р. – заступник Секре-
таря Ради національної безпеки і оборони України; з 2005 р. 
– Міністр охорони здоров’я України; від 2005 р. – радник 
президента України; від 2007 р. – директор Інституту хі-
рургії та трансплантолоґії імені О. О. Шалімова НАМН 
України та завідувач кафедри хірурґії та транплантолоґії 
НМАПО імені П. Л. Шупика; з 2001 р. також був головою 
Постійного тендерного комітету МОЗ України для орга-
нізації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт та 
послуг за державні кошти; у 1996 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Експериментально-клінічне обґрунтування 
доцільності застосування декаметоксину в комплексному 
лікуванні хворих на післятравматичний остеомієліт», а у 
2002 р. – докторську дисертацію «Організаційні, тактичні і 
методологічні проблеми лікування переломів у потерпілих 
із поєднаними травмами», професор; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; заслужений лікар 
України (1997); державний службовець 1-го рангу (2002).

ПОНИРКА Денис Васильович (1746–рік смерті не-
відомий) – лікар; народився в с. Полошках (тепер 
Глухівського району Сумської обл.); закінчив Києво-
Могилянську академію (1766) та школу при Москов-
ському генеральному госпіталі (1771); працював у 

Вятській губернії та Москві; з 1774 р. удосконалював-
ся за кордоном; у 1780 р. у Страсбурзькому універси-
теті захистив докторську дисертацію «De anathymiasi 
cinnabaris» (« Про випари кіноварі»); у 1781 р. отримав 
право практики в Росії; у 1782 р. призначений профе-
сором Медико-хірурґічної школи при Петербурзькому 
адміралтейському госпіталі; з 1783 до 1789 р. – керівник 
прикордонної карантинної служби у Василькові (по-
близу Києва); вивчав проблеми віспи та чуми.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 153.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 104 – 105.
Очерки истории высшего медицинского образования и 3. 
научных школ на Украине / Под ред. В.Д. Братуся и др. – 
Киев, 1965. – 264 с.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 385.

ПОНОМАРЕНКО Віктор Михайлович  (нар. 
01.08.1949 р.) – народився в с. Підгорне Одеської об-
ласті; медичну освіту здобув в Одеському медичному ін-
ституті (1972); від 1972 до 1977 р. – лікар-хірурґ районної 
лікарні в м. Арциз Одеської області; у 1977–1987 рр. – 
завідувач хірурґічним відділенням Житомирської цен-
тральної районної лікарні; від 1987 до 1991 р. – головний 
хірурґ, завідувач відділом охорони здоров’я Житомир-
ського облвиконкому; у 1991–1996 рр. – заступник мі-
ністра охорони здоров’я України; від 1996 р. – директор 
Українського інституту громадського здоров’я; прези-
дент Асоціації «Комп’ютерна медицина»; координатор 
міжнародних програм вивчення медичних наслідків ава-
рії на ЧАЕС ВООЗ (від 1994); наукові праці присвячені 
вивченню медичних наслідків аварії на ЧАЕС, розробці 
принципів моніторинґу постраждалих від аварії.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 341.1. 

ПОПЄЛьСьКИй Леон (1865–1920) – фармаколоґ; 
медичну освіту здобув у Петербурзькій медико-хірурґічній 
академії; у лабораторії І.Павлова виконав докторську дис-
ертацію, яка була присвячена вивченню гальмівних нервів 
підшлункової залози; у кінці грудня 1904 р. очолив кафедру 
фармаколоґії медичного факультету Львівського універси-
тету; Л. Попєльський підтримував контакти з численними 
науковими центрами Європи; наукові праці присвячені 
різноманітним аспектам фармаколоґії; відомий його по-
сібник «Основи експериментальної фармакології».

ПОПОВ гаврило Петрович (1773–близько 1820) – наро-
дився в с. Красне Донецького повіту Полтавської губернії в 
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родині священика; закінчив Катеринославську духовну се-
мінарію; у 1792–1794 рр. навчався в Московському медико-
хірурґічному училищі, після закінчення якого одержав 
звання лікаря; працював у Петербурзькому сухопутному 
госпіталі; з 1796 р. – ад’юнкт акушерства в Московському 
медико-хірурґічному училищі; виконував також обов’язки 
палатного лікаря Московського госпіталю; з 1798 р. – 
ад’юнкт-професор; викладав акушерство і «судну науку»; з 
1800 р. після відкриття Московської медико-хірурґічної ака-
демії (ММХА) викладав латинську мову; з 1801 р. – екстра-
ординарний професор сповивального мистецтва, судової 
медицини і медичної поліції; у 1797 – 1806 рр. – бібліотекар 
ММХА; з 1807 до 1815 р. – міський акушер Москви; доктор 
медицини (1804), почесний член Петербурзької МХА.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 105.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.

 ПОПОВ Євген Олексійович (08.03.1899–09.06.1961) 
– психіатр; народився в м. Путивлі (тепер Сумської обл.) 
в родині службовця; медичну освіту здобув у Харків-
ському медичному інституті (1924); у 1934–1938 і 1943–
1951 рр. – професор цього ж інституту; у 1951–1960 рр. 
– професор 1-го Московського медичного інституту; з 
1961 р. – науковий керівник Інституту психіатрії АМН 
СРСР; академік АМН СРСР (1957); наукові праці при-
свячені проблемі шизофренії, деліріозних станів, ви-
вченню патофізіолоґічних основ і терапії неврозів тощо; 
Є.О. Попов довів, що галюциноїди є лише стадією в 
розвитку справжніх галюцинацій, в які вони можуть пе-
реходити; запропонував фазно-гальмівну теорію галю-
цинації, відповідно до якої фізіолоґічною основою цих 
розладів сприйняття є зрівняльна і парадоксальна фази 
в корі головного мозку; перший установив, що тривале 
вимушене безсоння може викликати своєрідний пси-
хічний розлад з явищами делірію і галюцинозу; висвіт-
лив патофізіолоґічні основи ряду симптомів і показав 
можливість їх усунення за допомогою фармаколоґічних 
агентів, які стимулюють подразнювальний процес.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1962. – Том 25. – 1053 – 1054.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – том 20. – С. 253.
Врачебная и научная деятельность Евгения Алексееевича 3. 
Попова. В кн.: Актуальные вопросы психиатрии и невро-
патологии. Под ред. Г.В. Морозова. – М., 1963.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 4. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – Том 11. – С. 392.

ПОтОЦьКИй Іван Іванович (10.11.1898 – 21.07.1978) 
– дерматовенеролоґ; медичну освіту здобув на медичному 

факультеті Саратовського університету (1924); у 1939 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Роль нервової сис-
теми при запальних процесах шкіри»; від 1960 до 1974 р. 
– завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Київ-
ського медичного інституту; від 1974 до 1978 р. – професор-
консультант; наукові праці присвячені вивченню етіолоґії 
та патоґенезу уражень шкіри при захворюваннях крово-
творних органів, псоріазі, червоному вовчку, екземі, роз-
робці нових методів лікування сифілісу та хвороб шкіри; 
основні праці І.І. Потоцького: «Заболевания кожи при 
лейкозах» (1978); «Кожные и венерические болезни: Учеб-
ник» (1978); «Ихтиоз» (1981); «Нейродермит» (у співавтор-
стві, 1986).

Література:
Иван Иванович Потоцкий: (К 70-летию со дня рождения) 1. 
// Вестник дерматологии и венерологии. – 1968. – № 10. 
С. 92–93.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 90.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 130.

ПРИМАК Федір Якович (11.04.1899–09.09.1981) – 
терапевт; народився в с. Софіївка Носівського району 
на Чернігівщині; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1924); доктор медичних наук, про-
фесор; від 1947 до 1952 р. – профессор кафедри факуль-
тетської терапії, від 1952 до 1973 р. – завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб Київського медичного 
інституту; у 1973–1978 рр. – професор-консультант; за-
служений діяч науки УРСР; наукові праці присвячені 
розробці питань фізіолоґії і патолоґії серцево-судинної 
системи, особливо кисневої недостатності і кисневої 
терапії, легенево-серцевої недостатності та різних форм 
недостатності кровообігу; Ф.Я. Примаком виділена клі-
нічна картина гіпоксично-дистонічного синдрому (гі-
поксидозів).

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщи-1. 
ни. – Чернігів, 1999. – 171.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 90.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 130–131.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 59–60. 
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Федор Яковлевич Примак: (К 70-летию со дня рождения) 5. 
// Врачебное дело. – 1969. – № 7. – С. 155–156.

ПРОДАНчУК Микола георгійович (нар. 6.12.1954 р.) 
– народився в м. Чернівці; медичну освіту здобув у Черні-
вецькому медичному інституті (1978); від 1986 до 1993 р. 
– директор Всесоюзного НДІ медико-еколоґічних про-
блем; від 1994 р. – директор Інституту екогіґієни і токси-
колоґії імені Л.І. Медведя; доктор медичних наук (1993); 
професор (1995); член-кор. НАМН України (2002); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профілак-
тичної медицини; засновник та перший голова Товари-
ства токсиколоґів України (1999); був членом Постійного 
Комітету ВООЗ у Європі (1993); експерт-токсиколоґ Про-
грами ООН з довкілля UNEP (1998); експерт-токсиколоґ 
Програми Європейського Союзу з безпеки харчових про-
дуктів; експерт громадського здоров’я ВООЗ (1995); на-
уковий консультант Комітету Верховної ради України з 
питань охорони здоров’я, материнства і дитинства; член 
редакційних колегій низки фахових наукових журналів; 
заслужений лікар України; автор біля 300 наукових публі-
кацій, зокрема 25 винаходів; основні напрямки наукової 
діяльності – питання токсиколоґії ксенобіотиків, пести-
цидів, полімерів, харчових продуктів, правового забезпе-
чення та інформатизації охорони здоров’я; науково об-
ґрунтовано і впроваджено в народне господарство понад 
80 гіґієнічних нормативів на ксенобіотики у повітрі ро-
бочої зони, атмосфері населених місць, води водоймищ; 
розроблено та впроваджено 20 методичних вказівок 
щодо визначення вказаних полютантів у навколишньо-
му середовищі; основні праці: «Современные проблемы 
комплексного токсиколого-гигиенического регламенти-
рования пестицидов» (2000); «Поверхнево-активні речо-
вини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні 
аспекти» (2000); «Принципы оценки токсикологических 
экспериментов на животных с учетом различной чув-
ствительности к токсикантам взрослых и детей» (2001); 
«Токсикологічна наука в Україні: досягнення, стан та 
перспективи розвитку, інтеграція з світовою наукою» 
(2001); «Гігієна: проблеми і перспективи» (2002).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 349.1. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 161.

ПРОЗОРОВ григорій Михайлович (1803–20.01.1885) 
– лікар; народився на Чернігівщині; навчався в Черні-
гівській семінарії; закінчив Медико-хірурґічну акаде-
мію в Петербурзі (1825); з 1835 р. – викладач ветерина-
рії в цій академії, з 1836 р. – професор; Г.М. Прозоров 
є одним з основоположників вчення про зоонози; ви-
вчав також скарлатину, сифіліс, сказ, прорізування 
зубів у дітей; заповів кошти для оплати навчання у 
Військово-медичній академії студентів, які були родом 
з Чернігівщини.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 157.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 528.

ПРОтОПОПОВ Віктор Павлович (22.10.1880– 
29.11.1957) – психіатр і фізіолоґ вищої нервової діяльності; 
закінчив Військово-медичну академію в Петербурзі (1906) 
та ад’юнктуру під керівництвом В.М. Бехтерєва; у 1909 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Про поєднану 
рухову реакцію на звукові подразнення»; з 1921 р. – зав. 
кафедри Пермського, а в 1923–1944 рр. – Харківського 
медичних інститутів; одночасно в 1926–1929 рр. – ди-
ректор Українського НДІ клінічної психіатрії і соціаль-
ної психогіґієни і в 1932–1941 рр. – зав. психіатричною 
клінікою Психоневролоґічного інституту; 1944–1957 рр. 
– зав. відділом патолоґії вищої нервової діяльності в Ін-
ституті фізіолоґії АН УРСР і одночасно зав. кафедрою 
психіатрії Київського інституту удосконалення лікарів; 
академік АН УРСР (1945); основним напрямком наукової 
діяльності було вивчення психосоматичних процесів у їх 
взаємозв’язку; була створена оригінальна методика виро-
блення умовних рефлексів; проведені дослідження фор-
мування моторних навичок та елементарних абстракцій у 
собак та мавп; запропоноване трактування фізіолоґічних 
основ абстрактного мислення; В.П. Протопопов розвивав 
патофізіолоґічний напрям у психіатрії; ним запропонова-
на гіпотеза таламо-гіпоталамічної природи маніакально-
депресивного психозу і метод лікування шизофренії сном, 
розроблені принципи профілактики нападів маніакально-
депресивного психозу та захисного режиму в психіа-
тричних стаціонарах; В.П. Про топопов був головним 
психіатром МОЗ України, головою Вченої ради МОЗ 
України, редактором журналу «Советская психоневро-
логия»; основні праці: «О сочетательной двигательной 
реакции на звуковые раздражения» (1909, дисс); «Пси-
хология, рефлексология и учение о поведении» (1929); 
«Патофизиологические основы рациональной терапии 
шизофрении» (1946); «Иссследование высшей нерв-
ной деятельности в естественном эксперименте» (1950); 
«Избранные труды» (1961).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1962. – Том 26. – С. 1225 – 1226.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 21. – 240.
Бирюкович П.В. Виктор Павлович Протопопов // Жур-3. 
нал невропатологии и психиатрии. – 1956. – Том 56. – 
вып. 3. – С. 277.
Бирюкович П.В. К 100-летию со дня рождения Викто-4. 
ра Павловича Протопопова // Журнал невропатологии и 
психиатрии. – 1980. – Том 80. – вып. 11. – С. 1710.
Бірюкович П.В., Расін С.Д. Творчий шлях В.П. Протопопо-5. 
ва // Медичний журнал. – 1950. – Том 20. – вип. 5. – С. 3.
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Запоточний Б.О., Крижанівська Л.О. Творчий доробок 6. 
школи академіка В.П. Протопопова в київський період // 
Лікарська справа. – 1996. – № 7-9. – С. 201 – 205.
Попов Е.А. К 70-летию со дня рождения и 45-летию вра-7. 
чебной, научной и педагогической деятельности действи-
тельного члена Академии наук Украинской ССР В.П. Про-
топопова // Вопросы физиологии. – 1953. – № 4. – С. 7.
Татаренко Н.П. и Аптер И.М. Творческий путь Виктора 8. 
Павловича Протопопова // Журнал высшей нервной дея-
тельности // 1955. – Том 5. – вып. 6. – С. 916.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 9. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 11. – С. 567.
Хільченко А., Расін С. До 75-річчя з дня народження та 10. 
50-річчя лікарської, педагогічної і громадської діяльності 
академіка АН УРСР В.П. Протопопова // Фізіологічний 
журнал. – 1956. – Том 2. – № 4. – С. 3.

ПРОХОРОВИч Федір Андрійович (1779–1832) – 
лікар; народився в с. Каперівка Переяславського пові-
ту Полтавської губернії в родині священика; закінчив 
Переяславську семінарію; медичну освіту здобув у Пе-
тербурзькій медико-хірурґічній академії; служив вій-
ськовим лікарем; з 1828 р. – головний медик Чорномор-
ського війська; уклав «Топографію Кубанської землі».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 106.

ПУНДІй Павло (нар. 14.04.1922 р.) – народився в с. 
Косові Чортківського повіту на Тернопільщині; вивча-
ти медицину почав у 1942 р. у Львові, а здобув медичну 
освіту в 1949 р. в Ерлянгені (ФРН); з 1950 р. мешкає в 
США; з 1952 до 1988 р. – залізничний лікар у Чикаґо; 
член Головної управи Українського лікарського това-
риства Північної Америки (УЛТПА), дійсний член та 
голова Лікарської комісії Наукового товариства імені 
Шевченка, член редакційної колегії «Лікарського Ві-
сника», член редакційної колегії «Матеріялів до іс-
торії української медицини», генеральний секретар 
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 
(СФУЛТ), директор архіву і бібліотеки УЛТПА і СФУЛ-
Ту; П.Пундій – автор понад 200 біоґрафічних нарисів 
про українських лікарів у діаспорі та Україні; упорядку-
вав та видав 15 томів «Українського медичного архіву».

Література:
Ганіткевич Я. Павло Пундій – дослідник і хранитель іс-1. 
торії Української медицини // Українські лікарі. – Львів–
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 296 – 299.
Жила В. 80-ліття визначного лікаря, публіциста та бібліо-2. 
графа д-ра Павла Пундія // Лікарський збірник. – Львів– 
Чикаґо, 2006. – Том 15. – С.327 – 342.
Пундій П. Лікарський збірник. Історико-медичні статті. 3. 
Біографії. – Наукове товариство ім. Шевченка в ЗСА. Осе-
редок в Чікаґо, Іллиной. – С. 1–5.

Сорока П. Павло Пундій. Життя і творчість. – Тернопіль: 4. 
Джура, 1999. – 292 с.

ПУтИЛІН Микола Іванович (22.05.1910 – 03.02.1982) 
– фізіолоґ; медичну освіту здобув у Харківському ме-
дичному інституті (1932); у 1954 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Зміни температури внутрішніх 
органів, як показник трофічного процесу в них»; про-
фесор (1957); від 1960 до 1982 р. – завідувач кафедри 
нормальної фізіолоґії, проректор з навчальної, а потім 
наукової роботи Київського медичного інституту (нині 
– Національний медичний університет ім. О.О. Бого-
мольця); автор понад 150 наукових публікацій; наукові 
праці присвячені фізіолоґії травлення та вищої нервової 
діяльності, енерґетиці фізіолоґічних процесів; науковий 
консультант та керівник 7 докторських і 49 кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Общие закономер-
ности энергетических процессов во внутренних органах 
животных и человека» (1960); «Физиологическое обо-
снование режимов деятельности» (1969).

Література:
Кулачковский Ю.В. Николай Иванович Путилин: (К 1. 
70-летию со дня рождения) // Врачебное дело. – 1980. – 
№ 7. – С. 124–126.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и професоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 90–91. 
Николай Иванович Путилин: (К 70-летию со дня рожде-3. 
ния) // Врачебное дело. – 1980. – № 7. – С. 124–126.

ПУчКІВСьКА Надія Олександрівна (25.05.1908– 
15.05.2001) – офтальмолоґ; народилася в м. Смоленську 
(Російська Федерація); медичну освіту здобула в Київ-
ському медичному інституті (1930); з 1936 р. працювала 
в Київському, а з 1941 р. – у Ташкентському медичному 
інститутах; у 1941–1945 рр. – начальник очного відділу 
фронтового евакогоспіталю; з 1946 р. – керівник відді-
лення, з 1952 р. – заступник директора, а з 1956 р. до 
1985 р. – директор, а від 1987 до 2001 р. – консультант 
Одеського НДІ очних хвороб та тканинної терапії імені 
В.П. Філатова (тепер – Інститут очних хвороб та тка-
нинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України); у 
1954 р. захистила докторську дисертацію, присвячену 
пересадці рогівки при стафіломах і ектатичних більмах; 
професор (1956); академік АМН СРСР (1971); академік 
РАМН та Академії Інтернаціональної Офтальмоло-
ґії (1975); академік НАН (1992) і АМН (1993) України; 
Герой Соціалістичної Праці (1960); депутат Верховної 
Ради кількох скликань (1963–1985); головний редактор 
«Офтальмологического журнала» (1957–1996); голова 
Наукового товариства офтальмологів України (1962– 
1996); заслужений діяч науки УРСР (1968); автор понад 
300 наукових публікацій, зокрема 11 моноґрафій; осно-
вні напрямки наукової діяльності – кератопластика, 
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патоґенез та лікування опіків очей, кератопротезуван-
ня; Н.О. Пучківська створила оригінальний напрям в 
офтальмолоґії, розробивши ряд принципово нових опе-
рацій на передньому відділі ока: майже повна пересадка 
рогівки, двоетапний метод видалення великих і повних 
симблефаронів, периферійна пошарова і лікувальна по-
верхнева пошарова кератопластика, повна пересадка 
рогівки з облямівкою склери, двоетапна методика кера-
топротезування, метод хірурґічного лікування гострого 
кератоконуса; запропонований метод лікування опіків 
очей; створений ряд нових офтальмолоґічних прила-
дів; науковий консультант та керівник 26 докторських 
і 27 кандидатських дисертацій; основні праці: «Пере-
садка роговой оболочки при осложненных бельмах» 
(1960, 1963); «Widerstellende Operationen by Schweren 
Schadigungen und Erkraukungen der Augen» (1965); «Па-
тогенез и лечение ожогов глаз и их последствий» (1973); 
«Оптическое кератопротезирование» (1986).

Література:
Академіку НАН та АМН України Н.О. Пучковській – 90 1. 
років // Журнал АМН України. – 1998. – Том 4. – № 2. – 
С. 384 – 386.
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 2. 
– С. 155 – 156.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 21. – С. 414.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 352.4. 
Надежда Александровна Пучковская (К 70-летию со дня рож-5. 
дения) // Вестник офтальмологии. – 1978. – № 4. – С. 90.
Творческий путь Надежды Александровны Пучковской (К 6. 
70-летию со дня рождения) // Офтальмолоґический жур-
нал. – 1978. – № 4. – С. 315.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 11. – С. 35.

ПУчКІВСьКИй Олександр Митрофанович 
(30.06.1881–14.02.1942) – оториноларинголоґ; наро-
дився в с. Красне на Сумщині; медичну освіту здобув у 
Військово-медичній академії (1905); після закінчення 
академії працював у вушному відділенні Московського 
військового госпіталю; від 1907 до 1911 р. – керівник 
ЛОР-відділень військових госпіталів у містах Харків та 
Владикавказ; з 1911 р. працював у Військово-медичній 
академії (м. Санкт-Петербург); у 1913 р. захистив док-
торську дисертацію «Исторический очерк пищевого 
довольствия русской армии»; з 1914 до 1918 р. служив 
лікарем тилового та головного евакопунктів на Румун-
ському фронті; 1918 р. призначений головним лікарем 
Одеського військового госпіталю та асистентом Жі-
ночих медичних курсів; у 1920 р. організував кафедру 
оториноларинголоґії в Одеському медичному інституті, 
якою завідував до 1921 р.; організатор та завідувач кафе-
дри хвороб вуха, горла та носа (1921–1937) Київського 
медичного інституту; голова Всесоюзного та Всеукра-
їнського комітетів з вивчення та боротьби з склеромою 

верхніх дихальних шляхів; автор 67 наукових публіка-
цій; основні напрямки наукової діяльності – вивчення 
склероми та туберкульозу верхніх дихальних шляхів, 
розробка методів хірурґічного втручання, питання іс-
торії оториноларинголоґії; написав перший посібник з 
оториноларинголоґії українською мовою; основні праці 
О.М. Пучківського: «Хвороби вуха, носа та горла» (1926); 
«Склерома» (1930); «Отосклероз» (1933); «Основные 
даты развития оториноларинголоґии (ЛОР) в бывшей 
России и СССР» (1936). ; у 1937 р. репресований за сфа-
брикованою справою «Спілки визволення України»; 
розстріляний у 1942 р.; у 1957 р. реабілітований.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 91.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 132.
Митин Ю.В. Александр Митрофанович Пучковский – 3. 
основатель кафедры оториноларингологии Киевского ме-
дицинского института // Журнал вушних, носових і горло-
вих хвороб. – 1998. – № 5. – С. 72–76.
Олександр Пучковський – засновник сучасної україн-4. 
ської вищої медичної освіти // Лікарський вісник. – 2000. 
– № 1. – С. 53–62.
Полуянов М.Я. Профессор А.М. Пучковский – организа-5. 
тор и первый руководитель кафедры оториноларинголо-
гии Одесского медицинского института // Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней. – 1980. – № 4. – С. 85 – 88.
Пундій П. Пучковський Олександр // Українські лікарі. – 6. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 191 – 192.

П У ш К А Р  М и к о л а  С и д о р о в и ч  (03.09.1930– 
21.07.1995) – фахівець у галузі кріобіолоґії та кріохірур-
ґії; народився в с. Шолохово Нікопольського району 
Дніпропетровської області; медичну освіту здобув у Дні-
пропетровському медичному інституті (1954); закінчив 
аспірантуру в Українському інституті удосконалення 
лікарів; у 1963 р. захистив кандидатську дисертацію; у 
1969 р. захистив докторську дисертацію; з 1972 до 1983 р. 
очолював Інститут проблем кріобіолоґії і кріомедицини; 
у 1983–1995 рр. – зав. відділом низькотемпературного 
консервування цього ж інституту; професор; член-кор. 
НАН (1978) та АМН (1994) України, лауреат Державної 
премії СРСР (1978); автор понад 300 наукових публікацій, 
зокрема 11 моноґрафій, 41 винаходу; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження у галузі кріомікроско-
пії, тензоділатометрії, теоретичне та експериментальне 
моделювання кріобіолоґічних процесів; один з ініціато-
рів та організаторів створення в Харкові Інституту про-
блем кріобіолоґії і кріомедицини (1972); був керівником 
державних програм з створення універсальних техноло-
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гій кріоконсервування біолоґічних об’єктів; науковий 
керівник 26 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Низькотемпературне консервування кісткового моз-
ку» (1976); «Низькотемпературна кристалізація» (1977); 
«Кріоконсерванти» (1979); «Теорія та практика кріоген-
ного та сублімаційного консервування» (1984); «Консер-
вування тканин та клітин ендокринних органів» (1993); 
«Фізичні основи низькотемпературного консервування 
клітинних суспензій» (1994).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 239 – 240.
Журнал АМН України. – 1995. – Том 1. – № 2. – С. 394 – 2. 
395.

ПХАКАДЗЕ Олександр Лазаревич (1895–26.11.1968) 
– хірурґ; медичну освіту здобув на медичному факультеті 
Київського університету; працював у хірурґічному від-
діленні Олександрівської лікарні м. Києва, пройшовши 
шлях від лікаря-інтерна до завідувача відділенням; одно-
часно з 1935 р. був асистентом кафедри пропедевтичної 
хірурґії Київського медичного інституту; у 1935 р. був мо-
білізований до Червоної Армії, у лавах якої брав участь у 
війні Радянського Союзу з Фінляндією та Другій світовій 
війні; з 1946 р. – завідувач кафедри хірурґії Українського 
НДІ клінічної медицини; у 1947 р. захистив кандидатську 
дисертацію; заслужений лікар України; наукові праці 
присвячені хірурґічним проблемам ґастроентеролоґії, ге-
матолоґії, способам лікування захворювань щитоподіб-
ної залози, печінки та жовчовивідних шляхів; уперше в 
Києві О.Л. Пхакадзе виконав резекцію шлунку з приводу 
перфорації виразки та на висоті кровотечі із виразки.

Література:
Демидюк П.Ф. Александр Лазаревич Пхакадзе (к 100-летию 1. 
со дня рождения) // Клінічна хірургія. – 1995. – № 5. – С. 54.

П’ЯтАК Олесь Авдійович (нар. 28.06.1928 р.) – тера-
певт; медичну освіту здобув у Дніпропетровському ме-
дичному інституті (1953); у 1962–1964 рр. працював у 
Запорізькому інституті вдосконалення лікарів; у 1970 р. 
захистив докторську дисертацію; професор (1973); з 1971 
р. – завіду вач кафедри госпітальної терапії Донецького 
медичного інституту; від 1975 р. – завідувач кафедри те-
рапії педіатричного факультету Київського медичного 
інституту; був головою Вченої медичної ради МОЗ УРСР, 
начальником Головного управління науково-дослідних 
робіт та членом колегії МОЗ УРСР; заслужений діяч науки 
УРСР (1978); лауреат Державної премії УРСР (1980); на-
укові праці присвячені захворюванням серцево-судинної 
системи, питанням організації охорони здоров’я та історії 
медицини; основні праці О.А. П’ятака: «Международная 
система единиц в клинической медицине» (1982); «Клас-
сификация и терминологическая трактовка болезней 
системы кровообращения» (у співавторстві, 1984); «Спра-

вочник по клинической фармакологии и фармакотера-
пии» (у співавторстві, 1986).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 91–92.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 132–133.

РАДЗИМОВСьКА Валентина Василівна (01.10.1886 
– 22.12.1953) – народилася в м. Лубни на Полтавщині; у 
1902 р. вступила на медичний факультет Петербурзького 
університету; за участь у політичних демонстраціях була 
виключена з університету; у 1913 р. склала в Київсько-
му університеті іспити на звання лікаря і стала асистен-
том кафедри фізіолоґічної хімії університету; з 1915 р. 
– старший асистент, а з 1918 р. – приват-доцент; після 
повалення царизму стала членом Всеукраїнської спілки 
лікарів, брала активну участь в організації Українського 
державного університету та його медичного факультету; у 
1917 р. працювала в одному з відділів Центральної Ради, а 
пізніше – у Міністерстві, яке очолював Д.Одрина; у 1924 
р. захистила дисертацію на ступінь доктора медичних і 
фізіолоґічних наук «Про вплив водневих іонів на життя 
клітин теплокровних організмів», стала професором і ке-
рівником кафедри фізіолоґії; одночасно працювала про-
фесором фізіолоґії та біохімії в Інституті народної освіти 
та педагогічному інституті; у наступні роки організувала 
відділи фізіолоґії в НДІ туберкульозу, ортопедії і травмато-
лоґії, психіатрії і невропатолоґії, клінічної фізіолоґії; бра-
ла активну участь в організації медичних установ Академії 
наук; у 1928 р. виїхала за кордон у наукове відрядження до 
Німеччини; у 1929 р. за сфабрикованою справою «Спіл-
ки визволення України» була заарештована і звинуваче-
на у шпигунстві; через рік була звільнена; працювала в 
лабораторіях науково-дослідних інститутів; під час війни 
перебувала в Мелітополі, Харкові та Києві (керівник па-
тофізіолоґічного відділу Інституту туберкульозу); пізніше 
читала лекції на кафедрі фізіолоґії медичних фахових кур-
сів у Львові, завідувала клінічною лабораторією на кафедрі 
внутрішньої медицини; з 1944 р. працювала в Братиславі, 
Мюнхені; у 1945 р. обрана професором і керівником кафе-
дри фізіолоґії Інтернаціонального університету, а пізніше 
– професором і керівником кафедри фізіолоґії ветеринар-
ного факультету Українського технічно-господарського 
інституту; з 1948 р. – продекан, а з 1949 р. – декан ветери-
нарного факультету; наукові праці присвячені питанням 
клінічної фізіолоґії та біохімії, фізико-хімічної медицини.

Література:
Пундій П. Радзимовська Валентина // Українські лікарі. – 1. 
Львів-Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 194 – 197.
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РАДЗІЄВСьКИй Олексій григорович (02.02.1864– 
1935) – хірурґ, уролоґ; медичну освіту здобув на медич-
ному факультеті Київського університету (1889); у 1901 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «До вчення про 
bacterium coli»; від 1907 до 1919 р. – професор Жіночо-
го медичного інституту по кафедрі загальної хірурґії; від 
1920 до 1932 р. – завідувач кафедри госпітальної хірурґії 
Київського медичного інституту; наукові праці присвя-
чені різним питанням клінічної та оперативної хірурґії; 
одним із перших застосував цистоскопію, запропонував 
одномоментну простатектомію, виконував пересадку 
сечоводів у пряму кишку, розробив оперативний спосіб 
при емпіємі плеври, запропонував операцію з приводу 
випадіння прямої кишки; у 1911 р. запропонував най-
кращий доступ до всіх анатомічних структур, розміще-
них у глибоких шарах сідничної ділянки.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 92.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 133.
Марьенко Ф.С. Алексей Григорьевич Радзиевский: (К 100-3. 
летию со дня рождения) // Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова. – 1966. – Т. 96, № 5. – С. 118–119.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 91.

РАДЗІХОВСьКИй Анатолій Павлович  (нар. 
20.02.1942 р.) – народився в м. Тальне Черкаської обл.; 
після закінчення вечірньої середньої школи та зооветери-
нарного технікуму з 1960 до 1963 р. служив на Північному 
та Балтійському флотах; у 1963 р. вступає в Ленінградську 
військово-медичну академію; закінчує медичну освіту в 
1970 р. на лікувальному факультеті Київського медичного 
інституту; працює лікарем-хірурґом в с. Димер Київської 
обл.; з 1974 р. – молодший науковий співробітник, а з 
1977 р. – старший науковий співробітник відділу хірурґії 
печінки та підшлункової залози Київського НДІ клініч-
ної та експериментальної хірурґії; у 1979 р. захистив кан-
дидатську дисертацію «Одномоментна панкреатодуоде-
нальна резекція при раку голівки підшлункової залози та 
периампулярної зони», а у 1986 р. – докторську дисерта-
цію «Лікування нориць підшлункової залози»; з 1989 р. – 
завідувач кафедри хірурґії № 1 Київського інституту вдо-
сконалення лікарів (тепер Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л.Шупика), а з 1997 р. 
– одночасно професор Української військово-медичної 
академії; заслужений діяч науки і техніки України; лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки; 
заслужений художник України; академік Української 
АН; член Національної спілки художників України; член 

Правління Наукового товариства хірурґів м. Києва та Ки-
ївської обл.; президент товариства Україна – Хорватія; 
член Президії Правління Українського фонду культури; 
голова Вченої ради міжнародного ордена Архистратига 
Михаїла; лауреат Міжнародної премії «Дружба»; автор 
понад 420 наукових публікацій, зокрема 47 моноґрафій, 
керівництв та посібників, 2 хірургічних атласів; основні 
напрямки наукової діяльності – лікування захворювань 
печінки, шлунка, кишечника, жовчовивідних шляхів, 
підшлункової залози; А.П. Радзіховським запропонована 
класифікація нориць підшлункової залози, вивчені меха-
нізми їх утворення; розроблені діаґностичний алгоритм 
при захворюваннях орґанів гепатопанкреатодуоденаль-
ної зони, методики оригінальних операцій, сформульо-
вані основні принципи медичної реабілітації хворих; 
основні праці А.П. Радзіховського – «Атлас операций на 
печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе 
и кишечнике» (1979); «Свищи поджелудочной железы» 
(1987); «Лимфогенная детоксикация» (1988); «Острый 
панкреатит и его осложнения» (1990); «Лекарственное 
насыщение лимфатической системы» (1991); «Хирургия 
поджелудочной железы» (1997); «Очерки хирургии пери-
тонита» (2000); «Рак підшлункової залози та періампуляр-
ної зони» (2001); «Релапаротомия» (2001); «Невідкладна 
хірургія органів черевної порожнини» (2002); «Ожоговая 
интоксикация» (2004); «Атлас операцій на органах пище-
варения» (2006).

Література:
Анатолий Павлович Радзиховский (к 60-летию со дня рож-1. 
дения) // Клінічна хірургія. – 2002. – № 2. – С. 59 – 60.
Бібліографічний довідник «Імена України» // Ред. Ю.О. 2. 
Храмов. – К., 2001. – С. 360.
Бібліографічний словник. Завідуючі кафедрами Київсько-3. 
го державного інституту удосконалення лікарів (1918 – 
1993). – К., 1993. – С. 65–66.
Історико-біографічний енциклопедичний довідник «Київ 4. 
і кияни» / Гол. ред. Ю.О. Храмов. – К., 2001.. – С. 450.
Київській медичній академії післядипломної освіти ім. 5. 
П.Л. Шупика 80 років / За ред. проф. В.М. Гиріна, проф. 
Б.П. Криштопи. – К., 1998. – С. 102–105 296–297.
Мистецтво України. Бібліографічний довідник / За ред. 6. 
А.В. Кудрицького. Упорядник М.Г. Лабінський. – 1996. – 
С. 455.
Митці України. Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Ку-7. 
дрицького. Упорядник М.Г. Лабінський. – К., 1992. – С. 484.
Наукова та науково-видавнича діяльність вчених Київ-8. 
ської медичної академії післядипломної освіти / Гол. ред. 
В.М. Гирін, І. С. Зозуля. – К., 2001. – 31 с.
60 років кафедри хірургії та опікової хвороби. – К., 1996. – 9. 
С. 10–11.

РАДчЕНКО Сергій Іванович (1880–13.09.1942) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Київсько-
го університету (1907); доктор медичних наук, профе-
сор; від 1929 до 1934 р. – завідувач кафедри організації 
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охорони здоров’я Київського медичного інституту; один 
із засновників санітарно-гіґієнічного-факультету Ки-
ївського медичного інституту, у 1935–1936 рр. був його 
деканом.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 92.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 133. 

РАйСьКИй Михайло Іванович (13.09.1873– 
22.10.1956) – судовий медик; закінчив медичний фа-
культет Томського університету (1898); у 1907 р. захис-
тив докторську дисертацію про діаґностику смерті від 
переохолодження орґанізму; у 1907–1909 рр. проходив 
наукове стажування в Берліні та Парижі; з 1912 р. – про-
фесор кафедри судової медицини Московського уні-
верситету; у 1919–1937 рр. – завідувач кафедри судової 
медицини Саратовського медичного інституту, у 1937–
1941 рр. – 1-го Ленінградського медичного інституту, у 
1949–1956 рр. – Одеського медичного інституту; заслу-
жений діяч науки РРФСР (1935); М.І. Райським розро-
блена класифікація стадій формування трупних плям, 
запропонований триступеневий поділ тяжкості тілесних 
пошкоджень; зроблено значний внесок у розпізнавання 
смерті від дії крайніх температур, судово-медичну діа-
ґностику вогнепальних пошкоджень.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1983. – Том 21. – С. 503.
Бурлаков Ф.Ф. и Гольд Э. Ю. Материалы о научно-2. 
практической и педагогической деятельности проф. 
М.И. Райского. В кн.: Сборник научных статей Одесско-
го отделения Украинского научного об-ва судебных ме-
диков и криминалистов. – Одесса, 1957. – С. 11.
Гамбург М. О научных трудах заслуженного деятеля науки 3. 
профессора Михаила Ивановича Райского. В кн.: Труды 
судебно-медицинских экспертов Украины. – К., 1958. – 
Том 17. – С. 59.
Гринбейн С.В. М.И. Райский // Судебно-медицинская 4. 
эксперитиза. – 1974. – том 17. – № 4. – С. 59.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 125.

РАФАЛОВИч Артем Олексійович (25.11.1816– 
15.05.1851) – лікар; народився на Поділлі; закінчив ме-
дичний факультет Берлінського університету (1838); з 
1839 р. працював лікарем і викладачем у Рішельєвському 
ліцеї в Одесі; наукові праці присвячені питанням бороть-
би з чумою, медичної геоґрафії, санітарної статистики, 

курортолоґії; у 1846–1848 рр. подорожував по країнах 
Близького Сходу (Туреччині, Сирії, Палестині, Єгипту) 
та по Тунісу й Алжиру; провів важливі епідеміолоґічні, 
етноґрафічні та геоґрафічні роботи; написав книгу «По-
дорож по Нижньому Єгипту та внутрішніх областях дель-
ти» (1850); зібрані під час подорожі колекції увійшли до 
складу Одеського міського музею старожитностей.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 143.

РЕЗНИК борис Якович (05.01.1929–08.12.1997) – пе-
діатр; у 1964 р. захистив докторську дисертацію; завідував 
кафедрою педіатрії Одеського державного медичного 
університету імені М.І. Пирогова; професор (1965), член-
кор. НАН України (1991), академік АМН України (1993); 
лауреат Державної премії УРСР (1979); був заступником 
голови Українського товариства педіатрів, почесним чле-
ном Угорського наукового товариства педіатрів, членом 
Європейської робочої групи з муковісцидозу; автор 314 
наукових публікацій, зокрема 11 моноґрафій; основні 
напрямки наукової діяльності – пульмонолоґія, гемато-
лоґія дитячого віку, вроджені та спадкові захворювання 
дітей, молекулярно-ґенетичні основи патолоґії дитячо-
го віку; під керівництвом Б.Я. Резника була розроблена 
метаболічна терапія пневмоній у дітей; тріада комплек-
сної терапії муковісцидозу в дітей; вивчалася проблема 
еколоґії та здоров’я дітей, встановлена роль мутагенних 
та тератоґенних факторів у формуванні вроджених вад 
розвитку в дітей; діаґностовані нові варіанти вроджених 
вад розвитку; науковий консультант та керівник 11 док-
торських і 42 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Електрокардіографія в педіатрії» (1970); «Менінгіти 
у дітей» (1973); «Спадкові, вроджені та молекулярно-
клітинні механізми захворювань дитячого віку» (1984); 
«Практична гематологія дитячого віку» (1989); «Уродже-
ні та спадкові захворювання в патології дитячого віку, 
молекулярно-генетичні основи її діагностики» (1993); 
«Муковісцидоз у дітей та підлітків» (1994).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ:Авіцена, 1998. – 1. 
С157 – 159.
Борис Якович Резник (некролог) // Журнал АМН Украї-2. 
ни. – 1998 – Том 4. – № 1. С. 185 – 186.

РЕЗНІКОВ Олександр григорович (нар. 12.11.1939 р.) 
– народився в Одесі; медичну освіту здобув у Одеському 
медичному інституті (1962); від 1962 до 1965 р. працю-
вав лікарем у Миколаївській області; у 1964 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Экспериментальные данные 
о роли надпочечников в регуляции внутриглазного дав-
ления» та був обраний на посаду наукового співробітни-
ка Київського НДІ ендокринолоґії та обміну речовин; з 
1973 до 1991 р. – завідувач лабораторії нейрогормональ-
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ної реґуляції розмноження; у 1974 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Характеристика и механизм действия 
О,Пґ-дихлордифенилдихлорэтана и других ингибиторов 
функции коры надпочечников»; з 1991 р. – завідувач від-
ділу ендокринної репродукції та адаптації Інституту ен-
докринолоґії та обміну речовин імені В.П. Комісаренка; 
професор (1984), член-кор. НАН України (1991); акаде-
мік НАМН (2011) України, голова Київського обласного 
товариства патофізіолоґів; керівник наукового центру 
ВООЗ з питань репродукції; дійсний член Нью-Йоркської 
академії наук (1993); керівник співпрацюючого науково-
го центру ВООЗ з репродукції людини (1975–2000); го-
ловний науковий працівник, консультант Державного 
експертного (фармаколоґічного) центру МОЗ України 
(з 1997 р.); голова проблемної комісії МОЗ та НАМН 
України за фахом «Патологічна фізіологія та імунологія» 
(1997–2010); заступник голови експертної ради (1998–
2002) і член Науково-громадської ради ВАК України (до 
2011 р.); заступник голови (2000– 2010), член Наукової 
ради НАМН України з теоретичної та профілактичної ме-
дицини; член Комітету з біоетики при Кабінеті Міністрів 
України і президії НАН України (з 2001 р.); член бюро 
Відділення біохімії, фізіолоґії та молекулярної біолоґії 
НАН України; засновник та голова семінарів «Молеку-
лярна медицина» НАН та НАМН України; почесний член 
Міжнародного товариства нейроендокринолоґії (1999); 
член Європейського товариства ендокринолоґії; віце-
президент Наукового товариства патофізіолоґів України; 
засновник і перший голова правління Асоціації репро-
дуктивної медицини України; член президії правління 
Асоціації ендокринолоґів України; член редакційних 
колегій низки медичних наукових журналів; редактор-
консультант Американського біоґрафічного інституту; 
лауреат Державної премії УРСР (1976), премії імені О.О. 
Богомольця НАН України (1983), премії з теоретичної ме-
дицини НАМН України (1996); автор понад 520 наукових 
публікацій, зокрема 28 моноґрафій, підручників з патофі-
зіолоґії і ендокринолоґії, 19 патентів; наукові праці при-
свячені нейроендокринолоґії, патоґенезу ендокринних 
захворювань, ендокринній фармаколоґії; обґрунтував 
теорію гормон-нейротрансмітерного імпринтингу мозку; 
запропонував нові методи діаґностики та лікування ен-
докринних і онколоґічних хвороб; науковий консультант 
та керівник 5 докторських і 24 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Физиология гормональной ре-
цепции» (1986); «Антиандрогены» (1988); «Эндокринная 
терапия рака предстательной железы» (у співавторстві 
з О.Ф. Возіановим та І.О. Климентом, 1999); «Androgen 
Deprivation Strategy in Prostate Cancer»; «Пренатальный 
стресс и нейроэндокринная патология» (2004).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 241 – 242. 
Журнал АМН України. – 1999. – том 5. – № 4. – С. 798 – 2. 
799. 
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 357.3. 

РЕйН георгій Єрмолайович (20.04.1854–1942) – 
акушер-ґінеколоґ; народився в Санкт-Петербурзі в 
родині військового; медичну освіту здобув у Медико-
хірурґічній академії (1874); після закінчення навчання 
з золотою медаллю та занесенням його імені на мар-
мурову дошку, відповідно до конкурсу залишений при 
академії на три роки для вдосконалення з акушерства і 
ґінеколоґії; 22 травня 1876 р. захищає докторську дис-
ертацію «До питання про видалення фібром матки через 
розтин черева»; після захисту дисертації на посаді хі-
рурґа військового шпиталю 8-ї діючої армії брав участь 
у звільненні Болгарії; після поверненя до Петербурга, 
працював у Клінічному військовому шпиталі під керів-
ництвом хірурґа К.Ф. Слав’янського, а також у фізіоло-
ґічній лабораторії І.Р. Тарханова; 22 березня 1880 р. після 
двох випробувальних лекцій обрано приват-доцентом 
Медико-хірурґічної академії по кафедрі акушерства 
і жіночих хвороб; з 1880 до 1983 р. удосконалював свої 
знання в найбільш відомих європейських клініках та ла-
бораторіях – Е.Гоппе-Зейлера в Страсбурзі, Л.Ранв’є в 
Парижі, а також Т.Більрота, Б. Лангенбека, Д.Лістера; 27 
травня 1883 р. обраний професором кафедри акушерства 
та жіночих хвороб Київського університету, де пропра-
цював 17 років; у 1886 р. заснував Київське акушерсько-
гінеколоґічне товариство, де упродовж 13 років був його 
головою; випустив 12 томів (24 випуски) праць товари-
ства «Протоколи засідань акушерсько-ґінеколоґічного 
товариства в Києві»; у 1888 р. під керівництвом Г.Є. Рей-
на було споруджено і обладнано новий будинок Київ-
ської акушерської клініки, в якій лікувалися пацієнтки 
з усього Південно-Західного краю; Г.Є. Рейн був ак-
тивним прибічником та пропагандистом антисептики і 
асептики в акушерстві; завдяки комплексові заходів, роз-
роблених Г.Є Рейном, летальність при пологовій травмі, 
що в 60– 70-х роках у багатьох клініках Західної Євро-
пи й Росії сягала 30%, у київській клініці знизилась до 
0,2%; Г.Є. Рейн зробив значний внесок в удосконалення 
методів оперативної ґінеколоґії, у вивчення інервації жі-
ночих статевих орґанів; був організатором та керівником 
ІХ Пироговського з’їзду, що був присвячений допомозі 
при пологах; на цьому з’їзді вперше в історії вітчизняної 
науки були теоретично розроблені питання роз’їзної та 
стаціонарної акушерської допомоги, нормативи аку-
шерської і гінеколоґічної допомоги, були поставлені 
питання підготовки за короткий термін акушерок із 
місцевого населення, вперше були розроблені питання 
організації жіночих консультацій, вперше були подані 
точні демоґрафічні дані про надання акушерської допо-
моги по губерніях та земствах; з 1900 р. – завідувач ка-
федри акушерства і жіночих хвороб Військово-медичної 
академії, де збудував і очолив нову зразкову клініку; 
очолював Петербурзьке акушерсько-ґінеколоґічне това-
риство; 4 квітня 1901 р. присвоєно звання академіка, а в 
1905 р. заслуженого ординарного професора; з 1900 р. 
– член Військово-медичного вченого комітету і медич-
ної ради при Міністерстві внутрішніх справ; відомо, що 
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7 січня 1908 р. він успішно прооперував Велику кня-
гиню Єлизавету Федорівну; у цьому ж році Г.Є Рейну 
було присвоєно звання Почесного лейб-хірурґа Двору 
Його Імператорської Величності та дійсного таємного 
радника, а також призначено головою Медичної ради; 
у 1908 р. епідемія холери охопила ряд південних райо-
нів; було зареєстровано більш ніж 200 000 хворих; Рада 
міністрів відрядила Г.Є. Рейна на південь, поклавши на 
нього обов’язки Головного уповноваженого з бороть-
би з холерою; прийняті заходи сприяли зупинці, а по-
тім і ліквідації епідемії; на початку жовтня 1910 р. Г.Є. 
Рейн подав Миколі ІІ доповідь, в якій обґрунтовував 
проведення лікарсько-санітарної реформи та створен-
ня окремого міністерства народного здоров’я; у 1916 р. 
було засновано Головне управління державної охоро-
ни здоров’я з всіма правами міністерства; керівником 
цього управління був призначений Г.Є Рейн; 23 берез-
ня 1917 р. Г.Є Рейн повернувся до Києва та незабаром 
емігрував до Парижа; 25 вересня 1919 р. як лікар групи 
російських солдатів повернувся до Києва, де в цей час 
лютував «червоний терор»; на початку листопада 1919 
р. Г.Є Рейн виїхав із Києва в «санітарній летючці», що 
евакуювала хворих на південь; далі його шлях проліг че-
рез Константинополь, Принцеві острови, Югославію; у 
1919 р. його обирають керівником кафедри акушерства 
і ґінеколоґії Софійського університету; 13 грудня 1925 
р. в Софійському університеті відбулося урочисте засі-
дання, присвячене 50-річчю наукової та лікарської ді-
яльності Г.Є. Рейна.

Література:
Буравцов В.И., Тучин С.В. Хирурги – «зодчие» академии 1. 
// Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 1999. – Т. 158. – 
№ 3. – С. 95–98.
Канєєва І. Лікар, реформатор, провісник державної охо-2. 
рони здоров’я академік Г.Є Рейн // Український історико-
медичний журнал «Агапіт». – 1996. – № 4. – С.25 – 30.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 93.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 134 – 135.
Мирский М.Б. О деятельности врачей и ученых Одессы, 5. 
Киева, Харькова в зарубежных университетах // Лікарська 
справа. – 1995. – № 9–12. – С. 194–198.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). – 6. 
К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 140 – 141.
Шпизель Р.С., Гуцал Р.Р. Научно-общественная деятель-7. 
ность некоторых врачей древнего Острога // Лікарська 
справа. – 1995. – № 5-6. – С. 198–203.
Шпизель Р.С., Хведась А.А., Гуцал Р.Р. О деятельности ака-8. 
демика Г.Е. Рейна в Украине // Лікарська справа. – 1995. 
– № 7–8. – С. 180 – 184. 

РЕПРЄВ Олександр Васильович  (26.08.1853– 
21.06.1930) – патолоґ; народився поблизу м. Суздаля 
Володимирської обл. Російської Федерації; закінчив 
Пе тербурзьку медико-хірурґічну академію (1878); у 
1888 р. захистив докторську дисертацію; з 1889 р. приват-
доцент, а з 1890 р. – прозектор кафедри загальної пато-
лоґії Медико-хірурґічної академії; з 1895 р. – професор 
кафедри загальної патолоґії Харківського університету; 
одночасно професор кафедри загальної патолоґії Жі-
ночого медичного інституту і Ветеринарного інституту; 
з 1920 р. – професор кафедри патолоґічної фізіолоґії в 
Кримському університеті, а також декан медичного фа-
культету; з 1922 р. – зав. кафедрою патолоґічної фізіолоґії 
Харківського університету, зав. кафедрою експеримен-
тальної патолоґії при Головнауці України, зав. біолоґіч-
ним відділенням Всеукраїнського рентґенолоґічного ін-
ституту та зав. відділом патолоґії Українського інституту 
наукової і практичної ветеринарії; О. В. Репрєв є одним 
із засновників вітчизняної ендокринолоґії; відомі його 
дослідження обміну речовин при гарячці, пухлинах, ва-
гітності, про вплив на обмін речовин рентґенівського 
випромінювання, про залежність діяльності статевих за-
лоз від харчування, про стан орґанізму жінки в післяпо-
логовому періоді і під час живлення дитини; О.В. Репрєв 
– автор фундаментального керівництва «Основы общей 
и экспериментальной патологии» (1908).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 22. – С. 206.
Мищенко И.П. 30 лет со дня смерти проф. А.В. Репрева // 2. 
Патологическая физиология и экспериментальная тера-
пия. – 1960. – Том 4. – № 5. – С. 91.
Постоев Я. Проф. А.В. Репрев // Врачебное дело. – 1928, 3. 
– № 10. – ст. 769.

РИбАчУК Олег Іванович (нар. 22.09.1938 р.) – 
ортопед-травматолоґ; народився у Вінниці; медичну 
освіту здобув у Вінницькому медичному інституті (1961); 
від 1961 до 1964 р. працював ортопедом-травматолоґом 
Тульчинської лікарні Вінницької області; від 1968 р. 
працює в Українському НДІ травматолоґії та ортопедії 
(з 1981 р. – керівник клініки, а з 1989 р. – заступник ди-
ректора); у 1978 р. захистив докторську дисертацію; про-
фесор (1991); від 1997 р. – також керівник Українського 
центру ендопротезування суглобів; член Міжнародної 
асоціації ортопедів-травматолоґів (1995) та Американ-
ської академії ортопедів-хірурґів (1997); заслужений лікар 
України (1995); лауреат Державної премії України (1996); 
наукові праці присвячені трансплантації кісткових 
тканин при значних діафізарних дефектах та несправ-
жніх суглобах, вивченню деґенеративно-дистрофічних 
уражень суглобів у дорослих; дослідженню методу то-
тального ендопротезування суглобів та створенню то-
тального ендопротезу кульшового суглоба; основні 
праці О.І. Рибачука: «Лечение суставов, дефектов и 
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диафизов длинных костей» (1980); «Дегенеративно-
дистрофические повреждения крупных суставов и их 
лечение» (1990); «Остемієліт» (1999); «Реабілітація хво-
рих після ендопротезування крупних суглобів» (1999).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 358.1. 

РИДИгЕР Людвіг (1850–1920) – хірурґ; медичну осві-
ту здобув у Грейсвальді, Берліні та Страсбурзі; у 1874 р. 
захистив докторську дисертацію «Експериментальні ма-
теріали до вчення про дію карболової кислоти»; з 1887 р. 
керував клінікою та кафедрою Ягелонського університету 
в Кракові; у зв’язку з відновленням медичного факульте-
ту Львівського університету переведений до Львова, де 
в 1897 р. організував клініку та кафедру хірурґії; у 1901–
1902 рр. ректор Львівського університету; у роки Першої 
світової війни очолював хірурґічну службу військових 
шпиталів війська польського, повернувся до Львова ге-
нералом медичної служби; мав титул таємного радника 
австрійського двору; за своє життя побудував три хірур-
ґічні клініки – Хелмно (1879), Краків (1887), Львів (1897); 
наукові праці присвячені різним аспектам хірурґії органів 
черевної порожнини; питанням періостальної пластики 
псевдоартрозу після резекцій, туберкульозу кісток та су-
глобів, кісткової пластики, перев’язки судин; Л.Ридигер 
одним із перших застосував принципи антисептики та 
асептики; 16 листопада 1880 р. другим після Ж.Пеана ви-
конав резекцію шлунку при раку його пілоричного відді-
лу; першим у світі 21 листопада 1881 р. виконав резекцію 
шлунку при стенозуючій виразці; обґрунтував необхід-
ність накладення хірурґічного шва на серці при його по-
раненні (1893).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 539.
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-2. 
ник, 1994. – С. 148 
Маят В.С. и др. Резекция желудка и гастрэктомия. – М., 3. 
1975. – С. 11.
Меделян А.И. Значение работ Людвига Ридигера // Хи-4. 
рургия. – 1971. – № 3. – С. 151.

РІЗЕНКО Василь Павлович (1784–1827) – народив-
ся в Києві; навчався в Києво-Могилянській академії та 
гімназії при Московському університеті; з 1801 до 1806 
р. навчався на лікувальному відділенні Московсько-
го університету, який закінчив кандидатом медицини; 
навчався в Петербурзі на курсі лейб-медика Петера 
Франка; з 1808 р., після повернення до Москви, пра-
цював лікарем студентів; у 1811 р. захистив докторську 
дисертацію «De statu uteri humano dynamico normali et 
abnormali incitabilitate theoriae principiis fundata» («Про 
обґрунтування теорії динаміки розвитку нормальної 
та ненормальної людської матки»); з 1811 р. – ад’юнкт 

сповивального мистецтва, з 1814 р. – екстраординарний 
професор, а з 1819 р. – ординарний професор Москов-
ського університету; у 1811–1819 рр. – також секретар 
лікарського відділення Московського університету; з 
1817 р. – консультант Московської лікарні для неза-
можних (Маріїнська лікарня).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 106 – 107.
Крыштопа Б.П. Высшее медицинское образование в Укра-2. 
инской ССР. – К., 1985. – 318 с.
Очерки истории высшего медицинского образования и 3. 
научных школ на Украине / Под ред. В.Д. Братуся и др. – 
К., 1965. – 264 с.

РІНЕК Олександр Христианович (26.08.1837–1916) – 
хірурґ; медичну освіту здобув у Медико-хірурґічній ака-
демії (МХА) (1859 – 1864); з 1864 р. працював на кафедрі 
хірурґії МХА; у 1867 р. захистив докторську дисертацію 
«До вчення про циліндрому»; упродовж 2-х років удо-
сконалювався в провідних хірурґічних клініках Європи; 
з 1872 р. – старший ординатор Київського військового 
шпиталю та одночасно затверджений на посаді доцента 
при кафедрі хірурґії Київського університету; упродовж 
1875–1876 рр. за ініціативою В.О. Караваєва читав до-
центський курс з хірурґічної анатомії з операціями на тру-
пах; з 1876 р. бере участь у сербо-чорногорсько-турецькій 
війні, де виконав велику кількість операцій; з 1878 до 
1881 р. – завідувач кафедри теоретичної хірурґії з госпі-
тальною клінікою; 1881–1894 рр. – завіду вач кафедри 
факультетської хірурґії; О.Х. Рінек відзначався доскона-
лою технікою оперування; за свідченням О.П. Кримова 
«за швидкістю операції, вправністю та винахідливістю 
О.Х. Рінек переважав багатьох найкращих західноєвро-
пейських хірурґів»; О.Х. Рінек першим у Києві запрова-
див у хірурґічну практику антисептику; розробив метод 
радикального оперативного лікування ґанґрени кишеч-
ника та кишкових нориць. 

Література:
Александр Христианович Ринек и его школа (к 150-летию 1. 
со дня рождения) // Клиническая хирургия. – 1987. – №3. 
– С. 52 – 55.
Заверный Л.Г., Войтенко А.А., Пойда А.И., Мельник В.И. 2. 
Александр Христианович Ринек и его школа: (К 150-летию 
со дня рождения) // Клиническая хирургия. – 1987. – № 
3. – С. 52–55.
Кульчицький К. До історії київської школи оперативної 3. 
хірурґії і топографічної анатомії // Агапіт. – 1996. – № 3. 
– С. 11–17.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 94.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття. – С. 135–136. 
Околов В.И. Александр Христианович Ринек: (Из неопу-6. 
бликованной рукописи проф. А.Г. Радзиевского) // Кли-
ническая хирургия. – 1973. – № 1. – С. 88–89.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 7. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С.121 – 122.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 86.

РКЛИЦьКИй Іван Васильович (1805–01.03.1861) – 
хірурґ; народився в Стародубі на Чернігівщині; у 1827–
1831 рр. навчався у Петербурзькій медико-хірурґічній 
академії (МХА); захистив докторську дисертацію, 
присвячену стриктурам уретри; у 1847 р. очолив хірур-
ґічну клініку МХА; одночасно був старшим лікарем 
військово-морського госпіталю, а згодом – сухопутного 
госпіталю; одним із перших почав застосовувати нар-
коз; володів довершеною хірурґічною технікою.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 157.

РОжАЛІН Кузьма Федорович (1740 – помер близь-
ко 1786) – лікар; народився в м. Ромнах Сумської обл. 
у родині козака; освіту здобув у Києво-Могилянській 
академії (1758) і школі при Петербурзькому адміралтей-
ському госпіталі; у 1761 р. у групі з 10-ти лікарів виїхав 
за кордон для удосконалення; у 1765 р. у Лейденсько-
му університеті захистив докторську дисертацію «De 
scorbuto» («Про цингу»); викладав у госпітальних шко-
лах Петербурга; у 1776–1778 рр. очолював Єлисавет-
градський госпіталь; добре володів німецькою мовою, 
підтримував дружні стосунки з Й.-В. Гете.

Література:
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-1. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 1. 
– С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 107 – 108.
Очерки истории высшего медицинского образования и 3. 
научных школ на Украине / Под ред. В.Д. Братуся и др. – 
К., 1965. – 264 с.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 307.

РОжКО Микола Михайлович – народився в с. Устя Сня-
тинського району Івано-Франківської області; медичну 
освіту здобув на стоматолоґічному факультеті Івано-Фран-
ківського медичного інституту; у 1985 р. захистив канди-

датську дисертацію «Ортопедическое лечение больных 
съемными пластиночными протезами с литым мета-
ллическим базисом. (Клиническо-экспериментальное 
исследование)», а у 1993 р. – докторську дисертацію 
«Клініко-експериментальне обґрунтування нових мето-
дів лікування змінними конструкціями зубних протезів»; 
завідувач кафедри стоматолоґії факультету післядиплом-
ної освіти, ректор (з 2011 р.) Івано-Франківського націо-
нального медичного університету; професор; президент 
Асоціації стоматолоґів України; Заслужений діяч науки і 
техніки України (2003); автор понад 460 наукових публі-
кацій, зокрема 6 підручників; основні напрямки наукової 
діяльності – розробка методів діаґностики, лікування та 
профілактики стоматолоґічних захворювань.

РОЗЕНбЛЮМ Олександр Самійлович (1826–1903) – 
інфекціоніст і психіатр; закінчив Київський університет 
(1849); 1849–1856 рр. – лікар тифозної лікарні в Моги-
леві; з 1858 р. міський лікар Одеси; 1859–1863 рр. – гід-
ротерапевт та психіатр одеського приватного курорту 
Клейн-Лібенталь; з 1864 до 1887 р. – зав. психіатричним 
відділенням Одеської міської лікарні; О.С. Розенблюму 
належить відкриття інфекційно-гарячкового способу 
лікування психозів; у 1874–1875 рр. він уперше в історії 
медицини прищепив з лікувальною метою поворотний 
тиф 12 психічнохворим і досяг позитивного результату.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 22. – С. 366.
Ихтейман М. К вопросу о приоритете д-ра А.С. Розенблю-2. 
ма в применении инфекционной лихорадки как терапев-
тического метода // Врачебное дело. – 1925. – № 14. – С. 
348.
Посвянский П.Б. Александр Самойлович Розенблюм (к 3. 
50-летию со дня смерти) // Журнал невропатологии и пси-
хиатрии. – 1953. – Том 53. – вып. 2. – С. 149.

РОЗЕНФЕЛьД Леонід георгійович (нар. 03.06.1930 р.) 
– фахівець у галузі медичної радіолоґії, рентґендіаґнос-
тики захворювань шлунково-кишкового тракту та вуха, 
горла, носа, неіонізуючої променевої діаґностики; на-
родився в м. Верхнє Лисичанського району Луганської 
області в родині лікарів; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1954); працював лікарем у 
Закарпатській та Кримській областях; з 1956 р. – завідувач 
рентґенолоґічного відділення клінічної лікарні Шев-
ченківського району м. Києва, а з 1967 р. – керівник від-
ділення рентґенолоґії та радіолоґії НДІ отоларинголоґії; 
у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Рентгено-
диагностика дивертикулов пищевода и их осложнений», 
а у 1973 р. – докторську дисертацію «Рентгенодиагнос-
тика болезней оперированного и искусственного пище-
вода»; з 1992 р. – заступник директора Київського НДІ 
отоларинголоґії з наукової роботи; з 1994 до 2007 р. – на-
чальник науково-координаційного Управління НАМН 
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України; професор (1981); член-кор. НАН (1990) та ака-
демік НАМН (2000) України; член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; віце-президент Асоціації 
рентґенолоґів та радіолоґів України; експерт Європей-
ського бюро ВООЗ із питань здоров’я та навколишнього 
середовища, заступник академіка-секретаря відділен-
ня НАН України, член Президії Вченої медичної ради 
МОЗ України, голова комісії Державного фармаколо-
ґічного комітету МОЗ України, радник Верховної Ради 
України з питань радіаційного захисту; голова експерт-
ної ради з клінічної медицини ВАК України; член Єв-
ропейської асоціації радіолоґів; почесний закордонний 
член Асоціації рентґенолоґів та радіолоґів Грузії; член 
1 редакційних колегій та 14 редакційних рад наукових 
журналів; у 1988 р. Л.Г. Розенфельдом створена служба і 
центр термодіаґностики; заслужений діяч науки і техні-
ки України (1988); лауреат премій НАМН України (1996, 
2000); автор понад 440 наукових публікацій, зокрема 21 
моноґрафії, 3 навчальних посібників, 25 авторських сві-
доцтв; основні напрямки наукової діяльності – збіль-
шення можливостей застосування неіонізуючих методів 
променевої діаґностики (дистанційної інфрачервоної 
термоґрафії), розробка шляхів застосування подвійно-
го ядерно-маґнітного резонансу в медицині та біолоґії; 
вперше систематизовані рентґенолоґічні ознаки хво-
роби оперованого та штучного стравоходу, розвинуті 
основи рентґенодіаґностики хвороб голови та шиї; один 
із засновників нового напрямку променевої діаґностики 
– дистанційної термоґрафії; один із авторів нових на-
прямків у сучасній клінічній онколоґії – інтеґративної 
радіомодифікованої терапії злоякісних пухлин ділянки 
голови та шиї та неіонізуючої діаґностики – подвійного 
електронно-ядерного резонансу; проводить досліджен-
ня зі збільшення можливостей використання маґнітно-
резонансної томоґрафії та спіральної комп’ютерної 
томоґрафії в діаґностиці пухлин спинного мозку і 
краніо-орбіто-синусоназальних новоутворень; вивчає 
проблеми демінералізації кісток людини в умовах кос-
мічного польоту; науковий консультант та керівник 10 
докторських і 22 кандидатських дисертацій; основні 
наукові праці Л.Г. Розенфельда: «Реконструктивная 
хирургия пищевода» (1967), «Рентгенодиагностика за-
болеваний оперированных органов пищеварительной 
системы» (1985), «Рентгенодиагностика опухолей пи-
щевода, органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства» (1988), «Основы клинической дистанци-
онной термодиагностики» (1988), «Олексій Сидорович 
Коломійченко» (1990), «Клиническая термодиагности-
ка» (1991), «Компьютерная термодиагностика» (1993), 
«Неионизирующие методы лучевой диагностики забо-
леваний околоносовых пазух», довідник «Радіологічна 
термінологія» (1999); «Протоколи променевої терапії» 
(2000); «Магніторезонансні зображення» (2003); «Су-
часний стан та перспективи інноваційного розвитку 
медичної галузі» (2004); «Наукова та інноваційна діяль-
ність, інтелектуальна власність» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 243 – 244.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 362.2. 
Леонід Георгійович Розенфельд // Український радіологіч-3. 
ний журнал. – 2000. – № 2. – 213 – 214.
Члену-кореспонденту АМН України Л.Г. Розенфельду – 4. 
70 років // Журнал АМН України. – 2000. – Том 6. – № 
2. – С. 422 – 423.

РОЛЛЕ йосип (1830–1894) – лікар; народився в с. 
Ген ріхівка на Поділлі (зараз с. Ролле Вінницької обл.) 
в сім’ї управителя панським маєтком; навчався в гім-
назіях Немирова, Вінниці, Білої Церкви та Києва; ме-
дичну освіту (з відзнакою) здобув у 1850–1855 рр. на 
медичному факультеті Київського університету; після 
закінчення університету працював лікарем в м. Яро-
шівка, що біля м. Могилева на Поділлі; періодично 
удосконалювався в клініках Німеччини (Зоненштадт) 
та Франції (Париж); у клініці відомого психіатра Шар-
ко в Парижі захистив докторську дисертацію «Психічні 
захворювання»; відмовившись від кафедри психіатрії, 
куди його запрошувало керівництво медичного факуль-
тету Варшавського університету, з 1860 р. працює лікарем 
у м. Ка м’янці-Подільському; у 80-х роках 19-го століття 
працював лікарем-інспектором цукрових заводів По-
дільської губернії, виконуючи велику роботу щодо по-
ліпшення здоров’я робітників; рекомендував влаштува-
ти для робітників окрему їдальню, виступав за медичний 
огляд робітників; відома його книга про важку працю 
робітників-селян, яка була видана у Варшаві в 1864 р.; 
Й.Ролле брав активну участь в організації та побудові 
безплатної поліклініки для бідних, організував курси по-
вивальниць, створив віспощеплювальний пункт, був од-
ним із засновників історико-краєзнавчого музею; брав 
активну участь в організації Товариства Подільських 
лікарів, секретарем якого був упродовж багатьох років; 
протоколи засідань Товариства видавав окремими кни-
гами та збірками в медичних журналах Варшави і Пе-
тербурга; наукові праці Й.Ролле присвячені питанням 
статистики та історії медицини Поділля, поліпшенню 
гіґієнічного стану м. Кам’янець-Подільського, боротьбі 
з епідеміями дифтерії, холери, скарлатини. 

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 1. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12.. – С. 340.

РОМАНЕНКО Аліна Михайлівна (нар. 25.07.1938 р.) – 
фахівець у галузі патолоґії онкоуролоґічних, нефролоґіч-
них захворювань та сексопатолоґічних станів; народилася 
в Києві; медичну освіту здобула в Київському медичному 
інституті (1961); працювала на посаді молодшого науково-
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го працівника в Інституті туберкульозу та грудної хірурґії, 
старшим науковим працівником, а з 1978 р. – керівника ла-
бораторії патоморфолоґії в Інституті уролоґії та нефролоґії 
АМН України; у 1967 р. захистила кандидатську дисерта-
цію «Морфологические и гистохимические исследования 
стенок каверн при туберкулезе в резецированных легких», 
а у 1976 р. – докторську дисертацію «Эпителиальные опу-
холи мочевого пузыря»; професор (1984), член-кор. НАН 
України (1992), академік НАМН України (2000); член пре-
зидії НАМН України; член Наукової ради НАМН України 
з клінічної медицини; член Інтернаціональної Академії па-
толоґії (1992); заслужений діяч науки УРСР (1990); лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2007); 
президент Українського відділення Інтернаціональної 
академії патолоґії, голова експертної Ради з медико-
біолоґічних та фармацевтичних наук ВАК України; член 
наукової ради Європейського товариства патолоґів; віце-
президент Асоціації патолоґів України (від 1993 р.); член 
міжнародної асоціації вчених США та Японії з вивчення 
проблеми ранніх форм раку передміхурової залози; член 
Міжнародного товариства уролоґічних патолоґів; експерт 
міжнародного Центру з вивчення пухлин сечостатевих ор-
ґанів при ВООЗ; представник від країн СНД у двох нових 
Міжнародних гістолоґічних класифікаціях ВООЗ пухлин 
сечового міхура та яєчка у людини; голова експертної Ради 
ВАК України; член редакційних колегій низки наукових 
журналів; автор понад 320 наукових публікацій, зокрема 
13 моноґрафій; у процесі наукових досліджень створений 
і успішно розвивається новий профілактичний напрям з 
гістолоґічної верифікації; розроблено класифікації та ви-
вчено морфоґенез передраку та ранніх форм раку сечоста-
тевих орґанів; досліджено морфоґенез та терапевтичний 
патоморфоз різних форм ґломерулонефриту у дорос-
лих та дітей з нефропатичним синдромом, морфолоґічні 
особливості безпліддя у чоловіків; А.М. Романенко та її 
учнями вивчено патоґенез реакції відторгнення алотран-
сплантата нирки в умовах аутоімунного ґломерулонефри-
ту, розроблені кількісні морфолоґічні критерії життєздат-
ності трупної донорської нирки з урахуванням чинників 
постмортального аутолізу та протиішемічного захисту, 
спрямованих на зменшення аутолітичних змін нефрона; 
вивчено патоморфоз трансплантованих нирок залежно 
від особливостей протиішемічного захисту; зроблений 
значний внесок у вивчення захворювань передміхурової 
залози (гіперплазія, рак та передракові стани), а також 
склерозу передміхурової залози; проводить молекулярно-
ґенетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іоні-
зуючого опромінення в канцероґенезі сечового міхура, 
передміхурової залози та нирки людини; науковий кон-
сультант та керівник 10 докторських і 27 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Ультраструктура 
опухолей человека: «Новые морфологические методы в 
онкологии» (1977); «Ультраструктура опухолей человека 
(руководство для диагностики)» (1981); «Эпителиальные 
опухоли мочевого пузыря» (1986); «Клиническая морфо-
логия в урологии и нефрологии» (1990); «Герминативные 

опухоли яичка» (1991); «Предрак мочевого пузыря» (1994); 
«Прогнозирование клинического течения уротелиальных 
опухолей мочевого пузыря» (1998).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 245 – 246.
А.М. Романенко – 60 років // Українский журнал патоло-2. 
гії. – 1999. – № 1. – С. 82 – 83.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 363.3. 
Члену-кореспонденту АМН України А.М. Романенко – 4. 
60 років // Журнал АМН України. – 1998. – Том 4. – № 3. 
– С. 570 – 571.

РОМАНЕНКО А н ат о л і й  Ю х и м о в и ч  (нар. 
15.12.1928  р.) народився в с. Ново-Павлівка Нечаїв-
ського району Дніпропетровської обл.; у 1954 р. закінчив 
Дніпропет ровський медичний інститут; у 1954–1955 рр. 
– виконуючий обов’язки асистента кафедри нормаль-
ної анатомії Дніпропетровського медичного інституту; 
1955–1963 рр. – педіатр-хірурґ і головний лікар Ново-
Покровської районної лікарні; 1963–1967 рр. – завідувач 
Дніпропетровським міськздороввідділом, а в 1967–
1975 рр. – завідувач облздороввідділом; з 1975 до 1989 р. 
– міністр охорони здоров’я України; у 1983 р. захистив 
докторську дисертацію; у 1986–2000 рр. – директор Все-
союзного наукового центру радіаційної медицини АМН 
СРСР (тепер Науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України); з 2000 р. – радник при дирекції На-
укового центру радіаційної медицини НАМН України; у 
1982 р. захистив докторську дисертацію «Закрытые по-
вреждения живота»; професор (1995); член-кор. РАМН 
(1986), академік Міжнародної АН вищої школи (1994), 
академік НАМН України (1997); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної меди-
цини; член проблемної комісії МОЗ та НАМН України 
«Проблеми радіаційної медицини»; голова Центральної 
міжвідомчої експертної ради з встановлення причинно-
го зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючо-
го випромінювання та інших шкідливих чинників вна-
слідок аварії на Чорнобильській АЕС; директор Центру 
співробітництва ВООЗ по мережі готовності та допомоги 
при радіаційних аваріях; член вченої ради НЦРМ НАМН 
України; член наукової ради з теоретичної та практичної 
медицини Президії НАМН України; член Вченої медич-
ної ради МОЗ України; член спеціалізованої вченої ради 
«Гіґієна, соціальна гіґієна та охорона здоров’я» при На-
ціональному медичному університеті імені О.О. Бого-
мольця; член редакційної ради журналу «Український 
медичний часопис» та збірника «Проблеми радіаційної 
медицини»; автор понад 300 наукових публікацій, зо-
крема 12 моноґрафій, 3 авторських свідоцтв; основні 
напрямки наукової діяльності – гіґієна навколишнього 
середовища та оцінка стану здоров’я населення, що по-
страждало внаслідок Чорнобильської катастрофи; пра-
цює також у галузі радіаційної медицини, радіаційної 
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гіґієни, радіобіолоґії; А.Ю. Романенко є фундатором 
наукового напрямку – епідеміолоґічна оцінка дії іонізу-
ючої радіації в малих дозах, ретроспективні дослідження 
діагнозів індивідуальних і колективних доз опромінення 
отриманими репрезентативними групами населення; 
зробив вагомий внесок у вивчення епідеміолоґії постра-
діаційних лейкемій та поліпшенню своєчасного вияв-
лення і ранньої діаґностики даної патолоґії; науковий 
консультант та керівник 11 докторських і кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Закрытые повреж-
дения живота» (1978); «Закрытые повреждения органов 
грудной клетки» (1982); «Неотложная хирургия брюш-
ной полости» (1989); «Radiation Medicine» (1990); «Ор-
ганізаційні принципи медико-санітарних заходів при 
великомасштабній аварії на АЕС із досвіду Чорноби-
ля» (1992); «Medical Aspects of the Che Chernobyl NPP 
Accident» (1993); «Клініко-епідеміологічний реєстр» 
(1995); «Довгостроковий моніторинг стану здоров’я 
дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС» (1996); 
«Проблемы и организационные принципы здравоох-
ранения в условиях крупных коммунальных аварий на 
атомных электростанциях с позиций анализа медицин-
ских последствий Чернобыльской катастрофы» (1999); 
«Эффективность организационных мероприятий по ми-
нимизации последствий Чернобыльской катастрофы» 
(1999); «Біологічні ефекти низьких доз опромінення» 
(1999); «Радиационная медицина в объективной оцен-
ке последствий Чернобыльской катастрофы» (2000); 
«Солідні раки та рак щитоподібної залози у підлітків і 
дорослих на найбільш постраждалих територіях Украї-
ни після Чорнобильської катастрофи» (2004); «Chronic 
lymfoid leukemia in the eohort of clean up workers following 
the Chornobyl accident (epidemiologic and hematologic 
aspects)» (2005).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 1. 
160 – 161.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 363.2. 

РОМОДАНОВ Андрій Петрович  (11.11.1920– 
05.08.1993) – нейрохірурґ; медичну освіту здобув у Ки-
ївському медичному інституті (1942); у 1946–1950 рр. 
працював у Київському психоневролоґічному інституті; 
з 1950 р. – завідувач дитячого відділення Київського ін-
ституту нейрохірурґії; з 1951 р. – заступник директора 
інституту з наукової роботи, а з 1964 до 1993 р. – дирек-
тор; академік НАН (1992) та АМН (1993) України; ака-
демік РАМН (1974); професор (1964); заслужений діяч 
науки УРСР (1964); лауреат Державної премії України 
(1978), премії імені М. Н. Бурденка (1982); Герой Соці-
алістичної праці (1980); А.П. Ромоданов виконав фун-
даментальні дослідження з діаґностики та хірурґічно-
го лікування черепно-мозкової травми, пухлинних та 
судинних захворювань головного мозку та епілепсії, а 
також праці щодо хірурґічного лікування травматичних 

ґранульом головного мозку та пухлин головного і спин-
ного мозку у дітей; основні праці: «Пухлини головного 
мозку у дітей» (1965); «Мозковий гемораґічний інсульт» 
(1971); «Метастазуючі пухлини головного мозку» (1973); 
«Пухлини спинного мозку» (1976); «Атлас топічної діа-
ґностики захворювань нервової системи» (1971); «По-
логова черепно-мозкова травма у новонароджених» 
(1981); «Нейрохірурґічна допомога в УРСР» (1981); 
«Черепно-мозкова травма при алкогольній інтоксика-
ції» (1982); «Атлас операцій на головному мозку» (1986); 
«Нейрохірурґія» – навчальний посібник для медичних 
інститутів (1990); «Черепно-мозкова травма і імуноло-
ґічна реактивність орґанізму» (1991); «Черепно-мозкова 
травма і загальносоматична патолоґія» (1992).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 1. 
162 – 163.
Андрей Петрович Ромоданов (К 60-летию со дня рожде-2. 
ния) // Вопросы нейрохирургии. – 1980. – № 6. – С. 58.
Андрей Петрович Ромоданов (к 60-летию со дня рождения) 3. 
// Клиническая хирургия. – 1980. – № 11. – С. 69 – 70.
Андрей Петрович Ромоданов (к 70-летию со дня рожде-4. 
ния) // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. – 
1991. – № 1. – С. 33 – 34.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 5. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 22. – С. 372.
До 75-річчя від дня народження А.П. Ромоданова // Жур-6. 
нал АМН України. – 1995. – Том 1. – № 2. – С. 383 – 385.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 94–95.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 137–138.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. – Київ, 1993. – 9. 
С. 73 – 74.
Члену-корреспонденту АМН СССР, проф. А.П. Ромоданову 10. 
– 50 лет // Клиническая хирургия. – 1971. – № 1. – С. 88.

РОМОДАНОВ Сергій Андрійович (нар. 24.01.1942 р.) 
– фахівець у галузі нейрохірурґії; закінчив Київський ме-
дичний інститут (1964); з 1966 р. працює на кафедрі не-
йрохірурґії Київського інституту удосконалення лікарів 
(тепер – Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика) – аспірант (1966–1968), асис-
тент (1969–1972), доцент (1972–1982), професор (з 1982 
р.); у 1980 р. захистив докторську дисертацію «Діаґнос-
тика і хірургічне лікування параселярних менінґі-
ом»; з 1993 р. – заступник директора з наукової роботи 
та керівник клініки злоякісних пухлин головного мозку 
Інституту нейрохірурґії АМН України; професор (1982), 
член-кор. НАМН України (1994); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; член Української 
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та Всесвітньої Асоціацій нейрохірургів; лауреат премії 
імені М. Островського; автор понад 320 наукових пу-
блікацій, зокрема 5 моноґрафій, 17 винаходів, 5 патен-
тів та 32 раціоналізаторських пропозицій; наукові праці 
присвячені комбінованому лікуванню злоякісних ґліом 
головного мозку; розроблені принципи доопераційної 
хіміо- та променевої терапії; значний внесок зроблено у 
поліпшення діаґностики і хірурґічного лікування крані-
обазальних пухлин селярної локалізації, у впровадження 
методів діаґностики і лікування судинних та травматич-
них ушкоджень головного мозку; опрацьовані методи ви-
значення індивідуальної чутливості пухлин до антиблас-
тичних препаратів; розроблені принципи доопераційної 
хіміо- та променевої терапії; науковий консультант та 
керівник 2 докторських і 17 кандидатських дисертацій; 
основні роботи: «Анґіоґрафічна діаґностика мозково-
го інсульту» (1975); «Ранні прояви нейрохірурґічних за-
хворювань» (1984); «Деонтолоґія в нейрохірурґії» (1990); 
«Лазерна нейрохірурґія» (1992); «Нейрохирургические 
аспекты геронтологии» (1995). 

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 1. 
247 – 248.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурґи України. – Київ, 1993. – С. 74.2. 

РОЩІН георгій георгійович (нар. 01.11.1951 р.) – на-
родився в с. Кедрина Гора Золотоніського району Чер-
каської області; медичну освіту здобув у Чернівецькому 
медичному інституті (1977); від 1977 до 1981 р. працював 
лікарем-хірурґом Кам’янець-Подільської ЦРЛ Хмель-
ницької області; у 1981–1983 рр. навчався в клінічній 
ординатурі при Київському НДІ клінічної та експери-
ментальної хірурґії; від 1984 р. – завідувач хірурґічного 
відділення, а з 1991 р. – головний лікар Київської клі-
нічної лікарні швидкої допомоги; у 1992 р. очолив Київ-
ське науково-практичне об’єднання швидкої медичної 
допомоги та медицини катастроф (нині – Український 
науково-практичний центр екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф); від 1997 р. – також завідувач 
кафедри Київської медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика; у 1988 р захистив кандидат-
ську дисертацію, присвячену хірурґічному лікуванню 
хронічних захворювань печінки; заслужений лікар Укра-
їни (2001); лауреат Державної премії України (2002); на-
укові праці присвячені дослідженню та впровадженню 
в практику організаційних основ медицини катастроф 
та хірурґічних методів лікування постраждалих від по-
літравми; основні праці Г.Г. Рощіна: «Диагностика и 
хирургия повреждений печени» (у співавторстві, 1996); 
посібник «Бальна оцінка тяжкості травм» (у співавтор-
стві, 2001); «Правові основи державної служби медици-
ни катастроф України» (у співавторстві, 2002); посібник 
«Організація роботи інфоромаційно-аналітичної сис-
теми МОЗ України з питань надзвичайних ситуацій» (у 
співавторстві, 2002); посібник «Медичні аспекти над-

звичайної екологічної ситуації у Первомайському райо-
ні Миколаївської області» (у співавторстві, 2002).

РУбАшКІН Володимир Якович  (17.04.1876– 
24.06.1932) – гістолоґ; народився в Новочеркаську (тепер 
Ростовської обл. Російської Федерації) у родині служ-
бовця; закінчив Військово-медичну академію (1900); з 
1906 р. – викладач цієї ж академії; 1912–1918 рр. – про-
фесор Юр’ївського, 1918 р. – Харківського університетів; 
у 1919–1922 рр. працював у Краснодарі та Сочі; з 1922 р. 
– професор Харківського медичного інституту; з 1923 р. 
– також директор Українського протозойного інституту; з 
1930 р. – заступник директора Всеукраїнського інституту 
біолоґії, морфолоґії та експериментальної медицини іме-
ні І.І. Мечникова; заснував журнал «Український вісник 
кров’яних угруповань» (1927–1934); наукові праці присвя-
чені питанням гістолоґії, ембріолоґії та груп крові; автор 
підручника з гістолоґії та ряду моноґрафій.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 12. – С. 415.

РУДАНСьКИй Степан Васильович  (7.01.1834– 
4.05.1873) – видатний український поет, лікар; народив-
ся в с. Хомутинцях Жмеринського району Вінницької 
обл. у родині священика; навчався в Шаргородській 
духовній школі (бурсі); у 1849 р. вступив до Кам’янець-
Подільської духовної семінарії; у 1855 р. закінчив семіна-
рію і як «перший учень» рекомендований на навчання в 
Петербурзькій духовній академії, але вступив до Петер-
бурзької медико-хірурґічної академії; під час навчання 
був позбавлений батьківської допомоги, дуже бідував, 
часто голодував, захворів на туберкульоз; після закінчен-
ня академії (1861) працював лікарем в Ялті; з 1863 р. мав 
додаткову лікарську роботу в маєтках князя Воронцова; 
у 1872 р. вів боротьбу з епідемією холери в Криму; зали-
шив добру пам’ять як лікар; під час перебування в Ялті 
лікував М. Щепкіна, близько зійшовся з славнозвісним 
артистом; працюючи лікарем, займався громадською, 
літературною, краєзнавчою роботою; у 1863 р. його оби-
рають почесним мировим суддею Сімферопольсько-
Ялтинської мирової округи; автор популярного романсу 
«Повій вітре на Вкраїну»; переклав на українську мову 
«Іліаду» Гомера (1872).

Література:
Пундій П. Українські лікарі. – Львів–Чикаґо, 1994. – Кни-1. 
га 1. – С. 204 – 205.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 2. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 420 – 421.
Пільгук І.І. Степан Руданський. – К., 1956.3. 
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1972. – Том 4. 
4. – С. 32–33.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 5. 
энциклопедия, 1955. – Том 3. – С. 135.
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РУДИКОВСьКИй Євстафій Петрович (псевдо-
нім – Остап Київський) (1784–1851) – народився в с. 
Віль шанка (тепер Велика Вільшанка Васильківського 
району Київської обл.) у родині священика; у 1806 р. 
закінчив з відзнакою Києво-Могилянську академію, 
у 1810 р. – Петербурзьку медико-хірурґічну академію; 
з 1818 р. працював у Київському військовому госпіталі 
та в психіатричній лікарні; з 1822 р. – у лікарні громад-
ської опіки, а з 1834 р. і до кінця життя – у Київському 
військовому госпіталі; Є.П. Рудиковського вважають од-
ним із перших лікарів, які працювали в цивільних лікар-
нях, першим хірурґом стаціонару; лікував О.С. Пушкіна, 
був знайомий з О.С. Грибоєдовим, декабристами; разом 
з М.О. Максимовичем (першим ректором Київського 
університету) вивчав український фольклор; писав бай-
ки на морально-побутові теми.

Література:
Верхратский С.А. Евстафий Петрович Рудиковский (1784 – 1. 
1851) // Клиническая хирургия. – 1985. – № 5. – С. 72 – 73.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С.108 – 109.
Очерки истории медицинской науки и здравоохранения 3. 
на Украине / Под ред. Б.Д. Петрова. – К., 1954. – 437 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 422.

РУДНЄВ Іван Михайлович (10.06.1910–09.07.1970) 
– педіатр; медичну освіту здобув у Дніпропетровському 
медичному інституті (1931); у 1962 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «Функціональні стани судин 
при ревматизмі в дітей»; з 1963 до 1965 р. очолював ка-
федру факультетської педіатрії Київського медичного 
інституту, а від 1965 до 1970 р. – кафедру госпітальної 
педіатрії; від 1962 до 1966 р. виконував обов’язки го-
ловного педіатра МОЗ України; за підручник «Дитячі 
хвороби» (1973, 1975), ініціатором видання та одним із 
відповідальних редакторів якого був І.М. Руднєв, було 
присуджено (посмертно) Державну премію України; на-
укові праці присвячені вивченню ревматизму та алер-
ґічних захворювань у дитячому віці; вперше в Україні 
розроблено методи гіпосенсибілізації дітей із бронхі-
альною астмою та іншими алергозами за допомогою 
повного бактеріального антиґену; основні наукові пра-
ці: «Диагностика и лечение ревматизма у детей» (1964); 
«Практическая кардиология детского возраста» (1969); 
«Применение глюкокортикостероидов у детей» (1969); 
«Детские болезни» (1975).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 95–96.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-

ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 139.
Памяти Ивана Михайловича Руднева: Некролоґ // Педиа-3. 
трия. – 1971. – № 2. – С. 89–90.
Учені вузів Української РСР. – К.: Вид-во КДУ, 1968. – 516 с. 4. 

РУСИН Василь Іванович (нар. 26.09.1949 р.) – медич-
ну освіту здобув в Ужгородському державному універ-
ситеті за фахом «лікувальна справа» (1972); у 1980 р. за-
кінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію 
в Інституті серцево-судиної хірурґії імені Бакулєва (м. 
Москва); доктор медичних наук (1989); професор (1992); 
від 1996 р. – завідувач кафедри госпітальної хірурґії, де-
кан Медичного факультету Ужгородського державного 
університету; у 2008 р. очолив кафедру хірурґічних хво-
роб, яка була створена шляхом об’єднання кафедр госпі-
тальної та факультетської хірурґії Медичного факультету; 
ректор Ужгородського національного університету; ака-
демік Академії інженерних наук України (2002); лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2008); 
член президії Асоціації хірурґів України; президент асоці-
ації хірурґів Закарпаття; депутат, голова постійної комісії 
Закарпатської обласної ради з питань охорони здоров’я; 
автор понад 600 наукових публікацій, зокрема 14 моно-
ґрафій, 62 патентів; основні напрямки наукової діяль-
ності – розробка нових методів діаґностики, лікування 
та профілактики хірурґічних захворювань, впровадження 
нових напрямків хірурґії, що відповідають світовому роз-
витку науки; стандартизація надання медичної допомоги 
на всіх рівнях; розпрацювання та затвердження стантар-
тів надання хірурґічної допомоги в Закарпатській облас-
ті; науковий консультант та керівник 4 докторських і 24 
кандидатських дисертацій.

РУСтИЦьКИй йосип Олександрович (12.04.1839 
–26.04.1912) – хірурґ; народився в дворянській родині; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Київ-
ського університету (1861); з 1862 до 1869 р. працював 
у клініці В.О. Караваєва; з 1886 р. керував хірурґічним 
відділенням Олександрівської лікарні м. Києва; брав 
участь у російсько-турецькій війні; з 1874 р. – співро-
бітник Київського університету; захистив докторську 
дисертацію «К учению о заживлении ран роговой обо-
лочки»; з 1889 р. – завідувач кафедри оперативної хі-
рурґії Казанського університету; з 1898 р. працює в 
Київському університеті; наукові праці присвячені ви-
вченню поранень рогівки, нагноювальних процесів у 
кістках, злоякісних пухлин, питанням історії хірурґії 
тощо; Й.О. Рустицький встановив пухлинну природу 
мієлом (хвороба Рустицького).

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 139–140.
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125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-2. 
ров’я, 1966. – С. 85.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 446.

РУЦьКИй Ілля Васильович (1741–2.10.1786) – наро-
дився на Київщині (тепер с. Високе Прилуцького району 
Чернігівської обл.) у родині козака; у 1753–1761 рр. на-
вчався в Києво-Могилянській академії; у 1761–1766 рр. 
– у медичній школі при Петербурзькому сухопутному 
госпіталі; з 1762 р. – підлікар, з 1766 р. – лікар; з 1768 р. 
служив військовим лікарем; у 1770–1774 рр. на Єлисавет-
градщині, у 1771–1773 рр.– на Херсонщині та Кінбурні 
брав активну участь у ліквідації чуми; з 1778 р. удоскона-
лювався за кордоном; у 1781 р. в Страсбурзькому універ-
ситеті захистив докторську дисертацію «De peste» («Про 
чуму»), в якій довів неефективність застосування ртутних 
препаратів при лікуванні чуми; у 1781 р. отримав право 
практики в Росії і як лекційний лікар викладав акушер-
ство в медичній школі при Петербурзькому адміралтей-
ському госпіталі; у 1782–1785 рр. виконував обов’язки 
головного акушера Москви, викладав у Московській аку-
шерській школі, професор «сповивального мистецтва».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – 109 – 110.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 458.

РУчКІВСьКИй Сергій Никифорович (07.01.1888– 
05.04.1967) – мікробіолоґ і епідеміолоґ; народився 
в м. Тараща Київської губернії; медичну освіту здобув 
на Медичному факультеті Університету св. Володимира 
(1914); у 1914–1925 рр. працював епідеміолоґом, інфек-
ціоністом, завідував рядом бактеріолоґічних лабора-
торій; у 1926–1929 рр. – завідуючий епідвідділом Хар-
ківського бактеріолоґічного інституту; у 1929–1937 рр. 
– завідуючий епідвідділом Київського бактеріолоґічно-
го інституту; з 1939 до 1948 р. – завідуючий кафедрою 
епідеміолоґії Київського медичного інституту; одночас-
но (з 1935 до 1958 р.) керував кафедрою епідеміолоґії в 
Київському інституті удосконалення лікарів; з 1958 р. – 
завідуючий вірусолоґічним відділом Київського інсти-
туту епідеміолоґії і мікробіолоґії; доктор медичних наук, 
професор; член-кор. АМН СССР (1946); автор понад 
100 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій; основні 
напрямки наукової діяльності – бактеріолоґія та епіде-
міолоґія ботулізму, висипного тифу, пароксизмального 
рикетсіозу, дизентерії, сальмонельозу, скарлатини та ін.; 
С.Н. Ручківський перший повідомив про переживання 
рикетсій Провачека в тканині мозку реконвалесцентів; 
вивчив епідеміолоґію пароксизмального рикетсіозу; 
шляхом зараження курячого ембріону кров’ю хворого 

виділений і ідентифікований збудник; виявлені пере-
носники інфекції кліщі Ixodes ricinus, доведена переда-
ча інфекції трансоваріально і описана клінічна картина 
хвороби.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1984. – Том 22. – С. 425 – 426.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 96–97.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 140.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 4. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 458.

САбАНЄЄВ Іван Федорович (19.10.1856–1937) – хірурґ; 
медичну освіту здобув на Медичному факультеті Універси-
тету св. Володимира (1882); у 1886–1987 рр. удосконалю-
вався у Військово-медичній академії (м. Санкт-Петербург); 
з 1887 р. – у медичних установах Одеси; у 1888 р. захистив 
докторську дисертацію, присвячену остеопластиці носово-
го хряща; у 1904–1908 рр. приват-доцент Новоросійського 
університету і одночасно (1902–1908) – старший лікар 
Нової лікарні м. Одеси; основні напрямки наукової діяль-
ності – пластичні операції, хірурґічне лікування туберку-
льозу, зшивання судин, передчеревні грижі; один із засно-
вників світової судинної хірургії; І.Ф. Сабанєєву належить 
пріоритет створення методики формування зовнішньої 
нориці шлунка; запропонував різновид операції з ампутації 
стегна (операція Сабанєєва); під час громадянської війни 
виїхав до Туреччини.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 29. – С. 50.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 22. – С. 437.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 3. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 466.

САВЕНКО Петро Назарович (1795–01.03.1843) – хі-
рурґ; народився в Україні у дворянській родині; медичну 
освіту здобув у Петербурзькій медико-хірурґічній академії 
(1813); з 1829 р. – професор цієї ж академії; у 1835 р. ви-
дав «Анатомо-патологічні таблиці гриж» (у співавторстві з 
Х.Х. Саломоном); вивчав кавказькі мінеральні води, пи-
тання офтальмолоґії, розробляв лікування опіків та відмо-
рожень, хірурґічну техніку.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 469.
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САВчЕНКО Іван григорович (02.03.1862 – 03.11.1932) 
– патолоґ і мікробіолоґ; народився в Роменському пові-
ті Полтавської губернії (тепер Сумської обл.); закінчив 
медичний факультет Київського університету (1888), де 
залишився працювати; у 1896–1919 рр. – професор Ка-
занського університету; з 1920 р. – професор Кубансько-
го університету в Краснодарі, згодом – також керівник 
Кубанського бактеріолоґічного інституту; з метою дове-
дення ефективності імунізації через рот у 1893 р. разом з 
Д.К. Заболотним випив живу холерну культуру після по-
передньої пробної імунізації; наукові праці присвячені 
проблемам інфекційної патолоґії, імунітету, фагоцитозу, 
онколоґії, патолоґічної гістолоґії тощо; у 1905 р. вигото-
вив протискарлатинозну сироватку, яка здобула визна-
ння в Росії та за її межами.
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САгАч Вадим Федорович (нар. 21.09.1943 р.) – фізіо-
лоґ, патофізіолоґ; народився в с. Мала-Кандала Улья-
нівської обл. (Російська Федерація) у родині педагогів; 
у 1966 р. закінчив Ленінградський медичний інститут; у 
1967–1970 рр. працював лікарем в Мурманській обл. та 
м. Херсоні; у 1970–1985 рр. – аспірант, молодший на-
уковий співробітник, старший науковий співробітник 
Інституту фізіолоґії імені О.О. Богомольця, з 1986 р. – 
зав. відділом фізіолоґії кровообігу та з 1992 р. – також 
заступник директора з наукової роботи цього ж інсти-
туту; з 1995 р. – головний редактор «Фізіологічного 
журналу»; голова Київського відділення фізіолоґічного 
товариства; член-кор. НАН України (1995), член Нью-
Йоркської академії наук (1995); лауреат премії імені 
О.О. Богомольця НАН України, лауреат Державної пре-
мії України (1996); напрямком наукових досліджень є 
вивчення фізіолоґії та патофізіолоґії серцево-судинної 
системи; В.Ф. Сагач розробив нову модель імуноґен-
ного інфарктоподібного ушкодження міокарда; вивчив 
механізми порушення скоротливої функції міокарда, 
системного та коронарного кровообігу імунного похо-
дження, показав роль простагландинів та лейкотрієнів 
в їхньому розвитку; з’ясував механізми шоку при гі-
пертермії, анафілаксії, реперфузії тканин; вивчив роль 
ендотелію в реґуляції судинного тонусу і діяльності сер-
ця, довів залучення оксиду азоту до розвитку судинних 
реакцій – реактивної і робочої гіперемії та до гетероме-
тричної регуляції скоротливої функції міокарда; пока-

зав залучення оксиду азоту і ендотеліну до центральної 
реґуляції кровообігу; виявив роль дисфункції ендотелію 
в розвитку порушень судинного тонусу і серцевої діяль-
ності при атеросклерозі, гіпертензії та шоку. 

САЄНКО Валерій Феодосійович (нар. 11.05.1941 р.) – 
хірурґ; медичну освіту здобув у Харківському медичному 
інституті (1964); у 1964–1967 рр. – хірурґ Богодухівської 
районної лікарні Харківської обл.; з 1967 до 1970 р. – ас-
пірант Харківського НДІ загальної і невідкладної хірур-
ґії; у 1970–1972 рр. – науковий співробітник Київського 
НДІ гематолоґії і переливання крові; у 1971 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Селективна вагото-
мія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби шлунка 
та дванадцятипалої кишки»; з 1972 р. очолював відділ 
хірурґії шлунково-кишкового тракту Київського НДІ 
клінічної та експериментальної хірурґії, з 1988 до 2007 р. 
– директор цього ж інституту (тепер – Національний 
інститут хірурґії та трансплантолоґії імені О.О. Шалімо-
ва НАМН України); у 1980 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Хірурґічне лікування і профілактика 
демпінг-синдрому»; професор (1984), член-кор. НАН 
(1991) та НАМН (1993) України; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; головний тран-
сплантолоґ МОЗ України; голова проблемної комісії 
«Хірурґія»; голова спеціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій з хірурґії та трансплантолоґії; член Асоці-
ації хірурґів імені М.І. Пирогова, Міжнародної спілки 
хірурґів, Міжнародної асоціації гепатобіліарної хірур-
ґії, Міжнародної асоціації хірурґії ожиріння, почесний 
член Краківського товариства хірурґів імені Ридигера; 
заслужений діяч науки і техніки України (1992); лауреат 
Державної премії СРСР (1987); лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (2005); лауреат премії 
імені академіка В.В. Вернадського НАН України (2005); 
автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 16 моно-
ґрафій та 58 винаходів; основні напрямки наукової ді-
яльності – дослідження патоґенезу виразкової хвороби, 
розробка та впровадження в практику органозберіга-
ючих хірурґічних втручань на основі ваґотомії при ви-
разковій хворобі 12-палої кишки, хірурґічне лікування 
післярезекційних синдромів та пухлин органів травлен-
ня, розробка питань патоґенезу і лікування хірурґічного 
сепсису, антибіотикопрофілактика в хірурґії, трансплан-
толоґія; розробляв та впроваджував у практику хірур-
ґічних клінік України методи малоінвазивної хірурґії 
(лапароскопічні, ендоскопічні та ендоваскулярні) при 
захворюваннях орґанів травлення та судин; науковий 
консультант та керівник 15 докторських і 29 кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Хирургия желудка и 
двенадцатиперстной кишки» (1972); «Хирургия пище-
вода» (1975); «Хирургия кишечника» (1977); «Хирургия 
пищеварительного тракта» (1987); «Клиника и лечение 
острых язв пищеварительного канала» (1988); «Сепсис и 
нозокомиальная инфекция» (2002); «Сепсис и полиор-
ганная недостаточность» (2005).
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САЛАЗКІН Сергій Сергійович (10.03.1862– 4.08.1932) 
– біохімік; народився на заводі Дощатому (тепер селище 
Дощате Вискунського району Нижньо-Новгородської 
обл. Російської Федерації); освіту здобув на природни-
чому відділенні Петербурзького університету та медич-
ному факультеті Київського університету; студентом 
працював у лабораторії І.М. Сеченова; у 1891–1897 рр. 
– асистент кафедри фізіолоґічної хімії Київського уні-
верситету; у 1897 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «К вопросу о роли печени в образовании мочевины 
у млекопитающих животных»; у 1898–1911 рр. – профе-
сор фізіолоґічної хімії, а у 1905–1911 рр. також директор 
Жіночого медичного інституту в Петербурзі; у 1921–
1925 рр. – професор, у 1924–1925 рр. – ректор Крим-
ського університету (Сімферополь); у 1925–1931 рр. – 
професор біохімії Ленінградського медичного інституту; 
у 1925–1932 рр. – зав. відділенням біолоґічної хімії, а в 
1927–1931 рр. – директор Інституту експериментальної 
медицини в Ленінграді; наукові праці переважно при-
свячені вивченню хімізму і місцю утворення сечовини та 
аміаку в орґанізмі, шлункового і кишкового травлення, 
утворення сечової кислоти у птахів.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – том 22. – С. 446.
С.С. Салазкин // Архив биологических наук. – 1932. – том 2. 
32. – вып. 5-6. – С. 346.
Соловьев Л.Т., С.С. Салазкин // Вопросы медицинской 3. 
химии. – 1949. – том 1. – вып. 1-2. – С. 3.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 4. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 490. 

САЛтИКОВ Сергій Миколайович (1874 – рік смерті 
не визначений) – народився у Вишньому Волочку Твер-
ської губернії; середню освіту здобув у м. Харкові – на-
вчався в прогімназії та III Харківській гімназії, яку закінчив у 
1892 р.; від 1892 р. навчався на медичному факультеті Хар-
ківського університету, який закінчив у 1897 р. зі званням 
«лекаря с отличием»; студент С.М. Салтиков займався, 
окрім обов’язкових курсів, у лабораторії нормальної гіс-
толоґії у проф. М. К. Кульчицького, в лабораторії загаль-
ної патолоґії у проф. Костиріна, в кабінеті топоґрафічної 
анатомії та оперативної хірурґії у проф. А.І. Дудуканова, 

в патолоґоанатомічному відділенні Харківської губерн-
ської земської лікарні (3 роки) та 3 роки відвідував опе-
рації у приватній клініці проф. М.П. Тринклера; остан-
ній рік свого студентства займався у власній лабораторії, 
облаштованій в будинку свого батька, фізіолоґічною хі-
мією, нормальною та патолоґічною гістолоґією; в цій ла-
бораторії С.М. Салтиков виконував мікроскопічні дослі-
дження для хірурґічної клініки М.П. Тринклера; там ним 
і його трьома товаришами були підготовлені (за його ке-
рівництвом) обов’язкові студентські праці з патологічної 
гістолоґії для «Школьной хроники» В.П. Крилова; після 
закінчення університету удосконалювався за кордоном з 
патолоґічної анатомії та інших наук – відвідував лекції в 
Лейпцигу та Берні, працював у патолоґоанатомічних ін-
ститутах (займався патологічною гістологією, виконував 
патологоанатомічні розтини, відвідував лекції з загаль-
ної патолоґії та патолоґічної анатомії) у проф. Ribbert’a 
(Цюріх); у патолоґоанатомічному інституті проф. Felix’a 
Marchand’a (Марбург) займався патологічною анатомією, 
експериментальними та бактеріологічними досліджен-
нями, відвідував лекції з загальної та патолоґічної анато-
мії; з жовтня 1899 р. до початку червня 1900 р. працював 
під керівництвом проф. H. Chiari в патолоґічному інсти-
туті німецького університету в Празі; з червня до листо-
пада 1900 р. займався в Пастерівській станції під керів-
ництвом проф. І.І. Мечникова; від початку жовтня 1902 
р. до грудня 1904 р.– на посаді асистента патолоґічного 
інституту в Базелі та завідувач Базельською кантонною 
бактеріолоґічною станцією; С.М. Салтиков проводив са-
мостійно курс розтинів та курс експериментальної пато-
лоґії, читав вибрані розділи загальної патології, проводив 
почергово з проф. Reddingins’ом курс патолоґічної фізі-
олоґії та курс патолоґоанатомічних демонстрацій; окрім 
того, на початку одного із семестрів заміщав відсутнього 
директора інституту; в червні 1904 р. медичний факультет 
Базельського університету надав С.М. Салтикову вчений 
ступінь доктора медицини honoris causa; восени 1904 р. 
обраний приватним викладачем Базельського медичного 
факультету з загальної патолоґії та патолоґічної анатомії; 
у 1904–1906 рр. також прозектор Базельської кантонної 
психіатричної лікарні та прозектор у кантонній лікарні 
в St. Gallen’e; приват-доцент Базельського університету 
(до 1913 р.); від 1913 до 1918 р. працював у м. Харкові; 
у 1913 р. був обраний членом Харківського медичного 
товариства; від 1918 до1921 – завідувач кафедри пато-
лоґічної анатомії Єкатеринославського університету; у 
20-х роках – професор Пастерівського інституту в м. За-
гребі (Югославія); наукові дослідження присвячені ви-
вченню інфекційних захворювань, експериментальній 
патолоґії, реґенерацї; М.Ф. Мельников-Разведенков 
писав: «Труды С.М. Салтыкова составляют гордость 
русских врачей».

САМОйЛОВИч (Сущинський, за іншими даними 
Сушковський) Данило Самойлович (1744–1805) – лікар, 
акушер, один із засновників епідеміолоґії; народився в 
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с. Янівці (тепер с. Іванівка Чернігівського району Чер-
нігівської обл.) у родині священика; закінчив Київську 
духовну академію, школу при Петербурзькому адмірал-
тейському госпіталі (1767); у 1768–1774 рр. як полковий 
лікар бере участь у російсько-турецькій війні; у 1775 р. 
вступив до Страсбурзького, а потім до Лейденського 
університету, де вивчав акушерство; у 1780 р. в Лейдені 
захистив докторську дисертацію «Про порівняння роз-
тинання лобкового зчленування і кесаревого розтину»; 
потім упродовж трьох років вивчав діяльність медичних 
установ Франції, Англії, Німеччини, Австрії; з 1784 р. 
– головний лікар Півдня Росії, де брав активну участь 
у боротьбі з чумою; з 1793 р. – головний лікар каранти-
нів Півдня Росії; з 1801 до 1805 р. – інспектор Чорно-
морської лікарської управи (м. Миколаїв); був членом 
багатьох закордонних академій та наукових товариств; 
діяльність Д.С. Самойловича переважно була пов’язана 
з боротьбою проти епідемій чуми; ним вивчена патоло-
ґічна анатомія чуми, шляхи її поширення; вперше в Росії 
докладно описаний клінічний перебіг чуми; у дослідах 
на собі випробувана ефективність деяких дезінфікую-
чих засобів, описана несприйнятливість до зараження 
осіб, які перенесли хворобу, запропоноване щеплен-
ня для медичного персоналу; Д.С. Самойлович вперше 
зробив спробу (невдалу) виявити під мікроскопом у вмісті 
чумних бубонів збудника чуми; розробив проект зразко-
вої установи для підготовки акушерок, план розвитку аку-
шерства в Росії; переклав з французької на російську мову 
книгу «Міська та сільська повивальна бабка»; Д.С. Са-
мойлович заклав міцний фундамент у медицині для по-
дальшого її розвитку, сприяв виходу вітчизняної медичної 
науки на світовий рівень; про наукову та просвітницьку ді-
яльність Д.С. Самойловича в Херсоні стало відомо у всій 
Європі, і французький «Журнал-енциклопедія» 5 серпня 
1785 р. дав йому високу оцінку; у 80-х роках XVIII ст. 
видавець праць Д.С. Самойловича Леклерк вживає всіх 
заходів щодо видання окремою книгою усіх його робіт; 
найбільший інтерес у цій книзі має «Промова до слухачів 
госпітальних шкіл», в якій дано багато проникливих порад 
молодому лікарю, рекомендацій етичного плану.
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річчя від дня смерті Д.С. Самойловича) // Агапіт. – 1996. 
– № 3. – С. 18–23.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 9. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Сигал Б.С. Данило Самойлович – основоположник отече-10. 
ственной эпидемиологии // Врачебное дело. – 1955. – № 
4. – С. 363.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 11. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 507.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 12. 
энциклопедия, 1955. – Том 3. – С. 160.

САНДУЛ-СтУДЗА Яків тимофійович (1756–після 
1810) – народився в с. Козацьке Козелецького повіту 
(тепер Бобровицький район) Чернігівської губернії; з 
1769 до 1777 р. навчався в Чернігівському колегіумі, з 
1777 до 1779 р. – у медичній школі при Московському 
госпіталі; з 1779 р. – підлікар; служив у військових час-
тинах та петербурзькому виховному будинку; з 1783 р. 
– лікар; служив військовим лікарем; з 1786 р. – штаб-
лікар; працював у Петербурзькому госпіталі; у 1792 р. 
захистив дисертацію на ступінь доктора медицини «Про 
кримську народну хворобу (лепра)», яка є першим на-
уковим дослідженням цієї хвороби в Росії; з 1793 р. ві-
дійшов від медичної діяльності; з 1799 р. призначений 
інспектором Слобідсько-Української (Харківської) лі-
карської управи; з 1801 р. залишив лікарську практику.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 154.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 112 – 113.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 4. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–1954 гг.). 
– М., 1956. – 938 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – С. 516.

САПЄжКО Кирило Михайлович (18.03.1857–1928) 
– хірурґ; народився в родині священика; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Київського університе-
ту (1884); упродовж року працював земським лікарем у 
Чернігівській губернії; від 1886 р. працював ординатором 
клініки очних хвороб, а з 1888 до 1893 р. – факультетської 
хірурґічної клініки Київського університету; від 1890 р. 
– прозектор кафедри оперативної хірурґії; у 1892 р. за-
хистив докторську дисертацію «Клінічний матеріал до 
питання про пересадку слизової оболонки», після чого 
був призначений приват-доцентом; одночасно був кон-
сультантом хірурґічного відділення Києво-Кирилівських 
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богоугодних закладів; від 1904 до 1919 р. – професор 
Одеського університету; з 1919 р. жив у Кишиневі; з іме-
нем К.М. Сапєжка пов’язаний початок застосування 
асептики в київських клініках; наукові праці переважно 
присвячені питанням черевної хірурґії, лікування вогне-
пальних ран, вивченню особливостей пересадки слизо-
вої оболонки, особливо при лікуванні дефектів уретри.

Література:
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-1. 
ров’я, 1966. – С. 86 – 87.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 12. – 527 – 528.

САПОжНИКОВ Юрій Сергійович  (29.06.1897– 
26.05.1970) – судовий медик; народився в м. Саратові 
в родині лікарів; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Саратовського університету (1924); від 1924 
до 1930 р. – асистент кафедри судової медицини цього 
ж університету; у 1931 р. організував перший в системі 
МОЗ СРСР Інститут судової експертизи в м. Іваново 
і став його директором; у 1934 р. очолив створену ним 
кафедру судової медицини в Іванівському медичному 
інституті; у 1935 р. захистив докторську дисертацію; з 
1936 до 1970 р. – завідувач кафедри судової медицини 
Київського медичного інституту; у 1940–1948 рр. одно-
часно керував кафедрою кримінального права в Київ-
ському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, а 
з 1944 до 1946 р. був директором Київського НДІ судо-
вих експертиз Міністерства юстиції УРСР; під час війни 
виконував обов’язки консультанта Головної військової 
прокуратури СРСР, організував судово-медичну лабора-
торію Збройних Сил СРСР; проводив судово-медичне 
дослідження тіла генерала М.Ф. Ватутіна; був членом 
Надзвичайної комісії з розслідування злодіянь німець-
ких фашистів на території України; за завданням уряду 
організував кафедру судової медицини в Пхеньяні (Ко-
рейська Народно-Демократична Республіка), де впро-
довж року (1950–1951) читав лекції; у 1937–1954 рр. 
виконував обов’язки Головного судово-медичного екс-
перта України; був фундатором та беззмінним головою 
Українського наукового товариства судових медиків та 
криміналістів (1949–1970); головний редактор «Труды 
судебных медиков Украины»; лекції Ю.С. Сапожнико-
ва користувались надзвичайною популярністю; наукові 
праці присвячені вивченню різних питань судової ме-
дицини; основні праці Ю.С. Сапожникова: «Первый 
осмотр трупа на месте его обнаружения» (1940); «Вос-
поминания судебного медика» (1966); «Криминалис-
тика в судебной медицине» (1970); підручник «Судова 
медицина» видавався три рази (1970 1976, 1980) і був 
першим підручником з судової медицини, що в повоєн-
ній Україні виданий українською мовою; відомий також 
підручник з судової медицини Ю.С. Сапожникова для 
студентів Корейської Народно-Демократичної Респу-
бліки (1951), який неодноразово перевидавався; Ю.С. 

Сапожников був людиною широких уподобань; досить 
зазначити, що він неодноразово брав участь у професій-
них виставах Київського театру оперети.

Література:
Концевич І.О. До сторіччя від дня народження професора 1. 
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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САПОЛОВИч Яків йосипович (1766–26.08.1830) – 
хірурґ; народився в с. Срібному Київської губернії (те-
пер Прилуцького району Чернігівської обл.) у родині 
козака; навчався в Києво-Могилянській академії, за-
кінчив школу при Петербурзькому генеральному гос-
піталі (1783); де залишився працювати; з 1790 р. – про-
фесор хірурґії Петербурзького медико-хірурґічного 
училища; викладав теоретичну та оперативну хірур-
ґію в обох петербурзьких школах; у 1795–1804 рр. – 
член Медичної колегії; у 1796–1829 рр. – керуючий 
Петербурзьким медико-інструментальним заводом; у 
1803 р. разом з Й.К. Каменецьким видав популярний 
посібник з медицини; запропонував нові набори хі-
рурґічних інструментів для армії та флоту; першим у 
Російській імперії почав застосовувати методи перку-
сії та аускультації; у 1795 р. разом з С.С. Андрієвським 
склав «Попередню постанову про посади вчителів та 
учнів», яку використано для першого «Положення про 
медико-хірурґічні академії»; у 1814 р. за значний вне-
сок у розвиток хірурґії та створення нових інструмен-
тів був удостоєний ступеня доктора медицини honoris 
causa; загинув під час боротьби з епідемією холери в 
Петербурзі.

Література:
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ни. – Чернігів, 1999. – С. 154. 
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СВИРИДОВ Олександр Іванович  (09.08.1900 
–15.12.1973) – анатом; медичну освіту здобув у Томсько-
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му медичному інституті (1928); від 1946 р. – доцент ка-
федри нормальної анатомії Київського медичного інсти-
туту; у 1959 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Лімфатичні судини діафраґми людини»; наукові праці 
переважно присвячені вивченню лімфатичних капілярів 
різних органів у людини і хребетних; О.І. Свиридов за-
пропонував теорію про первинне походження лімфатич-
ної системи у хребетних; основні праці: «Лимфатические 
сосуды органов дыхания» (у співавторстві, 1961); «Анато-
мический атлас лимфатических капиляров» (1966); під-
ручник «Анатомия человека» (1976); 2-е вид. – 1983; 3-е 
вид. – 1990; «Анатомія людини. Підручник для студентів 
стоматолоґічного факультету (за ред. І.І. Бобрика) (2000).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 142.
Спіров М.С. Київська анатомічна школа. – К., 1965, 3. 
розд. 2. – С. 89–116.

СВЯтЛОВСьКИй Євген Володимирович (1854–1914) 
– земський лікар; у 1887 р. захистив докторську дисерта-
цію «Матеріали до питання про санітарний стан росій-
ського селянства. Медико-топоґрафічний опис Вовчан-
ського повіту Харківської губернії»; від 1888 до 1892 р. 
мешкав у Чернігові; був губернським земським лікарем 
Чернігівської губернії та головою товариства земських лі-
карів у Чернігові; заснував та редагував щотижневу газету 
«Земский врач» – одну з перших медичних газет в Украї-
ні; в газеті друкувалися матеріали санітарно-просвітнього 
змісту, про сільськогосподарський травматизм, порушу-
валися питання про право жінок-лікарів працювати в дер-
жавних медичних установах, про безкоштовність надання 
медичної допомоги; у 1892 р. переїхав до Полтави, де від 
1892 до 1894 р. продовжував видавати «Земский врач».

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщи-1. 
ни. – Чернігів, 1999. – С. 162–163.

СЕЛьСьКИй Щасний (Фелікс) (1852–20.05.1922) – 
лікар; народився в Галичині; середню освіту здобув у Дро-
гобичі; з 1872 р. навчався на медичному факультеті Ві-
денського університету; у 1877 р. разом з І.Я. Франком та 
М.І. Павликом був заарештований австро-угорською ад-
міністрацією; після закінчення медичної освіти з 1882 р. 
працював у Львові начальником жіночого відділу «Львів-
ської лічниці»; протягом кількох років Щ. Сельський ке-
рував Львівським лікарським товариством; у 1919 р. вже 
зовсім хворий Щ. Сельський на прохання адміністрації 

УНР обіймає посаду повітового лікаря в с. Витвиці по-
близу Болехова (тепер Івано-Франківська обл.), де без-
коштовно лікував селян, допомагав їм порадами і мате-
ріально; разом з Є. Озаркевичем був співзасновником 
математично-природничо-лікарської секції Наукового 
товариства імені Т.Г. Шевченка; входив до складу Най-
вищої санітарної ради уряду Австро-Угорщини; праці 
присвячені питанням ґінеколоґії; брав участь у розробці 
української медичної термінолоґії.

Література:
Пундій П. Українські лікарі // Сельський Щасний (Фе-1. 
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 СЕМИКОЗ Наталія григорівна – медичну освіту 
здобула на лікувальному факультеті Донецького медич-
ного інституту імені М. Горького (1988); у 1988–1992 
рр. – хірурґ проктолоґічного відділення Донецького 
обласного протипухлинного центру; від 1992 р. пра-
цювала на посаді лікаря радіолоґа; з 1997 р. – завідувач 
3-го радіолоґічного відділення Донецького обласного 
протипухлинного центру; від 1998 р. – асистент кафе-
дри онколоґії Донецького державного медичного уні-
верситету; у 1999 р. захистила докторську дисертацію 
«Клініко-морфологічна оцінка та лікування усклад-
нень поєднаної променевої терапії у випадку раку жі-
ночих статевих органів»; від 2000 р. – доцент, а з 2003 р. 
– професор кафедри онколоґії і радіолоґії факультету 
післядипломної освіти Донецького національного ме-
дичного університету імені М.Горького; завідувач ра-
діолоґічного відділу та радіолоґічного відділення № 3 
комунального лікувально-профілактичного закладу 
«Донецький обласний протипухлинний центр»; доктор 
медичних наук; професор; член-кор. НАМН України 
(2012); головний спеціаліст МОЗ України зі спеціаль-
ності «радіолоґія»; президент Асоціації променевих 
терапевтів (з 2003 р.); член Експертної ради ВАК Укра-
їни (з 2005 р.); член редакційної колегії журналу «Но-
воутворення»; член товариства онколоґів Донецької 
області; член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у 
Донецькому медичному університеті імені М. Горько-
го; основні напрямки наукової діяльності – променеві 
методи лікування пухлин різних локалізацій; автор по-
над 150 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 11 
винаходів; науковий консультант та керівник 2 доктор-
ських і 8 кандидатських дисертацій.

 СЕРгІЄНКО Микола Маркович (нар. 04.10.1934 р.) 
– фахівець у галузі фізіолоґічної оптики та мікрохірурґії 
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ока; народився в м. Слов’янську Донецької обл. у сім’ї 
робітника; медичну освіту здобув на педіатричному фа-
культеті Харківського медичного інституту (1958); на 
6-му курсі інституту виконав оригінальне дослідження 
з рефракції ока і відразу ж звернув на себе увагу спе-
ціалістів у цій галузі; обидві дисертації були присвячені 
цій темі; у 1971 р. у Донецьку, де працював асистентом 
кафедри офтальмолоґії медичного інституту, захистив 
докторську дисертацію «Дослідження до теорії рефрак-
ції людського ока»; з 1978 до 2008 р. – завідувач кафедри 
офтальмолоґії Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика; від 2009 р. – про-
фесор цієї ж кафедри; професор (1974); член-кор. НАН 
(1991) та НАМН (1993) України; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; головний офталь-
молоґ МОЗ України; заступник голови Українського 
товариства офтальмолоґів; голова Київського офталь-
молоґічного товариства; почесний член Товариства 
офтальмологів Польщі; президент Асоціації офтальмо-
хірурґів України; член редакційної колегії «Офтальмо-
логічного журналу»; лауреат Державної премії України 
(1988); Заслужений діяч науки і техніки України (1995); 
автор понад 350 наукових публікацій, зокрема одно-
го підручника, 4 моноґрафій, 66 авторських свідоцтв та 
патентів; наукові праці присвячені розробці концепції 
рефракції ока, виходячи з фізіолоґічних оптичних абе-
рацій, що дозволило по-новому пояснити багато фено-
менів клінічної офтальмолоґії щодо акомодації, корекції 
короткозоро сті, астиґматизму; розроблені нові моделі 
інтраокулярних лінз; розроблено оригінальну техноло-
ґію в галузі рефрак ційної хірурґії; засновник Київської 
клінічної офтальмолоґічної лікарні «Центр мікрохірурґії 
ока»; науковий консультант та керівник 7 докторських 
і 35 кандидатських дисертацій; основні праці: «Интра-
окулярная коррекция» (1990); «Офтальмологическая 
оптика» (1991); «Очні хвороби: підручник для студентів 
мед. вузів III і IV рівнів акредитації» (1999); Три патенти 
на акомодуючі штучні кришталики (2000).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С. 251 – 252.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 383.2. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 198.

 СЕРДЮК Андрій Михайлович (нар. 24.12.1938 р.) – 
народився в Дніпропетровську; медичну освіту здобув у 
Дніпропетровському медичному інституті (1961); від 1961 
до 1969 р. працював на посадах лікаря та головного лікаря 
санітарно-епідеміолоґічної станції Верхньодніпровського 
району Дніпропетровської області, завідувача міськздо-
роввідділу м. Верхньодніпровська; у 1966–1971 рр. навчав-
ся в аспірантурі і працював на посаді старшого наукового 
працівника Київського НДІ загальної та комунальної гіґі-
єни; у 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Гигиени-

ческая оценка малоинтенсивных ультравысокочастотных 
электромагнитных полей, излучаемых телецентрами в 
условиях населенных мест»; від 1971 до 1987 р. працював в 
апараті ЦК КПУ на посадах інструктора, консультанта, за-
ступника завідувача відділу науки та навчальних закладів; 
у 1981 р. захистив докторську дисертацію; з 1987 р. – пер-
ший заступник міністра охорони здоров’я УРСР, від 1990 
до 1994 р. – директор Українського наукового гіґієнічного 
центру МОЗ України; з 1996 до 1998 р. – міністр охоро-
ни здоров’я України; з 1996 р. також завідувач лабораторії 
еколоґо-гіґієнічної безпеки Українського наукового гіґіє-
нічного центру МОЗ України; з 1997 р. – директор цього ж 
Центру; у 1999 – 2000 р. – голова Національного аґенства 
контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення; від 2000 
р. – директор, завідувач лабораторії еколого-гіґієнічної 
безпеки ДУ «Інститут гіґієни та медичної екології імені О. 
М. Марзєєва НАМН України»; професор (1994); академік 
НАМН України (1997); Президент Національної академії 
медичних наук України (з 2011 р.); член Президії НАМН 
України; член Наукової ради НАМН України з теоретич-
ної та профілактичної медицини; Заслужений діяч науки 
і техніки України (1998); лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки (2004); почесний член Академії 
медичних наук Польщі (1999); дійсний член Міжнародної 
медичної академії імені А. Швейцера (1999); голова на-
укового товариства гіґієністів України; заступник голови 
Комісії з біобезпеки та біолоґічного захисту при РНБО 
України; заступник голови Національної комісії з радіа-
ційного захисту при Верховній раді України; член Наці-
ональної експертної комісії з питань захисту суспільної 
моралі; голова експертної ради ВАК України з наукового 
напрямку «Профілактична медицина»; член Президії вче-
ної ради МОЗ України; голова Міжвідомчої координацій-
ної ради НАМН України, НАН України та МОЗ України 
з питань наукових розробок у галузі медицини та фарма-
ції; голова Комісії з історії медицини та розвитку НАМН 
України; голова Координаційної ради НАМН України з 
питань реалізації наукової частини міжгалузевої комплек-
сної програми «Здоров’я нації»; член Міжвідомчої комі-
сії з реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода 
України 2006 – 2020 роки»; заступник Голови спеціалізо-
ваної вченої ради Д 26.604.01 із спеціальностей: «гігієна» 
(медичні та біолоґічні науки), «еколоґія» (медичні науки); 
член Національної спілки журналістів України; головний 
редактор «Журналу Національної академії медичних наук 
України»; шеф-редактор фахових (ВАК України) видань: 
журналу «Довкілля та здоров’я» та збірника наукових 
праць «Гігієна населених місць»; член редакційних ко-
легій ряду наукових журналів; автор понад 440 наукових 
публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 4 підручників, 4 автор-
ських свідоцтв; основні напрямки наукових досліджень – 
організація охорони здоров’я, гіґієна довкілля, біолоґічна 
дія електромаґнітних полів, медична екологія, еколоґічна 
безпека України, еколоґо-гіґієнічні аспекти катастрофи на 
ЧАЕС, інтегральна оцінка взаємозалежності якості довкіл-
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ля і здоров’я населення, медико-еколоґічний і біолоґіч-
ний моніторинґ; вперше опрацьована теорія резонансної 
взаємодії орґанізму з навколишнім середовищем, науково 
обґрунтована система гіґієнічної оцінки проґнозування і 
попередження техноґенних ризиків, принципів і методів, 
що розмежовують норму і патолоґію при екзогенних впли-
вах; науковий консультант та керівник 19 докторських і 10 
кандидатських дисертацій; основні наукові праці: «Вза-
имодействие организма с электромагнитными полями 
как с фактором окружающей среды» (1976); «Непростые 
заботы человечества: научно-технический прогресс, здо-
ровье человека, экология» (1988); «Еколоґічна безпека 
України» (1996); «Комп’ютерні технолоґії в медицині та 
Державний реєстр» (1997); «Чернівецька хімічна хворо-
ба: нове еколоґічне захворювання?» (1998, у співавторстві 
з Д.Д. Зербіно); «Общая гигиена» (1999); «Гігієна праці» 
(2000); «Гігієна довкілля: політика, практика, перспек-
тиви» (2001); «Завещание врача-профилактика» (2003); 
«Генофонд і здоров’я населення» (2003); «Комунальна 
гігієна» (2003); «Тяжелые металлы внешней среды и их 
влияние на репродуктивную функцию женщин» (2004); 
«Гігієна та екологія» (2006); «Нариси з історії гігієни до-
вкілля в Україні» (2006); «Генофонд і здоров’я: розвиток 
методології оцінки» (2008).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С.253 – 254.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 383.2. 

СЄРКОВ Пилип Миколайович (09.10.1908–
02.08.2011) – фізіолоґ; народився в с. Фарпост Шу-
мяченського райо ну Смоленської області (Російська 
Федерація); закінчив Смоленський медичний інститут 
(1931) та аспірантуру з фізіолоґії людини та тварин у 
Казанському університеті (1935); 1935–1941 рр. – асис-
тент і доцент кафедри нормальної фізіолоґії Київського 
медичного інституту; у 1941 р. захистив докторську дис-
ертацію, в якій подані нові дані про процеси збудження, 
скорочення і втомлюваність м’язових волокон; 1945–
1953 рр. – зав. кафедрою нормальної фізіолоґії і заст. 
директора з навчальної та наукової роботи Вінницько-
го медичного інституту; 1953–1966 рр. – зав. кафедрою 
нормальної фізіолоґії та декан лікувального факультету 
Одеського медичного інституту; 1966–1988 р. – керів-
ник відділу фізіолоґії головного мозку і заст. директора 
з наукової роботи Інституту фізіолоґії імені О.О. Бого-
мольця; 3 1988 р. – радник дирекції цього ж інституту; 
академік НАН України, заслужений професор науко-
вої орґанізації Г. Сороса, професор; лауреат Держав-
ної премії УРСР (1978), премії імені О.О. Богомольця 
АН УРСР (1982), премії імені І.М. Сеченова АН СРСР 
(1989); П.М. Сєрков є засновником наукової школи не-
йрофізіолоґів України; основні наукові праці присвя-
чені вивченню фізіолоґії нервової та м’язової систем; 
розроблена оригінальна методика ізоляції, подразнення 

і реєстрації скорочень окремих м’язових волокон; про-
ведені численні електроенцефалоґрафічні дослідження 
людини в нормі та при гіпертонії, гіпо- і гіпертиреозі, 
хореї, менінґіті, висипному тифі, інфекційному гепати-
ті; у дослідах на тваринах виявлена участь різних відділів 
головного мозку у формуванні ритмів його електричної 
активності; обґрунтована концепція про синхронізуючі і 
десинхронізуючі механізми в головному мозку, роль цих 
механізмів у ґенезі ритмів його електричної активнос-
ті й участь у реґуляції станів сну та неспання; отримані 
пріоритетні дані про динаміку відновлення електричної 
активності і функцій головного мозку після тотальної 
гемісферектомії і перерізання стовбура мозку на різних 
рівнях; проведено електрофізіолоґічне вивчення про-
цесів збудження і гальмування в різних відділах мозку 
при дії звукових подразнень і визначені основні не-
йронні механізми діяльності слухової системи; вивче-
ні нейронні механізми взаємодії кіркових і таламічних 
структур при обробці сенсорної інформації, яка над-
ходить у головний мозок; визначені механізми реґуля-
ції селективного проведення аферентної імпульсації в 
кору мозку; методом внутрішньоклітинного відведення 
електричних потенціалів нейронів кори мозку вивчені 
нейронні і синаптичні механізми процесу гальмування 
в його нейронних сітках і визначена роль гальмування в 
аналітико-синтетичній діяльності кори мозку; отримані 
дані про кількість збудливих і гальмівних синапсів у 1 
мм3 тканини різних шарів кори мозку і медіального ко-
лінчастого тіла таламуса; визначено кількість синапсів 
різних типів на одному середньостатистичному корко-
вому нейроні і релейному нейроні таламуса.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 385.1. 

СИДЕЛьНИКОВ Віктор Михайлович (15.10.1928– 
31.05.1997) – народився у Харкові; медичну освіту здо-
був на педіатричному факультеті Київського медично-
го інституту (1955); навчався в аспірантурі: від 1960 р. 
доцент кафедри факультетської педіатрії та завідувач 
кафедри педіатрії № 2 (1970–1997) Національного ме-
дичного університету імені О.О. Богомольця; у 1969 р. 
захистив докторську дисертацію, присвячену вивченню 
діаґностики, диференційної діагностики вроджених вад 
серця; доктор медичних наук (1969); професор (1970); 
член-кор. НАН України (1992); член-кор. АМН Украї-
ни (1993); член-кор. РАМН (1986); заслужений діяч на-
уки УРСР (1986); був головним дитячим кардіолоґом 
МОЗ України, головою спеціалізованих вчених рад при 
Національному медичному університеті імені О.О. Бо-
гомольця та при Інституті педіатрії, акушерства і ґіне-
колоґії АМН України, головним редактором журналу 
«Педіатрія, акушерство і гінекологія»; автор понад 300 
наукових публікацій, зокрема 11 моноґрафій та 10 ви-
находів; основні напрямки наукової діяльності – кар-
діоревматолоґія дитячого віку, алерголоґія, невідкладні 
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стани у дітей, екологічні впливи на здоров’я дитини; 
науковий консультант та керівник 4 докторських і 30 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Невідкладна 
допомога у педіатрії»(1976); «Невідкладні стани у дітей» 
(1983); «Практична алергологія дитячого віку» (1985); 
«Кардіологія дитячого віку» (1986); «Диатезы у детей» 
(1990); «Неотложные состояния в педиатрии» (1994); 
«Дитячі хвороби» (1999).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 1. 
С. 255 – 256.
Віктор Михайлович Сидельников: (До 60-річчя від дня на-2. 
родження) // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1988. – 
№ 6. – С. 1.
Віктор Михайлович Сидельников (некролог) // Журнал 3. 
АМН України. – 1997 – том 3. – № 2. – С. 354.
Віленський Ю. Зірка педіатра Сидельникова // Педіатрія, 4. 
акушерство та гінекологія. – 1997. – № 6. – С. 70–71.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 385.5. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 99.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 146–147.

СИДОРОВИч Олексій (дати народження і смерті не 
встановлені) – народився в Конотопі в сім’ї міщанина; 
навчався в Києво-Могилянській академії; з 1758 до 1761 р. 
– в Петербурзькому генеральному сухопутному госпіталі; 
з 1761 р. удосконалювався з медицини в Лейде ні, Страс-
бурзі, Парижі; у 1765 р. в Парижі захистив докторську дис-
ертацію «Theses medicae» – «Медичні тези».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. Випуск 1. – Київ, 1997. – С. 114–115.

СИКОРСьКИй Іван Олексійович (26.05.1842– 
14.02.1919) – психіатр, психолоґ; народився в с. Анто-
нівка Київської губернії у родині священика; закінчив 
духовне училище та семінарію; навчався на природни-
чому факультеті Київського університету, а через 2 роки 
перевівся на медичний факультет цього університету, 
який закінчив у 1869 р.; у 1872 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про лімфатичні судини легень»; у 
зв’язку з тим, що на той час в Київському університеті не 
було кафедри психіатрії та нервових хвороб, переїхав до 
Санкт-Петербурга, де став ординатором клініки душев-
них та нервових захворювань при Військово-медичній 
академії, а згодом – приват-доцентом кафедри психіа-
трії та нервових захворювань; з 1885 до 1903 р. очолював 
кафедру нервових та психічних хвороб, потім від 1903 до 

1918 р. – кафедру психіатрії Київського університету; у 
1912 р. створив у Києві перший у світі Інститут дитячої 
психолоґії; заснував у Києві Лікарсько-педагогічний 
інститут для розумово відсталих дітей; заснував також 
Педагогічне Фребелівське товариство з дитячим садком 
і багато років був його головою; був головою Товари-
ства взаємодопомоги студентів Університету Св. Воло-
димира, побудував студентську їдальню з дешевими та 
поживними обідами; заснував Південно-Західне Това-
риство тверезості; був головою Психіатричного товари-
ства, ним же заснованого, очолював товариство спри-
яння особам, що відбули покарання та безпритульним 
підліткам; був членом товариства Нестора-літописця, 
Юридичного та Фізико-математичного товариств; за-
сновник та редактор журналу «Вопросы нервнопсихи-
ческой медицины и психологии» (1896); заслужений 
ординарний професор; І.О. Сикорський є одним із за-
сновників дитячої психолоґії та дитячої психопатолоґії; 
наукові праці присвячені різноманітним питанням пси-
хіатрії, психолоґії та невролоґії; першим у світовій науці 
застосував експериментальний метод при вивченні ди-
тячої психолоґії; основні праці І.О. Сикорського: «Все-
общая психология»; «Психиатрия»; «Душа ребенка»; 
«Психолоґические основы воспитания и обучения»; 
художник Васнецов, який розписував Володимирський 
собор у Києві, надав риси обличчя І.О. Сикорського 
лику Івана Златоуста; батько відомого авіаконструктора 
І.І. Сикорського.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 439 – 440.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 99.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 144.
Нахапетов Б.А. О деятельности И.А. Сикорского как не-4. 
вролога // Лікарська справа. – 1992. – № 5. – С. 99–102.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). – 5. 
К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С.125.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 205.

СИКСт (Львів’янин) Еразм (1570–1635) – народився у 
Львові; навчався в Краківському університеті, де в 1593 р. 
здобув ступінь бакалавра і доктора філософії (1596); з 1596 
до 1600 р. – викладач цього університету; у 1602 р. у Паду-
анському університеті здобув ступінь доктора медицини; 
працював лікарем Львівського католицького госпіталю; з 
1614 до 1629 р. – професор Замойської академії; дослідив 
український курорт Шкло: вперше зробив хімічний аналіз 
мінеральних джерел курорту, описав методи застосування 
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їх для лікування хворих з різними захворюваннями, при-
вернув увагу до грязелікування тощо; автор коментарів до 
творів Л. Сенеки; написав книгу про ковтун.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 115.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 2. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 114 – 115.

СИМОНтОВСьКИй Петро Семенович (1747–1815) 
– лікар; народився в Сумах у родині священика; освіту 
здобув у Києво-Могилянській академії та школі при Мос-
ковському генеральному госпіталі (1767); призначений 
військовим лікарем в Астраханський батальйон, в якому 
служив понад 20 років; у 1783–1784 рр. успішно ліквіду-
вав епідемію чуми серед калмиків Астраханської губернії; 
перебуваючи в Оренбурзі (1793 р.), обстежував хворих 
на проказу; у 1796–1797 рр. органі зував лепрозорій у м. 
Уральську; з 1798 р. до кінця життя служив у Симбірській 
лікарській управі; у 1808–1809 рр. брав активну участь у 
боротьбі з епідемією холери в Саратовській губернії; автор 
наукових праць про виродливості, чуму, проказу, каміння 
жовчного міхура, аневризму аорти, параплеґію; створив 
перший медико-сані тарний опис м. Уральська (1797).

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 116.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 13. – С. 126.

СИНЕЛьНИКОВ Рафаїл Давидович (1896 – 1981) – 
анатом; закінчив Харківський медичний інститут (1924); 
працював під керівництвом В.П. Воробйова асистентом 
кафедри анатомії; з 1930 до 1937 р. – доцент і завідувач 
кафедри анатомії 2-го Харківського медичного інститу-
ту; з 1937 р. – завідувач кафедри 1-го Харківського ме-
дичного інституту; у 1938 р. захистив докторську дисер-
тацію на тему «Нерви сечового міхура людини»; наукові 
праці головним чином присвячені обґрунтуванню ново-
го напряму анатомічних досліджень – порів няльна мі-
кро- і макроскопічна анатомія; спільно з В.П. Воробйо-
вим підготував «Атлас анатомии человека»; у 1952–1958 
рр. створив новий «Атлас анатомии человека», спочатку 
у 2-х, а потім 3-х томах, який ви тримав ряд видань і був 
перекладений на кілька іноземних мов.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 271.
Рафаил Давыдович Синельников (К 80-летию со дня рож-2. 
дения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 
1976. – Том 71. – вып. 11. – С. 119.

СИНЯчЕНКО Олег Володимирович (нар. 12.01.1950 р.) 
– народився в м. Донецьку; медичну освіту здобув на лі-
кувальному факультеті Донецького державного медично-
го інституту; у 1977 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Ефективність інтерферонотерапії хворих на системний 
червоний вовчак», а у 1989 р. – докторську дисертацію 
«Подагрична нефропатія (діаґностика, патоґенез, лікуван-
ня)»; завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
№ 1 Донецького національного медичного університету 
імені М. Горького (з 1991 р.); науковий директор міжнарод-
ного медичного фізико-хімічного центру (з 1999 р.); член-
кор. НАМН України (2002); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; академік АН вищої шко-
ли (1998); член Нью-Йоркської АН (1996); член президії 
Українського товариства терапевтів, Української асоціації 
ревматолоґів, Української асоціації нефролоґів; голова До-
нецького товариства терапевтів імені В. П. Образцова; за-
ступник головного редактора журналу «Архів клінічної та 
експериментальної медицини»; член редакційних колегій 
7 науково-практичних журналів; автор понад 750 наукових 
публікацій, зокрема 35 моноґрафій, 19 підручників та на-
вчальних посібників та 15 патентів на винаходи; основні 
напрямки наукових досліджень – ревматолоґія, нефро-
лоґія, медична фізична хімія та історія медицини; вивчив 
морфолоґічні зміни ниркових структур та розробив класи-
фікацію подаґри; розробив та впровадив у медичну прак-
тику технолоґію діагностики і терапії уражень нирок при 
подагрі; розробив метод міжфазної тензіореометрії біоло-
ґічних рідин у медицині; зробив вагомий внесок у вивчен-
ня патоґенезу реактивного і ревматоїдного артритів, вісце-
ральних проявів при системних захворюваннях сполучної 
тканини, особливостей перебігу і реабілітації професійних 
хвороб опорно-рухового апарату, немедикаментозного лі-
кування патології суглобів; науковий консультант та керів-
ник 5 докторських і 37 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Системная ферментная терапия нейритов» (2000); 
«Оксид азота в терапевтической практике» (2001); «Бо-
лезнь Рейтера» (2002); «Межфазная тензиореометрия био-
логических жидкостей в терапии» (2003); «Поражение лег-
ких при системных заболеваниях соединительной ткани» 
(2004); «Пропедевтика внутрішніх хвороб» (2006).

СИРОтИНІН Микола Миколайович (26.11.1896– 
04.04.1977) – патофізіолоґ; народився в Саратові в родині 
службовця; закінчив медичний факультет Саратовсько-
го університету (1924); працював у лабораторії загальної 
патолоґії під керівництвом О.О. Богомольця; з 1925 до 
1929 р. – співробітник 2-го Московського університету; у 
1928 р. захистив докторську дисертацію на тему «Вчення 
про анафілаксію»; з 1929 до 1934 р. – завідувач кафедри 
патолоґічної фізіолоґії Казанського медичного інституту; 
з 1934 р. – завідувач лабораторії порівняльної фізіолоґії 
Інституту експериментальної біолоґії і патолоґії (Київ); 
академік АМН СРСР (1957); член-кор. АН УРСР (1939); 
заслужений діяч науки УРСР (1940); лауреат премії імені 
О.О. Богомольця; основним напрямком наукових дослі-
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джень було вивчення реактивності живих орґанізмів при 
інфекційних і неінфекційних захворюваннях та патоло-
ґічних станах; відомі його праці з порівняльного еволю-
ційного аналізу явищ інфекцій, імунітету та алерґії; одним 
з основних напрямків, які розробляв М.М. Сиротинін, є 
вивчення кисневого голо дування та адаптації до гіпок-
сії; він прийшов до висновку, що з розвитком орґанізму, 
особливо його центральної нервової системи, спостеріга-
ється підвищення чутливості до гіпоксії, але разом з тим 
інтенсив ніше функціонують активні адаптаційні механіз-
ми; найбільшу чутливість до гіпоксії має людський орґа-
нізм, в якого особливо виражена здатність адапта ції до 
кисневого голодування; показана роль захисного гальму-
вання кори головного мозку при кисневому голодуванні; 
ним було також показано, що цю адаптацію до високогір-
ського клімату можна використовува ти для лікування хво-
роб, які супроводжуються гіпоксією; ряд праць стосується 
питань історії та методолоґії медицини; результати своїх 
досліджень узагальнив у ряді посібників та моноґрафій. 

Література:
Адо А.Д. Николай Николаевич Сиротинин // Архив пато-1. 
лоґии. – 1957. – Том 19. – № 2. – С. 93.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит. , 1963. – Том 30. – С. 309 – 310.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 301.
К 80-летию со дня рождения Николая Николаеви-4. 
ча Сиротинина // Патологическая физиология и 
экспериментальная терапия. – 1977. – № 1. – С. 3.
Колпаков Є.В. Микола Миколайович Сиротинін // Фізіо-5. 
логічний журнал УРСР. – 1957. – Том 3. – № 1. – С. 12.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 100.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 144–145.
Микола Миколайович Сиротинін. Під ред. Г.С. Писарен-8. 
ко. – К., 1976.
Николай Николаевич Сиротинин (к 60-летию со дня рожде-9. 
ния) // Патологическая физиология и экспериментальная 
терапия. – 1957. – Том 1. – № 2. – С. 3. 
Николай Николаевич Сиротинин (К 70-летию со дня 10. 
рождения). В кн.: Проблемы реактивности в патологии. 
Под ред. А.Д. Адо. – М., 1968. – С. 5.
Николай Николаевич Сиротинин: (К 80-летию со дня 11. 
рождения) // Клиническая медицина. – 1976. – Т. 54 
№ 10. – С. 18–21.
Николай Николаевич Сиротинин и его школа // Вестник 12. 
Российской АМН. – 1997. – № 5. – С. 3–12.
Середенко М.М. Микола Миколайович Сиротинін: До 13. 
сторіччя від дня народження // Журнал АМН України. – 
1996. – Т. 2, № 4. – С. 738– 744.

125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 14. 
1966. – С. 161.
Тимченко А.С., Гордієнко А.І. Київський період наукової 15. 
діяльності видатного патофізіолога академіка М.М. Сиро-
тиніна // Історія української медицини. Матеріали конфе-
ренції; Київ, 29 квітня 1995 року. – К., 1995. – С. 64–66.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 16. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 144.

СИтЕНКО Михайло Іванович (12.11.1885–
13.01.1940) – ортопед-травматолоґ; народився в с. Ря-
бушках (тепер Лебединського району Сумської обл.); 
закінчив медичний факультет Харківського універси-
тету (1910); з 1911 р. працював на кафедрі оперативної 
хірурґії Харківського університету; у 1914–1918 рр. як 
військовий лікар брав участь у Першій світовій війні; з 
1921 р. – головний лікар, а з 1926 р. і до кінця життя – 
директор Харківського медико-механічного інституту, 
який був за його ініціативою в 1926 р. перетворений в 
Український НДІ ортопедії і травматолоґії; докторську 
дисертацію на тему «О свободной костной пластике 
при псевдоартрозах» захистив у 1924 р.; у 1926 р. засну-
вав журнал «Ортопедия и травматология», редакто-
ром якого він був до кінця свого життя; член-кор. АН 
УРСР (1935); заслужений діяч науки УРСР (1936); на-
укові праці присвячені проблемам вроджених дефор-
мацій опорно-рухового апарату, кісткової пластики, 
військово-польової хірурґії; М.І. Ситенко запропону-
вав близько 20 оригінальних операцій при вроджених 
вивихах стегна, звичних вивихах плеча, псевдоартро-
зах; М.І. Ситенко був ініціато ром сучасної орґанізації 
травматолоґічної допомоги в промисловості, особливо 
вугільній; за його участю була створена сітка перифе-
рійних науково-опорних пунктів інституту в містах, на 
заводах та рудниках Лівобережної України; травмато-
лоґія опорно-рухового апарату була ним включена до 
компетенції ортопеда.

Література:
Алексеенко И.П. Выдающийся деятель советского здраво-1. 
охранения М.И. Ситенко (К 70-летию со дня рождения) // 
Ортопедия и травматология. – 1956. – № 2. – С. 40.
Бабич Б.К., М.И. Ситенко. – К.: 1949.2. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 3. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 30. – С. 322 – 323.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 4. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 325 – 
326.
Корж А.А. и Бондаренко Н.С. Слово о научном на-5. 
следии Михаила Ивановича Ситенко (К 95-летию со 
дня рождения) // Ортопедия и травматология. – 1981. 
– № 5. – С. 58.
Костриков В.С., Скоблин А.П. Михаил Иванович Ситен-6. 
ко. – Харьков, 1958.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. 7. 
Гол. ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 148.



1425

СИтКОВСьКИй Микола борисович (20.08.1916– 
02.08.2003) – медичну освіту здобув у 2-му Київському 
медичному інституті (1941); у 1949 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Лікування випадіння прямої кишки 
способом Скліфосовського-Юварра», а у 1963 р. – док-
торську дисертацію «Аномалії розвитку заднього про-
ходу прямої кишки в дітей та їх лікування»; від 1969 до 
1992 р. – завідувач кафедри хірурґії та ортопедії дитячого 
віку, перший декан (1968 – 1976) факультету підвищення 
кваліфікації викладачів Київського медичного інституту 
імені О.О. Богомольця (нині – Національний медичний 
університет імені О.О. Богомольця); професор (1969); 
заслужений діяч науки УРСР; лауреат Державної премії 
УРСР (1982); автор понад 150 наукових публікацій, зокре-
ма 10 моноґрафій; основні напрямки наукової діяльності 
– дитяча проктолоґія, гнійно-септичні захворювання у 
дітей, хірурґія травного тракту; основні праці: «Ошибки 
и опасности в хирургии пищевого канала у детей» (у спів-
авторстві, 1980); «Гнойная хирургия новорожденных» (у 
співавторстві, 1982); «Лечение гемангиом у детей жид-
ким азотом» (у співавторстві, 1986); «Хирургия аномалий 
желточного протока у детей» (1989).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 100–101.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 145–146.
Николай Борисович Ситковский: (К 60-летию со дня рож-3. 
дения) // Клиническая хирургия. – 1976. – № 8. – С. 83.

СИЦЯНКО йосип Семенович (рік народження не-
відомий – 1886) – лікар; народився в Україні у дворян-
ській родині; медичну освіту здобув у 1851 р. на медич-
ному факультеті Харківського університету; у 1856 р. 
захистив докторську дисертацію, яка присвячена ліку-
ванню хворих з переміжною гарячкою; викладав у Хар-
ківському університеті; досліджував дію електричного 
струму на орґанізм людини, працював над питаннями 
електролікування.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 1. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 150.

СКВОРЦОВ Іринарх Поліхронієвич (18.08.1847– 
1921) – гіґієніст; закінчив медичний факультет Казан-
ського університету (1871); у 1874 р. зихистив докторську 
дисертацію на тему «Матеріали для анатомії і гістолоґії 
серця і його оболонок»; з 1875 р. – доцент кафедри гіґіє-
ни Казанського університету; у 1882–1906 рр. – профе-
сор гіґієни Варшавського і Харківського університетів; з 

1906 до 1917 р. – професор гіґієни Київського універси-
тету та одночасно керівник санітарним відділом земської 
управи Київської губернії; наукові праці присвячені, го-
ловним чином, питанням гіґієни та санітарної справи; 
разом з О.Є. Голубєвим заклав основи методу культури 
тканин (1885 р. спостерігав життєдіяльність клітин кро-
ві поза орґанізмом); І.П. Скворцов висунув оригінальну 
гіпотезу електродинамічної сутності життя; запропо-
нував поняття «гігіології», яким він позначав науку про 
здоров’я; вивчав вплив фізичних, хімічних і біолоґічних 
факторів оточуючого середовища на здоров’я людини; 
одним з перших відзначив фізіолоґічне і гіґієнічне зна-
чення електричних властивостей повітря; автор ряду 
посібників з гіґієни; основні праці: «Основы гигиологии 
и гигиены: Краткий курс для студентов и врачей» (1900); 
«Военно-полевая гигиена» (1904); «К вопросу о борьбе с 
холерой» (1907); «Новая космология» (1910).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 30. – С. 471 – 472.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 358 – 359.
Жаботинский М., И.П. Скворцов – выдающийся русский 3. 
гигиенист. Труды Харьковского государственного меди-
цинского института. – Харьков, 1958. – вып. 46. – С. 67.
Каневский Л.О. Русский гигиенист и общественный дея-4. 
тель И.П. Скворцов (1847 – 1921) // Советское здравоох-
рание. – 1952.– № 6. – С. 40.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 101.
Макаренко І.М. Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 147.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 7. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 202.

СКЛІФОСОВСьКИй Микола Васильович (25.03.1836–
30.11.1904) – хірурґ; народився в Херсон ській губернії; 
у 1859 р. закінчив медичний факультет Московського 
університету; працював ординатором хірурґічного відді-
лення Одеської міської лікарні; у 1863 р. у Харківському 
університеті захистив докторську дисертацію на тему 
«Про кров’яну приматкову пухлину»; у 1866–1868 рр. 
працював за кордоном у Ланґенбека, Вірхова, Нела-
тона, Симпсона; повернувшись із-за кордону, очолив 
хірурґічне відділення Одеської міської лікарні; у 1870–
1871 рр. – професор Київського університету; 1871–
1880 рр. – Петербурзької медико-хірурґіч ної академії; 
1880–1893 рр. – Московського університету; з 1893 до 
1900 р. – директор Клінічного інституту для лікарів у 
Петербурзі; був ініціатором та одним із засновників Пи-
роговських з’їздів; був орґанізатором та головою Всес-
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вітнього конгресу лікарів; у 1877–1878 рр. М.В. Скліфо-
совський брав участь у російсько-турецькій війні, де з 
усією силою та повнотою розкрились його можливості 
як великого вченого-хірурґа і особливо як талановитого 
орґанізатора військово-санітарної справи; А.С. Таубер, 
який працював під його керівництвом, писав: «Хто про-
йнявся основними принципами цього вчителя-хірурґа і 
зберіг їх у своїй пам’яті, керувався провідними ідеями 
в своїй операційній діяльності, той врятував багатьох 
поранених від неминучої смерті...»; праці присвячені 
питанням військово-польової хірурґії, хірурґії вели-
ких суглобів, видаленню пухлини матки, оваріотомії, 
артеріо-венозним аневризмам, хірурґії зоба, ґастросто-
мії, розробці операцій на жовчному міхурі, резекції ще-
леп, лігатурі загальної сонної артерії, мозковим грижам, 
надлобковому видаленню міхура та шву при ньому, роз-
робці протигнильного методу; одним із перших у Росії 
почав впроваджувати в хірурґічну практику асептику та 
антисептику; редагував ряд хірурґічних журналів; спри-
яв організації медичного факультету при університеті в 
Одесі; неодноразово відвідував Україну, оперу вав хворих 
у Полтавській земській лікарні.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. –Том 30. – С. 542 – 543.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 385
Кованов В.В., Н.В. Склифосовский. – М.: Медицина, 3. 
1952.– 64 с.
Мазурик М.Ф. Памяти выдающегося русского хирурга 4. 
Н.В. Склифосовского // Клиническая хирургия. – 1980. – 
№ 3. – С. 71.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 5. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841-1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 101.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-6. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 147–148.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 7. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Николай Васильевич Склифосовский: (К 150-летию со 8. 
дня рождения) // Хирургия. – 1986. – № 6. – С. 147–149.
Постолов М.П. Хирурги Киевского университета – со-9. 
временники и последователи Н.И. Пирогова. – К.: Изд-во 
АН УССР, 1957. – 96 с.
Разумовский В. Николай Васильевич Склифосовский // 10. 
Врачебное дело. – 1927. – № 2. – ст. 81.
Скрипнікова Т.П., Коноваленко В.М. Внесок М.В. Склі-11. 
фосовського у розвиток стоматології // Історія української 
медицини. Матеріали конференції; Київ, 29 квітня 1995 
року. – К.: 1995. – С. 58–59.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 12. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 13. – С. 213.

Энциклопедический словарь. –13.  М.: Большая советская 
энциклопедия, 1955. – Том 3. – С. 227.

СКЛОВСьКИй Євген Львович (13.04.1869– 
10.10.1930) – педіатр; народився в Києві в родині купця; 
медичну освіту здобув у 1891 р. на медичному факуль-
теті Київського університету; у 1892–1896 рр. працював 
земським лікарем; з 1896 р. – співробітник Київ ського 
університету; у 1920–1928 рр. – завідувач кафедри Ки-
ївського клінічного інституту; з 1929 р. працював у Ки-
ївському інституті охорони материнства та дитинства; у 
1906 р. орґанізував першу в Києві консультацію для но-
вонароджених, а 1911 р. – перші дитячі ясла; брав участь 
в орґанізації в Києві лікарні для дітей раннього віку та 
дитячого санаторію в селищі Боярка; наукові праці при-
свячені туберкульозу в дітей, дифтерії, питанням бо-
ротьби з дитячою смертністю.

 СКЛЯРЕНКО Євген тимофійович (нар. 14.10.1924 р.) 
– травматолоґ-ортопед; народився в с. Малий Дівлін 
Житомирської області; медичну освіту здобув у Львів-
ському медичному інституті (1950); у 1966 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Про хірургічне ліку-
вання деформацій суглобів при ревматоїдному артриті»; 
професор (1968); від 1977 до 1997 р. – завідувач, з 1997 р. 
– професор кафедри травматолоґії й ортопедії Київ-
ського медичного інституту (нині – Національний ме-
дичний університет імені О.О. Богомольця); від 1956 до 
1999 р. – керівник відділу захворювань суглобів у дорос-
лих Українського НДІ травматолоґії та ортопедії (нині 
– Інститут травматолоґії та ортопедії НАМН України); 
заслужений діяч науки УРСР (1984); лауреат Державної 
премії України (1974, 1996); основні напрямки науко-
вої діяльності – проблеми відновної хірурґії опорно-
рухального апарату; Є.Т. Скляренко запропонував ме-
тоди консервативного і хірурґічного лікування хворих 
ревматоїдним артритом, застосував артропластику су-
глоба з використанням біолоґічної прокладки; запро-
понував класифікацію захворювань суглобів, переломів 
проксимального кінця стегнової кістки та обґрунтував 
показання і методику хірурґічного лікування переломів 
вертлюгової ділянки стегнової кістки; запропонував 
і розробив методику закритого остеосинтезу косих та 
гвинтоподібних діафізарних переломів; обґрунтував та 
розробив методику остеосинтезу внутрішньосуглобо-
вих переломів колінного суглоба; розробив погружну 
методику пересадки суглобових кінців, консервованих 
низькими температурами та демінералізованими сугло-
бовими кінцями; розробив та запропонував методику 
лікування синовіїтів розчином фуразолідону; автор біля 
350 наукових публікацій, зокрема 6 моноґрафій; основні 
праці: «Хирургическое лечение инфекционного неспе-
цифического полиартрита» (1971); «Ортопедическое ле-
чение инфекционного неспецифического полиартрита 
у детей» (1975); «Хирургія суставов конечностей» (1975); 
«Швидка медична допомога» (1993); «Медицина дитин-
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ства» (1999); підручник «Загальна хірургія» (1999); під-
ручник «Травматологія та ортопедія».

Література:
Евгений Тимофеевич Скляренко // Ортопедия, травмато-1. 
логия и протезирование. – 1986. – № 3. – С. 75.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 393.2. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 101–102.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 148.

 СКРИПНИчЕНКО Дмитро Федорович (20.08.1921– 
17.09.1994) – хірурґ; народився в с. Гороховатка на Хар-
ківщині; медичну освіту здобув у 1943 р. у Військово-
медичній академії в м. Ленінграді; не зважаючи на те, 
що після закінчення академії був залишений ад’юнктом 
кафедри військово-польової хірурґії, добровільно пішов 
у діючу армію; був хірурґом партизанського з’єднання 
С.А. Ковпака та П.П. Вершигори; служив помічником 
начальника та хірурґом евакогоспіталю № 164 1-го Біло-
руського фронту; за часів війни врятував життя більше 
1000 поранених; у 1951 р. захистив кандидатську дисер-
тацію, а в 1956 р. – докторську дисертацію на тему «Хі-
рурґічне лікування бронхоектатичної хвороби»; з 1956 р. 
– завідувач кафедри факультетської хірурґії Кишинів-
ського медичного інституту; у 1960–1964 рр. – завідувач 
кафедри хірурґії стоматолоґічного факультету Київсько-
го медичного інституту; 1964–1989 рр. – зав. кафедрою 
хірурґії № 1 Київського державного інституту удоско-
налення лікарів; з 1989 до 1993 р. – професор кафедри; 
заслужений діяч науки України, лауреат Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (1986); виконував 
обов’язки головного хірурґа МОЗ України (1959), за-
ступника голови наукового товариства хірурґів м. Києва 
та Київської обл., члена Президії Наукового товариства 
хірурґів України та члена Правління Всесоюзного науко-
вого товариства хірурґів; був дійсним членом Міжнарод-
ної асоціації хірурґів, редактором розділу «Загальна хі-
рургія» «Великої медичної енциклопедії»; наукові праці 
присвячені вивченню проблем торакальної, загальної та 
невідкладної хірурґії, орґанізації невідкладної хірурґіч-
ної допомоги, хірурґічного лікування хвороб судин та 
ендокринних орґанів; Д.Ф.Скрипниченко – автор понад 
300 наукових праць, у тому числі 15 моноґрафій; основні 
праці: «Злокачественные опухоли щитовидной железы» 
(1969); «Неотложная хирургия органов брюшной полос-
ти» (1971), «Облитерирующий артериоз» (1971), «Хирур-
гическое лечение тиреотоксического зоба» (1974), «Хи-
рургическое лечение миастении» (1983), «Хирургическое 
лечение калькульозного холецистита» (1983); «Меди-
цинское обеспечение партизанских рейдов» (1985).

Література:
Дмитрий Федорович Скрипниченко: (К 60-летию со 1. 
дня рождения) // Клиническая хирургия. – 1981. – № 8. 
– С. 78–79.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 102. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 149.

СКРИПНІКОВ Микола Сергійович (19.05.1936– 
01.04.2010) – народився в м. Макіївка Донецької обл.; 
медичну освіту здобув у Харківському медичному 
стоматолоґічному інституті (1963); від 1963 до 1966 р. 
– аспірант кафедри оперативної хірурґії та топоґра-
фічної анатомії; захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Різниця в зовнішній будові клітин лабіринту 
гратчастої кістки»; від 1966 до 1971 р. – асистент кафе-
дри хірурґічної стоматолоґії; з 1971 р. працює в Пол-
тавському медичному стоматолоґічному інституті; від 
1971 р. до 1978 р. – послідовно асистент та доцент ка-
федри оперативної хірурґії та топоґрафічної анатомії, 
а з 1978 р. – завідувач цієї кафедри; у 1986 р. захистив 
докторську дисертацію «Топографічна анатомія і мор-
фофункціональна характеристика лабіринтів гратчас-
тої кістки людини»; з 1987 до 2003 р. – ректор Полтав-
ського медичного стоматолоґічного інституту (тепер 
– Українська медична стоматолоґічна академія); про-
фесор; головний редактор журналів «Вісник проблем 
біології та медицини», «Проблеми екології і медици-
ни», «Український стоматологічний альманах»; член 
президії Вченої медичної ради МОЗ України; голова 
проблемної комісії МОЗ і АМН України «Морфологія 
людини»; віце-президент та член координаційної ради 
Асоціації стоматолоґів України; академік Української 
академії наук (1994); член Міжнародної академії інте-
ґративної антрополоґії (1995); член Міжнародної ака-
демії комп’ютерних наук і систем (1995); заслужений 
діяч науки і техніки України; автор понад 600 науко-
вих публікацій, зокрема 11 моноґрафій, 6 підручників, 
13 навчальних посібників, 26 авторських свідоцтв та 
патентів, 42 методичних рекомендацій; основні на-
прямки наукової діяльності – розробка нових хірур-
ґічних, реконструктивних та фізико-біолоґічних ме-
тодів корекції порушень діяльності орґанізму людини 
та тварин при екстремальних ситуаціях (на орґанному, 
клітинному та субклітинному рівнях, створення нових 
медичних приладів, технолоґій та засобів профілакти-
ки і лікування; особливості становлення топоґрафії, 
структурної орґанізації вен, артерій та парасимпатич-
них вузлів голови людини в онтоґенезі; науковий кон-
сультант та керівник 76 докторських і кандидатських 
дисертацій.
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Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 395.1. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 2. 
2001. – С. 190–191.
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфоло-3. 
ги України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 126–127.

СЛАВИНЕЦьКИй Єпифаній (1609–1675) – наро-
дився в Україні; закінчив Київську братську школу; у 
1632 р Петро Могила направив його до Краківського 
університету для вдосконалення; у 1642 р. після повер-
нення із-за кордону, прийняв чернецтво і став «дидас-
калом» латинської, грецької та церковнослов’янської 
мов у Київській колегії; з 1649 р. – на посаді державного 
перекладача в Москві (за проханням московського царя 
Олексія Михайловича); у 1653 р. у Чудовому монастирі 
заснував греко-латинську школу і став її першим ректо-
ром; у 1657 р. для патріарха Никона здійснив переклад 
твору Андреаса Везалія «Епитоме» (у перекладі «Вра-
чебная наука»); цей твір став першим у Росії посібником 
з анатомії і використовувався для викладання анатомії в 
першій московській лікарській школі; Є.Славинецький 
є також автором близько 150 оригінальних праць осві-
тянського спрямування.

Література: 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 8. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 117.
Микитась В. Давньо-українські студенти і професори. – 9. 
К., 1994. – 288 с.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1972. – Том 4. 10. 
– С. 112.
Сорокина Т.С. История медицины. – М., 1994. – 382 с.11. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 12. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С.133.

 СЛИНчАК Сергій Михайлович (нар. 19.10.1918 р.) 
– онколоґ; у 1937 р. вступив до Київського медично-
го інституту; у 1941 р. був мобілізований до Діючої ар-
мії; демобілізований у званні підполковника медичної 
служби (1945); вищу медичну освіту здобув у Київсько-
му медичному інституті (1947); у 1949 – 1953 рр. – на-
уковий працівник Київського рентген-радіолоґічного 
онколоґічного інституту; від 1955 р. – доцент кафедри 
онколоґії Київського інституту удосконалення лікарів; у 
1966 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розви-
ток множинних злоякісних пухлин»; професор (1967); 
орґанізатор та перший завідувач кафедри онколоґії Ки-
ївського медичного інституту (1974–1989); був головою 
Київського наукового товариства онколоґів; автор по-
над 150 наукових публікацій, зокрема 5 моноґрафій та 
1 підручника; основні напрямки наукової діяльності – 
діаґностика, лікування та реабілітація хворих із злоякіс-
ними пухлинами; науковий консультант та керівник 2 
докторських і 8 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Гастроскопия в диагностике желудочной патоло-

гии» (1956); «Множественные злокачественные опухо-
ли» (1968); «Рак желудка» (1985); «Онкология: Учебник» 
(у співавторстві, 1989).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 103.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 149–150.
Сергей Михайлович Слинчак: (К 60-летию со дня рожде-3. 
ния) // Клиническая хирургия. – 1979. – № 2. – С. 76.

СМИРНОВ Валерій Веніамінович (07.03.1937–
2002) – мікробіолоґ, вірусолоґ; народився в м. Та-
ганрозі, Ростовської області; медичну освіту здобув 
у Дніпропетровському медичному інституті (1961); у 
1962–1974 рр. – заступник директора заводу бакте-
рійних препаратів НДІ епідеміолоґії та мікробіоло-
ґії МОЗ УРСР (м. Дніпропетровськ); від 1974 до 
1977 р. – директор НДІ епідеміолоґії і мікробіології 
(м. Львів); з 1977 р. – директор Інституту мікробіолоґії 
і вірусолоґії імені Д.К. За болотного НАН України; від 
1992 р. до 2002 р. також завідував кафедрою мікробі-
олоґії та загальної імунолоґії біолоґічного факультету 
Національного університету імені Тараса Шевчен-
ка; доктор медичних наук, професор; академік НАН 
України; відповідальний секретар Ради з питань на-
уки та науково-технічної політики при Президентові 
України; президент Товариства мікробіологів Украї-
ни; голова експертної комісії з протимікробних, про-
тивірусних та протипаразитарних лікарських засобів 
Державного фармаколоґічного Центру МОЗ України; 
голова Республіканської ради з проблеми «Біотехно-
лоґія»; головний редактор «Мікробіологічного жур-
налу»; лауреат Державної премії України (1987, 1995); 
лауреат премій імені Д.К. Заболотного (1984) та О.В. 
Палладіна (1994); заслужений діяч науки УРСР (1986); 
автор понад 400 наукових публікацій, зокрема 7 моно-
ґрафій та 1 підручника; основні напрямки наукової ді-
яльності – фундаментальні дослідження пробіотиків 
та антимікробних речовин бактерій і вищих рослин; 
розробив наукові основи конструювання, біотехно-
лоґії та застосування біопрепаратів з живих культур 
аеробних спороутворюючих бактерій, розшифрував 
механізми дії пробіотиків, зокрема пов’язані з тран-
слокацією мікроорґанізмів із шлунково-кишкового 
тракту до крові та орґанів теплокровних; створено та 
випущено 10 антимікробних препаратів для медици-
ни, ветеринарії та рослинництва.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 400.1. 
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СМИРНОВ Леонід йосипович (21.03.1889–23.09.1955) – 
народився в Солігалічі Костромської губернії в родині свяще-
ника; середню освіту здобув у Костромській духовній семіна-
рії, з якої за участь в демонстраціях у 1905 р. був виключений; 
після складання екстерном екзаменів у Костромській гімназії 
вступив до Петербурзького університету на математичне від-
ділення, після закінчення якого у 1910 р. був зачислений на 
медичний факультет Варшавського університету; у 1914 р. 
перевівся на медичний факультет Московського універси-
тету, який закінчив у 1915 р.; упродовж 5-ти років працював 
ординатором у Московській клініці нервових захворювань; 
з 1920 до 1925 р. керував нервовим відділенням та прозек-
турою психіатричної лікарні в м. Курську; у 1925–1932 рр. 
працював на посадах прозектора Київської психіатричної 
лікарні, доцента Київського медичного інституту, завідувача 
лабораторії клініки нервових захворювань Інституту удоско-
налення лікарів; з 1932 р. – завідувач кафедри патолоґічної 
анатомії психоневролоґічного факультету 2-го Харківського 
медичного інституту та лабораторії спеціальної гістопатоло-
ґії Української психоневрологічної академії; у 1938–1954 рр. 
– керівник патолоґоанатомічного відділення Центрального 
нейрохірургічного інституту в Москві; з 1954 р. – керівник ла-
бораторії патоморфолоґії нервової системи в Інституті невро-
логії АМН СРСР та Інституті психіатрії МОЗ РСФРР; з 1941 
р. в діючій армії, де перебував на різних посадах у санітарній 
службі; професор; член-кореспондент АМН СРСР (1946); 
член редакційної ради журналу «Вопросы нейрохирургии», 
голова екпертної комісії ВАК, член правління Всесоюзних 
наукових товариств нейрохірурґів, патолоґоанатомів, не-
вропатолоґів та психіатрів; один з провідних фахівців у галузі 
нейроморфолоґії; одним із перших показав, що нейроглія є 
багатофункціональною тканиною; значний внесок зробив у 
вивчення морфолоґії пухлинних захворювань та травматич-
ної хвороби нервової системи; його праці – «Морфология 
нервной системы», «Гистопатология нервной системы и гис-
топатологические синдромы», «Патологическая анатомия и 
патогенез травматических заболеваний нервной системы», 
«Топография, гистогенез и гистология опухолей мозга» не 
втратили актуальності і по нинішній час; Л.Й. Смирнов був 
високоерудованою людиною – знав кілька європейських 
мов та давньогрецьку мову; про те, як він ставився до своєї 
справи та учнів, свідчить такий факт – у 1937 р. в Харків до 
Л.Й. Смирнова приїхали три лікарі, яким він за власною іні-
ціативою прочитав курс лекцій із гістопатолоґії нервових клі-
тин, нервових волокон, ґлії, із запалення та патолоґії пухлин 
нервової системи.

СМИРНОВА-ЗАМКОВА Олександра Іванівна 
(31.05.1880–22.09.1962) – народилася в м. Переяславі 
(тепер м. Переяслав-Хмельницький Київської облас-
ті) в родині земського лікаря; у 1898 р. в Києві закін-
чила гімназію; медичну освіту здобула у 1898 – 1905 
рр. на медичному факультеті університету в Монпельє 
(Франція); на 3-му курсі почала працювати в лабора-
торії кафедри патолоґічної анатомії Монпельєвського 
університету (керівник – проф. Bosc) та під час кані-

кул – на кафедрі патолоґічної анатомії Університету св. 
Володимира (завідувач – проф. В.К. Високович); тему 
майбутньої дисертаційної роботи запропонував В.К. Ви-
сокович; у 1906 р. захистила на медичному факультеті м. 
Монпельє докторську дисертацію «Les recherches sur les 
lesions et le parasite de l’aotinomycose» – «Дослідження 
уражень і паразита актиномікозу»; у 1907 р. склала іспит 
на лікаря в Комісії Університету св. Володимира; у ве-
ресні 1907 р. призначена на посаду асистента Київського 
Бактеріолоґічного інституту по боротьбі з холерою (під 
керівництвом проф. В.К. Високовича); з вересня 1908 р. 
– асистент кафедри патолоґічної анатомії Жіночого ме-
дичного інституту; від 1922 до 1930 – прозектор кафедри 
патолоґічної анатомії Київського медичного інституту; 
15.07.1930 р. обрана за конкурсом на посаду наукового 
співробітника, а з 1931 р. – старшого наукового співро-
бітника та керуючого Патоморфолоґічної комісії ВУАН, 
а з перебудуванням структури Академії наук – заступни-
ка завідувача відділу патолоґічної анатомії Інституту клі-
нічної фізіолоґії; від 1938 до 1953 р. – завідувач відділу 
патолоґічної анатомії цього ж інституту; професор (1933); 
одночасно у 1934–1936 рр. – зав. кафедри патолоґічної 
анатомії Київського виробничого медичного інституту, а 
у 1936–1941 рр. – зав. кафедри патолоґічної анатомії 2-го 
Київського медичного інституту; у 1934 р. Кваліфікацій-
на комісія Виробничого медичного інституту вирішила: 
«...обрати лікаря Смирнову-Замкову на посаду завідувача 
кафедри патологічної анатомії Київського виробничого 
медичного інституту, надати їй звання професора»; ква-
ліфікаційна комісія НКОЗ УРСР 11 грудня 1934 року 
постановила: «...Дати лікарю Смирновій-Замковій звання 
професора патологічної анатомії Київського виробничо-
го інституту», а 30 грудня 1935 р. затвердила рішення, 
згідно з яким –«...Постановою Київського виробничо-
го інституту від 20.12.1935 року надано вчений ступінь 
доктора медичних наук без захисту дисертації професору 
Смирновій-Замковій»; під час війни працювала прозекто-
ром психіатричної лікарні в м. Уфа; у 1953–1962 рр. – за-
відувач лабораторії морфолоґії Інституту фізіолоґії імені 
О.О. Богомольця; заслужений діяч науки УРСР (1944); 
член-кореспондент АН УРСР (1939); академік АН УРСР 
(1952); суміщала наукову та педагогічну діяльність з про-
зекторською роботою; працювала прозектором великих 
лікарень (Психіатричної, Водного транспорту, I Робочої 
лікарні) та відділів патолоґічної анатомії НДІ (Інституту 
охорони материнства і дитинства, НДІ клінічної меди-
цини імені М.Д. Стражеска, НДІ педіатрії, акушерства 
та ґінеколоґії, Рентґенінституту та ін.; 5 разів обира-
лась депутатом Київської міської ради народних депу-
татів; була членом редакційних колегій кількох журна-
лів; всі наукові дослідження О. І. Смирнової-Замкової 
мали або клініко-анатомічний, або експериментально-
морфолоґічний характер; основні наукові праці при-
свячені вивченню патолоґічної анатомії інфекційних 
хвороб та променевої хвороби, передраку і походження 
клітин, дослідженню неклітинних структур орґанізму; у 
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своїх дослідженнях скарлатини вперше вказала на ран-
нє ураження слизової оболонки шлунка та наявність 
перваскулярних інфільтратів у багатьох орґанах, що до-
зволило припустити алерґічну природу скарлатини та 
можливість поєднаної інфекції; створила вчення про 
систему основної арґірофільної речовини – внутрішнє 
середовище орґанів і тканин, функціонально пов’язану 
з нервовою системою; відома її моноґрафія «Основное 
аргирофильное вещество и его функциональное значе-
ние» (1955; у співавторстві).

С М І Д ОВ И ч  А н т он  Л ю д в і г о в и ч  (10.06.1872– 
01.02.1916) – санітарний лікар; народився в м. Кам’янці-
Подільському (тепер Хмельницької обл.) у родині служ-
бовця; медичну освіту здобув у 1898 р. на медичному 
факультеті Київського університету; працював в Одесь-
кому (1899–1904), Воронезькому (1904–1906) та Хе-
рсонському (1906–1908) земствах; з 1908 р. – зав. сані-
тарним бюро Катеринославського земства; редагував 
журнал «Врачебно-санитарная хроника Екатеринослав-
ского губернского земства»; написав ряд праць із питань 
санітарної справи; брав активну участь у реорганізації 
санітарної служби Катеринославського земства, сприяв 
пропаганді санітарних знань; брав участь у боротьбі з 
епідемією холери на Катеринославщині; захворів і по-
мер від цієї хвороби.

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 1. 
Становлення медичної науки на Поділлі. Хмельницький - 
Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

СМІЛІВСьКИй Іван Андрійович (1767–1808) – на-
родився в Україні; навчався в Харківському колегіумі та 
Києво-Могилянській академії; медичну освіту здобув у 
медико-хірурґічній школі при Петербурзькому адмірал-
тейському госпіталі (1790); з 1791 р. – пові товий лікар 
у м. Витегру Олонецької губернії; з 1794 р. – лікар Пе-
тербурзького адміралтейського госпіталю; за сумісниц-
твом виконував обов’язки помічника вченого секретаря 
Медичної колегії; у 1796 р. затверджений ад’юнктом 
кафедри практичної медицини; 1796 р. затверджений 
ад’юнктом кафедри патолоґії і терапії Петер бурзького 
медико-хірурґічного училища; з 1799 р. – ад’юнкт-
професор кафедри патолоґії і терапії Петербурзької 
медико-хірурґічної академії; з 1802 р. – ординарний 
професор цієї ж кафедри; у 1805 р. очолив кафедру гі-
ґієни і патолоґії; з 1804 до 1808 р. – лікар та завідувач 
лікарні при Петербурзькій медико-хірурґічній академії; 
відомі праці «Елементи практичної меди цини» (1796) та 
«Про хворобливі причини взагалі і про сухоти» (1796); 
переклав праці Ф. Гільтебрандта, Кулена, Грегорі.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 118.

Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с. 

СМІЛІВСьКИй тимофій Андрійович (1769– 2.11.1815) 
– ботанік та лікар; народився в Україні; закінчив Харків-
ський колегіум і Медико-хірурґічне училище в Петер-
бурзі (1795); затверджений ад’юнктом цього училища 
на кафедрі хімії та ботаніки; у 1799 р. обраний ад’юнкт-
професором кафедри ботаніки, хімії і фармації Петер-
бурзької медико-хірурґічної академії; з 1803 р. – екстраор-
динарний професор цієї ж кафедри, з 1808 р. – професор; 
у 1809 р. за дослідження відкритої тоді в Тверській губер-
нії мінеральної води присвоєно вчений ступінь доктора 
медицини і хірурґії honoris causa; академік Петербурзької 
АН (1802); вивчав флору Петербурзької губернії; склав ка-
талог рослин Ботанічного саду Петербурзької АН (1811); 
досліджував лікувальні властивості мінеральних джерел 
Росії; брав участь у розробці питання про заміну інозем-
них лікарських рослин вітчизняними аналогами.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 119.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 269.

СМІЯН Іван Семенович (нар. 10.01.1929 р.) – педі-
атр, фахівець у галузі дитячої ґастроентеролоґії і курор-
толоґії; народився у с. Білка Тростянецького району на 
Сумщині; медичну освіту здобув у Харківському медич-
ному інституті; працював лікарем, а згодом – головним 
лікарем дитячого санаторію «Джерело» у Трускавці; від 
1964 до 1970 р. – старший науковий співробітник, а зго-
дом завідувач відділу НДІ курортолоґії та фізіотерапії у 
м. П’ятигорську; у 1967 р. захистив докторську дисер-
тацію на тему: «Хронічні захворювання гепато-біліарної 
системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування»; з 
1970 до 2003 р. – завідувач кафедри педіатрії, а з 1981 
до 1997 р. – ректор Тернопільської медичної академії; 
професор (1972); член-кор. НАМН України (1994); член 
Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; 
голова Тернопільського обласного наукового товариства 
педіатрів; член наукового товариства імені Т. Г. Шевчен-
ка; член редакційних колегій низки фахових медичних 
журналів; академік Академії вищої школи (1994), За-
служений працівник вищої школи України (1982); автор 
понад 600 наукових публікацій, зокрема 72 моноґрафій, 
підручників, навчальних посібників, брошур, а також 
11 літературно-художніх творів; наукові дослідження 
охоплюють широке коло проблем клінічної педіатрії, 
зокрема проблеми гідролізу і всмоктування, ендоґенної 
інтоксикації, функції і морфолоґію клітинних мембран, 
мембраностабілізуючої терапії і пероральної ентеро-
сорбції при різних захворюваннях; визначення концеп-
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ції виникнення, класифікації та лікування синдрому 
мальабсорбції, ендоґенної інтоксикації та її корекції в 
педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів; визна-
чення стану мінеральної щільності кісток при різній па-
толоґії у дітей; вперше науково обґрунтував і розробив 
методи лікування дітей на питних курортах колишнього 
СРСР; науковий консультант та керівник 4 докторських 
та 39 кандидатських дисертацій; основні наукові праці: 
«Климато-бальнеологическое лечение детей при хро-
нических заболеваниях почек и мочевыводящих путей» 
(1967); «Комплексное лечение детей с хроническими 
заболеваниями печени и желчных путей» (1973); «Дет-
ская курортология» (1985); «Гипотрофия» (1989); «Забо-
левания орґанов мочеполовой системы у детей» (1990); 
«Харчування і розвиток дитини» (1992); «Практична 
педіатрія» (1993); «Синдром мальабсорбции углево-
дов у детей» (1994); « Бронхіальна астма дитячого віку» 
(1995); «Госпітальна педіатрія» (1997); «Факультетська 
педіатрія» (1998); «Особливості і семіотика захворювань 
дитячого віку» (1999); «Педіатрія (цикл лекцій)» (1999); 
«Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекцій-
них хвороб у дітей» (2001); «Медична генетика дитячо-
го віку» (2003); «Дитяча інфектологія» (2004); «Лекції з 
педіатрії» (2006); «Лікування дітей на питних курортах» 
(2006); «Діабетична кардіоміопатія у дітей» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. – 12. 
С. 257 – 258.
Члену-кореспонденту АМН України І.С. Сміяну – 70 13. 
років. – Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. 
– С. 183 – 184.

СНЯДЕЦьКИй Андрій (1768–1838) – народився на 
Львівщині під Жніном; навчався у Тшемешні та Ново-
дворській гімназії у Кракові (1780–1787); медичну осві-
ту здобув у Головній школі (Koronnej) (1786–1791); удо-
сконалювався з медицини в Павії (Італія), де у 1793 р. 
за працю «Theses medicae» («Медичні тези») здобув на-
уковий ступінь доктора медицини; від 1797 до 1822 р. – 
професор хімії Віленського університету, в якому органі-
зував хімічну лабораторію; від 1827 р. керував кафедрою 
внутрішніх хвороб та медичною клінікою; засновник Ві-
ленського товариства лікарів та наукової школи хіміків; у 
1800 р. видав перший двотомний курс хімії для студентів 
польською мовою; створив польську хімічну терміноло-
ґію; у 1804–1838 рр. опублікував тритомну працю, в якій 
сформулював ідею про кругообіг елементів у природі, 
обмін речовин в орґанізмі; у 1808 р., досліджуючи сиру 
платину, виявив новий метал, якому дав назву «вестій»; 
є припущення, що то був елемент рутеній, відкритий у 
1844 р. К. Клаусом.

Література: 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 120.

Федоровський Г. Шеренга великих медиків. – Варшава, 2. 
1975. – 159 с.

СОбКЕВИч Антон Іванович (01.03.1883 – 23.12.1945) 
– фтизіатр; медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Томського університету (1910); доктор меди-
цини (1918); перший керівник доцентського курсу по 
фтизіатрії (1924–1929); поряд з лекціями для студентів 
А.І. Собкевич організував також практичні заняття в 
протитуберкульозному диспансері та в клініці Київ-
ського НДІ туберкульозу; від 1926 до 1929 р. – директор 
Київського НДІ туберкульозу; наукові праці присвячені 
різним питанням фтизіатрії, харчування; основні праці: 
«Наука про харчування та їжу» (1927); «Туберкульоз: По-
сібник для медвишів» (1931).

Література:
Макаренко И.М., Поляков И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 103.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 150.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 73–74.

СОбОЛЕВСьКИй григорій Федорович (1741–1807) 
– лікар, фармаколоґ, ботанік; народився в Глухові; ме-
дичну освіту здобув у госпітальній школі при Петер-
бурзькому головному сухопутному госпіталі; звання 
доктора медицини отримав у Лейденському універси-
теті; про успіхи та здібності Г.Ф. Соболевського пові-
домлялось Катерині ІІ; викладав в обох петербурзьких 
госпітальних школах, очолюючи кафедру «матерія ме-
дика» (фармакоґнозія, фармаколоґія та фармація) та бо-
таніки; служив головним лікарем гвардійських полків; у 
1793 р. обраний почесним членом Медичної колегії; під 
час служби продовжував наукові дослідження; відомий 
як автор багатьох праць із ботаніки та фармаколоґії.

Література: 
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 154.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 121 – 122.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Радиш Я. Визначні діячі військової медицини Російської 4. 
імперії другої половини XVIII–XIX ст. – вихідці з України 
// Український історико-медичний журнал. – 1996-1997. – 
№ 5-6. – С. 23 – 24.

СОКОЛ Олександра Семенівна (04.05.1919–03.06.2001) 
– медичну освіту здобула в Київському медичному ін-
ституті (1942); у 1958 р. захистила докторську дисер-
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тацію; професор (1959); від 1962 до 1989 р. – завідувач 
кафедри інфекційних хвороб Київського медичного ін-
ституту; від 1989 р. – професор кафедри; у 1966–1972 рр. 
виконувала обов’язки проректора з наукової та навчаль-
ної роботи; заслужений діяч науки УРСР (1983); наукові 
праці присвячені вивченню природної резистентності 
орґанізму при ґрипі, вірусних гепатитах, менінґококовій 
інфекції, удосконаленню методів діаґностики та ліку-
вання найбільш розповсюджених вірусних і бактеріаль-
них інфекцій; основні праці О.С. Сокол: «Токсоплазмоз 
человека» (у співавторстві, 1974); «Печеночно-почечная 
недостаточность» (у співавторстві, 1977); «Справочник 
по дифференциальной диагностике инфекционных бо-
лезней» (у співавторстві, 1983, 1987).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 103–104.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 150.
Учені вузів Української РСР. – К.: Вид-во КДУ, 1968. – 516 с.3. 

СОКОЛОВ Феодосій Онисимович (4.02.1870– 
21.09.1941) – акушер-ґінеколоґ; народився в м. Бєлгоро-
ді в родині службовця; медичну освіту здобув у 1897 р. на 
медичному факультеті Київського університету; працював 
у Київському бактеріолоґічному інституті; з 1901 р. – спів-
робітник Київського університету; у 1909 р. захистив док-
торську дисертацію на тему «Про сольові вливання як ме-
тод лікування наслідків гострих крововтрат»; з 1920 до 1941 
р. – завідувач кафедри акушерства і ґінеколоґії Київського 
медичного інституту; професор (1922); голова акушерсько-
ґінеколоґічного товариства України; один із перших орґа-
нізаторів допомоги при пологах і охорони материнства та 
дитинства в Україні; наукові праці присвячені питанням 
боротьби з гострими крововтратами в жінок, лікування 
хворих з септичним абортом, міомами матки, сечостатеви-
ми норицями, еклампсією; вперше почав широко оперу-
вати при запальних процесах жіночої статевої сфери.

Література:
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 104.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 150–151.
Ольшанецький О.М. Основоположники російського аку-3. 
шерства / За ред чл.-кор. АН УРСР проф О.Ю. Лурьє. – К.: 
Держ. Мед. вид. УРСР, 1950. – 130 с.

Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 145–146.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 166.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 6. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – Том 13. – С. 297. 

СОКОЛОВ Юрій Миколайович (14.08.1944 р.) – ке-
рівник відділу інтервенційної кардіолоґії Інституту кар-
діолоґії імені М. Д. Стражеска НАМН України; професор 
кафедри кардіолоґії і функціональної діаґностики Наці-
ональної медичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика; у 1975 р. захистив кандидатську дисерта-
цію «Коронарография при ишемической болезни сердца 
и обеспечение безопасности исследования», а у 1981 р. 
– докторську дисертацію «Венозная система сердца в 
механизме коронарной недостаточности и клинические 
критерии ее оценки. (Клинико-экспериментальное ис-
следование)»; професор (1995); член-кор. НАМН Украї-
ни (2010); член Наукової ради НАМН України з клінічної 
медицини; член редакційних колегій фахових медичних 
журналів; заслужений лікар України (1995); автор понад 
250 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій; осно-
вний напрямок наукових досліджень – лікування ін-
фаркту міокарда та хронічної ішемічної хвороби серця; 
вперше в Україні виконав коронарний тромболізис у па-
цієнта з гострим інфарктом міокарда (1991), коронарну 
анґіопластику у пацієнта з гострим інфарктом міокарда 
(1993), встановив стент у перші години інфаркту міо-
карда; науковий керівник 15 кандидатських дисертацій; 
основні наукові праці: «Інвазивна кардіологія і коронар-
на хвороба» (2002); «Посібник по кардіології» (2008); 
«Настанова з кардіології» (2009); «Коронарна хвороба і 
інтервенційна кардіологія» (2010).

СОЛОВйОВ Михайло Миколайович (29.05.1886– 1980) 
– епідеміолоґ; народився в м. Єльці (Російська Федера-
ція); закінчив медичний факультет Московського універ-
ситету (1911); з 1917 р. завідувач хіміко-бактеріолоґічної 
лабораторії Одеського військового госпіталю; з 1919 р. 
завідувач бактеріолоґічного відділення військово го госпі-
талю; у 1920–1925 рр. – асистент, потім приват-доцент ка-
федри епідеміолоґії Одеського медичного ін ституту; з 1925 
до 1931 р. очолював епідеміолоґічний відділ Українського 
санітарно-бактеріолоґічного ін сти туту імені І.І. Мечнико-
ва в Харкові; з 1932 до 1969 р. завідував кафедрою епіде-
міолоґії Харківського медичного інституту; академік АМН 
СРСР (1945); заслужений діяч науки УРСР (1946); наукові 
праці присвячені вивченню епідеміолоґії холери, питан-
ням загальної епідеміолоґії; М.М. Соловйовим розроблена 
оригінальна методика ліквідації вогнищ холери, проведені 
роботи щодо вивчення кишкових інфекцій у Донбасі.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
И.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 30. – С. 874 – 875.



1433

Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 23. – С. 500 – 
501.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 3. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 13. – С. 304.
Черненко В.Д. и Скиба С.Н. К 95-летию со дня рождения 4. 
Михаила Николаевича Соловьева (1886 – 1980) // Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1981. 
– № 6. – С. 110.

СОЛОМОНОВ йосип Соломонович (1875–1946) – 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Варшав-
ського університету (1901); у 1904–1905 рр. брав участь 
у російсько-японській війні; потім працював лі карем у 
Луковниковській та Старицькій земських лікарнях Твер-
ської губернії; у 1910 р. захистив докторську дисертацію 
про умовні теплові рефлекси у собак; у 1910–1914 рр. 
працював у Донбасі; у 1917 р. після демобілізації повер-
нувся в Донбас, де очолив Кришталеву діль ничну лікар-
ню антрацитових рудників; у 1938–1946 рр. працював 
у Наркоматі охорони здоров’я СРСР; Й.С. Со ломонов 
28 років свого життя присвятив медичному обслугову-
ванню шахтарів Донецького басейну; ним розроблений 
та впроваджений метод орґанізації медико-сані тарного 
обслуговування шахтарів, запропонована система про-
філактичних заходів із попередження захворюваності 
та травматизму; створив єдиний комплекс лікувально-
профілактичних закладів, в який включив підземні і на-
земні пункти охорони здоров’я, поліклініку і лікарню; 
також розробив систему подання само- та взаємодо-
помоги, яка включала навчання робітників правилам 
надання першої медичної допомоги відповідно до умов 
праці в шахті, створення санітарних постів; Й.С. Соло-
монов зміг досягти значного зниження травматизму та 
загальної захворюваності шахтарів у Донбасі.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 30. – С. 876 – 877.

СОЛьСьКИй гаспар (O. Solcius) (рік народження 
невідомий–1653) – народився у Львові; з 1612 р. вивчав 
орґанізацію навчання на медичному факультеті Паду-
анського університету; з 1615 р. – професор медичного 
факультету Замойської академії, а з 1616 р. – ректор цієї 
академії; викладав фізику та практичну медицину; у 1653 р. 
заповів усе своє майно та бібліотеку медичному факуль-
тету, зокрема на утримання професорів кафедр практич-
ної медицини та стипендії незаможним студентам.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 122.
Шапиро И.Я. Из истории медицинского образования 2. 
в западных областях Украины и на Буковине. – Львов, 
1957. – 60 с.

СПІВАК Микола Якович (нар. 24.12.1944 р.) – мікро-
біолоґ; народився в с. Улично Львівської області; освіту 
здобув в Ужгородському університеті (1970); від 1974 р. 
працює в Інституті мікробіолоґії і вірусолоґії НАН Укра-
їни (з 1990 р. – завідувач лабораторії, а від 1992 р. – за-
відувач відділу); у 1988 р. захистив докторську дисертацію 
(доктор біолоґічних наук); професор (1992); заслужений 
винахідник України (1992); нагороджений золотою ме-
даллю ВДНГ СРСР за розробку оригінальної технолоґії 
отримання препаратів інтерферону та їх клінічного за-
стосування, золотим хрестом за заслуги в розвитку науки 
(Росія, 2001), золотою медаллю Всесвітньої орґанізації 
інтелектуальної власності (Женева, 2002), медаллю імені 
І.П. Павлова (Росія); лауреат премії імені Д.К. Заболот-
ного НАН України; наукові праці присвячені вивченню 
фізіолоґічної ролі системи інтерферону та цитокінів у 
нормі та при різних патолоґічних процесах, розробці біо-
технолоґічних основ створення нових високоефективних 
діагностичних та лікувальних препаратів; М.Я. Спі вак 
вперше сформулював та експериментально довів важли-
ву роль інтерферонів як цілеспрямованих імуномодуля-
торів і розробив схеми та дози імуномодуляторів при різ-
них захворюваннях; вперше теоретично обґрунтовано, 
експериментально доведено та клінічно підтверджено 
новий напрямок в інтерферонолоґії – антибактеріаль-
на ефективність препаратів інтерферону; також вперше 
розроблено нові технолоґії отримання препаратів інтер-
ферону та інсуліну, налагоджено їх промисловий випуск, 
розроблені нові технолоґії конструювання діаґностичних 
тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бак-
теріальних інфекцій; найважливіші праці М.Я. Співа-
ка: «Клинико-иммунологические особенности течения 
гнойно-септических заболеваний» (1985); «Стафило-
кокк» (1988); «Спеціальна вірусологія» (1996).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 407–408.1. 

СПІжЕНКО Юрій Прокопович (06.06.1950–06.12.2010) 
– хірурґ, орґанізатор охорони здоров’я; народився в с. 
Побірка Теплицького району Вінницької області у роди-
ні селянина; медичну освіту здобув у Чернівецькому ме-
дичному інституті (1973); 1973–1974 рр. – лікар Берди-
чівської дільничої лікарні, 1974–1977 р. – головний лікар 
Іванопільської дільничої лікарні; 1977–1980 рр. – голо-
вний лікар Олевської районної лікарні; 1980 – 1984 рр. 
– головний лікар Житомирського обллікуправління; від 
1984 до 1986 р. – завідуючий Житомирським обласним 
відділом охорони здоров’я; з 1986 р. – заступник міністра 
охорони здоров’я; у 1988 р. захистив кандидатську дис-
ертацію «Визначення усмоктувальної функції шлунково-
кишкового тракту у комплексній діаґностиці гострої киш-
кової непрохідності»; у 1989–1994 рр. – міністр охорони 
здоров’я України; у 1992 р. захистив докторську дисерта-
цію «Антиградна ендолімфатична терапія в комплексно-
му лікуванні хворих на гнійнозапалювальні захворюван-
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ня»; від 1995 до 1998 р. – Голова Держко мітету України 
з медичної та медично-біолоґічної промисловості; пре-
зидент Фармацевтичної асоціації України (1997–2005); 
двічі обирався народним депутатом України; у 1994–
1998 рр. – очолював Комісію Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я, материнства і дитинства; голо-
вний редактор журналу «СНІД»; академік АМН України 
(1993); автор біля 210 наукових публікацій, зокрема 3 мо-
ноґрафій, 1 підручника, 16 авторських свідоцтв; наукові 
праці присвячені антеградній ендолімфатичній терапії 
хворих на гнійно-запальні процеси, вивченню особли-
востей морфофунк ціональних змін лімфатичної системи 
в цих хворих; рентґенанґіоґрафії та радіоізотопній лім-
фоґрафії, фармакокінетиці та фармакодинаміці анти-
біотиків різних груп при даній патолоґії, трансплантації 
кісткового мозку.

Література:
Академіку АМН України Ю.П. Спіженку – 50 років // Жур-1. 
нал АМН України. – 2000. – Том. 6. – № 2. – С.424 – 425.
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С. 164 2. 
– 165.
Виленский Ю. Импульсы хирургии ... они помогли остать-3. 
ся самим собой // Проблемы медицины. – 1998. – № 4.. – 
С. 45–50.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – 408.4. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-5. 
давничий Центр, 2002. – С. 507 – 508.

СПІРОВ Михайло Сергійович (20.06.1892 – 17.06.1973) – 
анатом; народився в с. Вєтошкіно Сергацького повіту Ни-
жегородської губернії; закінчив медичний факультет Мос-
ковського університету (1917); у 1918–1922 рр. працював 
помічником прозектора і прозектором Київського універ-
ситету і Медичного інституту; у 1923–1924 рр. – старший 
прозектор анатомії Військово-медичної академії; 1924–
1930 рр. – асистент, доцент кафедри анатомії і фізіолоґії 
Ленінградського педагогічного інституту імені О.І. Герцена 
і одночасно – старший науковий співробітник Інституту 
антрополоґії АН СРСР; у травні 1930 р. в Києві відбувся 
4-й Всесоюз ний з’їзд анатомів; члени президії з’їзду ака-
демік В.П. Воробйов та академік В.М. Тонков рекомен-
дували вченій раді Київського медичного інституту обрати 
завідувачем кафедрою анатомії М.С. Спірова, який прой-
шов блискучу анатомічну школу у В.М. Тонкова; у 1930 р. 
вчена рада Київського медичного інституту обрала М.С. 
Спірова на посаду завідувача кафедри нормальної анатомії; 
у 1932 р. було присвоєно звання професора; у 1938 р. Вища 
атестаційна комісія за сукупністю робіт присудила йому 
вчений ступінь доктора медичних наук; у 1943 р. присвоє-
но почесне звання заслуженого діяча науки УРСР; наукові 
праці присвячені вивченню будови центральної нервової 
системи, лімфатичної системи, інтерреналової системи 
людини, питанням тератолоґії, історії медицини, методи-
ки викладання тощо; особливо плодотворно М.С. Спіров 
та очолюваний ним колектив кафедри розвивали наукову 

спадщину Ф.А. Стефаніса, пов’язану з дослідженням лім-
фатичної системи; М.С. Спіров підняв вивчення цієї сис-
теми на таку висоту, що Київська школа лімфолоґів стала 
відомою не тільки в Радянському Союзі, а й далеко за його 
межами; основні праці М.С. Спірова: «Руководство по пре-
парированию мышц, связок, сосудов и нервов человека» 
(1954); «Классификация лимфатических узлов брюшной 
полости человека» (1959); «Лимфатические сосуды орґа-
нов дыхания» (у співавторстві, 1961); «Київська анатоміч-
на школа» (1965); «Бронхо-легочные сегменты человека в 
свете учения об эволюции легких» (1968).

Література:
Бобрик И.И., Чернышенко Л.В. Выдающийся отечест-1. 
венный анатом Михаил Сергеевич Спиров: К 100-летию 
со дня рождения // Врачебное дело. – 1992. – № 7. – 
С. 108–112.
Кульчицький К.І., Чернишенко Л.В. М.С. Спіров. – К.: 2. 
Здоров’я, 1979. – 40 с.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского инстиута (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. 
– С. 104–105.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – 151–152.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. Гол. 5. 
ред. М.П. Бажан. – К., 1963. – том 13. – С. 555.

СтАНІСЛАВСьКИй В’ячеслав григорович (20.11.1935–
27.07.1986) – нейрохірурґ; медичну освіту здобув у Ві-
нницькому медичному інституті (1959); з 1959 р. пра-
цював у Київському НДІ нейрохірурґії – лікарем 
(1959–1960); молодшим науковим співробітником 
(1960–1968); старшим науковим співробітником (1968–
1970); від 1970 до 1981 р. – керівник курсу нейрохірурґії 
кафедри нервових хвороб Київського медичного інсти-
туту; у 1973 р. захистив докторську дисертацію «Пер-
винні саркоми півкуль мозку (патоморфолоґія, клініка, 
діаґностика, хірурґічне і комбіноване лікування)»; про-
фесор (1978); орґанізатор та перший завідувач кафедри 
нейрохірурґії Київського медичного інституту (1981–
1986); наукові праці присвячені нейроонколоґії, трав-
матичним пошкодженням центральної та периферійної 
нервової систем; основні праці В.Г. Станіславського: 
«Патоморфологічна характеристика судин первинних 
внутрішньочерепних сарком» (1971); «Менінгеоми за-
дньої черепної ямки» (1976); «Саркоми головного моз-
ку» (1977); «Менінгеоми мозочкового намету» (1979); 
«Мікрохірургічні операції при травматичних пошко-
дженнях периферійних нервів» (1982).

Література:
Вячеслав Григорьевич Станиславский: Некролог // Воп-1. 
росы нейрохирургии. – 1986. – № 5. – С. 61–62.
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Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского инстиута (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. 
– С. 105. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-3. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця. За ред. Є.Г. Гончарука. 
– К.: Століття, 2001. – С. 152.

СтАНКЕВИч Валерій Васильович (нар. 07.10.1944 р.) 
– гіґієніст; народився в м. Алатир ЧАРСР; медичну осві-
ту здобув у Київському медичному інституті (1972); від 
1972 р. працює в Київському інституті загальної та ко-
мунальної гіґієни – старшим науковим співробітником 
(з 1979), завідувачем лабораторії (з 1995), директором 
інституту та заступником директора Українського на-
укового гіґієнічного центру з наукової роботи (з 1999); у 
1996 р. захистив докторську дисертацію; головний спеці-
аліст МОЗ України з питань загальної та комунальної гі-
ґієни; голова Комісії з розроблення нових нормативних 
актів МОЗ України; наукові праці присвячені питанням 
санітарної охорони водойм, водопостачання, експерти-
зи проектів окремих важливих народно-господарських 
комплексів.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – 408.1. 

СтАРКОВ Арсен Вікторович (08.02.1874–18.12.1927) 
– анатом; народився в м. Торжок Тверської губернії; 
освіту здобув у Московському університеті (1897); у 1900 р. 
захистив докторську дисертацію «Этиология и патоло-
гическая анатомия мышечной кривошеи»; від 1917 
до 1922 р. – професор, завідувач кафедри анатомії Уні-
верситету св. Володимира ( з часом Київського медич-
ного інституту); 1921 р. обраний дійсним членом ВУАН 
(у галузі медичної біології); у 1921 р. створив в Академії 
лабораторію для дослідження центральної нервової сис-
теми та очолив Комісію ВУАН з вивчення центральної 
нервової системи; у 1922 р. був відряджений у Прагу, де 
від 1923 до 1925 р. викладав на посаді професора біо-
лоґії Українського вищого педагогічного інституту; у 1923 
р. обраний посередником між ВУАН та громадськими 
організаціями Чехословакії; з часом був професором 
Римського університету; А.В. Старков був блискучим 
лектором; його лекції відзначались образним і точним 
описанням анатомічних фактів та основ загальної ана-
томії і завжди привертали велику аудиторію; основні 
праці: «Анатомия прямой кишки и мышц, имеющих 
к ней отношение: Литературное и анатомическое ис-
следование» (том перший, 1912); «Анатомия фасций и 
клетчатки малого таза» (том другий, 1912); «Досліджен-
ня про нерви серця» – опубліковано в 1926 р. Празь-
кою Академією наук; «Остеологія» (1925); А.В. Старков 
– автор першого україномовного підручника «Загальна 
біологія» (1925), який був виданий у Празі.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 105.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. Гончарука. – 
К.: Століття, 2001. – С. 152.
Спіров М.С. Київська анатомічна школа. – К.: Здоров’я, 3. 
1965. – 131 с.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 59

СтАРчЕНКО Сергій Микитович (07.10.1917– 07.02.2012) 
– народився в с. Владикинське Федорівського району 
Кустанайської області (Казахстан); середню освіту здобув 
на Робітничому факультеті Херсонського сільськогоспо-
дарського інституту (1933–1934) та Одеському медично-
му технікумі (1935–1938); після закінчення технікуму до 
1939 р. працював на посаді фельдшера медичного пункту 
паровозоремонтного заводу та поліклініки залізничної 
станції імені Шевченка (м. Сміла Черкаської обл.); навчався 
в Школі комсомольської журналістики та літературних 
семінарах Спілки письменників України (1940–1941); з 
05.12.1938 р. до 01.11.1940 р. – строкова служба РСЧА; 
у 1940–1941 рр. – начальник медико-санітарної служби 
колонії НКВС СРСР; 23 червня 1941 р. мобілізований 
до РСЧА в Діючій армії (Південно-Західний фронт); з 
листопада 1941 р. по вересень 1944 р. – на тимчасово 
окупованій території – фельдшер села; після звільнення 
від німецько-фашистських загарбників працював у ме-
дичній комісії Каховського райвійськкомату; з жовтня 
1944 р. до 13 грудня 1945 р. в Діючій армії (Прибалтій-
ський фронт) – військовий фельдшер роти та фельдшер 
медсанбату; після демобілізації, у званні старшого лей-
тенанта медичної служби, від 1946 до 1952 рр. навчався 
в Київському медичному інституті; на 6-му курсі ін-
ституту пройшов спеціалізацію з патолоґічної анатомії; у 
1953–1969 рр. працював у видавництві «Держмедвидав» 
(тепер видавництво «Здоров’я») на посадах редактора, 
старшого редактора, завідувача редакції теоретичної ме-
дицини та біології; позаштатний кореспондент РАТАУ; 
від 1961 до 1964 р. навчався на відділенні для працівни-
ків преси Університету марксизму-ленінізму; у 1964 та 
1966 рр. удосконалювався на кафедрі історії медицини 
Центрального інституту удосконалення лікарів (м. Мо-
сква); у 1967 р. захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата медичних наук «Повременная 
(периодическая) печать и архивы Украины о Николае 
Ивановиче Пирогове. 1857–1957 годы»; з вересня 1969 р. 
до жовтня 1992 р. – завідувач лабораторії патоморфо-
лоґії Київського НДІ загальної та комунальної гіґієни 
імені О.М. Марзєєва; створив Музей зазначеного ін-
ституту – іконоґрафічний, документальний та речовий 
ряди; працював у Пироговській комісії при Вченій раді 
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МОЗ УРСР (1957–1981) в групі ребальзамування мумії 
М.І. Пирогова (проф. М. К. Даль, проф. Р. Д. Синельни-
ков, проф. Я. Р. Синельников, С. М. Старченко); разом 
із скульптором І.В. Макогоном створив силует М.І. Пи-
рогова на весь зріст; у 1985 р. дослідив та описав78 мумій 
у Ближніх та Далеких печерах Києво-Печерської Лаври; 
створив лабораторію ребальзамування мумій; старший 
науковий співробітник (1974); допомагав керівництву та 
науковцям музею Лук’янівського державного історико-
меморіального заповідника у створенні вузла експозиції 
«Лікарі, вчені. Київська школа»; створено експонати, 
змонтовано сюжети і експозицію еліти київських лі-
карів, зокрема патологоанатомів: професора Володи-
мира Миколайовича Константиновича (1872–1920), 
його учня професора Павла Олександровича Кучеренка 
(1882–1936) і його учнів – доцентів Віктора Семено-
вича Лисовецького (1891–1957), Варвари Агафонівни 
Гримайловської-Гомоляко та Миколи Юркевича; ство-
рив фотоґрафічні (чорно-білі) портрети (формату 40х50 см) 
Ю.І. Мацона, Г. М. Мінха, В. К. Високовича, В.М. Кон-
стантиновича, П.О. Кучеренка, Є. І Чайки – зодчих Ки-
ївської школи (1861–1961) і подарував кафедрі патоло-
гічної анатомії Національного медичного університету 
імені О.О. Бо гомольця; створено скульптурне погруддя 
першого професора патологічної анатомії Університету 
св. Володимира Ю.І. Мацона; створено меморіальну до-
шку М.І. Пирогову, вмонтовану на фасадній стіні будівлі 
колишньої Першої гімназії м. Києва (бульвар Т. Шев-
ченка № 14); автор 58 наукових публікацій; 36 разів ви-
ступав з науковими доповідями на засіданнях наукових 
товариств, з’їздів та конференцій; автор розділу «Ви-
никнення та розвиток патологічної анатомії в Україні» 
в посібнику «Патологічна анатомія» (1997); кандидат у 
майстри спорту СРСР з шахів; член Спілки журналіс-
тів СРСР.

СтЕПАНКІВСьКА галина Костянтинівна (нар. 
19.05.1922 р.) – акушер-ґінеколоґ; народилася в с. Ста-
рому Пикові Вінницької області; медичну освіту здо-
була в Київському медичному інституті (1946); від 1947 
до 1963 р. працювала в Київському інституті охорони 
материнства і дитинства; у 1967 р. захистила доктор-
ську дисертацію на тему «Переношування вагітності. 
(Питання патоґенезу, клініки і лікування)»; від 1952 р. 
працює на кафедрі акушерства і ґінеколоґії № 1 Київ-
ського медичного інституту (тепер – Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця) на поса-
дах – асистента (1952), доцента (1963–1968); професора 
(1968 –1974); завідувача кафедри (1974–1990), професо-
ра кафедри (з 1990 р.); професор (1970); член-кор. НАН 
(1991) та НАМН (1993) України; член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; Почесний голо-
ва Наукового товариства акушерів і ґінеколоґів України; 
заслужений діяч науки УРСР (1987); автор понад 300 на-
укових публікацій, зокрема 17 моноґрафій, 2 підручни-
ків, 13 авторських свідоцтв; основні напрямки наукової 

діяльності – фізіолоґія та патолоґія скоротливої функ-
ції матки, перинатолоґія, онкоґінеколоґія; досліджено 
основні механізми нейрогуморальної реґуляції напри-
кінці фізіолоґічної вагітності та при переношуванні ва-
гітності; вивчено провідні фактори, що спричинюють 
гіпоксію плода; розробила методи лікування та профі-
лактики зазначених порушень; вдосконалила методи 
лікування передпухлинних станів шийки матки та зло-
якісних новоутворень яєчників; науковий консультант 
та керівник 9 докторських і 46 кандидатських дисер-
тацій; основні праці: «Гіпоксичні стани в акушерській 
практиці» (1978); «Невиношування та переношування 
вагітності» (1984); «Злоякісні новоутворення яєчників» 
(1985); «Роль жіночої консультації в антенатальній охо-
роні плода» (1990); «Сучасні методи і методики знебо-
лювання полоґів» (1991); «Антенатальна охорона плода 
і профілактика перинатальної смертності» (1992); «Не-
відкладне акушерство» (1994); «Справочник по акушер-
ству и гинекологии» (1997); «Гінекологія» (1999); «Аку-
шерство» (2000).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 259 – 260.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 411.2. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 105–106.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 153–154.

СтЕФАНІС Франц Адольфович (3.12.1865–13.02.1917) 
– анатом; народився в с. Должиця Гдовського повіту 
Санкт-Петербурзької губернії в родині купця; у 1886 р. 
закінчив гімназію в Києві; медичну освіту здобув у 1886 
–1893 рр. на медичному факультеті Київ ського універ-
ситету, де і залишився працювати; 26 червня 1893 р. став 
позаштатним помічником прозектора на кафедрі анато-
мії Київського університету, а приблизно через рік (21 
квітня 1984 р.) його перевели в штат; у 1902 р. захистив 
докторську дисертацію «Лімфатичні судини шлунка лю-
дини» і був затверджений на посаді прозектора кафедри 
анатомії; 20 червня 1903 р. приват-доцента і прозекто-
ра Ф.А. Стефаніса було призначено екстраординарним 
професором кафедри анатомії; з вересня 1908 до січ-
ня 1910 р. та з 17 лютого 1910 до квітня 1913 р. виконує 
обов’язки секретаря медичного факультету; все своє 
життя Ф.А.Стефаніс присвятив науковій праці, коле-
гам, студентам; «Як викладач і професор, Франц Адоль-
фович зажив особливої поваги і особливої любові своєї 
аудиторії та всіх тих, з ким йому доводилося працювати, 
з ким випадало зустрічатися. Завжди чуйний і уважний, 
він був простий і доступний. Завжди справедливий, він 
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був вимогливим у науковій роботі», – писав Р.І. Гель-
віг 15 лютого в газеті «Киевлянин»; наукові праці при-
свячені вивченню лімфатичної системи та дослідженню 
топографії внутрішніх орґанів людини; його праці «Про 
лімфатичні судини нирок людини» (1902) і «Лімфатич-
ні судини печінки людини» (1909) започаткували новий 
напрям у вивченні лімфатичної системи внутрішніх 
орґанів; запропонував апарат для ін’єкції лімфатичних 
судин; заклав основи навчального музею кафедри ана-
томії Київського університету.
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медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 106.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1963. – Том 14. – С. 95.
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 СтЕФАНОВ Олександр Вікторович (18.09.1950– 
28.11.2007) – фармаколоґ; народився в м. Макіївка До-
нецької області; медичну освіту здобув у Одеському ме-
дичному інституті (1973); 1973–1975 рр. – лікар-терапевт 
районної лікарні; у 1975 р. захистив кандидатську дис-
ертацію, яка була присвячена вивченню фармаколоґіч-
ної дії інгібіторів протеолітичних ферментів; від 1975 до 
1992 р. працював в Інституті фізіолоґії імені О.О. Бого-
мольця та Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН 
України; у 1988 р. захистив докторську дисертацію, при-
свячену фундаментальним основам створення нового 
класу лікарських препаратів на основі ліпосом; з 1992 р. 
– завідувач відділу експериментальної терапії та дирек-
тор (1992–2007) Інституту фармаколоґії та токсиколоґії 
АМН України; професор (1996); академік АМН України 
(2002); керівник Державного фармаколоґічного центру 
МОЗ України; голова Асоціації фармаколоґів України; 
голова експертної комісії з проблем «Фармаколоґія» 
МОЗ та АМН України; член наукової ради при Президії 
АМН України; експерт ВАК України; автор 275 науко-
вих публікацій, зокрема 21 патента; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження теоретичних і прак-
тичних аспектів реґуляції клітинних механізмів біоло-
ґічно активними речовинами прогнозованої природи; 

О.В. Стефановим було доведено, що фосфоліпідні лі-
посоми внаслідок специфіки амбівалентної природи та 
взаємодії з рецепторами сприяють адаптації клітин та 
стабілізації мембран, позитивно змінюють фармакоди-
наміку лікарських речовин; створений перший у світі 
промислово освоєний ліпосомальний лікарський засіб 
– оригінальний препарат «Ліпін»; науковий консультант 
та керівник 8 докторських і кандидатських дисертацій; 
основні праці: «Об особенностях действия норадрена-
лина, заключенного в липосомы, на системное артери-
альное давление» (1980); Антиметастатический эффект 
аналога МДП, заключенного в липосомы» (1988); «Био-
логический эффект липосом при гипоксических со-
стояниях различной этиологии» (1990); «Phospholipid 
Vesicles (Liposomes) Possess the Ability to Support Vascular 
Smooth Nuscle Contractile Activity under Hypoxia» (1993); 
«Phospholipid Vesicles (Liposomes) Restore Endothelium-
Dependent Cholinergic Relaxation in Thoratic Aorta From 
Spontaneously Hypertensive Rats» (1993); «Сучасні прин-
ципи спрямованого транспорту лікарських засобів. 
Ліпосомальні транспортні системи» (1998); «Медика-
ментозне забезпечення населення: проблеми і перспек-
тиви їх розв’язання» (2001); «цГМФ-незалежний вплив 
оксиду азоту на скоротливу активність і вміст внутріш-
ньоклітинного Са2+ гладеньких м’язів хвостової артерії 
щура» (2001).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 261 – 262.
Імена України. – К.: Фенікс 1999. – С. 412.2. 
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СтЕФАНОВИч-ДОНЦОВ Михайло Якович (1753 – 
1833) – лікар; народився в с. Козли (тепер смт. Михайло-
Коцюбинське Чернігівської обл.) у родині священика; 
закінчив Києво-Могилянську академію і школу при 
Петербурзькому адміралтейському госпіталі (1774), 
після чого перебував на військовій службі; брав участь 
у боротьбі з епідеміями в Україні; працював лікарем у 
Костромській та Нижегородській губерніях; виступав 
проти сваволі поміщиків, за що зазнав переслідувань 
(був звинувачений у лжесвідченні і засуджений до 10 ро-
ків каторги), але амністія у зв’язку зі вступом на престол 
Олександра І врятувала його від покарання; праці (за-
лишилися переважно в рукописах) присвячені описові 
травматичної епілепсії (1778), лікуванню переломів кіс-
ток, допомозі при укусах тарантула тощо.

Література:
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Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1963. – Том 14. – С. 96.

СтЕФАНОВИч-ДОНЦОВ Яків Васильович (1752– 
1829) – лікар; народився в м. Чернігові (за іншими да-
ними в с. Церковище, тепер с. Новоукраїнське Ріпкин-
ського району Чернігівської обл.) у родині священика; 
вчився в Чернігівському колегіумі; закінчив школу при 
Московському ґенеральному госпіталі (1774), після чого 
перебував на військовій службі; з 1785 р. працював у 
м. Острі на Чернігівщині, з 1789 р. викладав у школі при 
Петербурзькому ґенеральному госпіталі; у 1793 р. у Ме-
дичній колегії захистив докторську дисертацію «Описан-
ня про чорні ріжки, що спричиняють корчі та змертвіння 
членів з додатком спостереження про сухі важкі пологи»; 
з 1797 р. – інспектор Воронезької лікар ської управи; з 
1802 р. працював лікарем Козловської, з 1809 р. – Євпа-
торійської, а з 1819 р. – Могилівської ка рантинних кон-
тор; у 1820 р. у зв’язку з хворобою звіль нений зі служби; 
описав масові харчові отруєння (ріжками) в Україні 1785 
і 1794 рр.; опублікував деякі спосте реження в галузі па-
толоґічного акушерства; склав медико-топоґрафічний 
опис Воронезької губернії (1799).
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СтЕФАНСьКИй В’ячеслав Карлович (26.09.1867 
–7.05.1949) – інфекціоніст і мікробіолоґ; закінчив ме-
дичний факультет Київського університету (1893); 
працював в інфек ційній лікарні Одеси і з 1897 р. на 
Одеській бактеріолоґічній станції, яка з часом була ре-
орґанізована в Бактеріолоґічний інститут; у 1906 р. за-
хистив докторську дисертацію «Кислотостійкі бактерії. 
Захворювання шкіри і лімфатичних залоз у щурів, схо-
же з проказою»; з 1908 р. – приват-доцент медичного 
факультету Новоросійського університету в Одесі; з 
1921 р.– професор створеної ним уперше на Україні ка-
федри інфекційних захворювань; В. К. Стефанський є 
автором біля 60 наукових праць, присвячених головним 
чином питанням клініки та лікування чуми, холери, 
лепри, дифтерії, дизентерії і скарлатини; світове визна-
ння отримала його праця про лікування чуми; у 90-х рр. 
ХІХ ст. він одним із перших ввів у практику інтубацію 
замість трахе остомії при дифтерійному крупі; показав 
перевагу внутрішньом’язового введення протидифте-
рійної та інших сироваток перед підшкірним; у дослідах 

на собі В. К. Стефанський спростував поширені на той 
час уявлення про роль постільних блощиць у передачі 
поворотного тифу; у 1902 р. виявив у сірих щурів захво-
рювання, схоже з лепрою; відкритий ним збудник цього 
захворювання щурів (Mycobacterium leprae murium) ві-
домий у літературі під назвою «паличка Стефан ського»; 
лепра щурів («лепра Стефанського») є єдиною моделлю 
лепри людини.
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СтРАжЕСКО Микола Дмитрович (29.12.1876– 
27.06.1952) – терапевт; народився в Одесі в родині юриста; 
медичну освіту здобув на Медичному факультеті Універси-
тету св. Володимира; з 1899 р. працював під керівництвом 
В.П. Образцова в клініці внутрішніх хвороб Університету; 
у 1904 р. захистив докторську дисертацію «К физиологии 
кишок», виконану в лабораторії І.П. Павлова; у 1910 р. 
обраний професором кафедри патолоґії і терапії Жіночих 
медичних курсів; у 1917 р. очолив кафедру пропедевтичної 
терапії на базі Олександрівської лікарні (м. Київ), а в 1919 
р. – кафедру факультетської терапії медичного інституту; 
під час Першої світової та Громадянської воєн (1914 – 
1920 рр.) був головою Київського обласного комітету со-
юзу міст, який керував системою госпіталів, евакуаційних 
та перев’язочних пунктів; з 1919 р. завідував кафедрою 
факультетської терапевтичної клініки Новоросійського 
університету; після повернення з Одеси очолив кафедру 
пропедевтики (1922), а з 1929 до 1952 р. – одночасно і 
кафедру факультетської терапії Київського медичного 
інституту; з 1936 р. директор-організатор Українського 
інституту клінічної медицини (тепер Інститут кардіології 
імені М. Д. Стражеска НАМН України); з початком війни 
М. Д. Стражеско відбув у м. Уфу, де очолив наукову бри-
гаду АН УРСР, став головним консультантом Управління 
евакогоспіталів Наркомату охорони здоров’я СРСР, очо-
лив кафедру терапії 1-го Московського медичного інсти-
туту; у 1943–1944 рр. очолював наукову роботу (науковий 
консультант) у Центральному госпіталі Червоної Армії (м. 
Москва); був членом госпітальної Ради Наркомату охоро-
ни здоров’я СРСР та Військово-санітарного управління 
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Червоної Армії; М.Д. Стражеско є автором понад 100 на-
укових робіт; у 1910 р. разом з В.П. Образцовим уперше у 
світі описав різні клінічні форми інфаркту міокарда; М.Д. 
Стражеско вивчав проблеми фізіолоґії і патолоґії орґанів 
шлунково-кишкового тракту, питання застосування стро-
фантину як лікарського засобу при захворюваннях серця; 
описав ряд симптомів і синдромів при серцево-судинних 
захворюваннях, розробив вчення про функціо нальну не-
достатність кровобігу; описав і пояснив значення трич-
ленного ритму серця при неврозі та дав йому правильну 
клінічну оцінку, ним описані три хвороби Едем-Стокса, 
звукові явища і також періодична поява гучного першого 
тону («гарматний тон» М.Д. Стражеска); подав точне опи-
сання та зміну симптомів недостатності серця, що почи-
нається, при різних вадах; обґрунтував теорію ревматизму 
як інфекційно-алерґічного захворювання стрептококової 
етіолоґії, виявив зв’язок між сепсисом, ендокардитом і 
ревматизмом; досліджував хронічні інфекції, рановий 
сепсис; вивчав питання ґеріатрії, гематолоґії, шоку, ту-
беркульозу та ін.; класичними стали його моноґрафії «К 
симптомологии и диагностике тромбоза венечных арте-
рий сердца» (1910) – у співавторстві з В.П. Образцовим 
та «Основы физической диагностики заболеваний брюш-
ной полости» (1924); М.Д. Стражеско – заслужений діяч 
науки УРСР (1934), академік АН УРСР (1934) та АН СРСР 
(1943); Герой Со ці алістичної Праці (1947).
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СтРІЛьЦОВ Зосим Іванович (29.04.1831–27.05.1885) 
– ембріолоґ; народився в Катеринославській губернії; 
медичну освіту здобув у 1854 р. на медичному факуль-
теті Харківського університету; працював лікарем на 
Катеринославщині, а в 1857–1874 рр. – у Катеринославі 
(тепер Дніпропетровськ); водночас вивчав проблеми те-
оретичної медицини; з 1874 р. – співробітник кафедри 
ембріолоґії, гістолоґії та порівняльної анатомії Харків-
ського університету; праці присвячені вивченню дії ефі-
ру на тваринний орґанізм, дослідженню кровообігу та 
проблемі зародкового розвитку кісткової тканини.

СтРОгАНОВ Микола Олексійович (22.12.1842– 
04.05.1894) – народився в Смоленську; закінчив се-
мінарію; медичну освіту здобув у Медико-хірургічній 
академії (м. Санкт-Петербург, 1870); у студентські роки 
удосконалювався під керівництвом М. М. Руднєва; піс-
ля закінчення навчання, 17.01.1871 р. був відряджений 
на службу по військово-медичному відомству в клініч-
ний військовий госпіталь; М.О. Строганов також вико-
нував обов’язки асистента патолоґоанатомічного інсти-
туту Медико-хірурґічної академії і, за дорученням проф. 
М.М. Руднєва, проводив курс розтинів для студентів 
5-го курсу і практичний курс з патолоґічної гістолоґії 
для студентів 3-го курсу та був ординатором сифілітич-
ного відділення професора В. М. Тарновського; док-
торську дисертацію «К патологии небеременной матки 
при констуциональном сифилисе», яку М.О. Строганов 
виконав під керівництвом проф. М.М. Руднєва та проф. 
В.М. Тарновського, захистив 15 квітня 1873 р. у Медико-
хірурґічній академії; у 1974–1976 рр. – удосконалювався 
за кордоном у Лабораторії фізіолоґічної та патолоґічної 
хімії Ernst’a Hoppe-Seyler’a, в Патолоґоанатомічному 
інституті Friedrich’a Recklinghausen’a (м. Страсбург) та 
в Лабораторії нормальної і патолоґічної гістолоґії Lui 
Ranvier’a (м. Париж); після повернення був відрядже-
ний до клінічного військового госпіталю; 04.10.1876 р. 
був обраний за конкурсом прозектором Одеської старої 
міської лікарні, а 17.02.1877 р. звільнений з військової 
служби; від 22.06.1887 р. до початку 1890 р. працював на 
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посаді старшого лікаря з сумісництвом на посаді про-
зектора цієї ж лікарні; від 1890 р. займався лікарською 
практикою в м. Одесі; з 1890 р. прозектор Строганов, 
зміцнюючи і розвиваючи прозекторську справу, орга-
нізував бактеріолоґічну лабораторію при прозектор-
ському кабінеті та створив музей патолоґоанатомічних 
препаратів; більше 10 років був віце-головою та головою 
Товариства одеських лікарів; автор 40 наукових праць; 
описав низку рідкісних захворювань (вроджений сифі-
ліс, склерома та ін.); досконало володів всіма методами 
патолоґоанатомічних та лабораторних досліджень, при 
цьому поряд зі своїми основними обов’язками прозек-
тора, одночасно проводив лабораторні дослідження, 
наприклад, визначення білка в сечі, а також мікробіоло-
ґічні дослідження матеріалів, взятих у хворих.

СтРУКОВ Анатолій Іванович (6.04.1901–13.03.1988) – 
народився в с. Хотунки Плавського району Тульської об-
ласті; закінчив 7 класів Тульської чоловічої гімназії, з 1918 
до 1920 р. працював як військовозобов’язаний Червоної 
армії, в Радянських організаціях – діловод Тульських 
збройно-технічних курсів, працівник Тульського губпо-
літпросвітвідділу, політичного відділу 2-ї армії та редакції 
газети «Трудовая Армия»; будучи студентом Тульського 
інституту народної освіти, був переведений і 13 серпня 
зачислений студентом медичного факультету Воронезь-
кого університету; будучи студентом IV курсу, працював 
препаратором кафедри патолоґічної анатомії і після за-
кінчення університету (1925) був залишений асистентом 
на цій кафедрі; з 1927 р. – завідувач патолоґоанатоміч-
ного відділення Тульської міської лікарні; 1928–1929 
рр. – заочний аспірант на кафедрі патолоґічної анатомії 
I МДУ, якою керував проф. О.І. Абрикосов; з 1929 р. нау-
ковий співробітник патогістолоґічної лабораторії (керів-
ник – проф. В.Г. Штефко) Центрального туберкульозно-
го інституту; у 1933 р., продовжуючи працювати в цьому 
інституті, був обраний асистентом кафедри патолоґічної 
анатомії I Московського медичного інституту; у 1934 р. 
було присуджено вчений ступінь кандидата медичних 
наук (за сукупністю праць), у 1936 р. захистив доктор-
ську ди сертацію «Віковий розвиток хребта і патолоґічна 
анатомія туберкульозного спондиліту»; з 1938 до 1944 р. 
– завідувач кафедри патолоґічної анатомії 1-го Харків-
ського медичного інституту; у 1944 р. призначений на 
посаду завідувача лабораторії легеневої патолоґії Інсти-
туту нормальної та патолоґічної морфології АМН СРСР; 
в цей же час працював на посаді інструктора Управління 
кадрів ЦК ВКП (б); від 1948 до 1952 р. – професор ка-
федри, а з 1953 до 1972 р. – завідувач кафедри патолоґіч-
ної анатомії I Московського медичного інституту імені 
І.М. Сєченова; одночасно керував лабораторією загаль-
ної патолоґічної анатомії в Інституті морфолоґії людини 
АМН СРСР; з 1972 до 1988 р. – професор-консультант 
кафедр патолоґічної анатомії I Московського медично-
го інституту імені І.М. Сєченова; виконував обов’язки 
члена президії і академіка-секретаря відділення медико-

біолоґічних наук АМН СРСР, був членом комітету з 
Ленінських та Державних премій, членом пленуму і 
експертної комісії ВАК Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР, обраний заступником голови 
правління Всесоюзного товариства патолоґоанатомів; з 
1948 до 1959 р. – головний редактор видавництва «Меди-
цина»; з 1968 р. головний редактор журналу «Архив пато-
логии»; напрямки наукових праць: питання патолоґічної 
анатомії і патоґенезу туберкульозу, захворювання легень, 
атеросклероз, гіпертонічна хвороба та інфаркт міокарду, 
колаґенові (ревматичні) хвороби, порушення мікроцир-
куляції, захворювання дитячого віку, патолоґія воєнно-
го часу, медикаментозна патолоґія, історія патолоґічної 
анатомії, питання загальної патолоґії та філософські ас-
пекти медицини; за цикл праць з вивчення колаґенових 
захворювань присуджена Ленінська премія; Герой Соці-
алістичної Праці, заслужений діяч науки РСФРР.

СтУДЗИНСьКИй Іван Вікентійович (27.12.1887– 
11.08.1966) – на родився в с. Свердликовому на Київщині 
в сім’ї селянина; у 1912 р. з відзнакою закінчив медичний 
факультет Київського університету, де і залишився пра-
цювати; спочатку працював ординатором, пізніше про-
зектором та асистентом кафедри топоґрафічної анатомії 
та оперативної хірурґії; у 1928 р. захистив докторську 
дисертацію «Ампутаційна кукса та вказівки до реампу-
тації»; з 1931 р. – доцент кафедри топоґрафічної анато-
мії та оперативної хірурґії, а з 1933 р. – професор цієї ж 
кафедри; з 1944 р. – завідувач кафедри топоґрафічної 
анатомії та оперативної хірурґії Львівського медичного 
інституту; протягом двадцяти років очолював Львівське 
наукове хірурґічне товариство; ним та його учнями роз-
роблена прикладна анатомія важливих відділів пери-
ферійної та судинної систем з ілюстра ціями у вигляді 
топоґрафо-анатомічних атласів; у 1938 р. переклав укра-
їнською мовою підручник В.М. Шовкуненка «Короткий 
курс оперативної хірургії і топографічної анатомії».

Література:
Акимов В.А. Иван Викентьевич Студзинский // Врачеб-1. 
ное дело. – 1958. – № 5. – С. 549–550.
Вильховый В.Ф., Грицко И.А., Вильховая И.Р. и др. Памя-2. 
ти Ивана Викентьевича Студзинского (К 100-летию со дня 
рождения) // Морфология. Межвед. Республ. Сб. – К.: 
Здоров’я, 1990. – С. 129 – 131.
Кульчицький К. До історії київської школи оперативної 3. 
хірургії і топографічної анатомії // Агапіт. – 1996. – № 3. 
– С. 11–17..
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 107.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 156.
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Памяти Ивана Викентьевича Студзинского (К 100-6. 
летию со дня рождения) // Морфология. – 1990. – Вып. 
12. – С. 129–131.
Пундій П. Студзинський Іван // Українські лікарі. – 7. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 225 – 226. 

СтУКОВЕНКОВ Михайло Іванович (17.10.1842– 
14.03.1897) – дерматовенеролоґ; народився в Санкт-
Петербурзі в родині фармацевта; медичну освіту здобув в 
Імператорській Медико-хірурґічній академії (1861 –1866); 
у 1866–1869 рр. – лікар при 2-му військово-сухопутному 
госпіталі; з 1869 р. асистент «висипного» відділення клі-
нічного військового госпіталю при Медико-хірургічній 
академії; після захисту у 1871 р., під керівництвом С.П. 
Боткіна, докторської дисертації на тему «О влиянии 
температуры жидкости, вводимой в орґанизм в форме 
пищи или питья, на количество и качественный состав 
молока» призначений асистентом кафедри дерматолоґії 
Медико-хірурґічної академії; від 1874 до 1877 р. – понад-
штатний лікар при Свято-Троїцькій общині сестер мило-
сердя; 1877–1878 рр. брав участь у Російсько-турецькій 
війні; з 1883 р. – доцент, екстраординарний професор 
(1884), ординарний професор, завідувач кафедри дер-
матолоґії і сифілітичних захворювань (1887) Універ-
ситету св. Володимира; М.І. Стуковенков уперше у 
вітчизняній літературі описав листоподібну пухирчатку, 
грибоподібний мікоз, саркому Капоші; ним запропо-
нований оригінальний, точний метод визначення вміс-
ту ртуті в крові, що дозволило науково обґрунтувати 
дозування ртутних препаратів при лікуванні сифілісу; 
М.І. Стуковенков вважається основоположником ки-
ївської школи дерматовенеролоґів; його учнями були: 
В.К. Боровський, П.В. Ні кольський, М.М. Волкович, 
І.Ф. Зеленьов, А.А. Ліндстрем, С.П. Томашевський, 
А.К. Флейшер, К.О. Ша дек, О.Г. Лур’є; він був пер-
шим головою Медико-фізичного товариства при Ки-
ївському університеті; під час російсько-турецької ві-
йни (1877–1878 рр.) М.І. Стуковенков, як представник 
Червоного Хреста, багато зусиль приділяв орґанізації 
медичної допомоги тисячам полонених, чим запобіг роз-
витку епідемій; за мужність і людяність був нагородже-
ний орденами Росії, Румунії і Туреччини; ця діяльність 
була настільки важливою і відомою в Європі, що цар-
ський уряд дозволив професору Стуковенкову носити 
нагороду Турецької держави «Орден сонця, що сходить»; 
основні праці: «О распространении сифилиса и мерах 
борьбы с ним» (1883); «Пути к уяснению рациональных 
основ в терапии сифилиса ртутью» (1887); «Сифилис и 
венерические болезни» (1888); «О мерах к ограничению 
распространения сифилиса» (1888); після смерті про-
фесора М.І. Стуковенкова його вдова пожертвувала Уні-
верситету його бібліотеку – понад 2000 томів; окрім того, 
вона передала в клініку більше 100 муляжів шкірних хво-
роб, виконаних Піонтковським під керівництвом М.І. 
Стуковенкова; муляжі мали настільки велике наукове 
значення, що професори М.О. Тихомиров та Ф.К. Борн-

гаупт від імені членів фізико-математичного товариства 
клопотали перед ректором Університету св. Володимира 
про організацію їх виставки на 12-му міжнародному з’їзді 
лікарів у Москві.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 31. – С. 662 – 633.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 24. – С. 329.
Кравченко В.Г., Коляденко В.Г. Деякі історичні аспекти 3. 
розвитку української дерматовенерології // Історія україн-
ської медицини. Матеріали конференції; Київ, 29 квітня 
1995 року. – К., 1995. – С. 30–33.
Макаренко И.М, Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 107–108.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 156–157.
Потоцкий И.И. и Корниенко З.А. Жизнь и деятельность 6. 
М.И. Стуковенкова // Вестник дерматологии и венероло-
гии. – 1963. – № 2. – С. 73.
Сто лет Киевского медицинского института (1841 – 1941). 7. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – 154 с.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-8. 
ров’я, 1966. – С. 80.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 9. 
К., 1963. – Том 14. – С. 138.

СУббОтІН Віктор Андрійович (01.03.1844– 
17.09.1898) – гіґієніст; народився в м. Прилуках (тепер 
Чернігівської обл.) у родині чиновника; закінчив ме-
дичний факультет Київського університету (1867); у 
1869 р. захистив докторську дисертацію «Матеріали для 
фізіолоґії жирової тканини»; у 1871 р. після дворічного 
стажування у М. Петтенкофера, К. Фойта та інших ви-
датних гіґієністів Західної Європи орґанізував і очолив 
першу кафедру гіґієни (кафедра мала назву – кафедра 
гіґієни, медичної поліції, медичної геоґрафії та статис-
тики) в Україні; лекційний курс на кафедрі розпочався 
4 грудня 1871 р.; В.А. Субботін проводив до слідження 
з фізіолоґії праці, санітарного захисту водойм від за-
бруднень стічними водами, гіґієни лікарень; він видав 
у 1882 р. навчальний посібник для студентів «Краткий 
курс гигиены», а потім три випуски «Записок по гигие-
не», які стали першим посібником з практичного курсу 
гіґієни; В. А. Субботін був головою комісії, яка запропо-
нувала проект орґані зації санітарного нагляду в Києві; 
сформулював нове для того часу завдання попереджу-
вального санітарного нагляду.

Література:
Баранник П.И., Бенюмов Р.Я., Макаренко И.М. В.А. Суб-1. 
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ботин – организатор и руководитель первой кафедры 
гигиены на Украине // Материалы к истории гигиены и 
санитарии на Украине / Под ред. Д.Н. Калюжного и 
А.А. Грандо. – К.: Госмедиздат УССР, 1962. – Т. 2. – С. 
261–278.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – том 24. – С. 331 – 
332.
Габович Р.Д. и Никберг И.И. А. Субботин – орґанизатор 3. 
и руководитель первой кафедры гигиены на Украине (К 
столетию орґанизации кафедры) // Гигиена и санитария. 
– 1971. – № 12. – С. 50.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 4. 
– Чернігів, 1999. – С. 163.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 108.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідуваічв кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.. Богомольця (1841–2001). За ред. 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 157–158.
Никберг И.И. К истории орґанизации первых кафедр 7. 
гигиены в России // Врачебное дело. – 1956. – № 6. – ст. 659.
Нікберг І. Перший український професор гігієни Віктор 8. 
Андрійович Субботін // Український історико-медичний 
журнал «Агапіт». – 1996. – № 4. – С. 31 – 35.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-9. 
ров’я, 1966. – С. 110 – 111.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 10. 
К., 1962. – Том 14. – С. 140.

СУХАРЄВ григорій Іванович (1770–1807) – народив-
ся в Харкові в родині священика; навчався в Харків-
ському духовному колегіумі та у 1792–1795 рр. – у 
Петербурзькому медико-хірурґічному училищі, яке за-
кінчив зі званням лікаря; з 1796 р. – ад’юнкт кафедри 
акушерства Петербурзького медико-хірурґічного учи-
лища; з 1799 р. – штаб-лікар, ад’юнкт-професор аку-
шерства Московської медико-хірурґічної академії; з 
1800 р. – керівник кафедри акушерства Петербурзького 
медико-хірурґічного училища; з 1802 р. – екстраорди-
нарний професор; з 1803 р. – головний лікар курорту на 
Кавказьких Мінеральних Водах, де описав лікувальні 
властивості джерела.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 125.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 2. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с. 

СУХАРЄВ Іван Іванович (6.05.1939–7.05.2003) – на-
родився в с. Борилово Орловської обл. (тепер Російської 
Федерації) у родині службовців; медичну освіту здобув з 
1959 до 1965 р. у Харківському медичному інституті; з 

1965 до 1970 р. працював на посаді лікаря-хірурґа в Хар-
ківському інституті загальної та невідкладної хірурґії; 
1970–1972 рр. – завідувач відділу серцево-судинної хі-
рурґії Київського НДІ гематолоґії та переливання крові; 
з 1972 р. – завідувач відділу судинної хірурґії Київського 
НДІ клінічної та експериментальної хірурґії (тепер Ін-
ститут хірурґії та трансплантолоґії імені О.О. Шалімо-
ва НАМН України); з 1995 р. – заступник директора з 
наукової роботи цього ж інституту; у 1971 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Флебография в хирургии 
заболеваний вен», а у 1981 р. – докторську дисертацію 
«Хирургическое лечение острой и хронической веноз-
ной недостаточности нижних конечностей и таза»; 
професор (1991); президент асоціації судинної хірурґії 
України (2002); з 1972 р. – головний судинний хірурґ 
МОЗ України; заслужений діяч науки і техніки України 
(1992); за вивчення та розробку хірурґічного лікування 
аневризм черевного відділу аорти у 1994 р. присуджена 
Державна премія України в галузі науки і техніки; автор 
понад 300 наукових праць, зокрема 7 моноґрафій, 42 
авторських свідоцтв та патентів; основні напрямки на-
укової діяльності – проблеми патоґенезу, діаґностики 
та хірурґічного лікування захворювань судин; І.І. 
Сухарєвим вперше в країні розроблено метод хірурґіч-
ного лікування венозного тромбозу глибоких вен сис-
теми нижньої порожнистої вени, запропонований ряд 
реконструктивних хірурґічних операцій при посттром-
бофлебітичному синдромі нижніх кінцівок, хірурґічне 
лікування атеросклеротичних уражень судин, що жив-
лять головний мозок; є одним з головних орґанізаторів 
системи хірурґічної допомоги при захворюваннях судин 
в Україні; науковий консультант та керівник 5 доктор-
ських і 18 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Хирургия вен» (1984); «Диагностика и хирургическое 
лечение аневриз аорты»; «Хирургия облитерирующего 
атеросклероза сосудов у больных сахарным диабетом» 
(1995); «Хирургия заболеваний магистральных вен 
системы верхней полой вены» (2002); «Хирургическое 
лечение патологической извитости брахиоцефальных 
артерий»; «Этюды современной ультразвуковой диаг-
ностики»; «Хирургия заболеваний верхней полой вены 
и ее магистральных ветвей».

СУшКО Олександр Авксентійович (22.06.1899– 
07.02.1978) – анатом; медичну освіту здобув у Київсько-
му медичному інституті (1926); доцент кафедри анатомії, 
заступник директора з навчальної частини Київсько-
го медичного інституту; від 1946 до 1951 р. – директор 
Київського стоматолоґічного інституту; від 1951 до 
1971 р. – доцент кафедри анатомії Київського медич-
ного інституту; наукові праці присвячені вивченню ана-
томії лімфатичної системи в нормі та при патолоґії; ви-
явив «клапани-шлюзи» у внутрішньоорґанних судинах, 
встановив високу пластичність лімфатичної системи; 
основні праці О.А. Сушка: «Функциональная анатомия 
внутриорґанных вен матки» (1956); «Некоторые осо-
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бенности функциональной анатомии лимфатической 
системы» (у співавторстві, 1966); «Лимфатическая сис-
тема в норме и патологии» (у співавторстві, 1973).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 108–109.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медично-
го університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 158.
Памяти Александра Авксентьевича Сушко: Некролог // 3. 
Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1979. – 
Т. 76, № 2. – С. 92–93.

тАЛьКО-гРИНЦЕВИч Юліан Домінікович (10.08.1850–
26.04.1936) – антрополоґ, етнограф і археолоґ; народився 
в маєтку Рукшанах Ковенського пові ту Ковенської гу-
бернії (тепер Литва) у родині лікаря; у 1876 р. закінчив 
медичний факультет Київського універ ситету; у 1878–
1891 рр. працював лікарем у м. Звениго род ці (тепер 
Черкаської обл.); з 1891 до 1908 р. – окруж ний лікар на 
Забайкаллі; з 1908 р. – професор Краків ського універси-
тету; опублікував близько 300 праць, у тому числі з пи-
тань антрополоґічної характеристики українців, етно-
ґрафії та археолоґії України; відома його книга «Нариси 
народної медицини Південної Русі» (1893), яка є одним 
із джерел для вивчення історії медицини в Україні.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 1. 
К., 1963. – Том 14. – С. 255.

тАНАСІЄНКО Іван Денисович (15.06.1926–1999) – 
хірурґ; медичну освіту здобув у Вінницькому медичному 
інституті (1951); у 1971 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему «Клініка, діагностика і хірургічне лікування 
обтураційних жовтяниць непухлинного походження»; 
професор (1973); від 1974 до 1994 р. – завідувач кафедри 
хірурґічних хвороб санітарно-гіґієнічного факультету 
та військово-польової хірурґії Київського медичного 
інституту (КМІ); декан лікувального факультету КМІ; 
заслужений діяч науки УРСР; лауреат Державної премії 
УРСР (1988); автор біля 90 наукових публікацій; наукові 
праці присвячені хірурґії позапечінкових жовчовивід-
них шляхів, виразкової хвороби шлунка та дванадця-
типалої кишки, мітрального стенозу, патолоґії щитопо-
дібної залози; впровадив у практику оригінальні методи 
оперативних методик; науковий консультант та керів-
ник 2 докторських і 6 кандидатських дисертацій.

Література:
Иван Денисович Танасиенко: (К 60-летию со дня рожде-1. 
ния) // Клиническая хирургия. – 1985. – № 6. – С. 76–77.

Іван Денисович Танасієнко: 70-річчя з дня народження // 2. 
Клінічна хірурґія. – 1996. – № 6. – С. 55.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 109–110.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 158–159.

тАРАНУХІН Василь Андрійович (1876–1920) – ме-
дичну освіту здобув на медичному факультеті Київсько-
го університету (1899); у 1904 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «До питання про специфічні осади 
протичумних сироваток»; від 1914 до 1920 р. – завідувач 
кафедри судової медицини Київського університету; як 
пише проф. Ю.С. Сапожников: «В цей період кафедра 
значно розширилась і перейшла в анатомічний кор-
пус при Олександрівській лікарні, де займала весь пер-
ший поверх; сюди ж був переведений і міський судово-
медичний морг; остання обставина надавала можливість 
використовувати для викладацьких та наукових цілей 
матеріал, що поступав із всього міста; успішному викла-
данню сприяв музей кафедри, що значно збільшився і 
нараховував велику кількість цінних, деякі були унікаль-
ними, препаратів; наявність апаратури і добре підібрана 
бібліотека надавали можливість розгорнути і науково-
дослідницьку діяльність кафедри»; наукові праці В.А. 
Таранухіна присвячені питанням патоґенезу, імунолоґії, 
лікуванню та профілактиці інфекційних захворювань.

Література: 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 110.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 159.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). – 3. 
Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 150.

тАРАСЕВИч Лев Олександрович (14.02.1868– 
12.06.1927) – епі деміолоґ, мікробіолоґ; народився в м. 
Тирасполі (Молдова); закінчив природничий факуль-
тет Новоросій ського університету (1891); навчався у 
Військово-медич ній академії, закінчив медичну освіту в 
Парижі (1897); у 1899 р. перебував на кафедрі загальної 
патолоґії у В.В. Підвисоцького; до 1902 р. працював у 
лабораторії І.І. Мечникова в Парижі, де підготував док-
торську дисертацію; з 1902 р. був прозектором, а пізніше 
приват-доцентом кафедри загальної патолоґії Новоро-
сійського університету; в 1907–1911 р. – приват-доцент 
Московського університету; у 1908–1924 рр. читав курс 
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бактеріолоґії на Вищих жіночих курсах у Москві; під час 
Першої світової війни (1914–1918) був ініціатором вакци-
нації російської армії проти черевного тифу та холери; у 
1918 р. за його ініціативою була створена станція за конт-
ролем бактерійних препаратів; засновник і директор Дер-
жавного наукового інституту народної охорони здоров’я 
імені Пастера; наукові праці присвячені різним питанням 
загальної патолоґії, мікробіолоґії, епідеміолоґії, імуноло-
ґії, щепленням; Л.О. Тарасевич встановив, що лімфатичні 
вузли та селезінка мають гемолітичну активність, у той час 
коли кістковий мозок такої активності не має; відомі його 
«Курс общей патологии» (1917) та ряд розділів у першому 
російському керівництві «Медицинская микробиология» 
(1912–1915), яке вийшло за його редакцією. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 31. – С. 1141 – 1142.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1985. – Том 24. – С. 509 – 510.
Бухштаб Л.Б. Памяти Л.А. Тарасевича // Журнал микро-3. 
биологии, патологии и инфекционных болезней. – 1927. 
– Том 4. – вып. 4. – С. 339.
Васильев К.Г., Попушой Е.П. и Гольд Э.Э. Человек редкой 4. 
самобытности (Л.А. Тарасевич). – Кишинев, 1970.
Грабовская Л.И. Лев Александрович Тарасевич (Биогра-5. 
фический очерк). – М., 1970.
Грабовская Л.И. Научная и общественная деятельность 6. 
Л.А. Тарасевича в Одессе в годы первой русской револю-
ции // Журнал микробиологии, эпидемиологии и имму-
нологии. – 1955. – № 7. – С. 94.
Сиротинін М.М. Лев Олександрович Тарасевич // Медич-7. 
ний журнал АН УРСР. – 1953. – Том 22. – вип. 4.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 8. 
К., 1963. – Том 14. – С. 269.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 9. 
энциклопедия, 1955. – Том 3. – С. 371.

тАРАСОВ Костянтин Прокопович (07.05.1865–1931) 
– стоматолоґ; доктор медицини, професор; один з іні-
ціаторів створення Київського одонтолоґічного інсти-
туту (1919), який у 1920 р. перейшов до Київського ме-
дичного інституту як одонтолоґічний факультет; К.П. 
Тарасов був першим деканом одонтолоґічного (тепер 
– стоматолоґічного) факультету (1920–1928) та першим 
завідувачем кафедри ортодонтії та зубного протезуван-
ня (1920–1930) Київського медичного інституту; К.П. 
Тарасов відомий також як автор польового ортопедич-
ного щелепного набору.

Література:
Бочерикова Е.И. К.П. Тарасов – первый декан старейшего в 1. 
стране стоматологического факультета Киевского медицин-
ского института // Стоматология. – 1969. – № 3. – С. 92.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 

медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 110.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 159.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 180, 186.

тАтАРИНОВ Євген Олександрович (19.02.1892– 
10.05.1950) – патофізіолоґ; народився в м. Саратові в 
родині службовця; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Саратовського університету (1916); працював 
на посадах – асистента (1916–1919), старшого асистента 
кафедри загальної патолоґії і бактеріолоґії (1919–1921), 
професора кафедри мікробіолоґії, вірусолоґії та імуно-
лоґії (1922–1925), завідувача кафедри та професора з 
патолоґічної анатомії (1925–1931) Саратовського уні-
верситету; у 1923–1925 рр. – професор та завідувач ка-
федри загальної патолоґії Пермського університету; з 
1931 до 1950 р. – завідувач кафедри патолоґічної фізіо-
лоґії Київського медичного інституту і одночасно – за-
відувач відділу експериментальної морфолоґії Інституту 
експериментальної біолоґії та патолоґії імені О.О. Бого-
мольця; за сумісництвом працював на посаді завідувача 
біохімічного відділу Державного крайового інституту мі-
кробіолоґії і епідеміолоґії «Мікроб» (РРФСР, 1930–1931) 
та в Інституті клінічної фізіології АН УРСР (1934–1950); 
був членом бюро президії Вченої ради Народного комі-
саріату здоров’я УРСР (1940 – 1941) та Комісії з вищої 
медичної освіти при МОЗ СРСР; член-кор. АН УРСР 
(1939); заслужений діяч науки УРСР (1943); автор біля 
50 наукових публікацій; основні напрямки наукової ді-
яльності – експериментальна гематолоґія та онколоґія, 
вивчення реактивності орґанізму при захворюваннях 
крові, крововтратах, при раку, питання імунітету; Є.О. Та-
таринов є автором трьох великих розділів тритомного 
керівництва з патолоґічної фізіолоґії за загальною ре-
дакцією О.О. Богомольця (1936–1938).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь за-1. 
ведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинско-
го института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 110–111.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 159–160.
Сиротинин Н.Н. Евгений Александрович Татаринов // 3. 
Архив патологии. – 1950. – Вып. 6. – С. 67–69.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). 4. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 39.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 160 – 161.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1963. – Том 14. – С. 279.
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тАтАРчУК тетяна Феофанівна (нар. 19.05.1959 р.) – 
заступник директора з наукової роботи, завідувач відді-
лення ендокринної ґінеколоґії Інституту педіатрії, аку-
шерства і ґінеколоґії НАМН України; у 1987 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Осложнения послеабортно-
го периода при использовании немедикаментозных 
внутриматочных средств и их профилактика», а у 1998 р. 
– докторську дисертацію «Фактори ризику, клініка, діа-
гностика, профілактика та лікування ранньої менопау-
зи»; професор (2002); член-кор. НАМН України (2010); 
член Наукової ради НАМН України з клінічної меди-
цини; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України 
зі спеціальності «дитяча ґінеколоґія»; член експертної 
ради ВАК України; Заслужений діяч науки і техніки 
України (2009); автор біля 300 наукових публікацій, зо-
крема 5 моноґрафій, довідників та посібників; основні 
напрямки наукової діяльності – створення системи пре-
ґравідарної підготовки жінок з ендокринними причина-
ми безпліддя та невиношування; оптимізація перебігу 
вагітності; розробка і впровадження алгоритмів діаґнос-
тики та лікування недостатності лютеїнової фази, полі-
кістозу яєчників та окремих функціональних порушень 
центральної нервової системи, розладів ліпідного та 
вуглеводного обміну як патоґенетичних ланок розвитку 
порушення репродуктивної функції; вперше в Україні 
розробила та впровадила систему надання медичної до-
помоги жінкам з клімактеричними порушеннями; ство-
рено відділення лікування патолоґії клімаксу; науковий 
консультант та керівник 3 докторських і 16 кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Гормональная за-
местительная терапия в лечении постменопаузального 
остеопороза» (2002); «Эндокринная гинекология (кли-
нические очерки)» (2003); «Иммунологические аспекты 
менопаузы. – Климактерический период (избранные 
главы)» (2003); «Никто не умирает от старой кожи, разве 
что душа» (2003); «Развитие охраны материнства и родо-
вспоможения в Украине» (2008).

 тЕРЕХОВСьКИй Мартин Матвійович (1740 – 1796) 
– біолоґ і лікар; народився в м. Гадячі (тепер Полтав-
ської обл.) у родині священика; закінчив Київську ду-
ховну академію і госпітальну школу Петербурзького 
ґенерального сухопутного госпіталю (1765); до 1770 р. 
працював у Петербурзі лікарем і одночасно служителем 
Ботанічного саду на Аптекарському острові; навчався в 
Страсбурзькому університеті, де в 1775 р. захистив док-
торську дисертацію «De chao infusorio Linnaei» («Про 
наливочний хаос Ліннея»), в якій була вивчена природа 
та походження так званих «наливочних анімалькулів», 
що виявляються в різних настоях; терміном «наливоч-
ний хаос» Лінней позначав сукупність не вивчених на 
той час мікроорґанізмів із водних настоїв; М.М. Тере-
хівський поставив завдання вияснити, чи можливе їх 
самозародження; він не був згодний з твердженням, що 
«наливочні анімалькули створюються якоюсь творчою 
силою» із неорґанічної матерії; заперечував також вчен-

ня Бюффона про живі молекули і картезіанської ідеї 
про підпорядкування живих істот тільки механічним 
закономірностям; після повернення в Росію працював 
викладачем фармаколоґії, патолоґії і практичної меди-
цини в Кронштадському морському госпіталі; з 1780 р. 
– лектор з анатомії в Петербурзькому госпіталі, з 1783 р. 
– професор анатомії; одночасно читав лекції з ботаніки, 
хімії і фармакогнозії, був директором Ботанічного саду; 
почесний член Медичної колегії (1792); розробив план 
створення Вищої військово-медичної академії.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 32. – С. 57 – 58.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 22.
Мартын Матвеевич Тереховский и его экспериментальное 3. 
исследование по вопросу о природе и самозарождении ми-
кроскопических орґанизмов. В кн.: Соболь С.Л. История 
микроскопа и микроскопических исследований в России 
в XVIII веке. – М.–Л., 1949. – С. 241.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 125 – 127.
Невский В.А. Диссертации русских врачей XVIII ст. // Со-5. 
ветская медицина. – 1951. – № 3. – С. 37 – 38.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 6. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1963. – том 14. – С. 355.

тЕРЕЩЕНКО Валентина Павлівна (нар. 18.01.1958 р.) 
– патолоґоанатом; народилася в с. Переволочна При-
луцького району Чернігівської області; медичну освіту 
здобула в Київському медичному інституті (1981); на-
вчалась у клінічній ординатурі при кафедрі патолоґіч-
ної анатомії цього ж інституту (1981–1983); від 1983 до 
1985 р. – лікар-патолоґоанатом Київської обласної пси-
хоневролоґічної лікарні № 2; з 1983 до 1991 р. працювала 
в Київському НДІ серцево-судинної хірурґії – лікарем, 
молодшим науковим співробітником та старшим науко-
вим співробітником; у 1985 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Структурні основи процесів відновлення 
міокарда із застосуванням фармаколоґічної корекції при 
експериментальній гострій коронарній недостатності», 
а у 1992 р. – докторську дисертацію «Структурні осно-
ви компенсаторно-пристосувальних процесів у серці і 
легенях при порушеннях внутрішньосерцевої гемоди-
наміки та їх корекція»; після Чорнобильської катастро-
фи очолила ініціативну групу лікарів-патолоґоанатомів, 
завдяки діяльності яких були зібрані й архівовані дані 
щодо впливу чинників аварії на тканини і орґани люди-
ни; була орґанізатором створення та стала директором 
Інституту еколоґічної патолоґії людини; наукові праці 
присвячені патоморфолоґії серцево-судинної системи, 
вивченню патоморфозу захворювань у осіб, які постраж-
дали внаслідок аварії на ЧАЕС, дослідженню ембріо- та 
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філоґенетичної детермінованості техноґенних уражень, 
методолоґії морфолоґічного вивчення впливу чинників 
довкілля на людський орґанізм.

тЕРНОВИй Костянтин Сергійович (16.06.1924– 
26.10.1997) – фахівець з кістково-суглобової патолоґії; 
у 1969 р. захистив докторську дисертацію; завідував від-
ділом молекулярних основ семіотики Інституту біохімії 
імені О.В. Палладіна НАН України; професор (1970); 
академік НАН (1982) та АМН (1993) України; був голо-
вою Наукової ради з проблем сорбційної детоксикації і 
корекції внутрішнього середовища орґанізму; автор 382 
наукових публікацій, зокрема 18 моноґрафій, 15 винахо-
дів; основні напрямки наукової діяльності – клінічна ор-
топедія та травматолоґія; досліджені особливості обміну 
речовин та реабілітації після травм, зокрема порушення в 
системі імунітету; здійснено масовий еколоґічний скри-
нінг населення у різних реґіонах СНД, в т. ч. постраж-
далих внаслідок аварії на ЧАЕС; науковий керівник 16 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Кістково-
пластичні операції у дітей» (1974); «Реабілітаційна те-
рапія травм кістково-суглобового апарату» (1982); «Ге-
мособція при лікуванні гострої променевої хвороби» 
(1983); «Сорбційна детоксикація у хірурґічній клініці» 
(1985); «Похибки та ускладнення в клініці травматолоґії 
і ортопедії» (1987); «Хірурґічні хвороби» (1995).

Література:
Академія медичних наук. – Київ: Авіцена, 1998. – С.166 – 167.4. 

тИжНЕНКО Андрій Мойсейович (23.05.1875– 
1944) – медичну освіту (з відзнакою) здобув у Санкт-
Петербурзькій Військово-медичній академії (1899); з 
1899 р. – лікар 245-го Соличанського резервного баталь-
йону; від 1900 р. – молодший ординатор 118-го польо-
вого запасного госпіталю; у 1900–1901 рр. брав участь 
в медичному забезпеченні військ, задіяних у військовій 
операції – «боксерське» повстання в Китаї; з 1901 р. – 
лікар в Костромському зведеному військовому лазареті; 
від 1904 р. – молодший лікар 219-го піхотного Юхнов-
ського полку ; у 1904–1906 рр. на посаді старшого лікаря 
полку брав участь у Російсько-японській війні; у 1907 р. 
відряджений у Санкт-Петербурзьку військову медичну 
академію, де у 1909 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Про вплив фітину та гліцеринфосфатного натру на 
обмін азоту і фосфору»; у 1910–1912 рр. – старший лікар 
174-го піхотного Роменського полку, старший лікар зве-
деного лазарету; у 1912–1913 рр. навчався за кордоном; у 
1913–1914 рр. відряджений у клініку професора Т.П. Пав-
лова для вивчення венеричних та шкірних хвороб; з 1914 р. 
старший лікар тилового воєнно-санітарного потягу № 
49, який формувався в Конотопі; від 1916 р. – головний 
лікар 154-го польового запасного госпіталю; від липня 
1917 р. – головний лікар 127-го Головного евакуаційно-
го пункту Румунського фронту; 24.11.1917 р. призначе-
ний головним лікарем венеричного зведеного польового 

госпіталю № 819 Румунського фронту; з березня 1918 р. 
– молодший ординатор Брест-Литовського військово-
го госпіталю; у квітні 1918 р. призначений завідувачем 
венеричного відділення Київського військового клініч-
ного госпіталю; з 1919 р. – доцент кафедри шкірних та 
венеричних хвороб Московського медичного інституту; 
від 1921 до 1941 р. – завідувач кафедри шкірних та вене-
ричних хвороб Київського медичного інституту; від 1926 
до 1936 р. виконував також обов’язки декана лікуваль-
ного факультету; наукові праці присвячені вирішенню 
різних питань дерматолоґії та венеричних хвороб; пер-
шим у вітчизняній літературі описав ряд дерматозів; під 
його керівництвом співробітниками кафедри виконані 
наукові дослідження з питань серолоґії при сифілісі, лі-
кування сифілісу та ґонореї, псоріазу, червоного вовчка, 
туберкульозу та раку шкіри; завдяки ініціативності та під 
керівництвом А. М. Тижненка на території Олександрів-
ської міської лікарні була збудована спеціальна будівля 
для клініки шкірних та венеричних хвороб.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 114–115. 
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ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 160–161.

тИЗЕНгАУЗЕН Михайло Михайлович (1877–1945) 
– патолоґоанатом; медичну освіту здобув на медичному 
факультеті Московського університету; 8 травня 1910 р. 
в Новоросійському університеті (Одеса) захистив док-
торську дисертацію «До питання про етіолоґію пухлин»; 
влітку 1914 р. відвідав інститути патолоґії університетів 
Берліна, Лейпціга, Мюнхена, Гамбурга, Дрездена; у квіт-
ні 1919 р. медичним факультетом Новоросійського уні-
верситету був призначений завідувачем «Інституту пато-
лоґічної анатомії з викладанням патолоґічної анатомії»; 
наукові праці переважно присвячені вивченню патомор-
фолоґії інфекційних хвороб: грипу, віспи, інфекційної 
жовтяниці; основні праці: «Конспект-схема по частной 
патологической анатомии» (1924); «Программа по кур-
су общей патологической анатомии. Схемы и планы» 
(1928); «Лекции по курсу специальной патологической 
анатомии. Выпуск 1. Патологическая анатомия острых 
инфекционных болезней» (1938); «Краткое руководство 
по технике патологоанатомических вскрытий. Пособие 
для студентов медицинских институтов» (1939).

Література:
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патологічної 1. 
анатомії в Україні. В кн.: Патологічна анатомія (загально-
патологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та П.І. Чер-
вяка. – К.: Генеза, 1997. – С.61 – 62.
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тИМКІВСьКИй Іван йосипович (1768–1837) – наро-
дився на Полтавщині в родині лікаря; освіту здобув у мос-
ковській університетській гімназії та медичному факультеті 
Московського університету (1791); у 1793 р. за працю «Про 
структуру шлунка та його функції» Медична колегія ви-
знала його доктором медицини; у 1793–1795 рр. працював 
у московському госпіталі; у 1795–1797 рр. – в Іркутському 
намісництві; з 1800 р. призначений у Петербурзький фі-
зикат; у 1804–1821 рр. – цензор; з 1811 р. – доглядач віль-
них петербурзьких пансіонів, згодом – директор училищ 
Петербурзької губернії; у 1881–1821 рр. – член військової 
комісії; з 1819 р. – член ради Петербурзького учительського 
університету.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 127.

тИМКІВСьКИй йосип тимофійович (р.н. невід.– 
1789) – лікар; народився в с. Княжине Миргородсько-
го повіту (тепер Полтавської губернії) у родині козака; 
навчався в Києво-Могилянській академії та медичній 
школі при Петербурзькому адміралтейському госпіта-
лі; у званні підлікаря служив на Бал тійському флоті; у 
1759 р. отримав звання лікаря; у 1761 р. відряджений до 
Лейденського університету, згодом – до Страсбурзько-
го університету, де в 1765 р. захистив докторську дис-
ертацію «De peripneumonia notha» («Про несправжню 
перипневмонію»); у 1766 р. отримав право медичної 
практики в Росії і служив дивізійним лікарем Смолен-
ської дивізії; з 1769 до 1789 р. – штадт-фізик, головний 
лікар Москви; у 1789 р. переведений до Ревельського 
госпіталю. 
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 тИМОФЄЄВ Сергій Лук’янович (1875–1943) – наро-
дився в Херсонській губернії; у 1893 р. закінчив Київську 
військово-фельдшерську школу; з 1893 р. – молодший 
фельдшер та фельдшер (1896) Київського військового 
госпіталю; самостійно вивчив предмети повного курсу 
класичної гімназії і у 1897 р. склав відповідні екзамени 
та отримав атестат зрілості; вищу медичну освіту здобув 
на Медичному факультеті Університету св. Володимира 
(1902); під час навчання та після закінчення університе-

ту працював у лабораторії хірурґічної патолоґії у проф. 
Павловського; з 1902 р. до 1914 р. на військовій службі; 
у 1904 р. обраний на посаду асистента хірурґічної госпі-
тальної клініки Університету св. Володимира; у 1908 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «До питання 
про патоґенез ниркових набряків»; з 1913 р. – приват-
доцент Університету св. Володимира; у 1913 р. удоскона-
лювався в клініках Німеччини та Австрії; у 1914 р. при-
званий на військову службу – лікар для доручень VIII 
класу збірного відділення при 57-му тиловому евакуа-
ційному пункті, старший ординатор-хірурґ Київського 
військового госпіталю; з 1920 р. – приват-доцент по ка-
федрі госпітальної хірурґічної клініки; засновник та пер-
ший завідувач кафедри оперативної ортопедії та травма-
толоґії (1923–1932) Київського медичного інституту; в 
подальшому завідував кафедрами військово-польової 
хірурґії (1932–1934) та хірурґії санітарно-гіґієнічного 
факультету (1934–1941) цього ж інституту; основні на-
прямки наукових досліджень – вогнепальні поранення 
кісток, лапаротомії при пораненнях живота, пластика 
пахового каналу, кісткова пластика при псевдоартрозах, 
переміщення ліктьового нерва при травматичних не-
вритах; основні праці С.Л. Тимофєєва: «Контрактуры 
пальцев у членовредителей» (1914); «Основы ортопеди-
ческой хирургии и травматологии» (1927); «Прободение 
желудка и кишок вследствие огнестрельного ранения: 
Материалы по военно-полевой хирургии» (1929).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 111.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 161.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 94.

тИМОФЄЄВСьКИй Олександр Дмитрович (20.02.1887–
1985) – патолоґ; народився в Москві в родині лікаря; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Том-
ського університету (1912); з 1922 р. завідував кафедрою 
загальної патолоґії Томського університету, з 1934 р. 
– експериментально-біолоґічним відділенням Цен-
трального українського рентґенолоґічного інституту (м. 
Харків), з 1941 р. – від ділом експлантації тканин Інсти-
туту клінічної фізіолоґії імені О.О. Богомольця (Київ); 
з 1954 до 1963 р. очолював відділ етіолоґії і патоґенезу 
пухлин, до 1970 р. – лабораторію біолоґії культивуючих 
пухлин Інституту експериментальної патолоґії і терапії 
раку (Москва); академік АМН СРСР (1945); член-кор. 
АН УРСР (1939); заслужений діяч науки УРСР (1947); 
лауреат Державної премії СРСР (1948); автор понад 100 
наукових публікацій; одним із перших О.Д. Тимофєєв-
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ський почав вирощувати і вивчати тканини і клітини 
поза орґанізмом; основні напрямки наукової діяльнос-
ті – вивчення ґенезу елементів крові людини в умовах 
норми і при лейкозах, реакцій клітин на туберкульозну 
і лепрозну інфекції, гістоґенез, біолоґічні властивості та 
етіолоґія пухлин.

Література:
Блохин Н.Н. Творческий путь А.Д. Тимофеевского // 1. 
Вопросы этиологии и патоґенеза опухолей. – М.: 1957. – 
С. 7.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963.– Том 32. – С. 175 – 176. 
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 69.
Горизонтов П.Д. Александр Дмитриевич Тимофеевский (к 4. 
70-летию со дня рождения) // Архив патологии. – 1957. – 
Том 19. – № 12. – С. 84.
Профессор Александр Дмитриевич Тимофеевский (К 80-5. 
летию со дня рождения) // Вопросы онкологии. – 1967. – 
Том 13. – № 5. – С. 115.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1963. – Том 14. – С. 399.

тИМОшЕНКО Леонід Васильович (06.05.1921– 
25.11.2004) – акушер-ґінеколоґ; медичну освіту здобув 
у Київському медичному інституті (1948); працював у 
Київському НДІ педіатрії, акушерства і ґінеколоґії іме-
ні П.М. Буйка – молодший науковий працівник (1952–
1959), старший науковий працівник (1959–1961); від 1961 
до 1964 р. – доцент Київського медичного інституту; у 
1963 р. захистив докторську дисертацію, присвячену ней-
рогуморальній реґуляції скоротливої діяльності матки та 
корекції слабкості останньої; з 1964 до 1971 р. – завідувач 
кафедри акушерства і ґінеколоґії Львівського медичного 
інституту; від 1971 р. – завідувач кафедри акушерства і 
ґінеколоґії Київського інституту удосконалення лікарів 
(тепер – Національна медична академія післядипломної 
осві ти імені П.Л. Шупика); професор кафедри військо-
вої хірургії Військово-медичного інституту Військово-
медичної академії МО України (1995 – 1999); професор-
консультант Київського обласного центру охорони 
здоров’я матері та дитини (1996–2004); професор (1964); 
член-кор. НАН (1992) та АМН (1993) України, член-кор. 
РАМН (1991); академік Української академії наук; голо-
ва наукового товариства акушерів і ґінеколоґів Київ-
ської обл.; член президії Асоціації акушерів-ґінеколоґів 
України та Європи; почесний член наукових товариств 
Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Угорщини, Юго-
славії; заступник голови наукових товариств акушерів-
ґінеколоґів України та СРСР; член редакційних колегій 
низки фахових медичних журналів; почесний член Спіл-
ки журналістів України; лауреат премії АМН СРСР імені 
В.Ф. Снє гірьова (1975); автор понад 700 наукових публі-
кацій, зокрема 23 моноґрафій та посібників, понад 20 ав-
торських свідоцтв, 70 методичних рекомендацій; основні 

напрямки наукової діяльності – вивчення стану системи 
адаптації жінки в нормі і патолоґії, маткових кровотеч в 
акушерстві, нейрогуморальної реґуляції скоротливої ді-
яльності матки, акушерської ендокринолоґії тощо, фак-
торів ризику ускладнень для матері і плода у вагітних; 
принципів комплексної допологової підготовки та зне-
болювання пологів; асфіксії плода та новонародженого; 
функціональних станів системи адаптації у вагітних та 
ґінеколоґічних хворих; показав значення резус-фактора 
у виникненні гемолітичних ускладнень в акушерстві і 
ґінеколоґії; науковий консультант та керівник 21 док-
торської і 92 кандидатських дисертацій; основні праці: 
«Акушерська ендокринолоґія», «Слабкість пологової ді-
яльності», «Орґанізація медичного обслуговування жінок 
у сільській місцевості», «Застосування променів лазера в 
акушерстві і гінекології»; «Алкогольный синдром плода» 
(1985); «Нетрадиционные методы лечения в акушерстве 
и гинекологии» (1995); «Справочник по акушерству и ги-
некологии».

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 263 – 265.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 69 – 70.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 425.3. 
Члену-кореспонденту АМН України Л.В. Тимошенку – 80 4. 
років // Журнал Академії медичних наук України. – 2001. 
– Том 7. – № 2. С. 397 – 398.

тИМчЕНКО григорій Павлович (р.н. невід.–1793) – 
народився в Україні; навчався в Києво-Могилянській 
академії та медичній школі при Петербурзькому адмі-
ралтейському госпіталі; вдосконалювався з медицини в 
Кілі та Копенгаґені; у 1780 р. у Кільському університеті 
захистив докторську дисертацію «Observationes medico-
obstetricae» («Медико-акушерські спостереження»); 
у 1781 р. одержав право лікарської практики в Росії; 
служив військовим лікарем; з 1786 р. – професор спо-
вивального мистецтва Московського ґенерального гос-
піталю, згодом – Московського медико-хірурґічного 
училища та Сповивального інституту.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 128 – 129.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 2. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–1954). 
– М., 1956. – 938 с. 

тИХОМИРОВ Михайло Андрійович (12.10.1848 
– 16.05.1902) – анатом; народився в с. Тихомировці (те-
пер Смоленської обл.); навчався в Московському уні-
верситеті (1866–1869) і Петербурзькій медико-хірурґіч-
ній академії (1869–1872); з 1875 до 1890 р. працював у 
Московському університеті; у докторській дисертації 
«Розподіл і взаємне відношення артерій великого моз-
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ку в людини» (1880) висвітлив особливості розгалу-
ження артерій і відмінності в кровопостачанні кори 
головного мозку і підкіркових вузлів; з 1890 до 1902 р. 
– завідувач кафедри анатомії Київ ського університету; 
від 1898 до 1902 р. виконував також обов’язки дека-
на медичного факультету цього ж університету; праці 
присвячені вивченню різних питань анатомії людини, 
зокрема кровоносної системи, периферичної нервової 
системи, васкуляризації головного мозку та варіантів 
артерій і вен людини, антрополоґії; встановив осо-
бливості розгалуження артерій і різницю в кровопос-
тачанні кори головного мозку та підкіркових вузлів, 
описав правобічну дугу аорти, вихід з дуги аорти двох 
розгалужень, подвоєння нижньої порожнистої вени 
та впадіння лівої ниркової вени в нижню порожнисту 
вену до рівня четвертого поперекового хребця, відсут-
ність лівої легені, другий випадок подвійної нижньої 
порожнистої вени; на основі проведених досліджень 
М.А. Тихомиров створив вчення про судинні варіанти 
на основі онтоґенезу та філоґенезу; моноґрафія «Варі-
анти артерій і вен людського тіла у зв’язку з морфоло-
ґією кровоносної системи» (1902) не мала собі рівних у 
світовій анатомічній літературі; виготовлені М.А. Ти-
хомировим численні корозійні препарати внутрішньо-
го вуха, кровоносних судин та ниркових мисок, крово-
носних судин леґені і бронхів вирізнялись блискучою 
технікою виконання.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 112.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. .О. Богомольця (1841–2001). За ред. 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 161–162.
Спіров М.С. Київська анатомічна школа. – К.: Здоров’я, 6. 
1965. – 131 с.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1991). 7. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 55–56.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 142.
Українська Радянська Енциклопедія. – Перше видання. – 9. 
К., 1963. – Том 14. – С. 413 – 414.

тИХОНОВИч йосип Кирилович (дати народження 
та смерті невідомі) – народився в Києві в родині свя-
щеника; у 1813 р. закінчив медичний факультет Мос-
ковського університету, де і залишився працювати; у 
1823 р. захистив докторську дисертацію, яка присвячена 
пи танням педіатрії; служив військовим лікарем; у 1839–
1848 рр. – лікар у Кременчуці та Лубнах; 1848 р. працю-
вав лікарем Московської губернської управи; у 1825 р. 
видав двотомну працю про охорону здоров’я вагітних, 
породіль та новонароджених.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1963. – том 14. – С. 414.

тИХОРСьКИй Хома трохимович (12.10.1733 
–14.02.1814) – лікар; народився в с. Домантовому Пе-
реяславського полку на Полтавщині (тепер Золото-
ніського району Черкаської обл.); навчався в Києво-
Могилянській академії; у 1759 р. закінчив школу при 
Петербурзькому адміралтейському госпіталі, де і зали-
шився працювати; з 1761 р. перебував на удосконаленні 
в Страсбурзі та Лейдені; у 1765 р. у Лейденському уні-
верситеті захистив докторську дисертацію «De vera sive 
proxima causa podagrae» («Про справжню чи безпосеред-
ню причину подагри»); з 1768 р. – викладач госпі тальних 
шкіл у Петербурзі; у 1779–1799 рр. – член Медичної ко-
легії, а згодом – Медичної ради; Х.Т. Ти хор ський – ав-
тор ряду наукових праць, зокрема першого вітчизняного 
посібника з судової медицини (1744); його учнями були 
С.С. Андрієвський, Н.К. Карпинський, Д. С. Самойло-
вич, Я. Й. Саполович. 

Література:
Бородій М.К. Участь вихованців Київської академії в роз-7. 
витку вітчизняної медицини XVIII ст. // Український іс-
торичний журнал. – 1980. – № 3. – С. 96 – 102. 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 8. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 129 – 130.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 9. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 10. 
К., 1963. – Том 14. – С. 415.

тИшЕВСьКИй Іван Дмитрович (1760–1820) – лі-
кар; народився в Україні у дворянській родині; навчався 
в Києво-Могилянській академії; у 1785 р. закінчив шко-
лу при Петербурзькому ґенеральному госпіталі, піс ля 
чого перебував на військовій службі; у 1792–1794 рр. – 
лікар Катеринославського намісництва; з 1797 р. – місь-
кий лікар у Полтаві; з 1802 р. – акушер Чернігівської, а 
з 1803 р. – Полтавської лікарської управ; став першим 
офіційним акушером Полтавської губернії; на цій по-
саді пропрацював 27 років; у 1798 р. на власний кошт 
побудував цивільну лікарню, одну з перших міських лі-
карень у провінції; праці, які залишилися в рукописах, 
присвячені питанням хірурґії та отруєнню ріжками; 
значно розширив і вдосконалив систему віспощеплення 
дітей; у 1802 р. разом з П.К. Піддубиком-Сущевським 
склав план навчання студентів Чернігівської семінарії 
основам лікарської науки.

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 155.
Здоровье матери и ребенка: Энциклопедия / Под ред. Е.М. 2. 
Лукьяновой. – К., 1994. – 701 с.
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Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVIII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 130.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1963. – Том 14. – С. 417. 

тИшКО Федір Олексійович (нар. 12.01.1936 р.) 
– народився в смт. Баришівка Київської області; ме-
дичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
(1960); у 1960 – 1963 рр. працював на посадах лікаря-
оториноларинґолоґа Кокчетавської обласної клінічної 
лікарні, головного спеціаліста Кокчетавського облздо-
роввідділу Цілинного краю Казахської РСР; від 1963 р. 
працює в Київському медичному інституті (нині Націо-
нальний медичний університет імені О.О. Богомольця); 
у 1981 р. захистив докторську дисертацію «Хірурґічне 
лікування хворих постревматичними стенозами горта-
ні та трахеї»; професор (1986); від 1986 р. – профессор 
кафедри оториноларинґолоґії; від 1988 р. – проректор 
з виробничої практики; лауреат Державної премії УРСР 
(1979); заслужений діяч науки і техніки України (1997); 
академік АН вищої школи України (1993), від 1994 до 
1999 р – віце-президент, у 1999–2001 р. та з 2010 р. – 
академік-секретар Відділення фундаментальних про-
блем медицини цієї академії; автор понад 250 наукових 
публікацій, зокрема 2 моноґрафій, 18 винаходів; осно-
вні напрямки наукової діяльності – відновна хірурґія 
гортані, трахеї, глотки та шийного відділу стравоходу, 
патолоґія приносових пазух, внутрішньочерепні отоґен-
ні ускладнення; Ф.О. Тишко першим застосував для лі-
кування стенозів та дефектів гортані і трахеї циркулярну 
резекцію стенозованої ділянки трахеї та гортані з накла-
денням міжтрахеального і гортанно-трахеального анас-
томозів; автор численних поетичних творів; автор гімну 
Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця та гімну Українського наукового товариства.

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 428.1. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 115.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 162–163.

тІМЕН григорій Елізарович (нар. 19.02.1937 р.) – за-
відувач відділу патолоґії дитячого віку Інституту отола-
ринґолоґії імені О.С. Коломійченка НАМН України; 
доктор медичних наук (1983); професор (1990); член-
кор. НАМН України (2003); член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; дійсний член Україн-
ської академії наук (1993); член Міжнародної академії 

отоларинґолоґії – хірурґія голови та шиї (1992); член 
Нью-Йоркської академії наук (1996); перший віце-
президент Українського наукового товариства отола-
ринґолоґів; президент всеукраїнської асоціації плас-
тичних, реконструктивних та естетичних хірурґів; член 
президії Європейської федерації отоларинґолоґів; член 
Французького практичного товариства отолоґів; член 
редакційних колегій і редакційних рад низки україн-
ських та зарубіжних фахових журналів; заслужений діяч 
науки і техніки України (1996); автор понад 330 науко-
вих публікацій, зокрема 5 моноґрафій та довідників, 29 
авторських свідоцтв і патентів на винаходи; основні на-
прямки наукової діяльності – вирішення проблем етіо-
лоґії та патоґенезу з подальшою розробкою діаґностики, 
лікування та профілактики хронічного тонзиліту, сину-
ситів, отитів, вестибулярних порушень, сенсоневраль-
ної приглухуватості, ЛОР-онколоґічних захворювань; 
обґрунтування і використання лазерного випроміню-
вання в отоларинґолоґії; дослідження нейроепітелію 
завитки; обґрунтував доцільність операції тонзилотомії; 
запропонував місцеве використання імуномодулято-
рів; обґрунтував доцільність операції селективної віді-
отомії при поліпозних риносинуситах; була визначена 
можливість проникнення в рідинні середовища зави-
тка при сенсоневральній приглухуватості лікарських 
речовин; брав участь у розробці першого вітчизняного 
кохлеарного імплантанта; у 2003 р. брав участь у прове-
денні першої в Україні кохлеарної імплантації у дити-
ни; науковий консультант та керівник 14 докторських і 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Активность 
холинэстеразы крови и мозга при вестибулярных рас-
стройствах» (1968); «Применение лазеров в биологии 
и медицине» (1972); «Экспериментальное обоснование 
и клиническое использование лазерного излучения в 
отоларингологии» (1982); «Лазерная эндоскопическая 
хирургия верхних дыхательных путей» (1990); «Слух» 
(1999); «Исследование функционального состояния 
небных мигдалин в условиях экспериментальной тон-
зиллотомии» (1999); «Клініко-аудіологічна діагностика 
у дітей із змішаною приглухуватістю при гнійних за-
хворюваннях вуха» (2005); «Кохлеарная имплантация 
по материалам отделения ЛОР-патологии детского воз-
раста» (2005); «Ефективність неінвазивної тактики ліку-
вання» (2006); «Kinder mit streptokokker freier tonsillitis» 
(2006); «Інтратимпанальне введення медикаментів при 
комплексному лікуванні дітей з сенсорною приглухува-
тістю» (2007).

тОВСтУХА Євген Степанович (нар. 7.10.1934 р.) – 
лікар, фітотерапевт, письменник; народився в с. Ма-
кіївці Носівського району Чернігівської обл.; медичну 
освіту здобув у Київському медичному інституті (1959); 
працює лікарем; у 1990 р. під егідою НДІ фармаколоґії 
і токсиколоґії вперше у світовій практиці Є.С. Товсту-
хою офіційно створений «Фітоцентр» – амбулаторна 
установа для надання лікувальної та профілактичної 
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допомоги засобами фітотерапії; академік Української 
академії оригінальних ідей; член Національної Спіл-
ки письменників України; лауреат Міжнародної премії 
імені Володимира Винниченка; Є.С. Товстуха є автором 
цілої низки фундаментальних праць з української на-
родної медицини та фітотерапії – «Фітотерапія» (1990); 
«Фітотерапевтичні засоби проти радіації» (1992); «Як зу-
пинити смерть» (1993); «Раджу ліки перевірені тисячо-
літтями» (1993); «Фітотерапія. 2-ге видання. Доповнене 
і перероблене» (1993); «Українська народна медицина» 
(1994); «Кришталева чара. Лікувальні напої українців» 
(1994); «Українська народна медицина. 2-ге видання. 
Доповнене і перероблене» (1999); «Аптека на городі» 
(2000); «Чари (лікувально-оздоровчі та ужитково-етнічні 
традиції українців)» (2001); «Фітотерапія. 3-тє видання. 
Доповнене і перероблене» (2000); «Фітоетнологія укра-
їнців» (2002); «Новітня фітотерапія. 4-те видання. Допо-
внене і перероблене» (2002); «Лікувальні напої україн-
ців. 2-ге видання. Доповнене і переблене» (2002); відомі 
його біографічні твори про українських композиторів: 
«Кирило Стеценко» (1982) та «Микола Лисенко» (1989); 
збірки оповідань : «Гомін сердець» (1964); «Як пізнати 
дружину» (1985); «Елегія погожого літа» (2001); збірки 
поезій: «Краплина вічності» (1997); «Вона» (1998) та 
«Надходить осінь» (1999).

тОДУРОВ борис Михайлович (нар. 02.01.1965 р.) – 
директор Київської міської клінічної лікарні «Київський 
міський центр серця» (з 2006 р.); завідувач відділення 
трансплантації та хірурґії серця з групою екстракорпо-
ральних технолоґій та біоматеріалів (2000–2003), заступ-
ник директора з трансплантолоґії (2003–2006) Націо-
нального інституту хірургії та трансплантолоґії імені О.О. 
Шалімова НАМН України; доцент кафедри кардіолоґії 
та функціональної діаґностики Національної медич-
ної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
(2007); член-кор. НАМН України (2010); член Наукової 
ради НАМН України з клінічної медицини; заслужений 
лікар України (2004); президент Асоціації з аритмолоґії 
та електрофізіолоґії серця (2010); дійсний член Асоціації 
серцево-судинних хірурґів України; головний позаштат-
ний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я та 
медичного забезпечення Київської міської державної ад-
міністрації за спеціальністю «Хірургія серця та магістраль-
них судин»; член редакційних рад «Українського кардіо-
логічного журналу» та журналу «Серцева недостатність»; 
автор понад 150 наукових публікацій; основні напрямки 
науково-практичної діяльності – розробка та впрова-
дження нових діаґностичних, терапевтичних та хірурґіч-
них методик лікування серцево-судинної патолоґії у дітей 
і дорослих; розроблена ефективна методика хірурґічного 
лікування тромбоемболії легеневої артерії та низка хірур-
ґічних втручань, альтернативних до трансплантації серця 
(зокрема, модифікації операції Батисти), тромбектомія з 
нижньої порожнистої вени в комплексі з нефректомією 
в умовах штучного кровообігу, торакоскопічна операція 

з вродженою вадою серця; основні праці: «Формування 
стовбура легеневої артерії з аутоперикарду при операці-
ях Роса» (2005); «Трансплантація серця. Перший досвід» 
(2006); «Чи існує альтернатива трансплантації серця для 
хворих на серцеву недостатність в термінальній ста-
дії» (2006); «Surgical treatment of Chronic Thrombembolic 
Pulmonary Hypertension – Alternative for Transplantation 
of Heart-Lungs Complex» (2006); «Batista procedure – an 
alternative to heart transplantation?» (2007); «Безпосередні 
результати подвійного протезування клапанів серця у по-
єднанні з коронарним шунтуванням» (2010).

тОЛОчИНОВ Микола Пилипович (8.03.1840– 
23.05.1908) – акушер-ґінеколоґ; народився в м. Старо-
дубі Чернігівської губернії в родині купця; закінчив Пе-
тербурзьку медико-хірурґічну академію (1864); у 1867 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Про закінчен-
ня нервів в епітеліальному шарі рогової оболонки лю-
дини»; у 1868–1869 рр. удосконалювався з акушерства 
і жіночих хвороб у клініці Брауна у Відні, потім з нор-
мальної і патолоґічної гістолоґії в лабораторіях Штрик-
кера (S. Stricker) і К. Рокітанського; з 1870 до 1885 р. 
– доцент Київського університету по курсу жіночих за-
хворювань; з 1885 р.– професор і завідувач кафедри аку-
шерства і жіночих хвороб Харківського університету; з 
1902 р. – директор Земського полоґового будинку і ви-
кладач повивальної школи; М.Ф. Толочинов підготував 
підручники з жіночих захворювань (1897), акушерства 
(1898), повивального мистецтва (1895); описав клінічні 
ознаки ізольованого дефекту міжшлуночкової перего-
родки серця (хвороба Толочинова – Роже).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 32. – С. 376 – 377.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. 2. 
– М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 135 
– 136.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 163–164.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 4. 
К., 1963. – Том 14. – С. 459.

тОМАшЕВСьКИй Сергій Петрович (12.10.1854– 
1916) – дермато-венеролоґ; народився в м. Кролевці 
Чернігівської губернії; медичну освіту здобув у Санкт-
Петербурзькій Медико-хірурґічній академії (1876); з по-
чатком Російсько-турецької війни, у 1876 р. був призна-
чений молодшим ординатором у тимчасовий військовий 
госпіталь № 52, який формувався в Києві; на початку 
1877 р. разом з госпіталем відбув на фронт, де допомагав 
пораненим та хворим на території Болгарії (м. Габрово) 
та Румунії (м. Гузео); у 1879 р. переведений у клінічний 
військовий госпіталь (м. Санкт-Петербург) на посаду 
лікаря для відряджень; одночасно працював на кафедрі 
сифілідології у проф. В. М. Тарнавського; у 1883 р. за-
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хистив докторську дисертацію на тему «Про вплив вирі-
зання первинного сифілітичного ущільнення на появу та 
подальший перебіг послідовних сифілітичних явищ»; з 
квітня 1883 р. – батальйонний лікар 43-го резервного пі-
хотного полку, від 1885 р. служив у 130-му піхотному Хер-
сонському полку, а у червні 1886 р. переведений на посаду 
молодшого ординатора в Київський військовий госпі-
таль; з 1887 р. – приват-доцент шкірно-венеролоґічної клі-
ніки Університету св. Володимира; у 1897 р. обирається 
екстраординарним професором; від 1899 до 1916 р. – за-
відувач кафедри дерматовенеролоґії цього ж університе-
ту; в ці часи значно поповнився музей муляжів кафедри, 
який став одним з найкращих в Російській імперії; С.П. То-
машевський був одним із орґанізаторів, а з часом і дирек-
тором медичного відділення при Вищих жіночих курсах, 
які в 1906 р. були реорґанізовані в Київський жіночий 
медичний інститут; 21 травня 1900 р. за ініціативою 
С.П. Томашевського в Києві було засноване Дерматоло-
ґічне і сифілідолоґічне товариство, головою якого він був 
до кінця життя; за ініцітивою професора Томашевського 
в 1903 р. було споруджено нове двоповерхове приміщен-
ня клініки шкірних та венеричних хвороб Київського 
університету; почесний член Паризького, Віденського 
та інших дерматосифілідолоґічних товариств; напрямки 
наукових досліджень – вивчення патоґенезу та лікування 
хворих на сифіліс; показав, що шанкр є лише симптомом 
розповсюдженого процесу – сифілісу; С. П. Томашев-
ський відомий, як організатор боротьби з проституцією 
та венеричними хворобами; основні праці С.П. Тома-
шевського: «О применении электрического катализа при 
некоторых венерических заболеваниях и сифилисе», «О 
влиянии работ Рудольфа Вирхова на развитие научной 
сифилидолоґии»; «Исторический очерк о сифилити-
ческом яде» (1887); «О мотивах учреждения Киевского 
сифилидологического и дерматологического общества» 
(1900); «Техника лечения сальварсаном» (1911).

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 1. 
– Чернігів, 1999. – С. 164.
Коляденко В.Г., Головченко Д.Я. Сергей Петрович Тома-2. 
шевский: (К 125-летию со дня рождения) // Врачебное 
дело. – 1980. – № 9. – С. 122–123.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 112.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 163–164.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-5. 
ров’я, 1966. – С. 80.

тОМИЛІН Сергій Аркадійович (19.10.1877–19.07.1952) 
– гіґієніст, санітарний статистик та історик медицини; 

народився в м. Сувалках (тепер Бялистоцьке воєводство 
Польщі) у родині військовослужбовця; медичну освіту 
здобув на медичному факультеті Московського універси-
тету (1901); працював лікарем-епіде міолоґом у Лідсько-
му повіті Віленської губернії; брав участь у російсько-
японській війні (1904 – 1905); після війни працював 
земським дільничним лікарем, а потім повітовим санітар-
ним лікарем; під час Першої світової війни займав посади 
санітарного лікаря корпусу, армії та начальника медичної 
частини армії; з 1919 до 1930 р. – завідувач статистично-
го відділу Наркомздраву УРСР; з 1924 до 1934 р. – заві-
дувач кафедри соціальної гіґієни Харківського медично-
го інституту; у 1934–1938 рр. – співробітник Інституту 
демоґрафії АН УРСР, Інституту соціалістичної охорони 
здоров’я, Інституту епідеміолоґії і мікробіолоґії та Укра-
їнського науково-дослідницького бюро санітарної ста-
тистики; доктор медичних наук (1936), професор (1926); 
наукові праці присвячені вивченню санітарного стану на-
селення України, питанням поширення венеричних хво-
роб, дитячої смертності тощо; розробляв також питання 
застосування лікарських рослин.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 32. – С. 382 – 383.
Петров П.Т., С.А. Томилин – выдающийся гигиенист и ис-2. 
торик медицины // Врачебное дело. – 1958. – № 11. – С. 
1215.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1963. – Том 14. – С. 467. 

тОМСА Володимир богумилович (28.02.1830– 
04.04.1895) – фізіолоґ; народився в Празі в родині 
службовця; медичну освіту здобув у 1854 р. на медично-
му факультеті Празького університету, де і залишився 
працювати; був прозектором при кафедрі фізіолоґіч-
ної анатомії; у 1859–1864 рр. – співробітник Віден-
ської військово-медичної академії, де був асистентом 
у Карла Людвіга; у 1864–1884 рр. – завідувач кафедри 
фізіолоґії Київського університету; також читав курс 
патолоґічної анатомії і завідував фізіолоґічною лабора-
торією; у 1883–1884 рр. – декан медичного факультету 
Київського університету; з 1884 р. очолював кафедру 
фізіолоґії Празького університету; наукові праці при-
свячені вивченню іннервації кровоносних судин і пи-
танням фізіолоґії симпатичної нервової системи; разом 
в І.Ф. Ціоном відкрив доцентровий нерв і показав його 
роль у реґуляції серцево-судинної системи; у 1883–1884 
рр. опублікував у Києві підручник з фізіолоґії та курс 
своїх лекцій; з іменем В.Б. Томса пов’язано створення 
наукової лабораторії при кафедрі фізіолоґії та виник-
нення школи київських фізіолоґів; основні праці В.Б. 
Томса: «О кровообращении в коже человека» (1865); 
«Учебник физиологии» (1883); «Физиология: Записки 
студентов ІІ курса мед ф-та Киевского ун-та св. Влади-
мира» (1884).
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 164.
Сто лет Киевскому медицинскому институту. – К.: Гос. 4. 
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125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
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тРАВЛИНСьКИй Антон Якович (1756–1830) – на-
родився в м. Ічня Київської губернії в родині священика; 
навчався в Києво-Могилянській академії та Москов-
ській госпітальній школі; з 1783 р. – лікар у м. Несвіж 
Чернігівської губернії, з 1784 р. – лікар у Борзенському та 
Роменському повітах; з 1790 р. – лікар у м. Дніпровську 
Катеринославського повіту Київської губернії; у 1796 р. 
присвоєно звання штаб-лікаря; з 1798 р. – лікар Богу-
славського повіту Київської губернії; у 1800–1828 рр. – 
акушер Новоросійської лікарської управи.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 131.

тРАХтЕНбЕРг Ісаак Михайлович (нар. 11.11.1923 р.) 
– народився в Житомирі; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1946), де залишився навча-
тися та працювати; у 1964 р. захистив докторську дис-
ертацію «Мікромеркуріалізм як гіґієнічна проблема»; з 
1972 р. – завідувач лабораторії промислової токсиколоґії 
і гіґієни праці при використанні хімічних речовин Київ-
ського інституту гіґієни праці і профзахворювань (тепер 
– Інститут медицини праці НАМН України); професор 
(1965); академік НАМН України (1997), член-кор. НАН 
України (1992); член Наукової ради НАМН України з те-
оретичної та профілактичної медицини; голова Комісії 
НАМН України з питань боротьби з лженаукою та фаль-
сифікацією наукових досліджень; заступник голови Ко-
мітету НАМН України з наукової термінолоґії; головний 
фахівець МОЗ України з профілактичної токсиколоґії; 
голова експертної комісії з лікарської токсиколоґії Дер-
жавного фармаколоґічного центру МОЗ України; голова 
комісії з науки правління Наукового товариства гіґієніс-
тів; член наукових товариств гіґієністів, токсиколоґів, 
фармаколоґів України; член редакційних колегій і рад 
низки наукових періодичних видань; заслужений діяч 

науки УРСР (1964); лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2002); лауреат трьох Академіч-
них премій з профілактичної медицини АМН України 
(1995, 2002, 2009); лауреат премії імені О. О. Богомольця 
НАН України (2010); автор понад 400 наукових публіка-
цій, зокрема 25 моноґрафій, підручників та довідників; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення впли-
ву на орґанізм людини потенційно токсичних хімічних 
речовин, що застосовуються в сучасному виробництві, 
експериментальний аналіз дії ксено біотиків, наукове 
обґрунтування профілактики патолоґії та передпато-
лоґії професійного й еколоґіч ного ґенезу; методологія 
наукових досліджень у галузі медичної еколоґії, нано-
токсикології; автор принципово нового положення про 
взаємозв’язок загального та специфічного у реакції ор-
ґанізму на екзоґенну дію хімічних факторів; розробник 
наукових проблем «норми», адаптації, передпатолоґії 
хімічної етіолоґії, вікової токсиколоґії; науковий кон-
сультант та керівник 13 докторських і 53 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Хронічна дія ртуті 
на орґанізм» (1969); «Показники норми у лаборатор-
них тварин в токсиколоґічному експерименті» (1978); 
«Методи вивчення хронічної дії хімічних і еколоґічних 
забрудників» (1987); «Ртуть та її сполуки в навколиш-
ньому середовищі» (1990); «Проблема норми в токсико-
лоґії» (1991); «Хімічні фактори виробничого середови-
ща і серцево-судинна система» (1992); «Важкі метали в 
зовнішньому середовищі: сучасні гіґієнічні та токсико-
лоґічні аспекти» (1995); «Книга о ядах и отравлениях. 
Очерки токсикологии» (2000); «Основные показатели 
физиологической нормы у человека» (2001); «Нариси 
вікової токсикології» (2005); «Химическая безопасность 
в Украине» (2007); «Книга про отрути та отруєння. На-
риси токсикології» (2008); «Альтернативні методи і 
тест-системи» (2008); «Профілактична токсикологія та 
медична екологія» (2011).
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 164–165.

тРИНКЛЕР Микола Петрович (1859–1925) – хірурґ; 
народився в Петербурзі в родині купця; закінчив медич-
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ний факультет Харківського університету (1884); у 1889 р. 
удосконалювався в клініці Е. Бергмана; у 1889 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «К хирургии поперечных 
переломов надколенника»; з 1905 р. професор кафедри 
хірурґічної патолоґії і терапії Харківського університету; 
з 1913 р. – професор факультетської хірурґічної клініки; 
протягом ряду років очолював редколегію журналу «Вра-
чебное дело»; наукові праці присвячені питанням онко-
лоґії, етіолоґії, патоґенезу і хірурґічному лікуванню тром-
бофлебіту; важливе практичне значення мала моноґрафія 
«Основы современного лечения ран» (1926); запропонував 
власний метод дренування шлуночків головного мозку; 
досліджував властивості крові у хворих на рак, розробляв 
питання про роль виродливостей, запальних уражень і ме-
ханічних подразнень в етіопатоґенезі злоякісних пухлин; 
одним із перших почав застосовувати рентґенотерапію 
для лікування онколоґічних хворих; є автором моноґрафії 
про сифілітичне ураження внутрішніх орґанів.

Література:
Арендт А.А., Сокол М.С. Памяти проф. Н.П. Трин клера (к 1. 
30-й годовщине со дня смерти) // Новый хирургический 
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Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
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М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 269.

тРИНУС Федір Петрович (нар. 25.02.1924 р.) – фар-
маколоґ; народився в с. Старий Любар Любарського ра-
йону Житомирської області; напередодні війни закінчив 
Житомирську фармацевтичну школу; під час війни – в 
рядах діючої армії, учасник партизанського руху; медич-
ну освіту здобув у 1946–1952 рр. у Київському медичному 
інституті; після закінчення інституту пройшов шлях на 
кафедрі фармаколоґії від аспіранта до доцента; у 1956 р. 
захистив кандидатську дисертацію «Превращение суль-
фаниламидов в организме животных при повышении и 
понижении обмена веществ», а у 1966 р. – докторську 
дисертацію «Экспериментальные исследования меха-
низма действия сосудистых средств»; з 1965 р. – завіду-
вач відділом фармаколоґії протизапальних та анестезую-
чих засобів Інституту фармаколоґії та токсиколоґії АМН 
України; з 1968 до 1987 р. – директор цього ж інститу-
ту; професор (1969); член-кор. НАН (1992) та НАМН 
(1993) України; член Наукової ради НАМН України з 
теоретичної та профілактичної медицини; у різні роки 
очолював Українське наукове товариство, Республікан-
ську проблемну комісію «Фармаколоґія», Міжвідомчу 
секцію АН і МОЗ України з лікарських препаратів; був 
головним токсиколоґом МОЗ України, членом Прези-
дії вченої медичної ради МОЗ України, відповідальним 
редактором збірника наукових праць «Фармакология и 
токсикология» (13 видань); заслужений діяч науки УРСР 
(1981); лауреат Державної премії України (1976); автор 
понад 400 наукових публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 

165 авторських свідоцтв, 5 патентів; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження механізмів дії несте-
роїдних антифлогістиків, ненаркотичних, аналґезую-
чих, протиракових засобів та антидотів; виходячи з да-
них про корелятивну залежність структурно-біолоґічної 
активності, вивчено та рекомендовано для медичної та 
ветеринарної практики нові лікарські препарати і анти-
доти; науковий консультант та керівник 10 докторських 
і 16 кандидатських дисертацій; основні праці Ф.П. Три-
нуса: «Нестероидные противовоспалительные средства» 
(1975); «Фармакологическая регуляция воспаления» 
(1987); «Фармакология» (підручник) (1987); «Фармако-
терапевтический справочник» (8 вид., 1974–1998).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
266 – 267.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1988. – Том 29. – С. 527.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 435–436.3. 
Ф.П. Тринус (К 60-летию со дня рождения) // Фармаколо-4. 
гия и токсикология. – 1984. – Том 47. – № 4. – С. 121.
Члену-кореспонденту АМН України Ф.П. Трінусу – 75 5. 
років // Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. 
– С. 184 – 186.
Член-кореспондент НАНУ, АМН і РАМН Федір Петрович 6. 
Тринус // Современные проблемы токсикологии. – 1999. – 
№ 1. – С. 62 – 63.

тРИтшЕЛь Карл генріхович (04.11.1842–11.08.1914) 
– терапевт; народився в м. Корсуні Київської губернії; 
медичну освіту здобув на Медичному факультеті Уні-
верситету св. Володимира (1867); з 1868 р. – ординатор 
факультетської клініки цього ж університету; у 1872 р. 
захистив докторську дисертацію «Про нерви слизової 
оболонки шлунка»; з 1876 р. читав приват-доцентський 
курс внутрішніх та нервових хвороб; у 1879 р. був при-
значений екстраординарним професором по кафедрі 
спеціальної патолоґії та терапії та завідувачем госпі-
тальної клініки; 10.10.1879 р. також призначається по-
надштатним ординатором Київського військового гос-
піталю; від 1880 до 1883 р. також завідував доцентурою 
шкірних хвороб та вчення про сифіліс; у жовтні 1904 р. 
К.Г. Тритшель був звільнений з посад завідувача кафе-
дри, понадштатного ординатора госпіталю та завідувача 
клінічного відділення госпіталю; заслужений ординар-
ний професор Університету св. Володимира; К.Г. Трит-
шель був віце-президентом Товариства київських лікарів 
(1881); багато уваги надавав орґанізації допомоги хворим 
туберкульозом; за його ініціативою та безпосередньою 
участю в Пущі-Водиці був створений санаторій для ту-
беркульозних хворих; за редакцією К.Г. Тритшеля видані 
керівництва з фізіолоґії, спеціальної патолоґії та терапії.

Література:
Жуковский Л.И., Мамолат А.С. Врач-гуманист профес-1. 
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сор К.Г. Тритшель // Врачебное дело. – 1963. – № 6. – С. 
153–154.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 113–114.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 165.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1941). – 4. 
К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 112 – 113.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 68.

тРОЇЦьКИй Іван Віссаріонович (09.10.1856– 
17.03.1923) – педіатр; народився на Чернігівщині в роди-
ні священика; закінчив медичний факультет Київ ського 
університету (1878); у 1883 р. захистив доктор ську дис-
ертацію, присвячену епідемічному паротиту; з 1886 р. – 
приват-доцент Київського університету; з 1903 р. – профе-
сор педіатрії Харківського університету, а з 1919 до 1923 р. 
– керівник орґанізованої ним кафедри педіатрії Єкатери-
нославського університету; наукові праці присвячені фар-
маколоґії, антенатальній профілактиці, гіґієні дітей, етіо-
лоґії і патоґенезу ди тячих інфекційних захворювань; відомі 
керівництва з педіатрії і гіґієни дитячого віку, праці з історії 
педіатрії; «Курс лекций по болезням детского воз раста» 
(1889) був першим керівництвом з педіатрії на Україні. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 32. – С. 759 – 76.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 289.
Гальчук Т.С., И.В. Троицкий ( К истории развития отече-3. 
ственной педиатрии). – М., 1969.
Тростянецкий М.М. Профессор Иван Виссарионович 4. 
Троицкий (1856 – 1923) // Врачебное дело. – 1023. – № 
6–8. – ст. 203.
Угнивенко Т.С. К истории школьной гигиены в России 5. 
(вклад И.В. Троицкого) // Гигиена и санитария. – 1957. – 
№ 12. – С. 33.
Угнивенко Т.С. К истории учения об эпидемическом па-6. 
ротите // Советская медицина. – 1961. – № 7. – С. 155.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1963. – Том 14. – С. 553.

тРОНьКО Микола Дмитрович (нар. 28.02.1944 р.) – 
фахівець у галузі ендокринолоґії; народився в ст. Лазо 
Приморського краю (Російська Федерація); медичну 
освіту здобув у Київському медичному інституті (1967); 
з 1970 р. працює в Інституті ендокринолоґії та обміну 
речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України, де 
пройшов шлях від молодшого наукового співробітника 
до керівника відділу патолоґічної фізіолоґії ендокрин-

ної системи та директора інституту (з 1986 р.); у 1984 р. 
захистив докторську дисертацію «Особенности мета-
болизма стероидных гормонов при экспериментальной 
патологии желез внутренней секреции»; завідувач ка-
федри ендокринолоґії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; професор 
(1989); член-кор. НАН (1992) та академік НАМН (2010) 
України; член Президії НАМН України; голова Коорди-
наційної ради НАМН України з питань інформатизації; 
заступник голови Наукової ради НАМН України з тео-
ретичної та профілактичної медицини; заступник голо-
ви Комісії НАМН України із зв’язків з ВООЗ, ЮНЕП, 
ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ та іншими міжнарод-
ними організаціями; заступник голови Комісії НАМН 
України з міжнародних двосторонніх наукових зв’язків; 
президент Асоціації ендокринолоґів України; віце-
президент Української діабетичної федерації; головний 
ендокринолоґ МОЗ України; член Європейської та 
Американської асоціацій з вивчення цукрового діабету, 
Європейської тиреоїдної асоціації; член Наукової ради 
Президії НАМН України з теоретичної та профілактич-
ної медицини; співголова Експертної комісії з лікар-
ських засобів для лікування ендокринних захворювань 
Державного фармаколоґічного центру МОЗ України; 
директор Українсько-Американського епідеміолоґіч-
ного проекту «Дослідження раку щитовидної залози та 
інших тиреоїдних захворювань після Чорнобильської 
аварії»; головний редактор журналу «Ендокринологія»; 
член редакційних колегій низки вітчизняних та зарубіж-
них фахових медичних журналів; заслужений діяч науки 
і техніки України (1994); лауреат премії імені О.О. 
Богомольця (1989); лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2007); лауреат премії імені В.П. 
Комісаренка НАН України в галузі патофізіології, клі-
нічної і експериментальної ендокринолоґії (2008); автор 
понад 500 наукових публікацій, зокрема 36 моноґрафій, 
34 деклараційних патентів на винаходи та авторських 
свідоцтв; основні напрямки наукової діяльності – екс-
периментальна та клінічна ендокринолоґія, радіаційна 
медицина; обґрунтовано основні аспекти молекулярних 
механізмів дії стероїдних гормонів; вивчено функціо-
нальні та морфолоґічні характеристики культивованих 
in vitro клітин ендокринних орґанів; зробив значний 
внесок у вивчення впливу радіаційного фактора на 
стан залоз внутрішньої секреції та канцероґенез щито-
подібної залози; вивчив явища апоптозу в патолоґічно 
зміненій тканині кори надниркових залоз та щитопо-
дібної залози; вивчає ступінь йодного дефіциту в різних 
регіонах України та стан щитоподібної залози дорослого 
населення і дітей з метою розробки ефективних методів 
профілактики; під керівництвом М.Д. Тронька розро-
блено і затверджено Державну програму профілактики 
йододефіцитних захворювань та проведено обстеження 
населення на йододефіцит по всій території України; на-
уковий консультант та керівник 8 докторських і 11 кан-
дидатських дисертацій; основні наукові праці: «Обмін 
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стероїдних гормонів при ендокринній патолоґії» (1982); 
«Молекулярні механізми дії стероїдних гормонів» (1986); 
«Радіоактивне випромінювання та залози внутрішньої 
секреції» (1990); «Ультразвукова діагностика захворю-
вань щитовидної залози» (1992); «Епідеміологія цукро-
вого діабету» (1996); «Рак щитовидной железы у детей 
Украины» (1997); «Патология щитовидной железы у де-
тей» (2000); «Пероральные сахароснижающие препараты 
и тактика их применения» (2002); «Ионизирующая ра-
диация и инсулинорезистентность» (2004); «Механіз-
ми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз» 
(2006); «В. П Комісаренко. Життєвий і творчий шлях» 
(2007); «Малая энциклопедия врача-эндокринолога» 
(2007); «Регулятори функції кори надниркових залоз» 
(2009); «Mechanism of apoptosis in thyroid cells under 
thyroid pathology (review)» (2010).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
268 – 269.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 436.2. 
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 3. 
2001. – С. 162.

тРОФИМОВ Микола Павлович (1861–1918) – осві-
ту здобув на фізико-математичному (1883) та медич-
ному факультетах (1888) Московського університету; 
від 1903 до 1906 р. на медичному факультеті Київсько-
го університету читав доцентський курс із хвороб вуха, 
горла та носа та з 1906 до 1918 р. – обов’язковий курс 
оториноларинґолоґії; М.П. Трофимов організував 
пер ший оториноларинґолоґічний стаціонар на базі 
Київського військового госпіталю; у 1906 р. за його 
ініціативою була відкрита перша в Україні оторинола-
ринґолоґічна клініка, якою він керував до кінця свого 
життя; на базі клініки орґанізував «Повторні курси для 
лікарів»; у 1918 р. був обраний професором Жіночого 
медичного інституту; основні праці М.П. Трофимова: 
«К вопросу об оперативном лечении носоглоточных 
полипов» (1898); «Краткий обзор инородных тел, 
удаленных из уха и носа в лечебнице Покровской 
больницы» (1898); «Заразное подслизистое воспале-
ние гортани» (1900).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 114.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. Гон-
чарука. – К.: Століття, 2001. – С. 166.
Французов Б.Л. Николай Павлович Трофимов: (К 100-3. 
летию со дня рождения) // Журнал ушных, носовых и 
горловых болезней. – 1961. – № 3. – С. 87–88.

тРОХИМОВСьКИй (трофимовський) Михайло 
Якович (1739–1813) – народився в с. Безуглівка Чер-
нігівської губернії (тепер Ніжинський район Черні-
гівської обл.) у дворянській родині; з 1752 до 1761 р. 
навчався в Києво-Могилянській академії; у 1761–1763 рр. 
– у медико-хірурґічній школі при Петербурзькому су-
хопутному госпіталі; служив військовим лікарем; брав 
участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., від-
значився в боях на Перекопській лінії під Бендерами; 
в епідемію чуми працював у районі Бендер і Переко-
пу, допомагав складати інструкції з лікування хворих на 
чуму; у 1777 р. присвоєно звання штаб-лікаря; з 1782 р. – 
повітовий лікар у с. Великі Сорочинці; на власні кошти 
утримував лікарню для незаможних; відкрив лікувальні 
властивості Миргородської мінеральної води; запро-
понований М.Я. Трохимовським настій «Трохимівка» 
широко використовувався у XVIII ст. для лікування 
хворих на шлункові хвороби; автор книги «Роздуми 
про рослини в Кримському степу ним (полковим ліка-
рем) побачені» та ряду наукових праць, в яких висвіт-
лені питання отруєння ріжками, жіночої безплідності, 
фізіотерапевтичних та гідротерапевтичних методів лі-
кування; у будинку М.Я. Трохимовського народився 
М.В. Гоголь; пологи приймав М.Я. Трохимовський, а 
його син став хрещеним батьком майбутнього пись-
менника.

Література:
Бородий Н.К. М.Я. Трохимовский – выдающийся укра-1. 
инский врач XVIII века // Советское здравоохранение. – 
1977. – № 8. – С. 85 – 87.
Здоровье матери и ребенка: Энциклопедия // Под ред. 2. 
Е.М. Лукьяновой. – К., 1994. – 701 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 131 – 132.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 4. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1963. – Том 14. – С. 559.

тУМАНОВ Віктор Андрійович (нар. 16.12.1936 р.) 
– фармаколоґ; народився в Києві; медичну освіту здо-
був у Київському медичному інституті (1960), в якому і 
працював; від 1974 до 1991 р. – заступник начальника, 
начальник управління навчальних закладів МОЗ Украї-
ни; у 1990 р. захистив докторську дисертацію; професор 
(1992); у 1991–1996 рр. – професор Національного ме-
дичного університету; від 1996 р. – ректор Медичного ін-
ституту Української асоціації народної медицини; акаде-
мік АН вищої школи України (1997); лауреат Державної 
премії України (1986); наукові дослідження переважно 
присвячені пошуку та вивченню серцево-судинних засо-
бів; найважливіші праці В.А. Туманова: «Фармакологія» 
(1982); «Ангиопротекторы» (1982); «Справочник по кли-
нической фармакотерапии» (1986); «Экспериментальная 
и клиническая фармакология» (1995).
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Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 438.1. 

тУМАНСьКИй Валерій Олексійович (нар. 12.03.1945 р.) 
– народився в м. Славута Хмельницької області; з від-
знакою закінчив Запорізький медичний інститут (1969); 
у 1969–1970 рр. – лікар-патолоґоанатом Запорізької 
міської клінічної лікарні № 6; з 1970 р. працює в Запо-
різькому медичному інституті, де пройшов послідовно 
шлях від асистента (1970–1985), професора (1986–1988) 
до завідувача кафедри патолоґічної анатомії (з 1988 р.) та 
проректора з наукової роботи (з 2003 р.); у 1974 р. захис-
тив кандидатську дисертацію «Морфо-функциональная 
характеристика и ультраструктурная организация веге-
тативных нейронов гипоталамуса в пожилом и стар-
ческом возрасте», а у 1985 р. – докторську дисертацію 
«Патологическая анатомия и патогенез изменений го-
ловного мозга при интенсивной терапии и реанимации 
больных в коматозном состоянии»; директор Інституту 
клінічної патолоґії Запорізького медичного інституту (з 
2003 р.); одночасно (за сумісництвом) працював патоло-
ґоанатомом у лікарнях м. Запоріжжя; професор (1986); 
лікар-патолоґоанатом вищої кваліфікаційнрї категорії; 
заслужений діяч науки і техніки України; дійсний член 
Інтернаціональної Академії патолоґії, з 1995 до 1998 р. – 
президент її Українського підрозділу; член Міжнародно-
го товариства з патолоґічної фізіолоґії та Європейського 
товариства патологів; у 1991–1993 рр. – голова Правлін-
ня Українського республіканського товариства патоло-
ґоанатомів; у 1993 р. за ініціативою В. О. Туманського 
Українське республіканське товариство патолоґоанато-
мів було реорганізоване в Асоціацію патолоґів України, 
першим президентом якої він був обраний (1993–1998); 
з 1998 р. – віце-президент Асоціації патолоґів України; 
головний патолоґоанатом Управління охорони здоров’я 
Запорізької облдержадміністрації (з 1993 р.); ініціатор 
створення Запорізького обласного патолоґоанатоміч-
ного бюро (2001); головний редактор журналу «Патоло-
гія», член редакційної колегії «Запорізького медичного 
журналу» та редакційної ради журналу «Архив патоло-
гии»; член спеціалізованих рад із захисту докторських 
та кандидатських дисертацій при Запорізькому і Крим-
ському медичних університетах; наукові праці В.О. 
Туманського переважно присвячені дослідженню па-
толоґічної анатомії критичних станів, ускладнень реані-
мації та інтенсивної терапії; автор понад 220 наукових 
публікацій, із них 3-х моноґрафій (у співавторстві); ви-
дані 3 методичні рекомендації з діаґностики для лікарів-
патолоґоанатомів, підготовлено понад 30 методичних 
посібників та розробок для інтернів-патолоґоанатомів 
і студентів; отримано 10 патентів України на винахід 
та одне свідоцтво на авторське право, які спрямовані 
на підвищення рівня діаґностики тяжких захворювань 
людини; сформував новий напрям сучасної патолоґіч-
ної анатомії – патолоґія головного мозку при постреа-
німаційній хворобі та ускладненнях інтенсивної терапії 

коматозних станів; науковий консультант та керівник 1 
докторської та 10 кандидатських дисертацій.

тУРОВЕЦь йосип григорович (01.04.1899–1987) – хі-
рурґ; медичну освіту здобув у Київському медичному ін-
ституті (1926); у 1951 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Гострі гнійні ускладнення вогнепальних пора-
нень кульшового суглоба»; від 1953 р. – професор кафе-
дри факультетської хірурґії, а від 1955 до 1974 р. – завід-
увач кафедри хірурґії санітарно-гіґієнічного факультету 
Київського університету; з 1974 до 1982 р. – професор-
консультант цієї ж кафедри; наукові праці присвячені 
різним питанням загальної хірурґії, військово-польової 
хірурґії та онколоґії.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 114. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 166.
Профессор Иосиф Григорьевич Туровец // Клиническая 3. 
хирургия. – 1979. – № 5. – С. 76.

тУРчИН Іван Семенович (27.07.1937–04.11.2010) – 
трансплантолоґ, цитолоґ; народився в с. Пирипси Рава-
Руського району Львівської обл.; медичну освіту здобув 
у 1960 р. в Станіславському медичному інституті (тепер 
Івано-Франківський національний медичний універси-
тет); у 1960–1964 рр. працював хірурґом Нововолинської 
медсанчастини Волинської обл.; 1964–1967 рр. – аспі-
рант Інституту епідеміолоґії та інфекційних хвороб іме-
ні Л.В. Громашевського; у 1967 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Морфолоґічні і гістохімічні зміни в клітинах 
культур тканин та експериментальних тварин під дією ві-
русів Коксакі та ЕСНО»; від 1967 до 1994 р. – завідувач ла-
бораторії тканинних культур Інституту ендокринолоґії та 
обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України; у 
1975 р. захистив докторську дисертацію «Вивчення струк-
тури і функції клітин ендокринних залоз методом куль-
тур тканин»; з 1994 р. – заступник директора з наукових 
питань Координаційного центру трансплантації орґанів, 
тканин і клітин МОЗ України; від 2004 р. до 2010 рр. – 
завідувач відділу клінічної та експериментальної тран-
сплантолоґії Українського науково-практичного центру 
ендокринної хірурґії, трансплантації ендокринних ор-
ґанів і тканин МОЗ України; професор (1993); головний 
редактор журналу «Трансплантологія»; член редакційних 
колегій низки фахових журналів; член Асоціації тран-
сплантологів України; член Європейської асоціації тка-
нинних культур; заслужений діяч науки і техніки України 
(1997); лауреат премії імені О.О. Богомольця АН УРСР 
(1989); автор понад 150 наукових публікацій; І.С. Турчин 



1458

є одним з основоположників клітинної трансплантації в 
Україні; розробив нові технолоґії отримання клітинних 
та тканинних культур залоз внутрішньої секреції та ін-
ших орґанів, вивчив біолоґічні властивості цих культур; 
розробив принципово новий метод лікування цукрового 
діабету, гіпокортицизму, гіпотиреозу, гіпопаратиреозу, гі-
погонадизму за допомогою трансплантації клітинних та 
орґанних культур відповідних ендокринних орґанів; впер-
ше у світовій практиці запропонував ксенотранспланта-
цію культур клітин і тканин при ендокринопатіях; значна 
частина робіт присвячена вивченню ролі вірусів Коксакі 
В у виникненні цукрового діабету в дітей, розробленню 
патоґенетичних підходів у лікуванні цього захворювання. 

Література:
Бета-клітина у діабет цілить влучно // Робітнича газета. – 1. 
25 квітня 2000 р., № 61.
До 60-річчя від дня народження Івана Семеновича Турчина 2. 
// Ендокринологія. – 1997. – Том 2. – № 2. – С. 116–117.

УВАРОВ Михайло Семенович (1856–1927) – сані-
тарний лікар; закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну 
академію (1881); у 1883–1886 рр. – земський лікар 
у Тульській губернії; з 1886 р. – санітарний лікар у 
Херсонській губернії; з 1890 р. редагував «Врачебно-
санитарную хронику Херсонской губернии»; з 1893 р. 
працював санітарним лікарем Московського земства; у 
1894–1895 рр. – завідувач санітарного бюро Тверського 
земства; з 1896 р. працював у Петербурзі в медичному 
департаменті Міністерства внутрішніх справ; редагував 
«Вестник общественной гигиены, судебной и практи-
ческой медицины»; з 1921 р. – завідувач кафедри загаль-
ної гіґієни Кримського медичного інституту; з 1926 р. – 
головний санітарний лікар курортів Південного берегу 
Криму; наукові праці присвячені питанням санітарної 
статистики, вивченню захворюваності населення, гіґіє-
ні населених місць, протиепідемічним заходам, бальне-
олоґії, професійній гіґієні; М.С. Уваров одним із перших 
у Росії почав вивчати захворюваність сільського насе-
лення, умови праці та побуту сільськогосподар ських ро-
бітників; у 1891 р. він опублікував ґрунтовне досліджен-
ня «Заболеваемость в Херсонской губернии по данным 
1887–1889 гг.»; посібник із гіґієни витримав 4 видання.

Література:
Бейлихис Г.А. Михаил Семенович Уваров (1856–1927, К 1. 
120-летию со дня рождения) // Гигиена и санитария. – 
1976. – № 8. – С. 54.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 2. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 52.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 3. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 25. – С. 480 – 
481.
Кохан А.И. Первые программы исследования условий 4. 
труда и быта сельскохозяйственных рабочих России // Со-
ветское здравоохранение. – 1976. – № 10. – С. 70.

Куркин П.И и Яковенко Е., М.С. Уваров // Гигиена и 5. 
эпидемиология. – 1928. – № 2. – С. 117.

УДІНЦЕВ Федір Аристархович (07.09.1877– 
18.04.1956) – терапевт; народився в м. Ірбіті (тепер Єка-
теринбурзької обл. Російської Федерації); медичну освіту 
здобув у 1903 р. на медичному факультеті Київ ського уні-
верситету; був залишений ординатором при клініці проф. 
В.П. Образцова; в 1919 р. вибраний асистентом кафедри 
спеціальної патолоґії та терапії; в 1924 р. отримав звання 
доцента; з 1924 до 1930 р. – завідувач кафедри загальної те-
рапії Київ ського медичного інституту; від 1930 до 1937 р. – 
професор, завідувач кафедри терапії санітарно-гіґієнічного 
факультету; з 1937 р. – завідувач кафедри госпітальної те-
рапії Київського медичного інституту; заслужений діяч на-
уки УРСР (1943); тривалий час очолював Київ ське наукове 
товариство терапевтів; наукові праці присвячені вивченню 
захворювань печінки, жовчного міхура, виразкової хворо-
би шлунка тощо; важливе клінічне значення мали його 
праці «До питання про температуру при затяжних септич-
них ендокардитах» та «Про діаґностичне значення фено-
мену вологого бурчання в шлунку», де описані діаґностич-
ні ознаки двопорожнинного шлунка.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь 1. 
заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицин-
ского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 116.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 167.
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 3. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 116.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С. 69.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1964. – Том 15. – С. 72. 
Щепотин Б.М. Жизнь и деятельность Федора Аристархо-6. 
вича Удинцева: (К 100-летию со дня рождения) // Врачеб-
ное дело. – 1978. – № 6. – С. 138–142.

УД ОВ Е Н К О  В о л о д и м и р  В а с и л ь о в и ч  (1881– 
08.12.1937) – медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Київського університету (1907); доктор меди-
цини, професор; від 1923 до 1929 р. – завідувач кафедри 
загальної гіґієни Київського медичного інституту; член 
президії медичної секції Всеукраїнськї академії наук; у 
1930 р. заарештований і засуджений за справою «Союзу 
визволення України» і розстріляний у 1937 р.; реабіліто-
ваний у 1989 р.

Література:
Болабольченко А. «СВУ»: суд над переконаннями // Ві-1. 
тчизна. – 1989. – № 11. – С. 157–179.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 116.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 167–168.

УМАНЕЦь Олександр Олексійович (рік народження 
невідомий–26.12.1877) – лікар; народився в Україні; у 
1842–1843 рр. перебував в Єгипті, де разом з одеськими 
лікарями М.І. Врачком та М.Є. Черниковим проводив 
досліди зі знезаражування одягу хворих на чуму дією те-
пла; звіт про роботу комісії опубліковано в 1845 р. (зго-
дом перекладений німецькою та французькою мовами); 
ефективність знезараження було пізніше підтверджено в 
Одесі; у 1850 р. О.О. Уманець видав книгу про подорож 
на Близький Схід (до Єгипту, Аравії, Палестини); автор 
нарисів з історії Причорномор’я (1887); описав каранти-
ни в Ізмаїлі та Феодосії.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – К., 1. 
1964. – Том 15. – С. 138.

УМОВІСт Михайло Несторович (1919–05.10.2005) – 
народився на Полтавщині; медичну освіту здобув у Київ-
ському медичному інституті (1942); під час війни від 1942 
до 1946 р. – хірурґ медико-санітарного батальйону Другої 
гвардійської Проскурівської повітряно-десантної дивізії; 
від 1946 до 1949 р. – аспірант кафедри оперативної хірурґії 
та топографічної анатомії Київського медичного інституту; 
у 1950 р. захистив кандидатську дисертацію; від 1949 до 1959 
р. – доцент цієї ж кафедри та одночасно старший інспек-
тор (1949–1953) і начальник Управління вищих і середніх 
навчальних закладів МОЗ України (1953–1959); від 1959 до 
1984 р. – ректор та з 1981 р. – завідувач кафедри оператив-
ної хірурґії і топоґрафічної анатомії Київського інституту 
удосконалення лікарів; у 1970 р. захистив докторську дис-
ертацію «Хірурґічна анатомія передсердно-шлуночкової 
провідної системи при наявності вроджених вад перегоро-
док серця»; 1991 р. – консультант цієї ж кафедри; наукові 
праці присвячені вивченню хірурґічної анатомії стравохо-
ду, морфолоґії та хірурґії серця і судин, лікуванню ран.

Література:
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори-морфологи 15. 
України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 132.

УРСИН (Урсин-Недзвецький) Ян (рік народж. 
невідомий–1613) – народився у Львові; освіту здобув у 
Краків ському університеті, де в 1587 р. захистив дисер-
тацію на ступінь доктора медицини; у 1595 р. запроше-
ний у Замойську академію для організації медичного 
факульте ту; з 1596 р. удосконалювався в Падуанському 
університеті, де в 1601 р. здобув ступінь доктора меди-

цини; у 1606–1607 рр. – професор, ректор Замойської 
академії; Я. Урсин є автором 4-томної граматики ла-
тинської мови та першого в Західній Україні 3-томного 
посібника з анатомії «Трактат про кістки людського 
тіла».

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 132 – 133.
Очерки истории высшего медицинского образования и 2. 
научных школ на Украине / Под ред. В.Д. Братуся и др. – 
К., 1965. – 264 с.
Шапиро И.Я. Замойская академия и ее роль в развитии 3. 
медицинского образования на Западно-Украинских зем-
лях (XVI – XVII вв.) // К истории медицины на Украине: 
(На матералах зап. обл. УССР, Закарпатья и Буковины). – 
Львов, 1961. – С. 261 – 279.

ФАВР Володимир Володимирович (05.07.1874– 
24.06.1920) – гіґієніст, маляріолоґ; народився в Харкові в 
родині лікаря; медичну освіту здобув у 1897 р. на медич-
ному факультеті Харківського університету, де і залишився 
працювати асистентом кафедри гіґієни; у 1903 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Опыт изучения малярии 
в России в санитарном отношении»; з 1911 р. – професор 
Харківського жіночого медичного інституту; читав курс 
фабричної гіґієни в Харківському технолоґічному інститу-
ті; брав активну участь у роботі Харківського медичного то-
вариства; співредактор «Харьковского медицинского жур-
нала»; у 1911 р. брав участь у боротьбі з чумою в Одесі та на 
Далекому Сході; протягом багатьох років В.В. Фавр збирав 
матеріали щодо поширення малярії в Росії; у 1902 р. на 
VІІІ з’їзді Пироговського товариства виступив з допо віддю; 
після його виступу була створена спеціальна комісія за голо-
вуванням Г.М. Габ ричевського; В.В. Фавр провів кілька екс-
педицій з метою вивчення малярії в Закавказзі та на Пів-
нічному Кавказі; брав участь у розробці питань санітарії і 
гіґієни в Харкові; наукові праці присвячені різноманітним 
питанням гіґієни та епіде міолоґії; ним був описаний новий 
вид малярійного комара, який він назвав на честь лікаря 
М.А.Сахарова Anopheles sacharovi; з часом цей вид комара 
був виявлений і в інших країнах півдня Європи.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 415 – 416.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 26. – С. 167.
Выдающиеся исследования отечественных ученых о воз-3. 
будителях малярии (под ред. Д.Н. Засухина). – М., 1951. 
– С. 12.
Духанина Н.Н. и Джавадов Р.Б. К 100-летию со дня рожде-4. 
ния В.В. Фавра (1874 – 1974) // Медицинская паразитоло-
ґия. – 1975. – том 44. – № 2. – С. 211.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1964. – Том 15. – С. 189. 
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ФАйНшМІДт Ісак Ілліч (18.06.1875–25.04.1940) – 
терапевт і фтизіатр; народився в м. Орлі; медичну освіту 
здобув у 1899 р. на медичному факультеті Хар ківського 
університету; протягом 3-х років удосконалювався в 
Німеччині та Швейцарії; з 1905 до 1923 р. працював у 
терапевтичних клініках Харкова; у 1921 р. брав участь 
у організації Українського туберкульозного інституту в 
Харкові; з 1922 р. – директор цього інституту; з 1923 р. 
– завідувач кафедри туберкульозу, а потім кафедри фа-
культетської терапії Харківського медичного інституту; 
заслужений діяч науки УРСР; І.І. Файншмідт – один з 
організаторів перших українських з’їздів терапевтів та 
фтизіатрів; заслужений діяч науки УРСР; наукові праці 
присвячені проблемам туберкульозу, пневмонії, ліку-
вання серцево-судинних захворювань, діабету тощо.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С 440.
Рабухин А.Е. Исторический очерк развития учения о ту-2. 
беркулезе // Многотомное руководство по туберкулезу. – 
М., 1959. – С. 9.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1964. – Том 15. – С. 194.

 ФАРЕНгОЛьЦ Едмунд Федорович (1840–25.07.1912) 
– хірурґ; народився в м. Кам’янці-Подільському; після 
закінчення в 1861 р. місцевої чоловічої гімназії вступив 
до медичного факультету Київського університету; після 
складання півлікарського екзамену вступив у Петербурзь-
ку медико-хірурґічну академію, яку закінчив у 1863 р. і 
був залишений для вдосконалення знань з хірурґії; у 1870 
р. захистив докторську дисертацію; під час російсько-
турецької війни в 1877–1878 рр. працював консультантом 
в одному з шпиталів; у 1878 р. в Санкт-Петербурзі пра-
цював асистентом у професора М.В. Скліфосовського; 
у середині 1878 р. Е.Ф. Фаренгольц переїжджає до м. 
Кам’янець-Подільського, де його призначають старшим 
лікарем міської лікарні на 150 ліжок; у 80-х роках 19-го сто-
ліття Кам’янець-Подільська міська лікарня посідала одне 
з провідних місць серед губернських лікарень; у ній ліку-
валися не тільки жителі всієї Подільської губернії, а також 
і сусідніх губерній; Е.Ф. Фаренгольц організував у лікарні 
хірурґічне відділення на 30 ліжок, відкрив аптеку; уперше 
в Україні організував роботу хірурґічного відділення на 
принципі протигнильного лікування ран і ушкоджень за 
Лістером, застосував новий спосіб стерилізації і обробки 
вати та марлі 4% розчином карболової кислоти, яка після 
операції накладалася на рану і попереджувала загнивання; 
з метою поліпшення стану охорони здоров’я населення 
запропонував владі міста мати постійного санітарного лі-
каря, виступив з протестом проти скорочення витрат на 
утримання лікарні; зважаючи на це, в 1884 р. йому було за-
пропоновано подати у відставку; з цього приводу Е.Ф. Фа-
ренгольц писав: «Все те, що було для кожного з нас святим 
і дорогим – честь, любов до науки, тепле ставлення до хво-

рих людей, – все це було зневажено, осміяно, затоптане в 
болото...»; у 1884–1895 рр. працював лікарем у жіночому 
училищі, а з 1895 р. і до кінця свого життя був завідувачем 
дитячим притулком; у 1884 р. брав активну участь у будів-
ництві безкоштовної лікарні для бідних, де до 1910 р. 
безкоштовно консультував хворих; багато наукових ро-
біт Е.Ф. Фаренгольца опубліковано в журналі «Врач» та 
«Протоколах Товариства Подільських лікарів».

Література:
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 1. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.

ФЕДИНЕЦь Олександр Васильович (13.06.1897– 
24.05.1987) – хірурґ; народився в с. Малому Раківці на 
Закарпатті в селянській родині; медичну освіту здобув 
на медичному факультеті Празького університету (1924); 
працював хірурґом на Закарпатті; з 1928 до 1932 р. – 
асистент кафедри хірурґії Братиславського університе-
ту; з 1932 р. працював хірурґом у лікарнях Мукачевого, 
Ужгорода, Севлюша; з 1952 до 1975 р. завідував кафедрою 
хірурґії Ужгородського університету, до 1983 р. працював 
професором-консультантом цієї кафедри; у 1962 р. пер-
шим на Закарпатті одержав звання професора-хірурґа; у 
1955 р. заснував обласне Наукове товариство хірурґів За-
карпаття і був його першим головою.

Література:
Памяти Александра Васильевича Фединца // Клин. хи-1. 
рургия. – 1987. – № 7. – С.75.
Полажинец М.Н. Александр Васильевич Фединец (К 2. 
75-летию со дня рождения) // Вестник хирургии им. 
И.И. Грекова. – 1972. – № 1. – С. 152.
Профессор Александр Васильевич Фединец (К 70-летию 3. 
со дня рождения) // Клиническая хирургия. – 1967. – № 
7. – С. 90 – 91.
Пундій П. Фединець Олександр // Українські лікарі. – 4. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 234. 

ФЕДОРОВСьКИй Олексій Олександрович (30.03.1897–
28.08.1981) – хірурґ; народився в с. Руській Халані Кур-
ської губернії; у 1921 р. закінчив Харківську медичну ака-
демію; працював у Харківському медичному інституті; 
з 1935 р. – керівник Київського інституту переливання 
крові; у 1941–1946 рр. перебував на військовій службі; у 
1946–1948 рр. працював у Міністерстві охорони здоров’я 
(МОЗ) УРСР; у 1949 р. захистив докторську дисертацію 
на тему «Новий стабілізатор крові «НАТРОГ»; з 1949 р. 
– професор кафедри факультетської хірурґії Київського 
медичного інституту; засновник і перший завідувач кафе-
дри хірурґії педіатричного факультету (1953–1969) цього 
ж інституту; від 1971 до 1981 р. – професор-консультант; 
у 1957–1958 рр. виконував обов’язки декана педіатрично-
го факультету Київського медичного інституту; 1958 р. за 
ініціативою. О.О. Федоровського був створений перший 
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опіковий центр в Україні; з 1948 р. – головний гематолоґ 
МОЗ УРСР; заслужений діяч науки УРСР (1959); лауре-
ат Державної премії УРСР (1982); лауреат премії імені 
Н.М. Бурденка (1952); наукові праці присвячені питан-
ням експериментальної та клінічної хірурґії, гематолоґії, 
трансфузіолоґії, орґанізації служби крові та спеціалізова-
ної допомоги хворим з опіками; основні праці О.О. Фе-
доровського: «Лечение лактационных маститов» (1967); 
«Хирургическое лечение ожогов у детей» (у співавторстві, 
1968); «Ожоговая болезнь» (у співавторстві, 1973).

Література:
Алексей Александрович Федоровский: (К 80-летию со дня 1. 
рождения) // Клиническая хирургия. – 1977. – № 4. – С. 82.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 117.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедрами та професорів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 168–169.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 4. 
К., 1964. – Том 15. – С. 225.
Учені вузів Української РСР. – К.: Вид-во КДУ, 1968. – 516 с. 5. 

ФЕОДОСІй – монастирський лікар; засновник лі-
карні при Києво-Печерській лаврі (близько 1070 р.).

ФЕОДУЛІЯ (жила в XIII ст.) – відома також як Єф-
росинія Чернігівська (Суздальська); дочка князя Ми-
хайла Чернігівського; прийняла постриг; лікувала в 
монастирській лікарні хворих, бо була «зело сведуща в 
Асклепієвих писаннях».

Література:
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщи-1. 
ни. – Чернігів, 1999. – С. 150.

ФЕРДМАН Давид Лазаревич (7.01.1903–1970)–
біохімік; народився в м. Тересполі (тепер Польща); за-
кінчив Харківський університет (1925); у 1925–1931 
рр. працював в Українському біохімічному інституті; у 
1931–1937 рр. – в Українському НДІ праці і одночасно 
з 1930 р. – у Харківському медичному інституті (з 1933 р. 
очолював кафедру біохімії; з 1943 р. організував і до кін-
ця життя очолював відділ біохімії м’язів в Інституті біо-
хімії АН УРСР (у 1943–1957 рр. – заступник директора 
інституту); одночасно був про фесором кафедри біохімії 
Київського університету; член-кор. АН СРСР (1946); 
член-кор. АН УРСР (1939); наукові праці присвячені ви-
вченню процесів обміну речовин у м’язах у нормі і при 
патолоґії; у 1929 р. виявив зв’язування в м’язовій тканині 
неорґанічної фосфорної кислоти з утворенням ґлюкозо-
фосфата, тобто першим відзначив наявність фофоролізу 
ґлікоґену в м’язах; він вивчив роль фосфорної кислоти 

на різних етапах обміну вуглеводів, процеси розпаду та 
ресинтезу макроергічних фосфорних сполук в скелетних 
та серцевому м’язах; вперше виявив наявність у м’язах 
ґлутаміну, вивчив його обмін в нормі та патолоґії; запро-
понував застосовувати аденозинтрифосфорну кислоту 
(АТФ) для лікування захворювань м’язів.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 628 – 629.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 26. – С. 262.
Давид Лазарович Фердман // Український біохімічний 3. 
журнал. – 1970. – Том 42. – № 1. – С. 133.
Д.Л. Фердман. До 60-річчя з дня народження // Український 4. 
біохімічний журнал. – 1963. – Том 35. – № 1. – С. 153.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1963. – Том 15. – С. 241 – 242.

ФЕЩЕНКО Юрій Іванович (нар. 10.02.1949 р.) – фа-
хівець у галузі пульмонолоґії, фтизіатрії, клінічної пуль-
монолоґії; народився у м. Тальному на Черкащині; ме-
дичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
(1973); з 1973 р. працює в Київському НДІ туберкульозу 
та грудної хірурґії; у 1978 р. захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Клініко-імунолоґічні дослідження 
в комплексній діагностиці туберкульозу внутрішньо-
грудних вузлів у дітей та підлітків», а у 1988 р. – доктор-
ську дисертацію «Ендолімфатична антибіотикотерапія 
у комплексному лікуванні пульмонолоґічних хворих»; 
з 1991 р. – директор Інституту фтизіатрії і пульмоно-
лоґії імені Ф.Г. Яновського (тепер – Національний ін-
ститут фтизіатрії і пульмонолоґії імені Ф.Г. Яновського 
НАМН України); завідувач кафедри фтизіатрії і пульмо-
нолоґії Національної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П. Л. Шупика (з 2009 р.); професор 
(1990); академік НАМН України (1997); член Наукової 
ради НАМН України з клінічної медицини; президент 
науково-медичного Фонду (Асоціації) пульмонолоґів та 
фти зіатрів України, головний пульмонолоґ та головний 
фтизіатр МОЗ України, голова вченої медичної ради 
МОЗ України; голова проблемної комісії МОЗ Украї-
ни «Фтизіатрія і пульмонолоґія»; засновник і головний 
редактор «Українського пульмонологічного журналу»; 
головний редактор «Українського хіміотерапевтичного 
журналу»; член Європейської та Міжнародної асоціацій 
з боротьби з туберкульозом та захворюваннями легень; 
член Американської торакальної асоціації; голова Асо-
ціації хіміотерапевтів України; член Міжвідомчої комі-
сії з боротьби з туберкульозом при Кабінеті Міністрів 
України; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01; 
член редакційних колегій 9 науково-медичних журна-
лів і 2 медичних газет; Заслужений діяч науки і техніки 
України (1997); лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки (1997); лауреат премії імені Ф. Г. Янов-
ського НАМН України (2000); автор понад 640 наукових 
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публікацій, зокрема 33 моноґрафій, 25 патентів на вина-
ходи й корисні моделі, 47 раціоналізаторських пропози-
цій; основні напрямки наукової діяльності – вивчення 
впливу чинників зовнішнього середовища на розвиток 
та перебіг захворювань легень, етіолоґії туберкульозу та 
неспецифічних захворювань легень, профілактики ле-
геневих за хворювань, раціональної антибіотикотерапії, 
функціональних методів діаґностики, ендолімфатичної 
терапії, ДНК-діаґностики туберкульозу; молекулярно-
ґенетичні дослідження у клініці, імунолоґічні проблеми 
у клінічній пульмонолоґії; дослідив епідеміологічну си-
туацію з туберкульозу в Україні, розробив її прогноз, ви-
явив причини розвитку хіміорезистентного і ВІЛ/СНІД 
– асоційованого туберкульозу; автор концепції рефо-
рування фтизіатричної та пульмонолоґічної служби в 
Україні; заходів щодо запобігання хіміорезистентного 
туберкульозу; започаткував ендолімфатичну антибіоти-
котерапію в комплексному лікуванні хворих пульмоно-
лоґічного профілю, встановив основні причини розвитку 
хронічного бронхіту та бронхіальної астми, пневмонії, 
хронічного обструктивного захворювання та іншої леге-
невої патолоґії; удосконалив статистичну звітність щодо 
хвороб орґанів дихання; розробив Адаптовану ДОТС-
стратегію, завдяки якій за 2006–2008 рр. стабілізувала-
ся епідеміолоґічна ситуація з туберкульозу в Україні та 
знизилась захворюваність і смертність; науковий кон-
сультант та керівник 14 докторських і 23 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Диференціальна 
діаґностика бронхообструктивних захворювань легень» 
(1983); «Стан системи циклічних нуклеотидів у динаміці 
лікування у хворих абсцесами легень» (1991); «Фактори 
спадковості та розвиток хронічного бронхіту» (1991); 
«Проблеми санаторного лікування туберкульозних па-
цієнтів» (1992); « До питання про класифікацію неспе-
цифічних захворювань леґенів» (1992); «Стан і перспек-
тиви розвитку фтизіатричної і пульмонолоґічної служби 
в Україні» (1993); «Омега-3 ПНЖК: Новий лікарський 
препарат Теком» (1996); «Туберкульоз позалегеневої 
локалізації» (1998); «Туберкульоз легень в період епіде-
мії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-
профілактичні та організаційні аспекти» (1998); «Атлас 
захворювань легень» (2001); «Хронічні обструктивні 
захворювання легень» (2002); «Сучасні методи діагнос-
тики, лікування і профілактики туберкульозу» (2002); 
«Синдром обструктивного сонного апноє»(2003); «Ор-
ганізація протитуберкульозної допомоги населенню» 
(2006); «Менеджмент у фтизіатрії» (2007); «Контроль за 
туберкульозом в умовах Адаптованої ДОТС-стратегії» 
(2007); «Основи клінічної фтизіатрії: керівництво для лі-
карів» (2007); «Хвороби респіраторної системи» (2008); 
«Організація лікування хворих на туберкульоз» (2009); 
«Пульмонологія та фтизіатрія» (2009).

Література:
Академіку АМН України Ю.І. Фещенку – 50 років // Жур-1. 
нал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. – С. 186 – 188.

Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 2. 
171 – 173.

ФИЛИПОВИч Володимир (1859–1935) – народився 
на Буковині в родині священика; медичну освіту здо-
був на медичному факультеті Віденського університету; 
у 1886 р. призначений секундарем крайового шпиталю 
в Чернівцях, згодом став його директором; за суміс-
ництвом тут же працював хірурґом (до 1919); заснував 
бактеріолоґічну лабораторію і прозектуру; організував 
дитячий шпиталь у Чернівцях, поширив мережу повіто-
вих шпиталів; тривалий час був членом Найвищої ради 
здоров’я у Відні; у 1883 р. відкрив явище переходу бак-
терій у нирках до сечі при деяких інфекційних захворю-
ваннях; у 1887 р. звернув увагу наукової громадськості 
на велике поширення пелаґри на Буковині, що сприя-
ло розгортанню боротьби з цим захворюванням; відомі 
його праці про позаматкову вагітність та ілеус.

Література:
Пундій П. Филипович Володимир // Українські лікарі. – 1. 
Львів–Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 234 – 235.

ФІАЛКОВСьКИй Степан герасимович (1734–1772) – 
лікар; народився в Києві в родині козака; навчався в Києво-
Могилянській академії (1746–1755) та медичній школі при 
Петербурзькому сухопутному госпіталі; у 1761 р. присвоєно 
звання лікаря; навчався в Страсбурзькому та Лейденському 
університетах; у 1765 р. у Лейденському університеті захис-
тив докторську дисертацію «De actione ventriculi in ingesta» 
(«Про дію шлунка на споживану їжу»); з 1766 р. – служив 
військовим лікарем, викладав у Петербурзькому сухопут-
ному госпіталі.

Література: 
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – К., 1997. – С. 134 – 137.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 2. 
К., 1963. – Том 15. – С. 250.

ФІЛАтОВ Володимир Петрович  (27.02.1875– 
30.10.1956) – офтальмолоґ; народився в с. Михайловці 
Саранської губернії в родині лікаря; брат його батька 
Нил Федорович Філатов (1847–1902) був професором 
Московського університету і справедливо вважається 
основоположником російської педіатрії; медичну осві-
ту здобув на медичному факультеті Московського уні-
верситету (1897); ще будучи студентом, В.П. Філатов 
працював у земській лікарні в Симбірську у свого бать-
ка – популярного на Поволжі хірурґа та окуліста, який 
пробудив у нього інтерес до хірурґії і офтальмолоґії; піс-
ля закінчення університету працював ординатором при 
очній клініці професора Крюкова; у 1900 р. Ф.П. Філатов 
за порадою проф. Крюкова перейшов до Московської 
очної лікарні, якою тоді завідував С.М. Лодечников; 
у 1903–1911 рр. – співробітник очної клініки універси-
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тету в Одесі; 19 жовтня 1908 року захистив докторську 
дисертацію «Вчення про клітинні отрути в офтальмоло-
ґії», яка присвячена впливу нормальних та гемолітичних 
сироваток на око; у 1909 р. одержав приват-доцентський 
курс, а 21 серпня 1911 року очолив Одеську кафедру і 
клініку очних хвороб і пробув на цьому посту 45 років; з 
1936 до 1956 р. очолював НДІ очних хвороб та тканинної 
терапії; у 1941–1944 рр. працював у Ташкенті; засновник 
і редактор «Офтальмологического журнала»; тривалий 
час очолював Наукове товариство офтальмолоґів Укра-
їни; академік АН УРСР (1939) та АМН СРСР (1944); 
Герой Соціалістичної Праці (1950); заслужений діяч на-
уки УРСР (1935); лауреат Золотої медалі АН СРСР імені 
Мечникова (1951); В.П. Філатов запропонував оригі-
нальний метод відновлювальної терапії (пластика на 
круглому стеблі); науково розробив і практично вирішив 
проблему пересадки рогівки; успішно опрацьовував та-
кож ряд інших питань офтальмолоґії; створив учення 
про біоґенні стимулятори, що стало основою лікуваль-
ного методу тканинної терапії. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 773 – 775.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1985. – Том 26. – С. 319 – 320.
Кальфа С.Ф. и Шевалев В.Е., Владимир Петрович Фила-3. 
тов. – Одесса, 1950.
Пучковская Н.А., В.П. Филатов. – М., 1969.4. 
Пучківська Н.О. До 120-річчя від дня народження В.П. Фі-5. 
латова // Журнал АМН України. – 1995. – Том 1. – № 2. 
– С. 379 –382.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1972. – Том 6. 
4. – С. 388.
Российский Д. и Яновская М. Светлый путь. – М., 1955.7. 
Українська Радянська Енциклопедія. – Перше видання. – 8. 
К., 1964. – Том 15. – С. 270.
Энциклопедический словарь. – М.: Большая советская 9. 
энциклопедия, 1955. – Том 3. – С. 510.

ФІЛІПОВ Юрій Олександрович (нар. 23.07.1937 р.) – 
терапевт; з 1986 до 2011 р. – директор Українського НДІ 
ґастроентеролоґії (тепер – Інститут ґастроентеролоґії 
НАМН України), науковий керівник відділу захворювань 
печінки та підшлункової залози; з 1991 р. – зав. кафедрою 
ґастро ентеролоґії Дніпропетровської державної медич-
ної академії; у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Влияние новокаиновых блокад на всасывание токси-
ческих веществ из тканей в условиях ожогового шока 
в эксперименте», а у 1974 р. – докторську дисертацію 
«Синдром длительного раздавливания мягких тканей в 
подземных условиях. (Экспериментально-клиническое 
исследование)»; професор (1981); член-кор. НАМН 
України (1994); член Наукової ради НАМН України з 
клінічної медицини; головний ґастроентеролоґ МОЗ 
України; президент Асоціації лікарів-ґастроентеролоґів 

України; академік Міжнародної академії еколоґії та 
природокористування (1995); дійсний член Американ-
ської асоціації ґастроентеролоґів (1995); дійсний та по-
стійний член Міжнародного товариства ґастрохірурґів 
(1990); дійсний член Міжнародної академії апіфітотера-
пії та бджільництва; голова Проблемної комісії МОЗ та 
НАМН України «Гастроентерологія»; заслужений діяч 
науки і техніки України (1996); автор понад 380 науко-
вих публікацій, зокрема 4 моноґрафій, 48 авторських 
свідоцтв та патентів; основні напрямки наукової діяль-
ності – вивчення етіолоґії, патоґенезу, клінічного пере-
бігу найрозповсюдженіших ґастроентеролоґічних захво-
рювань; розробка ефективних методів профілактики, 
діаґностики ґастроентеролоґічної патолоґії, лікування 
та реабілітації хворих; розробка методів ранньої діаґнос-
тики преморбідного стану, який передує розвитку онко-
лоґічної патолоґії органів травлення; створення нових 
натуральних лікувальних засобів (фіто-, апіпрепаратів 
та їх композицій); розробка наукових основ і методич-
них аспектів орґанізації та удосконалення ґастроентеро-
лоґічної науки; науковий консультант та керівник 5 док-
торських і 14 кандидатських дисертацій; основні наукові 
праці: «КВЧ-терапія в ґастроентеролоґії», цикл з 8 робіт 
(1991–1993); «Амбулаторна ґастроентеролоґія» (1991– 
1993); «Нові підходи до знеболювання» (1991–1993); 
«Клінічні та експериментальні аспекти гострої ранньої 
післяопераційної непрохідності шлунково-кишкового 
тракту» (1996); «Избранные вопросы гастроэнтерологии 
в практике авиационного врача» (1996); «Актуальные 
проблемы в гастроэнтерологии» (1996); «Невідкладна 
гастроентерологія» (2001).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
270 – 271.

ФІНКЕЛьштЕйН Лев йосипович (1873–03.06.1948) 
– медичну освіту здобув на медичному факультеті Київ-
ського університету (1898); у 1901 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Пневмонія у немовлят»; від 1920 до 
1925 р. – завідувач кафедри дитячих хвороб лікарсько-
педагогічного факультету Інституту народної просвіти; 
від 1925 до 1941 р. – завідувач кафедри дитячих хвороб, 
а від 1944 до 1948 р. – завідувач кафедри госпітальної 
педіатрії Київського медичного інституту; упродовж ба-
гатьох років був головою Київського товариства педіа-
трів; наукові праці присвячені пневмоніям, ревматизму 
та туберкульозу в дітей, розладам харчування і дієтиці 
раннього дитячого віку.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 118.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
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завідувачів кафедрами та професорів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 170.
Професор Л.Й. Фінкельштейн: Некролог // Педіатрія, 3. 
акушерство і гінекологія. – 1948. – № 4. – С. 32.

ФЛІС Петро Семенович (нар. 09.10.1951 р.) – медичну 
освіту здобув у Київському медичному інституті (1974); 
у 1991 р. захистив докторську дисертацію «Раціональні 
методи виготовлення цільнолитих протезів»; від 1989 р. 
завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопе-
дичної стоматолоґії Національного медичного універси-
тету імені О.О. Богомольця; професор (1991); президент 
Асоціації лікарів-ортодонтів України; член президії Асо-
ціації стоматолоґів України; член Всесвітньої і Європей-
ської асоціацій ортодонтії; почесний член та почесний 
голова Білоруського професійного товариства ортодон-
тів; головний редактор журналу «Сучасна ортодонтія»; 
науковий редактор журналу «Новини стоматології»; член 
редакційних колегій низки фахових часописів; академік 
Української АН; почесний академік Української медичної 
стоматолоґічної академії; заслужений діяч науки і техніки 
України; автор понад 400 наукових публікацій, зокрема 15 
підручників та навчальних посібників, 45 авторських сві-
доцтв та патентів; основні напрямки наукової діяльності 
– розробка нових методів ортодонтичного та ортопедич-
ного лікування, створення вітчизняних фотополімерів, 
сплавів для лиття зубних протезів, ливарних апаратів, тех-
нолоґій виготовлення ортодонтичних апаратів і протезів.

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 1. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 170.

ФОЛьбОРт георгій Володимирович (23.01.1885– 
17.04.1960) – фізіолоґ; народився в Петербурзі; у 1909 р. 
закінчив Військово-медичну академію, в якій і працював 
до 1926 р.; у 1912 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Гальмівні умовні рефлекси»; з 1923 до 1926 р. од-
ночасно був професором кафедри фізіолоґії Ленінград-
ського уні верситету; з 1926 до 1945 р. – зав. кафедрою 
фізіолоґії Харківського медичного інституту; у Харко-
ві організував та очолив відділ фізіолоґії Українського 
інституту експериментальної медицини, лабораторію 
умовних рефлексів в Українському психоневролоґічно-
му інституті, лабораторію фізіолоґії Українського інсти-
туту харчування і Українського інституту ендокриноло-
ґії; 1946–1960 рр. – зав. кафедрою нормальної фізіолоґії 
Київського медичного інституту та зав. відділом вищої 
нервової діяльності та трофічних функцій Інституту 
фізіолоґії імені О.О. Богомольця АН УРСР; академік 
АН УРСР (1951); заслужений діяч науки УРСР (1953); 
лауреат премії імені І.П. Павлова; наукові праці при-
свячені розробці проблем травлення, кровообігу, вищої 

нервової діяльності; Г.В. Фольборт створив учення про 
фізіолоґію процесів виснаження і відновлення та вста-
новив основні закономірності цих процесів («правила 
Фольборта»); показав вплив симпатичних нервів на се-
креторну діяльність шлунка і значення пілоричного від-
ділу шлунка як гормоно утворю валь ного орґану; відкрив 
негативні (гальмівні) рефлекси.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 882 – 883.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 26. – С. 367.
Воронцов Д.С., Нікітін В.М. Нариси з історії фізіолоґії на 3. 
Україні. – К., 1959. – С. 137, 242.
Георгий Владимирович Фольборт: (К 75-летию со дня 4. 
рождения) // Врачебное дело. – 1960. – № 3. – С. 231.
Квасов Д.Г. и Федорова-Грот А.К. Физиологическая шко-5. 
ла И.П. Павлова. – Л., 1967. – С. 257.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 118.
Приходькова Е.К. и Путилин Н.И. К 70-летию со дня рож-7. 
дения и 50-летию научной, педагогической и обществен-
ной деятельности проф. Г.В. Фольборта. В кн.: Физиоло-
гия нервных процессов. Под ред. А.М. Воробьева. – К.: 
1955. – С. 5.
Путілін М.І., Г.В. Фольборт. – К.: Здоров’я, 1975. – 70 с.8. 
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 9. 
1966. – С. 193 – 194.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 10. 
К., 1964. – Том 15. – С. 320.

ФОМІН Петро Дмитрович (нар. 10.09.1939 р.) – на-
родився в с. Бабєєво Темніковського району Мордовія, 
Російська Федерація; медичну освіту здобув на ліку-
вальному факультеті Томського медичного інституту 
(1956–1962); у 1970 р. захистив кандидатську дисерта-
цію «Загрудинна тонкокишкова езофагопластика при 
рубцевих стриктурах стравоходу», а у 1984 р. – доктор-
ську дисертацію «Відновлювальні операції та їх наслід-
ки при рубцевій непрохідності стравоходу»; професор 
(1986); від 1986 р. – завідувач кафедри факультетської 
хірурґії № 3 Київського медичного інституту (нині – 
Національний медичний університет імені О.О. Бо-
гомольця); головний позаштатний спеціаліст МОЗ 
України зі спеціальності «Хірурґія»; академік НАМН 
України (2011); член Наукової ради з клінічної меди-
цини; член Нью-Йоркської академії наук (1998); член 
Правління та Президії Українського товариства хірур-
ґів; член Комісій МОЗ та Міністерства освіти і науки 
України з розробки освітньо-кваліфікаційних характе-
ристик та Державних стандартів вищої медичної осві-
ти в Україні; член Експертної ради ВАК України; член 
Європейського товариства хірурґів (2000); член редак-
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ційних колегій ряду наукових медичних журналів; лау-
реат Державної премії УРСР (1990, 2005); заслужений 
діяч науки і техніки України (1999); автор понад 450 на-
укових публікацій, зокрема 8 моноґрафій, 25 патентів 
України на винаходи та 15 раціоналізаторських пропо-
зицій; основні напрямки наукової діяльності – хірур-
ґічна ґастроентеролоґія, відновна та реконструктив-
на хірурґія стравоходу, шлунково-кишкові кровотечі; 
розробка на рівні світових стандартів, теоретичне об-
ґрунтування і впровадження в клінічну практику ма-
лоінвазивних ендоскопічних технолоґій та приладів 
для лікування шлунково-кишкових кровотеч; електро-
зварюючих технолоґій в абдомінальній хірурґії; роз-
робка Державних стандартів вищої медичної освіти в 
Україні в галузі вивчення хірурґічних дисциплін відпо-
відно до міжнародних стандартів; розроблені та впро-
ваджені нові методи операцій пластики стравоходу 
після механічних пошкоджень, запальних процесів та 
пухлинних уражень з використанням сегментів товстої 
та тонкої кишок; науковий консультант та керівник 4 
докторських і 17 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Эндоскопический мониторинг при желудочно-
кишечных кровотечениях» (2002); «Сторінки виник-
нення й розвитку хірургії в Україні. Хірургічні школи. 
Кафедри хірургії (до 165-річчя НМУ)» (2005); «Руко-
водство по клинической хирургии. Дифференциаль-
ная диагностика и лечение хирургических болезней» 
(2005); «Язва Дьелафуа» (2008); «Неопухолевые заболе-
вания пищевода» (2008).

Література:
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедрами та професорів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 171–172. 

ФРОЛОВ Аркадій Федорович (нар. 26.11.1931 р.) – 
фахівець у галузі епідеміолоґії, вірусолоґії, інфектолоґії; 
народився в Актюбінську (Казахстан); медичну освіту 
здобув на санітарно-гіґієнічному факультеті Київсько-
го медичного інституту імені О.О. Богомольця; після 
закінчення інституту навчався в клінічній ординатурі 
Київського НДІ інфекційних хвороб; у 1961 р. захистив 
кандидатську дисертацію; у 1963 р. обрано на посаду 
старшого наукового співробітника, а згодом – завіду-
вача лабораторії вірусної етіолоґії пухлин Київського 
НДІ епідеміолоґії, мікробіолоґії та паразитолоґії МОЗ 
УРСР; у 1974 р. призначено директором Київсько-
го НДІ епідеміолоґії та інфекційних хвороб імені Л.В. 
Громашевського МОЗ УРСР, а згодом – завідувачем 
лабораторії патоґенезу інфекцій; у 1971 р. захистив до-
кторську дисертацію «Роль некоторых инфекционных 
вирусов в процесах канцерогенеза»; з 1992 р. – завідувач 
кафедри епідеміолоґії Київської медичної академії піс-
лядипломної освіти; науковий консультант Київського 
НДІ епідеміолоґії та інфекційних хвороб імені Л.В. Гро-

машевського; директор Українського центру ґрипу та 
ГРІ МОЗ України, завідувач лабораторії загальної віру-
солоґії Інституту епідеміолоґії та інфекційних хвороб 
імені Л. В. Громашевського НАМН України; професор 
(1981); член-кор. НАН (1992) та НАМН (1993) України; 
член Наукової ради НАМН України з теоретичної та 
профілактичної медицини; член-кор. РАМН (1991); го-
лова Українського наукового товариства мікробіолоґів, 
епідеміолоґів, паразитолоґів імені Д.К. Заболотного; 
голова проблемної комісії «Епідеміолоґія і специфіч-
на профілактика інфекційних хвороб» МОЗ та НАМН 
України; член Ради «Теоретична і практична медицина» 
при Президії НАМН України; член редакційних коле-
гій низки фахових журналів України та Росії; заслуже-
ний діяч науки УРСР (1990); лауреат премії імені О.В. 
Палладіна (1994); автор понад 500 наукових публіка-
цій, зокрема 9 моноґрафій, 2 посібників, 29 авторських 
свідоцтв; основні напрямки наукової діяльності – до-
слідження фундаментальних механізмів персистенції 
вірусів в орґанізмі і популяції хазяїна, їхня роль в епі-
деміолоґічному та інфекційному процесах; досліджен-
ня механізмів дії вірусів на ґенофонд виду Homo sapiens; 
перебіг епідемічного і інфекційного процесів грипу, 
ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту А, пріонів та інших 
інфекцій у сучасних соціально-економічних умовах; 
профілактика інфекційних хвороб із застосуванням 
інтерферонів, їх індукторів та вакцин; виконуються 
дослідження з епідеміолоґії Т-лімфотропного лейкозу 
людини в Чорнобильській зоні України, поширення 
пріонів у популяції населення України; формуються за-
сади молекулярної епідеміолоґії інфекційних хвороб, 
зокрема впливу факторів біосфери на епідеміолоґічний 
процес; доведена персистенція вірусів ґрипу в орґанізмі 
людини, їхня участь в канцероґенезі; виділені і вивчені 
перші ізоляти вірусу імунодефіциту людини в Україні, 
показаний їхній зв’язок з епідеміолоґією СНІДу; нау-
ковий консультант та керівник 16 докторських і 36 кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Вирусный гепа-
тит» (1980), «Грипп» (1983), «Вирусные гепатиты А и Е 
у детей» (1996), «Жирнокислотные профили бактерий, 
патоґенных для человека и животных» (1992); «Прак-
тическая вирусология» (1995); «Вирусные гепатиты А 
и Е» (1997); «Концепция ликвидации инфекционных 
болезней на современном этапе» (2002); «Молекуляр-
ная эпидемиология – составная часть эпидемиологии 
инфекционных болезней» (2005); «Пространственная 
возмущенность магнитного поля Земли и некоторые 
заболевания» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
272 – 273.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – 450.2. 
Члену-кореспонденту АМН України А.Ф. Фролову – 70 3. 
років // Журнал АМН України. – 2001. – Том 7. – № 4. – 
819 – 820.
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ФРОЛьКІС Володимир Веніамінович (27.01.1924– 
02.10.1999) – фахівець з ґеронтолоґії і вікової фізіоло-
ґії; народився в м. Житомирі; у 1941 р. вступив до Ки-
ївського медичного інституту; під час війни був у лавах 
діючої армії; у 1945 р. закінчив Військово-медичну 
академію (Ленінград); з 1946 до 1959 р. працював на 
кафедрі фізіолоґії Київського медичного інституту, де 
пройшов шлях від аспіранта до професора; у 1958 р. 
захистив докторську дисертацію; з 1959 р. – зав. лабо-
раторією фізіолоґії Інституту ґеронтолоґії АМН Укра-
їни, зав. відділом біолоґії старіння; віце-президент 
АМН України (з 1993); професор (1966); академік НАН 
(1988) та АМН (1993) України, член Нью-Йоркської 
академії наук (1994); заслужений діяч науки і техніки 
України (1993); лауреат премії імені О.О. Богомоль-
ця (1971), Державної премії УРСР (1978), премії імені 
І.І. Мечникова НАН України (1995); лауреат міжна-
родних премій імені Ф.Верцара (1994), Міжнарод-
ної асоціації ґеронтолоґів (1997); лауреат премії НАН 
України імені М.Д. Стражеска (1999); був почесним 
членом Товариства ґеронтолоґів Болгарії, Угорщини, 
Німеччини, Чехословакії, членом правлінь наукових 
товариств фізіолоґів та ґеронтолоґів України, членом 
Міжнародного Парламенту гуманітаріїв (1992–1999); 
член редакційних колегій 7-и фахових вітчизняних 
та закордонних журналів; автор біля 700 наукових 
публікацій, зокрема 25 моноґрафій, 13 посібників; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення 
механізмів старіння, вікової патолоґії, пошук за-
собів подовження життя; розроблена адаптаційно-
реґуляторна теорія старіння, висунуте уявлення про 
процеси антистаріння (вітаукт), гіпотеза про ґено-
реґуляторний механізм розвитку вікової патолоґії, 
розроблено концепцію ґенореґуляторної терапії, від-
крито новий клас внутрішньоклітинних реґуляторів 
(інвертори); створені нові підходи до експеримен-
тального подовження життя; науковий консультант 
та керівник 37 докторських і 63 кандидатських дисер-
тацій; основні праці: «Aging as life-prolonging process» 
(1982); « Life span prolongation» (1991); « Старение, 
эволюция и продление жизни» (1993); « Старение и 
экспериментальная возрастная патология сердечно-
сосудистой системы» (1994); «Aging cardiovascular 
system» (1994); «Aging cardiovascular system. Physiology 
and pathology» (1996).

Література:
Академіку НАН і АМН України В.В. Фролькісу – 75 років // 1. 
Журнал АМН України. – 1999. – Том 5. – № 1. – С. 188 – 190
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 2. 
174 – 175.
Журнал АМН України (некролог). – 1999. – Том 5. – № 3. 
4. – С. 800 – 801.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 450.4. 

ФРУМКІН Яків Павлович (17.08.1902–29.09.1978) 
– психіатр; народився в м. Смоленську в родині ін-

женера; медичну освіту здобув у 1924 р. на медичному 
факульте ті 1-го Московського університету; до 1930 р. 
працю вав у психіатричній клініці цього ж університе-
ту; у 1931–1932 рр. – професор Омського медичного 
інституту, з 1933 до 1975 р. – завідувач кафедри психіат-
рії Київ ського медичного інституту, а від 1975 до 1978 р. 
– професор-консультант; заслужений діяч науки УРСР 
(1964); наукові праці присвячені питанням клініки, діа-
гностики та лікування психічних захворювань, викла-
данню психіатрії, організації психіатричної допомоги, 
методолоґічним питанням психіатрії; одним із перших 
на Україні застосував метод електроенцефалоґрафії для 
діаґностики психічних захворювань; основні праці Я.П. 
Фрумкіна: «Психиатрическая терминология: Краткий 
словарь» (1939); «Краткая дифференциальная диаг-
ностика некоторых психических заболеваний» (1950); 
«Учебный атлас психиатрии» (1962).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 119.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 172–173.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1964. – Том 15. – С. 394.
Яков Павлович Фрумкин: (К 75-летию со дня рождения) 4. 
// Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корса-
кова. – 1978. – Т. 78 № 7. – С. 111.

ХАВКІН Володимир Аронович (Маркус-Вульф Ароно-
вич) (15.03.1860–26.10.1930) – бактеріолоґ і епідемі олоґ; 
народився в Одесі в родині вчителя; освіту здобув у 1884 р. 
на фізико-математичному факультеті уні верситету в Оде-
сі; з 1888 р. – викладач Женевського уні верситету, з 1889 р. 
– співробітник Пастерівського інституту в Парижі; з 
1893 р. – бактеріолоґ уряду Індії; з 1899 до 1904 р. очолював 
бактеріолоґічну лабораторію в Бомбеї (з 1925 р. – Інститут 
імені В.А. Хавкіна); у 1907–1915 рр. працював у Калькутті; 
з 1915 р. жив у Західній Європі; наукові праці присвячені 
питанням боротьби з чумою і холерою; його дослідження 
містили докази інфекційної природи холери (на той час 
була поширена інтоксикаційна теорія патоґенезу цього 
за хворю вання); у 1892 р. запропонував використовувати 
убиту протихолерну вакцину; 18.07.1892 р. випробував на 
собі нову вакцину і потім застосував її в широких масшта-
бах в Індії; у 1896 р. запропонував протичумну вакцину, що 
дало можливість у 15 разів знизити смертність від бубонної 
чуми; у 1897 р. зробив не безпечний дослід на собі з про-
тичумною вакциною; кілька праць присвячено проблемі 
мінливості та адаптації мікроорґанізмів; у 1909 р. за праці 
з вакцинації проти холери був нагороджений премією Па-
ризької медичної академії.
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Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – С. 1081 – 1082.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1985. – Том 26. – 474.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К., 1964. – том 15. – С. 412.

ХАРчЕНКО Наталія В’ячеславівна (нар. 04.11.1953 р.) 
– завідувач кафедри ґастроентеролоґії, дієтолоґії і ен-
доскопії (з 1994 р.), декан терапевтичного факультету 
(з 1999 р.) Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П.Л. Шупика; у 1993 р. захистила 
докторську дисертацію «Сучасні фармакопрепарати в 
поєднанні з немедикаментозними засобами лікуван-
ня в комплексній терапії хворих на виразкову хворо-
бу»; професор (1996); член-кор. НАМН України (2010); 
член Наукової ради НАМН України з теоретичної та 
профілактичної медицини; керівник консультативно-
експертної групи «ґастроентеролоґія. Лікарські засоби» 
ДП «Державний фармаколоґічний центр» МОЗ України 
(з 2003 р.); віце-президент Української ґастроентероло-
ґічної асоціації; член Всесвітньої та Європейської асоці-
ації ґастроентеролоґів; член експертної ради ВАК Укра-
їни; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «ґастроентеролоґія»; науковий редактор 
3-х наукових фахових журналів; заступник головного 
редактора та член редакційної колегії 5-и профільних 
наукових видань; заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни (2003); автор понад 350 наукових публікацій, зокрема 
4 моноґрафій і 14 посібників; основні напрямки науко-
вої та практичної діяльності – розробка нових методів 
діаґностики та лікування хворих ґастроентеролоґічного 
профілю, дослідження впливу дієтотерапії у пацієнтів з 
різною патолоґією внутрішніх орґанів; розробка питань 
профілактичного харчування; розроблені рекоменда-
ції щодо харчування хворих на метаболічний синдром 
пацієнтів із порушеннями водно-сольового обміну, гі-
пертонічною хворобою, захворюваннями нирок; ви-
вчено вплив дієти на структурно-функціональний стан 
еритроцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит 
у поєднанні з гіпертонічною хворобою: розроблено та 
впроваджено індивідуальне харчування у хворих з набу-
тими дисліпідеміями; науковий консультант та керівник 
2 докторських і 13 кандидатських дисертацій; основні 
праці: «Вірусні гепатити» (2002); «Сучасні аспекти клі-
нічної дієтології» (2004); «Сучасна дієтотерапія органів 
травлення» (2005); «Гастроентерологія» (2007); «Дієтоте-
рапія при захворюваннях печінки, жовчовивідних шля-
хів та підшлункової залози» (2008); «Дієтологія» (2011).

ХАРьКОВ Леонід Вікторович (нар. 07.04.1943 р.) – 
завідувач кафедри хірурґічної стоматолоґії та щелепно-
лицевої хірурґії дитячого віку Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця (з 1994 р.); керівник 
Українського центру лікування дітей із вродженими та 

набутими захворюваннями щелепно-лицевої ділянки 
(з 1993 р.); консультант дитячої лікарні «Охматдит» 
(з 1994 р.); у 1972 р. захистив кандидатську дисерта-
цію «Клиническое значение некоторых лабораторно-
биохимических исследований крови до и после опера-
ции у больных с врожденными несращениями неба», а у 
1987 р. – докторську дисертацію «Хирургическое лечение 
врожденных несращений неба. (Клинико-лабораторное 
исследование)»; професор (1991); член-кор. НАМН 
України (2003); член Наукової ради НАМН України з клі-
нічної медицини; член Європейської асоціації щелепно-
лицевих хірурґів; віце-президент Української асоціації 
щелепно-лицевих хірурґів; член Президії Асоціації плас-
тичних та реконструктивних хірурґів України; головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«щелепно-лицева хірурґія» (1993–2006); голова екс-
пертної групи «Стоматолоґія» Фармаколоґічного центру 
МОЗ України (1993 – 2006); член редакційних колегій 
та рад низки фахових наукових та науково-практичних 
журналів; автор понад 260 наукових публікацій, зокре-
ма 5 моноґрафій, 32 авторських свідоцтв та патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – розробка нових 
базових методів хейлорино- та ураностафілопластики у 
дітей раннього віку; впроваджено в клінічну практику 
45 методів хірурґічного лікування незрощень верхньої 
губи та піднебіння, нові способи лікування вроджених 
геманґіом обличчя та щелеп; засновник в Україні ново-
го напрямку в щелепно-лицевій хірурґії дитячого віку – 
раннє хірурґічне і комплексне лікування вроджених та 
набутих вад лиця; науковий консультант та керівник 3 
докторських і 6 кандидатських дисертацій; основні пра-
ці: «Хирургическое лечение врожденных несращений 
неба» (1992); «Клеевые соединения в челюстно-лицевой 
хирургии» (1993); «Эволюция методик ураностафило-
пластик в клинике Украинского Национального меди-
цинского университета (анализ 1417 первичных опе-
раций по поводу врожденных дефектов неба)» (2002); 
«Справочник хирурга-стоматолога» (2002, 2003, 2007); 
«Хірургічна стоматологія дитячого віку» (2003); «Хирур-
гическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
детского возраста» (2005); «Опыт проведения одномо-
ментной хейлориноуранопластики и хейлориновело-
пластики у детей с врожденным несращением верхней 
губы и неба» (2004); «Вторичные деформации верхней 
губы и носа после двусторонних хейлоринопластик. 
Сроки операций и новые методики» (2006); «Хірургічне і 
комплексне лікування вроджених деформацій ЩЛД у ді-
тей. Реальні досягнення та невирішені проблеми» (2006); 
«Способи хірургічного лікування вроджених незрощень 
верхньої губи та піднебіння (аналіз існуючих методик 
та власних інновацій)» (2006); «Діагностика та лікуван-
ня секвенції Робіна» (2008); «Teljes ajak – szajpadhasadek 
korai idoszakban torteno egyideju korrekcioja» (2010).

ХВИСЮК Микола Іванович (нар. 19.01.1934 р.) – 
травматолоґ-ортопед; народився в с. Воронцевичі Іва-
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нівського району Брестської області (Республіка Біло-
русь); медичну освіту здобув у Вітебському медичному 
інституті; працював практичним лікарем у Білорусії; з 
1962 р. працює в Українському інституті удосконалення 
лікарів (нині – Харківська медична академія післяди-
пломної освіти), де пройшов шлях від лікаря-курсанта 
до завідувача кафедри травматолоґії та вертебролоґії 
(1977–2008) і ректора Академії; доктор медичних наук, 
професор; головний редактор журналів «Ортопедия, 
травматология и протезирование» та «Проблеми медич-
ної науки і освіти»; президент Харківського медичного 
товариства; член координаційної ради охорони здоров’я 
Харківської обласної державної адміністрації; академік 
Міжнародної кадрової академії, Міжнародної інженер-
ної академії, Інженерної академії України; автор понад 
400 наукових публікацій, зокрема 12 моноґрафій, по-
над 60 винаходів; основні напрямки наукової діяльності 
– травматолоґія та вертебролоґія; засновник клінічної 
школи вертебролоґії; розроблені численні методи кон-
сервативного та оперативного лікування хребта при ос-
теохондрозі, травмах; науковий консультант та керівник 
понад 40 докторських та кандидатських дисертацій.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 194. 

ХЕНЦИНСьКИй чеслав Іванович (1851–1916) – па-
толоґ; медичну освіту здобув на медичному факультеті Вар-
шавського університету; з 1877 до 1892 р. пере бував на вій-
ськовій службі; одночасно з 1882 р. працював у прозектурі 
Старої міської лікарні Одеси; у 1889 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «К учению о микроорганизмах маля-
рии»; дослідження Ч.І. Хенцин ського присвячені питанням 
інфекційної патолоґії; у 1888 р. запропонував метод подвій-
ного забарвлення пре паратів крові, що дозволяло вияви-
ти паразитів крові; з часом цей метод був удосконалений 
і відомий під назвою «спосіб Романовського-Гімзи»; роз-
робляв патолоґоанатомічну техніку; прозекторська діяль-
ність Ч.І. Хенцинського позначена розширенням науково-
дослідницького впливу прозекторського кабінету Старої 
міської лікарні на три прозекторські м. Одеси – Військово-
го госпіталю, Єврейської лікарні, Нової міської лікарні.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1963. – Том 33. – 1102.
Засухин Д.Н. У истоков отечественной протистологии, 2. 
Ч.И. Хенцинский // Медицинская паразитология. – 1953. 
– № 1. – С. 95.
Старченко С.М. Виникнення та розвиток патологічної 3. 
анатомії в Україні. В кн.: Патологічна анатомія (загально-
патологічні процеси). За ред. В.М. Благодарова та П.І. Чер-
вяка. – К.: Генеза, 1997. – С. 60.
Хаютин Д.М. Ч.И. Хенцинский // Архив патологии. – 4. 
1956. – Том 8. – вып. 2. – С. 121.

ХМЕЛІВСьКИй Володимир Миколайович (26.07.1900 
– 27.01.1959) – акушер-ґінеколоґ; народився в с. Ка-
м’янечому Київської губернії (тепер Новоархангель-
ського району Кіровоградської обл.); у 1925 р. закін чив 
Київський медичний інститут; з 1931 р. – співро бітник 
Київського інституту удосконалення лікарів (з 1947 р. – 
професор); заслужений лікар УРСР (1945); наукові пра-
ці присвячені різним питанням акушерства та ґінеколо-
ґії; у 1946 р. запропонував метод посилення пологової 
діяльності за допомогою ґлюкози і препаратів кальцію.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 3. 
К. 1964. – Том 15. – С. 504.

ХОДІН Андрій Васильович (05.09.1847–10.02.1905) – 
офтальмолоґ; народився поблизу Новочеркаська (тепер 
Ростовської обл.); у 1871 р. закінчив Петербурзьку медико-
хірурґічну академію; з 1877 р. – співробітник цієї ж акаде-
мії; у 1873 р. захистив докторську дисертацію на тему «До 
питання про точку обертання в очах різної рефракції»; 
з 1881 р. – завідувач кафедри очних хвороб Київського 
університету; ординарний професор (1884); у 1884 р. по-
чав видавати в Києві перший офтальмолоґічной журнал у 
Російській імперії «Вестник офтальмологии», редактором 
якого був упродовж 20 років; почесний член Київського 
університету; наукові праці присвячені вивченню питань 
рефракції ока, світловідчуття, кольоровідчуття, фізіолоґії 
очних м’язів, клініки очних хвороб; А.В. Ходін першим 
зазначив можливість фіксації ока захоплюванням пін-
цетом верхнього прямого м’яза; вважається засновни-
ком київської офтальмолоґічної школи; основні праці: 
«Офтальмоскопия и ее применение в офтальмологии и 
общей медицине с офтальмологическим атласом» (1880); 
«Курс глазных операций с 85 рис. в тексте и 4 табл.» (1881); 
«Практическая офтальмология с 161 рис. в тексте» (1899).

Література:
Волков В.В., Даниличев В.Ф. Профессор А.В. Ходин 1. 
– основатель и первый редактор-издатель «Вестника 
офтальмологии» // Вестник офтальмологии. – 1984. – № 
6. – С. 3–4.
Левітський М.А. До історії київської кафедри офтальмо-2. 
логії // Праці Першого Київського державного медичного 
інституту: Праці очної клініки / За ред. проф. М.А. Левіт-
ського. – К.: Держмедвидав, 1940. – Т. 8. – С. 5–45.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 120–121.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 174–175.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 99.
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – том 15. – С. 518.

ХОМІНСьКИй борис Степанович (28.12.1895– 
23.11.1977) – медичну освіту здобув у Київському ме-
дичному інституті (1921); у 1922 – 1928 рр. працював 
ординатором, а у 1928 – 1929 рр. – прозектором Київ-
ського психоневролоґічного інституту; 1929 – 1942 рр. 
– завідувач патоморфолоґічної лабораторії Київської 
психіатричної лікарні; у 1940 р. захистив докторську 
дисертацію «Матеріали з гістохімії ліпоїдів при патолоґії 
нервової системи»; 1945 – 1950 рр. – завідувач патомор-
фолоґічної лабораторії Київського психоневролоґічного 
інституту; 1950 – 1975 рр. – керівник відділу патоморфо-
лоґії Київського НДІ нейрохірурґії; від 1975 до 1977 р. – 
професор-консультант цього ж інституту; наукові праці 
були в основному присвячені проблемам нейроонколо-
ґії, патолоґічної анатомії внутрішньочерепної гіпертен-
зії, деяких інтоксикацій, гнійних захворювань мозку; 
створив оригінальну класифікацію пухлин центральної 
нервової системи, був одним із співавторів міжнародної 
класифікації пухлин; основні роботи: «Питання патоґе-
незу і класифікації ґліальних пухлин» (1954); «Питання 
внутрішньочерепної гіпертензії в патоморфолоґічному 
освітленні» (1955); «Про грижевидні вклинення голов-
ного мозку, що утворюються при підвищеному внутріш-
ньочерепному тиску» (1956); «Керівництво з патоло-
ґічної анатомії ЦНС» (1962); «Гістолоґічна діаґностика 
пухлин центральної нервової системи» (1969).

Література:
Б.С. Хоминский (К 80-летию со дня рождения) // Вопросы 1. 
нейрохирургии. – 1976. – № 2. – С. 56 – 57.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. – Київ, 1993. – 136 с.2. 

ХОтОВИЦьКИй Степан Хомич (1796–11.04.1885) – 
народився в с. Красилові (тепер Хмельницької обл.) у ро-
дині священика; медичну освіту здобув у Петербурзькій 
медико-хірурґічній академії (МХА); 4 роки удосконалю-
вався у Відні, Берліні та Лондоні; з 1822 р. – ад’юнкт МХА 
на кафедрі судової медицини, медичної поліції і спови-
вального мистецтва; присвоєно звання штаб-лікаря; у 
1823 р. захистив докторську дисертацію, присвячену ста-
ну та розвитку педіатрії, ґінеколоґії та гіґієни в Європі; 
у 1823 р. брав участь у боротьбі з холерою в Астрахані; 
з 1831 р. – екстраординарний, а з 1832 р. – ординарний 
професор кафедри акушерства і ґінеколоґії; одночасно з 
1828 до 1833 р. – старший міський акушер Петербурга; 
у 1836 р. організував самостійну кафедру акушерства з 
вченням про жіночі та дитячі хвороби з вперше приєд-
наною акушерською клінікою, у складі якої був органі-
зований стаціонар для дітей – прообраз дитячої клініки; 
цією кафедрою керував до 1847 р., особливу увагу при-
діляючи педіатрії; з 1833 до 1839 р. – редактор «Военно-
медицинского журнала»; С. Х. Хотовицький є одним з 
основоположників вітчизняної педіатрії; вперше в Росії 

почав викладати систематичний курс педіатрії; його пра-
ці присвячені питанням акушерства і ґінеколоґії, дитячих 
хвороб, вивченню сибірки, холери, судової медицини, 
гіґієни; у 1847 р. видав ґрунтовний посібник «Педиатри-
ка»; у 1844 р. надрукував книгу «Лікарсько-народний по-
радник», що витримала 5 видань (1844–1863). 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 216.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – 109.
Вайль В.С. С.Ф. Хотовицкий. – Л., 1949.3. 
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. Ста-4. 
новлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький – 
Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
Сигал Б.С. Вопросы гигиены в трудах С.Ф. Хотовицкого // 5. 
Гигиена и санитария. – 1958. – № 9. – С. 38.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1963. – Том 15. – С. 539.

ХОХОЛ Олена Миколаївна (22.05.1897–17.05.1964) – 
педіатр; народилася в м. Устилуг (тепер Волинська обл.); 
закінчила Київський медичний інститут (1921); керува ла 
дитячою консультацією в м. Умані; у 1925–1927 рр. – ор-
динатор клінічного дитячого будинку в Києві; з 1927 до 
1941 р. працювала на кафедрі Київського інституту удо-
сконалення лікарів; у 1941–1942 рр. – начальник медсан-
частини евакогоспіталю; у 1942–1944 рр. – начальник 
Управління лікувально-профілактичної до помоги дітям 
Наркомату охорони здоров’я СРСР; з 1944 р. – доцент, а 
з 1946 р. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрично-
го факультету Київського медичного інституту; у 1945 р. 
захистила докторську дисертацію «Матеріали до питання 
про порушення капілярного кровообігу при токсичних 
диспепсіях»; з 1948 р. – завідувач кафедри госпітальної 
педіатрії цього ж інституту; у 1947–1952 рр. – також де-
кан педіатричного факультету Київського медичного ін-
ституту; член-кор. АМН СРСР (1953); заслужений діяч 
науки УРСР (1958); наукові праці присвячені питанням 
фізіолоґії і патолоґії раннього дитячого віку, проблемі роз-
ладів харчування, захворюванням шлунково-кишкового 
тракту, ревматизму; основні праці О.М. Хохол: «Рахіт» 
(1946); «Питання діагностики, клініки і лікування ді-
тей, хворих на туберкульозний менінґіт» (у співавторстві, 
1959); «Бактериальная дизентерия и колиэнтериты у де-
тей раннего возраста» (1960); «Вскармливание детей пер-
вого года жизни» (у співавторстві, 1962).

Література:
Большая медцинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 216 – 217.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 110.
До шістдесятиліття проф. О.М. Хохол // Педіатрія, аку-3. 
шерство і гінекологія. – 1957. – № 6. – С. 46.
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Жизнь и деятельность Е.Н. Хохол (К 70-летию со дня рож-4. 
дения) // Педиатрия. – 1972. – № 7. – С. 73–74.
Лук’янова О.М., Андрущук А.О. Олена Миколаївна Хохол: 5. 
До сторіччя від дня народження // Педіатрія, акушерство 
та гінекологія. – 1998. - № 1. – С. 63–64.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 121–122.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 175–76.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 175 – 176.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 9. 
К., 1964. – том 15. – С. 539.

ХРжОНЩЕВСьКИй Никанор Адамович (26.06.1836 
–19.08.1906) – патолоґ; народився в м. Пермі в родині 
військовослужбовця; медичну освіту здобув у 1859 р. 
на медичному факультеті Казанського університету; у 
цьому ж році захистив докторську дисертацію на тему 
«О строении надпочечных желез»; у 1856 р., будучи сту-
дентом 2-го курсу, виконав свою першу наукову працю 
на задану факультетом тему «Про окостеніння», удо-
стоєну радою Казанського університету Золотої медалі; 
у 1858 р., будучи студентом 4-го курсу, написав твір на 
задану факультетом тему «Про дихання», за який також 
був нагороджений Золотою медаллю; з 1859 до 1860 р. 
– лікар у с. Поповка Казанської губернії, у 1861–1864 
рр. працював за кордоном під керівництвом І. Мюллера, 
К. Людвіга і Р. Вірхова; з 1865 р. – доцент курсу гіґієни 
Харківського університету; водночас з курсом гіґієни 
медичний факультет доручає Н.А. Хржонщевському та-
кож читання таких важливих дисциплін, як загальна па-
толоґія, гістолоґія, ембріолоґія, порівняльна анатомія, 
токсиколоґія і медична поліція; у 1866 р. організував 
гістолоґічну лабораторію при Харківському університе-
ті; з 1867 р. – екстраординарний професор кафедри гіс-
толоґії, ембріолоґії і порівняльної анатомії Харківського 
університету; з 1869 р. – ординарний професор кафедри 
загальної патолоґії Київського університету; з 1869 до 
1872 р. – декан медичного факультету; у 1869–1872 та 
1886–1889 рр. – очолював Товариство київських лікарів; 
1870–1872 рр. – президент Київського товариства при-
родознавців; 1882–1898 рр. – очолював Комісію загаль-
ноосвітніх народних читань у Києві; у 1887 р. обраний 
почесним членом Товариства київських лікарів; Н.А. 
Хржонщевський є одним з основоположників гістофі-
зіолоґії, а також санітарної освіти населення; наукові 
праці присвячені вивченню будови і функції наднирко-
вих залоз, легень, кровоносних та лімфатичних судин, 
нирок, печінки тощо; запропонував метод фізіолоґічних 
ін’єкцій, що полягав у прижиттєвому введенні тваринам 
в кровоносну або лімфатичну систему розчинів індифе-

рентних забарвлюючих речовин; експериментально до-
вів здатність клітин печінки утворювати жовч; запропо-
нував теорію сечовиділення; першим (в 1886 р.) виявив 
наявність у капілярах, крім ендотелію, ще гомоґенної 
основної пластинки; видав ряд брошур на санітарні 
теми; у 1875 р. при активній участі Н.А. Хржонщевсько-
го споруджено спеціальний будинок для кафедри за-
гальної патолоґії і гістолоґії; у 1886 р. за ініціативою Н.А. 
Хржонщевського в Києві були відкриті народні медичні 
читання, а в 1895 р. побудована народна аудиторія.
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ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 176–177.
Пионтковский И.А. Первые профессора кафедр патологичес-8. 
кой физиологии в России // Патологическая физиология и 
экспериментальная терапия. – 1969. – Том 13. – № 5. – С. 3.
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 9. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 28 – 29.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здо-10. 
ров’я, 1966. – С. 157 – 158.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 11. 
К., 1964. – Том 15. – С. 545.

ЦАРАКА – лікар прадавнього українського світу; 
удосконалювався в Індії; є автором трактату «Яюр-
Веді» («Наука відродження» або «Знання про людське 
відрод ження»; цією книгою в Індії користуються і до-
нині як підручником з прадавньої медицини; у цій пра-
ці подано початкові знання з анатомії людського тіла, 
зауваження стосовно догляду за немовлям; описані 
спадкові недуги і висловлене застереження щодо не-
доцільності народ ження дітей батьками зі спадковими 
недугами.
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Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 276.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 13.

ЦЕЛЛАРІУС Юрій гаврилович (1921–20.04.1986) – 
народився в Сімферополі в родині лікаря; медичну освіту 
здобув у Кримському медичному інституті (1943), який 
на ті часи перебував в евакуації в м. Кзил-Орда (Казах-
стан); з 1945 р. – аспірант при кафедрі гістолоґії Крим-
ського медичного інституту, суміщаючи при цьому з 
педагогічною діяльністю та працею в прозектурі; після 
захисту кандидатської дисертації (1949) працював асис-
тентом, а з часом і доцентом на кафедрі патолоґічної 
анатомії; в цей час Ю. Г. Целларіус сформувався як пре-
красний методист, лектор та вчений-дослідник; здобув 
авторитет завдяки розробці проблем склерозу; зазна-
чені дослідження стали передумовою до обґрунтування 
новаторських концепцій про динамічну рівновагу дес-
молітичних та десмопластичних процесів у нормальній 
сполучній тканині та про взаємовідношення паренхіми і 
строми орґанів і тканин, в яких провідну роль у підтримці 
гомеостазу, розвитку та зворотності склерозу має рівень 
специфічної функціональної активності паренхіматоз-
них клітин; Ю.Г. Целларіус першим почав впроваджувати 
в патогістолоґічні дослідження гістохімічні методики; він 
розробив новий спосіб послідовного забарвлення одного 
й того ж зрізу різними барвниками у спеціально для цьо-
го сконструйованій камері; у 1954–1957 рр., виконуючи 
обов’язки головного патолоґоанатома Кримської області, 
активно займався організацією прозектур при міських і 
районних лікарнях та підготовкою спеціалістів на корот-
котермінових курсах при обласній прозектурі; у 1958 р. 
Ю.Г. Целларіус був запрошений на роботу в Сибірське 
відділення АН СРСР, де ним була організована лабора-
торія патоморфолоґії (нині лабораторія функціональної 
морфолоґії і патолоґії клітини Інституту ґенетики Сибір-
ського відділення АН РФ), якою він керував упродовж 
майже 30 років; у 1969 р. захистив докторську дисертацію 
«Гистопатология адреналиновых повреждений миокарда 
(экспериментальное исследование)»; був директором-
засновником Інституту експериментальної біолоґії та ме-
дицини Сибірського відділення АН СРСР, заступником 
директора з наукової роботи цього інституту; наукові праці 
в основному були присвячені фундаментальній проблемі 
тканинних та ультраструктурних еквівалентів реалізації 
ґенетичної програми клітин при різних режимах функ-
ціонального навантаження та при патолоґічних станах; 
Ю.Г. Целларіусом та його учнями виявлена низка законо-
мірностей структурних проявів клітинної патолоґії; були 
сформульовані положення про неоднорідність клітинних 
популяцій, що пов’язано з різним часом відновлення 
внутрішньоклітинних струк тур, про стереотипні форми 
пошкоджень кардіоміоцитів та їх наслідків, вогнищеві та 
дифузні реакції строми міокарда на ці пошкодження та 

ступінь зворотності склеротичних змін у серці; отримані 
дані про ультраструктурну динаміку реґенерації кардіомі-
оцитів при внутрішньоклітинному міоцитолізі; був ство-
рений метод поляризаційно-мікроскопічної діаґностики 
метаболічних та ішемічних пошкоджень міокарду на до-
некротичній стадії та фібриляції шлуночків серця.

ЦЕНКОВСьКИй Лев  Семенович  (13.10.1822– 
7.10.1887) – ботанік і мікробіолоґ; освіту здобув у 1844 р. на 
природничому відділенні Петербурзького університету; у 
1845 р. захистив докторську дисертацію, присвячену роз-
витку хвойних рослин; у 1847–1849 рр. – натураліст у складі 
експедиції в Африку; у 1850–1853 рр. – професор ботаніки 
Демидівського ліцею в Ярославлі; у 1854–1861 рр. – профе-
сор ботаніки Петербурзького університету; у 1856 р. захис-
тив докторську дисертацію «Про нижчі водорості та інфузо-
рії»; у 1862–1863 рр. – професор ботаніки в Головній школі у 
Варшаві; у 1865–1871 рр. – професор ботаніки університету 
в Одесі; з 1872 р. – професор ботаніки Харківського універ-
ситету; Л.С. Ценковський розробив онтоґенетичний метод 
у вивченні нижчих рослин та метод виготовлення сибір-
кової вакцини; вперше ввів у викладання ботаніки мікро-
скоп; брав активну участь в організації Пастерів ської станції 
в Харкові (1887); нагороджений Демидів ською премією та 
премією Бера (1879).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – том 34. – С. 346 – 347.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 161.
Васильев К.Г. и Зангевская Т.А., Л.С. Ценковский. – М., 1973.3. 
Метелкин А.И. Л.С. Ценковский. – М., 1959.4. 
Райков Б.Е. Л.С. Ценковский – основатель микробиоло-5. 
гии в России // Микробиология. – 1949. – Том 18. – вып. 
6. – С. 562.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – Том 16. – С. 9.

ЦЕХНОВІЦЕР Марко Мойсейович (1890–13.05.1945) 
– мікробіолоґ; народився в м. Старому Осколі (тепер 
Бєлгородської обл. Російської Федерації); освіту здобув 
у 1913 р. на фізико-математичному факультеті Харків-
ського університету; з 1911 р. працював у Харківському 
бактеріолоґічному інституті; з 1935 р. – професор 1-го 
Харківського медичного інституту; з 1942 р. – співро-
бітник Державного інституту медичних біолоґічних пре-
паратів імені Л.О. Тарасевича (Москва); академік АМН 
СРСР (1944); заслужений діяч науки УРСР (1943); нау-
кові праці присвячені вивченню збудника туберкульозу, 
проблемам алерґії, імунітету, хіміотерапії тощо.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 381 – 382.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
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М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 189.
Жизнь и деятельность М.М. Цехновицера // Журнал ми-3. 
кробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1945. – 
№ 9. – С.5.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 4. 
К., 1964. – Том 16. – С. 29.

ЦЕшКІВСьКИй Федір Олександрович (р.н. не-
від. – 16.06.1924) – медичну освіту здобув на медично-
му факультеті Тартуського університету; у 1922–1924 
рр. завідував кафедрою анатомії Київського медичного 
інституту; у 1925 р. за його редакцією вийшли з друку 
«Матеріали до української природничої термінолоґії та 
номенклатури, Т.V» та «Анатомічний словник»; трагічно 
загинув 16.06.1924 р.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 123.

 ЦИгАНЕНКО Анатолій Якович (нар. 25.06.1929 р.) 
– народився в с. Кочубеївка Чутівського району Пол-
тавської області; медичну освіту (з відзнакою) здобув у 
Харківському медичному інституті (1954); закінчив аспі-
рантуру при кафедрі мікробіолоґії Харківського медич-
ного інституту; від 1971 р. – завідувач кафедри мікро-
біолоґії, вірусолоґії та імунолоґії цього ж інституту; від 
1964 до 1986 р. також проректор з навчальної роботи; – 
ректор (1986–2005) та з 2005 р. почесний ректор Харків-
ського медичного інституту (нині – Харківський націо-
нальний медичний університет); доктор медичних наук; 
професор (1976); заслужений працівник вищої школи 
України, академік Української академії наук, дійсний 
член Академії наук вищої школи України, почесний ака-
демік Української медичної стоматолоґічної академії, 
дійсний член Міжнародної академії комп’ютерних наук 
і систем, член Нью-Йоркської академії наук, почесний 
академік Польської медичної академії, член Всесвітньої 
академії медицини імені А. Швейцера; член Національ-
ного комітету боротьби із захворюванням на СНІД при 
Президентові України; член президії Республіканського 
товариства мікробіолоґів, епідеміолоґів та паразитоло-
ґів; член президії Харківського обласного медичного то-
вариства мікробіолоґії і епідеміолоґії; почесний редак-
тор журналів «Експериментальна і клінічна медицина», 
«Медицина сьогодні і завтра»; автор понад 600 наукових 
публікацій, зокрема 24 моноґрафій, 7 підручників та на-
вчальних посібників, 30 методичних рекомендацій, 139 
авторських свідоцтв і патентів; основні напрямки на-
укової діяльності – субклітинні і молекулярні механіз-
ми дії антибіотиків, вивчення механізмів вироблення 
мікроорґанізмами антибіотикорезистентності та шляхів 
її подолання, розробка раціональних схем антибактері-
альної терапії та профілактики найважливіших інфек-

ційних захворювань людини; виконано серію науко-
вих праць із вивчення комбінованої дії антибіотиків і 
біостимуляторів при гнійних інфекціях; в експерименті 
виявлено активні комбінації антибіотиків і біостимуля-
торів, що знайшли застосування в хірурґічних відділен-
нях м.Харкова; вперше показано високу терапевтичну 
ефективність ліпосомальних антибіотиків, встановлено 
виражені радіопротективні та радіотерапевтичні влас-
тивості контактних фосфатидилетаноламінованих ліпо-
сом і виражена захисна дія ліпосомальної форми синьо-
гнійного анатоксину; науковий консультант та керівник 
3 докторських і 25 кандидатських дисертацій.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 193.

ЦИгАНОВ Олексій Іванович (30.07.1928–10.10.1985) 
– оториноларинґолоґ; народився в м. Каховці Херсон-
ської області; медичну освіту здобув в Одеському ме-
дичному інституті (1952); у 1952–1954 рр. навчався в 
клінічній ординатурі на кафедрі отоларинґолоґії цього ж 
інституту; працював отоларинґолоґом дитячої лікарні в 
Херсонській області, а потім був призначений завідува-
чем ЛОР-відділенням Херсонської міської лікарні № 2; 
у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «До-
слідження за допомогою метода послідовних промивань 
слизової оболонки носа та верхньощелепної пазухи при 
гаймориті»; від 1959 до 1961 р. – асистент ЛОР-кафедри 
Київського інституту вдосконалення лікарів; від 1961 р. 
– керівник ЛОР-онколоґічного відділення Київського 
НДІ отоларинголоґії; у 1970 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Клінічні і морфогістохімічні аспекти 
загоєння ран після ларинґектомії у хворих на рак горта-
ні»; від 1974 до 1985 р. – очолював Київський НДІ отола-
ринголоґії імені проф. О.І. Коломійченка; одночасно та-
кож керував відділенням запальних хвороб ЛОР-орґанів 
цього ж інституту; головний отоларинґолоґ МОЗ УРСР; 
голова Українського наукового товариства отоларинґо-
лоґів, голова республіканської комісії «Отоларинґоло-
ґія», голова Комісії з роботи з глухими при Укррадпрофі, 
голова спеціалізованої ради при Київському НДІ ото-
ларинґолоґії з захисту докторських дисертацій за фахом 
«Хвороби вуха, горла і носа»; член правління Всесоюз-
ного наукового товариства отоларинґолоґів СРСР; лау-
реат Державної премії УРСР; наукові праці присвячені 
вирішенню різних проблем оториноларинґолоґії; О.І. 
Циганов став ініціатором і першопрохідником широко-
го впровадження функціональних резекцій гортані при 
лікуванні онколоґічних хвороб; одним із перших в країні 
розробив та впровадив у практику ЛОР-онколоґії кріохі-
рурґічних методів лікування.

Література:
Київський літопис XXI століття. – К.: Вид-во «Хто є хто», 1. 
2001. – С. 168.
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Памяти Алексея Ивановича Цыганова // Журнал ушных, 2. 
носовых и горловых болезней. – 1986. – № 1. – С. 91–92.

 ЦИМбАЛЮК Віталій Іванович (нар. 26.01.1947 р.) – 
нейрохірурґ; народився в с. Симонів Гощанського райо-
ну Рівненської обл.; у 1970 р. закінчив Тернопільський 
медичний інститут; у 1970–1971 рр. – лікар-невропатолоґ 
Велико-Межиріцької райлікарні № 2 Рівненської обл.; з 
1971 до 1973 р. навчався в клінічній ординатурі в Інсти-
туті нейрохірурґії, де і залишився працювати: з 1973 до 
1974 р. – ординатор, з 1974 до 1979 р. – молодший науко-
вий співробітник, з 1979 до 1986 р. – старший науковий 
співробітник; у 1986 р. захистив докторську дисертацію 
«Нейрохірурґічне лікування спастичності у хворих з екс-
трапірамідною патолоґією»; з 1986 р. – професор кафе-
дри нейрохірурґії Київського медичного інституту імені 
О.О. Богомольця; з 1988 р. – керівник відділу відновної 
та функціональної нейрохірурґії Інституту нейрохірурґії 
НАМН України, а з 1990 р. – заступник директора цьо-
го ж інституту; з 1993 р. – завідувач кафедри нейрохірурґії 
Національного медичного університету імені О.О. Бого-
мольця; академік НАМН України (2010); член Президії 
НАМН України (2010); заступник голови Комісії НАМН 
України з історії медицини та розвитку НАМН України; 
член Наукової ради НАМН України з клінічної медици-
ни; директор Координаційного центру трансплантації 
МОЗ України (2002–2004); віце-президент асоціації не-
йрохірурґів України; голова Київського міського товари-
ства нейрохірурґів (з 1990 р.); голова проблемної комісії 
«Нейрохірурґія»; голова експертної ради ВАК України; 
член Комітету з Державних премій України в галузі науки 
і техніки (2002–2006); віце-президент Української про-
тиепілептичної Ліги, член Всесвітньої та Європейської 
асоціації нейрохірурґів; член Європейського товариства 
функціональної та стереотаксичної нейрохірурґії; член 
Європейського товариства кріохірургів; член Європей-
ського товариства нейрореабілітолоґів; член Європей-
ського товариства нейронаук; член Української асоціації 
трансплантолоґів; почесний член Російської асоціації 
нейрохірурґів; почесний академік Полтавської стомато-
лоґічної академії; почесний професор Тернопільського 
медичного університету; головний редактор журналу 
«Вісник епілептології»; заступник головного редакто-
ра «Українського нейрохірургічного журналу»; член ре-
дакційних колегій 10 фахових журналів; дійсний член 
Нью-Йоркської академії наук (1994); професор (1989); 
заслужений діяч науки і техніки України (1997); лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (1996, 
2002); лауреат Премії АМН України (2003); лауреат Пре-
мії імені А. Везалія Американської асоціації нейрохірурґів 
(2010); автор понад 850 наукових публікацій, зокрема 51 
моноґрафій, підручників, посібників, довідників; основні 
напрямки наукової діяльності – відновна нейрохірурґія, 
механізми дії стовбурових клітин; об ґрунтував і запро-
вадив у клінічну практику нові від новні нейрохірурґічні 
операції; першим у світі ви конав пересадку ембріональ-

ної мозкової тканини хворим з дитячим церебральним 
паралічем, апалітичним синдромом; впровадив у клінічну 
практику вітчизняні електростимуляційні системи для лі-
кування больових синдромів, спастичності, епілепсії; за-
початкував в Україні використання Диспорту в поєднанні 
із хірурґічним лікуванням локальних дистоній, спастич-
ної кривошиї, блефароспазму, гемілицевого синдрому; 
розроблені методи хірурґічного лікування травматичних 
ушкоджень плечового сплетення, вогнепальних, відкри-
тих та ятроґенних ушкоджень периферичних нервів, бо-
льових синдромів із застосуванням мікрохірурґічних та 
мініінвазивних технолоґій; розробив диференційоване 
нейрохірурґічне лікування складних форм екстрапірамід-
них гіперкінезів та спастичності; виконав ряд праць з іс-
торії нейрохірурґії; науковий консультант та керівник 11 
докторських і 51 кандидатської дисертації; основні робо-
ти: «Лікування змішаних форм екстрапірамідних гіперкі-
незів стереотаксичними операціями» (1976); «Нейротран-
сплантація ембріональної мозкової тканини в лікуванні 
дитячого церебрального паралічу» (1991); «Результати хі-
рурґічного лікування пухлин периферійних нервів» (1991); 
«Російсько-український, українсько-російський словник 
для нейрохірургів і невропатологів» (1992); «Ото- і ріно-
ґенні внутрішньочерепні ускладнення» (1993); «Нейрохі-
рурги України» (1993); «Атлас хірургічних операцій і ма-
ніпуляцій» (1997); «Нейрохірургія» (1998); «Повышение 
эффективности нейрохирургических операций у больных 
с последствиями травм срединного и локтевого нервов 
области предплечья» (1998); «Хірургічне лікування ушко-
джень плечового сплетення» (2001); «Нейрональные 
стволовые клетки» (2005); «Нейрофіброматоз» (2005); 
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН 
України. Історія та особистості» (2006); «Нейрохірурги 
України» (2008); «Тунельні невропатії верхньої кінцівки» 
(2008); «Оружейно-взрывные ранения нервной системы» 
(2008); «Реконструктивно-відновна нейрохірургія спинно-
го мозку» (2009); «Спинной мозг. Элегия надежды» (2010; 
«Neurosurgery» (2010); «Нейрохірургія» (підручник; 2011).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
274 – 276.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 458–459.2. 
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 123.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 177–178.
Цимбалюк В.І. Нейрохірурги України. – Київ, 1993. – С. 5. 
93.
Члену-кореспонденту АМН України В.І. Цимбалюку – 50 6. 
років // Журнал АМН України. – 1997. – Том 3. – № 1. – 
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 ЦИЦУРИН Федір Степанович (12.06.1814–19.12.1895) 
– терапевт; народився в м. Бірючі Воронезької губернії 
(тепер Бєлгородської обл.); медичну освіту здобув у 
1835 р. на медичному факультеті Харківського універ-
ситету; у 1841 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Про черевний тиф»; 29 липня 1841 р. був призначений 
першим професором терапії на медичному факультеті 
Київського університету; від 1844 до 1857 р. очолював ка-
федру терапії Київського університету; від 1847 до 1850 р. 
– декан медичного факультету Київського університету; з 
1857 р. – президент Варшавської медико-хірурґічної ака-
демії; у 1847 р. брав активну участь у боротьбі з епідемією 
холери; наукові праці присвячені питанням терапії; був 
одним із засновників Університетської медичної біблі-
отеки (відділ нараховував близько 2000 книг); про його 
високий авторитет як лікаря свідчить те, що він лікував 
М.В. Гоголя, який подарував йому примірник «Мертвих 
душ» з теплим, дружнім написом.

Література:
Аронов Г.Ю. Бескорыстие как традиция киевской меди-1. 
цины // Проблемы медицины. – 1998. – № 4. – С. 72–73.
Жуковский Л.И. Ф.С. Цыцурин – первый киевский 2. 
профессор-терапевт // Врачебное дело. – 1952. – № 6. – 
Стб. 553–556.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 123.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 4. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 178–179.
Сто лет Киевского медицинского института (1841–1991). 5. 
– К.: Гос. мед. изд. УССР, 1947. – С. 104–105.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 48.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1964. – Том 16. – С. 49.

чАгОВЕЦь Василь Юрійович (18.04.1873– 19.05.1941) 
– фізіолоґ; народився на хуторі Патичисі біля с. Заруд-
дя (тепер Роменського району Сумської обл.) у родині 
землеміра; медичну освіту здобув у 1897 р. у Військово-
медичній академії; працював військовим лікарем; у 
1903 р. захистив докторську дисертацію «Нарис елек-
тричних явищ на живих тканинах з точки зору найно-
віших фізико-хімічних теорій»; з 1903 до 1909 р. – на 
викладацькій роботі в Петербурзі; з 1909 р. – професор 
Харківського університету; від 1910 до 1935 р. – завідувач 
кафедри фізіолоґії Київського університету; з 1936 р. також 
завідувач кафедри 2-го Київського медичного інституту; 
академік АН УРСР (1939); В.Ю. Чаговець є одним з осно-
воположників електрофізіолоґії; запропонував у 1896 р. 
іонну теорію походження біоелектричних потенціалів 
і розвинув конденсаційну теорію електричних подраз-

нень у живій тканині; розробив і запровадив у практику 
електроґастроґрафію.
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М.: Советская энциклопедия, 1986. – том 27. – С. 271.
Борин Я.В. и Горев В.П. Академик В.Ю. Чаговец – осно-10. 
воположник отечественной электроґастроґрафии (К 100-
летию со дня рождения) // Врачебное дело. – 1973. – 
№ 12. – С. 133.
Воронцов Д.С., В.Ю. Чаговець – основоположник сучас-11. 
ної електрофізіолоґії. – К., 1957.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-12. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 123–124.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 13. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 179.
Сто лет Киевскому медицинскому институту. – К.: Гос. 14. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 34.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 15. 
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Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 16. 
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 чАйКА Андронік Архипович (17.05.1881–19.07.1968) 
– хірурґ-уролоґ; народився в с. Ручки Гадяцького пові-
ту Полтавської губернії; з 1902 до 1906 р. служив в армії на 
посадах виконуючого обов’язки молодшого медичного 
фельдшера (1902–1904) та молодшого медичного фель-
дшера Кременчуцького лазарету; медичну освіту здобув у 
Військово-медичній академії (1911); з 1911 р. – лікар для 
удосконалення при Клінічному військовому госпіталі (при 
Військово-медичній академії); у 1914 р. захистив доктор-
ську дисертацію «До техніки нефротомії»; у 1914–1922 рр. 
служив військовим лікарем; з 1922 до 1929 р. – до цент з 
уролоґії при кафедрі факультетської хірурґії Київського ме-
дичного інститу ту; з 1918 р. – завідувач відділу уролоґії Ки-
ївського військового госпіталю; з 1929 р. – професор, завід-
увач кафедри уролоґії Київ ського інституту удосконалення 
лікарів; з 1941 до 1943 р. керував хірурґічною роботою Ки-
ївського військового госпіталю, який перебував у евакуації 
в Харкові, Томську, Балашові; у 1943–1944 рр. – головний 
хірурґ Управління фронтового евакопункту 3-го Україн-
ського фронту; з 1944 до 1949 р. – головний хірурґ, а від 
1949 р. – консультант Київського окружного військового 
госпіталю; у 1945–1961 рр. – завідувач кафедри уроло-
ґії Київського медичного інституту; з 1953 р. – головний 
уролоґ МОЗ України; організатор Наукового товариства 
уролоґів Києва та Київської області (з 1926 р.); почесний 
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член та член правління Всесоюзного товариства уролоґів; 
голова Українського республіканського товариства уро-
лоґів (1946–1959); заслужений діяч науки УРСР (1946); 
генерал-майор медичної служби (1943); основні напрям-
ки наукової діяльності – по шкодження і захворювання 
нирок та інших орґанів системи сечовиділення, захворю-
вання передміхурової залози, сі м’яних канатиків, пробле-
ми гнійної хірурґії; вперше в СРСР виконав промежинну 
простатектомію.

Література:
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варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 124.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедрами та професорів Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 179–180.
Проскура О.В. Заслуженный деятель науки, профессор 6. 
А.А. Чайка. К 80-летию со дня рождения // Урология. – 
1961. – № 6. – С. 83.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1964. – Том 16. – С. 72.

чАйКА Володимир Кирилович (нар.14.01.1938 р.)– 
народився в м. Волноваха Донецької області; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Донецького 
державного медичного інституту (1956–1962); від 1962 до 
1965 р. працює на посаді акушера-ґінеколоґа Волновась-
кої ЦРЛ; у 1965–1968 рр. – аспірант, з 1968 р. – асистент, 
від 1980 – до 1984 р. – доцент, з 1984 р. – професор, від 
1986 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри аку-
шерства та ґінеколоґії факультету удосконалення лікарів, 
а з 1987 р. – завідувач кафедри акушерства, ґінеколоґії 
та перинатолоґії факультету інтернатури і післядиплом-
ної освіти Донецького державного медичного інституту 
імені М. Горького; генеральний директор Донецького 
реґіонального центру охорони материнства та дитинства 
(з 1992 р.); у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Клініко-гістерографічні особливості скорочувальної 
діяльності матки за пізніх токсикозів вагітності», а у 
1982 р. – докторську дисертацію «Профілактика і ліку-
вання гіпоксичних станів матері та плоду за вагітності»; 
професор (1985); член-кор. НАМН України (2003); член 
Наукової ради НАМН України з клінічної медицини; 
член Асоціації акушерів-ґінеколоґів України, Донбаської 
асоціації «Здоров’я сім’ї», Асоціації інфектолоґів в аку-
шерстві та ґінеколоґії; депутат Донецької обласної ради 

чотирьох скликань (1998, 2002, 2006, 2010 рр.); Заслуже-
ний діяч науки і техніки України (1994); автор понад 1000 
наукових публікацій, зокрема 50 моноґрафій, 80 патен-
тів; основні напрямки наукових досліджень – проблеми 
теоретичної та клінічної ґінеколоґії, акушерства та пери-
натолоґії; розробка нових методів досліджень, медичних 
технолоґій, винахідництва; удосконалення оперативної 
техніки; вивчення та корекція причин, що впливають на 
репродуктивну функцію людини, починаючи з дитячого 
віку; сімейна медицина; розробив концепцію науково-
практичної підготовки акушерів-ґінеколоґів у Донецькій 
області; співавтор Реґіональної програми виходу з де-
моґрафічної кризи «Репродуктивне здоров’я населення 
Донбасу: проблема та шляхи вирішення»; науковий кон-
сультант та керівник 15 докторських і 68 кандидатських 
дисертацій; основні наукові праці: «Аменорея у девочек-
подростков» (2000); «Основы репродуктивной медицины: 
практическое руководство» (2001); «Современные на-
правления амбулаторной помощи в акушерстве и гине-
кологии» (2003); «Антифосфолипидный синдром» (2004); 
«Невынашивание беременности: проблемы и тактика 
лечения» (2006); «Инфекции в акушерстве и гинеколо-
гии: практическое руководство» (2006); «Рожаем вместе. 
Семейные роды: «за» и «против» (2006).

чАйКА Євген Іванович (12.02.1902–16.11.1976) – на-
родився в с. Розбишівці (тепер Гадяцького району Пол-
тавської обл.); гімназичну освіту отримав у Миргороді та 
Гадячі; у 1919–1920 рр. займався педагогічною діяльніс-
тю в Гадячі; у 1920 р. вступив у Київську державну ме-
дичну академію, яка восени 1921 р. була реорганізова-
на в Київський державний медичний інститут; з січня 
1921 р. до 15 вересня 1927 р. навчання суміщав з роботою 
лікарського помічника в інфекційному відділенні I-ї ра-
дянської лікарні (з жовтня 1922 р. – лікарні імені Жов-
тневої революції); патолоґічну анатомію студент Чайка 
вивчав у проф. П.О. Кучеренка; з 1927 р., після закінчен-
ня Київського медичного інституту, працював у лікарні 
імені Жовтневої революції на посаді лікаря-лаборанта 
Центральної лабораторії (завідувач – прозектор Г.І. Квят-
ковський), потім інтерна у відділенні інфекційних 
хвороб, у відділенні невідкладної терапії, лікарняного 
ординатора в туберкульозному та терапевтичному від-
діленнях; одночасно також працював у прозекторії цієї 
ж лікарні; у 1930 р. призначений лікарем-лаборантом, 
а потім завідувачем Центральної лабораторії та поміч-
ником прозектора; з 1932 р. – прозектор лікарні імені 
Жовтневої революції в Києві; у 1934 р. обраний доцен-
том кафедри патолоґічної анатомії Київського медично-
го інституту; у 1939 р., як тимчасовий керівник, керував 
кафедрою патолоґічної анатомії; у 1941 р. обраний за 
конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної 
анатомії КМІ, яку займав до 1970 р.; 15 років виконував 
обов’язки проректора з навчальної та наукової роботи 
інституту; 11 лютого 1941 р. на засіданні вченої ради I-го 
Київського медичного інституту захистив докторську 
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дисертацію на тему «Сполучнотканинний скелет серця і 
його значення в патолоґії», в якій розширив та поглибив 
поняття сполучної тканини до розуміння гематопарен-
хіматозного бар’єру, що активно бере участь у метаболіз-
мі паренхіматозних елементів серця; професор (1943); 
тривалий час виконував обов’язки проректора інституту 
з наукової роботи; заслужений діяч науки УРСР (1955); 
голова Київського наукового товариства патолоґоанато-
мів, член Наукової ради МОЗ УРСР; автор 38 наукових 
публікацій; наукові праці присвячені вивченню бруце-
льозу, Брайтової хвороби, панкреатиту, захворювань 
крові, змін периферійного відділу нервової системи при 
різних захворюваннях; науковий керівник та консуль-
тант 20 кандидатських та 7 докторських дисертацій; зна-
чний внесок Є. І. Чайка здійснив в організацію патоло-
ґоанатомічної служби в Україні.
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чАйКОВСьКИй Петро Федорович (бл.1746–1818) 
– народився в с. Миколаївка Омельницької сотні Мир-
городського полку (тепер Глобинського району Полтав-
ської обл.) у козацькій родині; у 1765–1769 рр. навчався 
у Києво-Могилянській академії; там змінив прізвище 
Чайка на Чайковський; у 1769 р. зарахований до медич-
ної школи при Петербурзькому генеральному сухопутно-
му госпіталі; у 1770 р. отримав звання підлікаря; служив у 
армії; у 1772 р. отримав звання лікаря; з 1777 р. – міський 
лікар у м. Кунгур Пермської провінції; у 1782 р. переведе-
ний у м. В’ятку; у 1784 р. присвоєно звання штаб-лікаря; 
з 1789 р. – городничий у м. Сло бідське; тут народився 
син Ілля Петрович, батько Петра Ілліча Чайковського.

чАйКОВСьКИй Юрій богданович (нар. 29.06.1951 р.) – 
народився в м. Києві; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті (1974); від 1974 до 1977 р. – аспірант 
та від 1977 до 1981 р. – асистент кафедри нормальної ана-
томії Київського медичного інституту; від 1981 до 1992 р. 
послідовно асистент, старший викладач, доцент кафедри 
оперативної хірурґії та топоґрафічної анатомії Київсько-
го інституту удосконалення лікарів (нині – Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шу-

пика); у 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Реґенерація периферичного нерва в умовах його ауто- і 
алопластики»; професор (1993); від 1992 р. – завідувач ка-
федри гістолоґії та ембріолоґії Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця; від 1994 до 2000 р. був 
проректором з міжнародних зв’язків цього ж університе-
ту; член-кор. НАМН України (2003); член Наукової ради 
НАМН України з теоретичної та профілактичної медици-
ни; у 2000 р. виконував обов’язки голови Спеціалізованої 
вченої ради в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця; з 2000 р. – начальник атестаційного від-
ділу Вищої атестаційної комісії України; президент Науко-
вого товариства анатомів, гістолоґів, ембріолоґів і топоґра-
фоанатомів України (з 2002); член Міжнародної академії 
патолоґії (1992); член міжнародної академії інтеґративної 
антрополоґії; головний редактор журналів «Морфологія» 
та «Світ медицини та біології»; заступник головного редак-
тора журналів «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», 
«Вісник морфології» і «Український морфологічний альма-
нах»; лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (1996); лауреат Премії Академії медичних наук Украї-
ни (2001); заслужений діяч науки і техніки України (2001); 
лауреат Премії імені В. П. Комісаренка НАН України; ав-
тор понад 400 наукових публікацій, зокрема 3 підручників, 
12 моноґрафій, 27 навчальних посібників, 24 винаходів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення будови 
та реактивних властивостей травної та нервової систем, 
експериментальне моделювання патолоґічних процесів, 
вивчення структурних основ їх пато- і саноґенезу; питан-
ня дидактики викладання гістолоґії, цитолоґії та ембріоло-
ґії, історії медицини; Ю.Б. Чайковський довів можливість 
збереження життєздатності клітин периферійної нейроґлії 
за умов кріоконсервації при температурі рідкого азоту; 
вперше показав, що інгібітори протеолітичних ферментів, 
інгібітори лейкотрієнів та інші протизапальні препарати 
стимулюють реґенерацію нервових стовбурів; запропону-
вав та вивчив нові біолоґічно обґрунтовані методи мікро-
хірурґічної ауто- та аллонейропластики, які полягають у 
направленому впливі на реактивні зміни тканин у ділянці 
травми та забезпечують активізацію відновних процесів; 
науковий консультант та керівник 3 докторських і 18 кан-
дидатських дисертацій; основні праці: «Нетрадиционные 
методы лечения в стоматологии» (у співавторстві, 1995); 
«Ф.А. Стефаніс» (1996); «Учбово-тематичний ілю-
стрований українсько-російсько-латинсько-англійсько-
французько-іспанський словник з гістолоґії, цитології та 
ембріології» (у співавторстві, 1996); «Зазыбин Н.И.» (у спі-
вавторстві, 1998); «Повышение эффективности микрохи-
рургических операций у больных с последствиями травм 
срединного и локтевого нервов области предплечья» (у 
співавторстві, 1998); навчальний посібник «Гістологія та 
ембріогенез органів ротової порожнини» (у співавторстві, 
1999); підручник «Терапевтична стоматологія дитячого 
віку» (у співавторстві, 1999); навчальний посібник «Прак-
тикум з гістології, цитології та ембріології» (у співавтор-
стві, 2000); «Видатні гістологи» (у співавторстві, 2000); 



1477

навчальний посібник «Ембріологічний словник» (у спі-
вавторстві, 2001); «Міжнародна гістологічна номенклату-
ра. Українсько-англійсько-латинський словник термінів 
з цитології, гістології та мікроанатомії» (у співавторстві, 
2001); «Гістологія людини» (2003); «Периферійний нерв 
(нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та 
при патології)» (2005); «Енциклопедія клітини» (2007).

Література:
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чАРУКІВСьКИй Прохір Олексійович (1790–1842) 
– народився в с. Пологи Переяславського повіту Пол-
тавської губернії в родині священика; навчався в Черні-
гівській семінарії (1802–1810) та Петербурзькій медико-
хірурґічній академії (МХА) (1812–1816), яку за кінчив із 
Золотою медаллю; у 1816–1818 рр. – ад’юнкт математики 
і фізики МХА; з 1818 до 1822 р. за кордоном вивчав фізіо-
лоґію, патолоґію і терапію; з 1822 р. – ад’юнкт-професор 
клінічної терапії та ординатор Петербурзького військо-
вого сухопутного госпіталю; у 1823 р. захистив доктор-
ську дисертацію «De haemophysi» («Кровохаркання (при 
туберкульозі)»); з 1824 р. – викладач семіотики Петер-
бурзької МХА, а з 1828 р. – екстраординарний профе-
сор терапевтичної клініки; у 1836 р. вийшов у відставку; 
у 1825–1827 рр. був редактором «Журнала Император-
ского человеколюбивого общества», у 1828–1834 рр. – 
«Военно-медицинского журнала»; у 1830–1836 рр. вико-
нував обов’язки вченого секретаря Петербурзької МХА; 
П.О. Чаруковський є автором першого вітчизняного 
посібника з пропедевтики внутрішніх хвороб «Загальна 
патолоґічна семіотика, або Вчення про ознаки хвороби 
взагалі» (1825); одним із перших познайомив вітчизняних 
лікарів з такими методами діаґностики, як простукуван-
ня і прослуховування; детально описав стетоскоп (1828) 
і метод перкусії.
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чАРУКІВСьКИй Яким Олексійович (1798–1848) – на-
родився в с. Пологи Переяславського повіту Полтавської 
губернії в родині священика; навчався в Чернігівській 
духовній семінарії та Петербурзькій медико-хірурґічній 

академії, яку закінчив у 1820 р. зі Срібною медаллю; у 
1826 р. захистив дисертацію на ступінь доктора медицини 
і хірурґії «De hydrope in genere» («Про водянку загальну»); 
служив військовим лікарем Гренадерського полку, потім 
лейб-гвардії Єгерського полку; брав участь у російсько-
турецькій війні 1828–1829 рр., а потім у польському по-
ході 1830–1831 рр.; 1837–1844 рр. – начальник відділення 
медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ 
Російської імперії, а з 1844 до 1848 р. – старший лікар 
Михайлівського кадетського корпусу у Воронежі; відома 
його праця «Військово-похідна медицина» (1836–1837) у 
5-ти томах, за яку був нагороджений Демидівською пре-
мією (1839); вона була своєрідною військово-медичною 
енциклопедією для багатьох поколінь військових лікарів.
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 чЕбОтАРьОВ Дмитро Федорович (17.09.1908– 
11.07.2005) – терапевт; народився в Києві; медичну 
освіту здобув на лікувальному факультеті Київ ського 
медичного інституту (1933); з 1934 р. працював у 2-му 
Київському медичному інституті; у 1938 р. захистив 
кандидатську дисертацію; у 1941–1944 рр. перебував на 
військовій службі – працював рентґенологом в евако-
госпіталі № 1420 у Тбілісі; від 1945 до 1952 р. – спів-
робітник (докторант) Інституту клінічної фізіолоґії АН 
УРСР; у 1952–1954 рр. – заступник директора з науко-
вої роботи Українського інституту клінічної ме ди  ци ни 
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імені М.Д. Стражеска; у 1953 р. захистив докторську 
дисертацію; з 1955 до 1961 р. – завідувач кафедри тера-
пії, а з 1970 р. – організатор та завідувач кафедри ґерон-
толоґії і ґеріатрії Київського інституту удосконалення 
лікарів; від 1958 р. – керівник клінічного відділу, а у 
1961–1987 рр. – директор Інституту ґеронтолоґії АМН 
СРСР (з 1992 р. – Інститут ґеронтолоґії АМН України); 
з 1987 р. працював науковим консультантом; профе-
сор (1954); академік НАН (1992) і АМН (1993) України; 
академік АМН СРСР (1965); тривалий час був голо-
вним терапевтом та головою Вченої ради МОЗ УРСР; 
голова Всесоюзного наукового медичного товариства 
ґеронтолоґів і ґеріатрів (1963–1988); член правління 
Всесоюзного та Українського товариств терапевтів; 
член виконкому та президент (1972–1975) Міжнарод-
ної асоціації ґеронтолоґів; радник ВООЗ та Центру со-
ціального розвитку і гуманітарних питань ООН; член 
Німецької Академії природознавства Леопольдівна; по-
чесний член національних товариств ґеронтолоґів Бол-
гарії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Італії, Бразилії, 
Чехословаччини та інших країн; заслужений діяч науки 
УРСР (1964); лауреат Державної премії України; лауре-
ат Міжнародної премії імені Ф. Верцара; нагороджений 
золотою медаллю ВООЗ; автор понад 400 наукових пу-
блікацій, зокрема 9 моноґрафій і 10 посібників; основні 
напрямки наукової діяльності – вивчення захворювань 
шлунково-кишкового тракту, стану внутрішніх орґанів 
у вагітних, питання вікової фі зіолоґії та патолоґії вну-
трішніх орґанів, ґеріатрична кардіолоґія та фармаколо-
ґія; з ім’ям Д.Ф. Чеботарьова пов’язаний розвиток ґе-
ронтолоґічних досліджень у СРСР і Україні, створення 
ґеріатрії як нового розділу медичної спеціальності; за 
редакцією Д.Ф. Чеботарьова виданий ряд посібників і 
підручників з ґеронтолоґії і ґеріатрії; у 1972 р. було обра-
но президентом ІХ Між народного конгресу ґеронтоло-
ґів (Київ); у 1972–1975 рр. обирався президентом Між-
народної асоціації ґеронтолоґів; науковий консультант 
та керівник 16 докторських і 36 кандидатських дисер-
тацій; основні праці: «Серцево-судинна система та ста-
ріння» (1967); «Геріатрія в клініці внутрішніх захворю-
вань» (1977); «Атеросклероз та вік» 91982); «Геріатрія в 
терапевтичній практиці» (1993).
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чЕКМАН Іван Сергійович (нар. 04.10.1936 р.) – фар-
маколоґ; народився в с. Чаньків Дунаєвецького району 
Хмельницької обл.; у 1961 р. закінчив Тер нопільський 
медичний інститут; у 1961–1963 рр. працював головним 
лікарем Лонковецької, а потім Курилівської дільни-
чих лікарень Волочиського району Хмельницької обл.; 
у 1963–1966 рр. – аспірант, 1966–1970 рр. – асистент, 
1970–1972 рр. – доцент, а з 1972 р. – завідувач кафе-
дри фармаколоґії з курсом клінічної фармаколоґії Ки-
ївського медичного інституту (тепер – Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця); з 1987 
до 1991 р. – директор Інституту фармаколоґії та ток-
сиколоґії АМН України; у 1966 р. захистив кандидат-
ську дисертацію «Экспериментальные исследования 
по фармакологии производных пропиниламина», а у 
1973 р. – докторську дисертацію «Экспериментальные 
исследования механизмов действия антиадренергичес-
ких средств»; професор (1976); член-кор. НАН (1991) та 
НАМН (1993) України; член Наукової ради НАМН Укра-
їни з теоретичної та профілактичної медицини; академік 
АН вищої школи України (1995); член Нью-Йоркської 
академії наук (1994); член правління Українського на-
укового товариства фармаколоґів та кардіолоґів; член 
президії Асоціації фармаколоґів України; член Держав-
ного фармаколоґічного центру МОЗ України; член 2-х 
спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій; член редакційних колегій 
6 наукових журналів та 2 медичних газет; лауреат Дер-
жавної премії України (1986); автор понад 600 наукових 
публікацій, зокрема 49 моноґрафій, довідників, підруч-
ників та посібників, 59 авторських свідоцтв та патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення за-
гальної (основні закономірності взаємодії між ліками і 
орґанізмом, роль аденілатної та нікотинамідної систем у 
механізмі дії ліків) і спеціальної фармаколоґії (серцево-
судинні, нейротропні і метаболічні препарати); створив 
новий напрям у лікознавстві – фізико-хімічну фармако-
лоґію; вперше експериментально довів, що в розвитку 
первинної фармаколоґічної реакції основне значення 
має здатність ліків утворювати комплекси з біоліганда-
ми та біометалами; це дозво лило не тільки встановити 
нові механізми дії лікарських засобів, а й створити нові 
оригінальні препарати – карбюлозу, уфібрат, маглукорд, 
корвалдін, ізамбен; вперше в СРСР розпочав досліджен-
ня з фармаколоґії неґлікозидних кардіотоніків і запро-
понував для лікування серцево-судинної недостатності 
новий препарат метаболічної природи – суфан; теоре-
тично обґрунтував можливість розробки нових підходів 
у протидії масовому ураженню отрутами шляхом хіміч-
ного конструювання високоефективних антидотів; під 
керівництвом І.С. Чекмана вперше у світовій практиці 
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були створені металсилікатні сполуки, які здатні до од-
номоментної ефективної дезактивації токсичних речо-
вин різної хімічної структури; науковий консультант та 
керівник 20 докторських і 31 кандидатської дисертації; 
основні наукові праці: «Ускладнення фармакотерапії» 
(1980); «Фізична хімія та клінічна фармаколоґія серце-
вих члікозидів» (1985); «Фітоциди в ергономіці» (1986); 
«Біохімічна фармакодинаміка» (1991); «Маґній в меди-
цині» (1992); «Рецептурний довідник лікаря» (7 видань 
– 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1990, 1993); підручник 
«Фармаколоґія» (1980–1999); «Микросомальная фер-
ментная система организма» (1996); «Клінічна фітоте-
рапія» (2003); «Кардиопротекторы» (2005); «Справоч-
ник безрецептурных препаратов» (2004–2007).
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чЕПКИй Леонард Петрович (нар.02.03.1925 р.) – ме-
дичну освіту здобув у Львівському медичному інституті 
(1950); у 1962 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Знеболювання в хірурґії щитоподібної залози»; профе-
сор (1965); засновник та завідувач (1974–1990) кафедри 
анестезіолоґії та реаніматолоґії Київського медичного 
інституту; лауреат Державної премії УРСР (1988); на-
укові праці присвячені інтенсивній терапії при невід-
кладних станах хворих хірурґічного профілю та знебо-
люванню в післяопераційному періоді; основні праці: 
«Опасности и осложнения операций с искусственным 
кровообращением» (у співавторстві, 1975); «Комплек-
сное лечение больных перитонитом» (1981); «Анестези-
ология и реаниматология» (у співавторстві, 1984); «Ин-
тенсивная терапия хирургических больных пожилого и 
старческого возраста» (у співавторстві, 1987).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-6. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 126–127.

Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 7. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 183.

чЕРЕНьКО Макар Петрович (нар. 19.08.1925 р.) 
– хірурґ; народився в с. Дніпровське (колишнє На-
вози) Чернігівського району; медичну освіту здобув 
у Київському медичному стоматолоґічному інститу-
ті (1952); у 1968 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «Функціональний стан та реактивність нервової і 
серцево-судинної систем у хворих дифузним токсичним 
зобом до операції та у віддалені терміни після неї»; про-
фесор (1972); від 1971 р. професор кафедри, а від 1980 
до 1982 р. – завідувач кафедри загальної хірурґії Київ-
ського медичного інституту; від 1982 до 1984 р. – завід-
увач кафедри хірурґії педіатричного факультету, а від 
1984 р. – завідувач кафедри хірурґії стоматолоґічного 
факультету Київського медичного інституту; лауреат 
Державної премії УРСР (1988); заслужений діяч науки 
і техніки України; наукові праці присвячені питанням 
гнійної хірурґії та хірурґії ендокринних залоз; основні 
праці: «Осложнения при операциях на щитовидной же-
лезе» (1977); «Заболевания эндокринных желез» (1978); 
«Заболевания и повреждения шеи» (1984); «Справочник 
хирурга поликлиники» (1990).
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 183–184.

чЕРЕтОВИч Антон Афанасійович (р. н. невід. –1826) 
– народився в Києві; закінчив Києво-Могилянську 
академію; медичну освіту здобув у Віленській медико-
хірурґічній академії; у 1803 р. захистив докторську дис-
ертацію «De galactorrhagia» («Про витікання молока»); 
служив лікарем у різних військових частинах.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 138.

чЕРКЕС Олександр Ілліч (02.05.1894–1974) – фарма-
колоґ і токсиколоґ; народився в Харкові; медичну освіту 
здобув у 1917 р. на медичному факультеті Харківського 
університету; у 1930–1944 рр. – про фесор Харківського 
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медичного інституту, з 1944 до 1971 р. – завідувач кафе-
дри фармаколоґії Київського медичного інституту; від 
1971 до 1974 р. – професор-консультант цієї ж кафе-
дри; академік АМН СРСР (1946); заслужений діяч на-
уки УРСР (1946); наукові праці присвячені питанням 
експериментальної фармаколоґії і токсиколоґії; разом 
зі своїми співробітниками запропонував гіпотензивні 
препарати – бензогексоній і пірилен, а також антидот 
миш’яку – унітіол; проведені дослідження дали нові екс-
периментальні факти, що підтверджують роль вихідного 
стану орґанізму в його реакції на лікарські засоби, осо-
бливо це стосується серцевих ґлікозидів; показано, що 
серцеві ґлікозиди, поряд з їх характерною дією на окремі 
функції серця, мають також позитивний вплив на обмін 
речовин і трофіку серця (активізація поглинання молоч-
ної кислоти із крові, накопичення в серцевому м’язі ґлі-
коґену), перебіг енерґетичних процесів (дихання, гліко-
ліз, перетворення багатих енерґією фосфорних сполук) 
та активність ферментів міокарду; виявлений зв’язок 
між впливом серцевих ґлікозидів на діяльність патоло-
ґічно зміненого серця і нормалізацією в ньому обмінних 
процесів; під керівництвом О.І. Черкеса подана фарма-
колоґічна характеристика стимуляторам центральної 
нервової системи – фенаміну, первитину, китайському 
лимоннику, вивчені в експерименті антидіабетичні влас-
тивості стручків квасолі, плазмол С-25 и Плазмол С-26, 
дана фармаколоґічна оцінка препарату аміностимулін; 
запропоновані і вивчені більше 10 препаратів – похід-
них фенілетилоцтової кислоти, деякі аналоги тироксину 
та похідні нікотинової кислоти; автор ряду посібників та 
монографій; основні праці: «Фармакотерапия» (1955); 
«Пособие по фармакотерапии» (у співавторстві, 1972); 
«Сердечные гликозиды: Руководство по фармакологии 
/ Под ред Н.В. Лазарева. – Л., 1961. – Т. 1 (у співавтор-
стві); «Руководство по токсикологии отравляющих ве-
ществ» (у співавторстві, 1964).

Література:
Александр Ильич Черкес (К 80-летию со дня рождения). В 1. 
кн.: Фармакология и токсикология. Под ред. Ф.П. Тринуса 
и др. – К.: 1974. – вып. 9. – С. 3.
А.И. Черкес: (К 80-летию со дня рождения) // Фармаколо-2. 
гия и токсикология. – 1974. – Т. 37. – № 4. – С. 502–503.
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 3. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 726 – 727.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 4. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 318.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 127–128.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 185.
Луганский Н.И., Дмитриева Н.М., Сластьон М.И. Алек-7. 

сандр Ильич Черкес // Фармакология и токсикология. – 
1955. – Том 18. – № 5. – С. 63.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 8. 
1966. – С. 198 – 200.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 9. 
К., 1964. – том 16. – С. 125.
Чекман И.С., Французова С.Б., Горчакова Н.А. Ака-10. 
демик А.И. Черкес – Ученый, педагог, гражданин // 
Международный медицинский журнал. – 2000. – Т. 6, № 
3. – С. 114–118.

чЕРНЕНКО Віталій григорович (нар. 11.02.1945 р.) – 
народився в с. Андріївка Никифоровського району Там-
бовської обл.; медичну освіту здобув у Донецькому ме-
дичному інституті (1974); з 1974 р. працював у лікарні № 8 
м. Горлівка Донецької обл., де пройшов шлях від лікаря-
анестезіолоґа до головного лікаря; у 1985–1990 рр. – депу-
тат Горлівської міської ради та член Горлівського міськви-
конкому; у 1990–1994 рр. – народний депутат України; 
1996–1998 рр. – головний лікар лікарні № 2 м. Горлівка; у 
1996–1998 рр. – депутат Донецької обласної Ради та голо-
ва Комісії з охорони здоров’я; 1998–2002 рр. – народний 
депутат України; від 1998 до 2000 р. – перший заступник 
Голови Комітету Верховної Ради України з питань охоро-
ни здоров’я, материнства і дитинства, а з 1998 до 2002 р. 
– Голова цього ж комітету; В.Г. Черненко брав активну 
участь у розробці Закону про основи охорони здоров’я в 
Україні, Закону про запобігання захворювання на СНІД, 
Закону про трансплантацію, Закону про інфекційні хво-
роби, Закону про психіатрію, Закону про трансплантацію 
кардіостимуляторів, Закону про охорону дитинства, За-
кону про відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я 
професійним захворюванням чи каліцтвом; брав та-
кож участь у розробці та прийнятті Сімейного Ко-
дексу; В.Г. Черненко – один із співавторів Закону про 
обов’язкове медичне страхування.

Література:
Золота книга ділової еліти України. – К., 2000. – Том 1. – 1. 
С. 302.
Золота книга української еліти. – К., 2001. – Том 3. – 2. 
С. 432.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 465.3. 
Національна безпека і оборона. – К., 2001. – № 3. – С. 24.4. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-5. 
давничий Центр, 2002. – С. 586.
Хто є хто в Україні. – К.: KIZ, 2000. – С. 524.6. 

чЕРНИХ Валентин Петрович (нар.05.01.1940 р.) – 
народився в с. Речиця Орловської області (Російська 
Федерація); у 1959 р. закінчив (з відзнакою) Харківське 
медичне училище за фахом – фармацевт; вищу осві-
ту здобув у Харківському фармацевтичному інституті 
(нині – Національний фармацевтичний університет), де 
від 1967 р. працює на посадах – асистента, доцента, про-
фесора, завідувача кафедри (з 1979), проректора (1976–
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1980), ректора (від 1980); доктор фармацевтичних наук 
(1979); професор (1980); доктор хімічних наук (1990); 
член-кореспондент НАН України (1997); член Нью-
Йоркської АН (1996); головний позаштатний спеціа-
ліст МОЗ України із спеціальності «Загальна фармація»; 
голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України за 
фахом «Фармація»; голова науково-методичної комісії з 
фармації МОН України; член президії Фармакопейного 
комітету МОЗ України; член Вченої медичної ради МОЗ 
України; член бюро Державного фармаколоґічного цен-
тру з реєстрації лікарських засобів та лікарських препа-
ратів; член секції хімії та хімічної технології Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки; член 
Експертної ради ВАК України у галузі органічної та 
фармацевтичної хімії; член Хімічного відділення НАН 
України; голова спеціалізованої вченої ради з захисту 
кандидатських і докторських дисертацій НФУ; прези-
дент Фармацевтичної асоціації Харківської області; за-
служений винахідник РРФСР (1982); заслужений діяч 
науки РРФСР (1982); заслужений діяч науки і техніки 
України (1991); автор біля 700 наукових публікацій, зо-
крема 18 моноґрафій, 5 підручників, 104 патентів Укра-
їни та Російської Федерації, 348 авторських свідоцтв; 
основні напрямки наукової діяльності – синтез та хіміч-
ні перетворення в ряду похідних дикарбонових кислот 
та гетероциклічних структур, вивчення їх реакційної 
здатності та механізмів хімічної взаємодії встановлен-
ня зв’язку між хімічною структурою, фізико-хімічними 
властивостями та біолоґічною активністю; пошук та 
створення нових лікарських препаратів. 

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 465–466.1. 

 чЕРНІй Володимир Ілліч (нар. 28.09.1947 р.) – завід-
увач кафедри анестезіолоґії, інтенсивної терапії та ме-
дицини невідкладних станів факультету післядипломної 
освіти Донецького національного медичного універси-
тету імені М. Горького; у 1980 р. захистив кандидатську 
дисертацію «Особенности анестезии, реанимации и ин-
тенсивной терапии при острой массивной кровопотере в 
родах», а у 1989 р. – докторську дисертацію «Принципы 
и методы диагностики и лечения энцефалопатий, 
обусловленных критическими состояниями и реанима-
цией»; доктор медичних наук (1990); професор (1993); 
член-кор. НАМН України (2003); член Наукової ради 
НАМН України з клінічної медицини; голова Доне-
цької обласної асоціації анестезіолоґів; член президії 
Українського товариства анестезіолоґів; член Європей-
ської асоціації анестезіолоґів; голова спеціалізованої 
вченої ради при Донецькому національному медичному 
університеті; головний редактор журналу «Нейронауки: 
теоретичні та клінічні аспекти»; член редакційних коле-
гій 10 часописів; автор понад 650 наукових публікацій, 
зокрема 22 моноґрафій, 10 винаходів та 11 патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення пато-

ґенезу критичних станів та розробка методів лікування 
хворих, що переносять критичні стани різної етіолоґії; 
проблеми діаґностики та лікування постреанімаційних 
енцефалопатій і набряку-набухання головного мозку; 
розроблені та впроваджені в клінічну практику спосо-
би проґнозування результату постреанімаційного пері-
оду і критичних станів з доповненням критеріїв смерті 
головного мозку; розроблені нові підходи до лікування 
порушень системи гемостазу, водно-електролітного та 
кислотно-лужного дисбалансу, гострого респіраторного 
дистрес-синдрому, синдрому запальної відповіді, сепси-
су, ендогенної інтоксикації, поліорґанної недостатнос-
ті; науковий консультант та керівник 1 докторської і 14 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Постгипок-
сическая энцефалопатия» (1997); «Диагностика и лече-
ние отека и набухання головного мозга» (1997); «Острая 
церебральная недостаточность» (2001); «Головний мозок 
при термінальному стані» (2000); «Анестезхиология» в 
5-ти томах (2004); «Патофизиология, диагностика и ин-
тенсивная терапия тяжелой черепно-мозговой травмы» 
(2004); «Антибактериальная терапия в медицине крити-
ческих состояний» (2005); «Алгоритм діагностики ре-
активності ЦНС методами штучного інтелекту» (2005); 
«Острая церебральная недостаточность» (2007).

 чЕРНОбАЄВ Микола Якович (1797–07.03.1868) – на-
родився на Чернігівщині в родині священика; навчався в 
Чернігові; закінчив Медико-хірурґічну академію (Москва); 
перебував на військовій службі; брав участь у боротьбі з 
епідеміями чуми у війську (1828–1829) та холери в Києві 
(1830); з 1847 р. – головний лікар Київського військового 
госпіталю; з 1853 р. (під час Кримської війни) очолював 
медичну службу Південної армії; праці присвячені спо-
стереженню за хворими на чуму; у 1836 р. вперше опи-
сав особливе захворювання, яке тепер відоме під назвою 
туляремія; низка праць присвячена вивченню геморою, 
медико-санітарного стану м. Бреста; під ке рівництвом 
М.Я. Чернобаєва у військових умовах вперше було засто-
совано запропоновану М.І. Пироговим гіпсову пов’язку.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 1. 
К., 1964. – Том 16. – С. 149.

чЕРНОВ Василь Єгорович (18.09.1852–29.04.1912) 
– педіатр; народився поблизу Тбілісі в родині службов-
ця; у 1874 р. закінчив Медико-хірурґічну академію, де 
і залишився працювати; у 1883 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про всмоктування жиру дорос-
лими та дітьми під час гарячкових захворювань і поза 
ними»; з 1886 р. працював у Москві, у 1889 р. при Київ-
ському університеті була організована перша в Україні 
кафедра дитячих захворювань, першим керівником якої 
став В.Є. Чернов; спочатку викладання проводилось на 
амбулаторних хворих, і тільки в 1891 р. була відкрита на 
території Олександрівської лікарні м. Києва перша в 
Україні дитяча клініка на 80 ліжок; наукові праці при-
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свячені вивченню всмоктування жирів, перитифлітів і 
паратифлітів та іншим питанням теорії і практики педі-
атрії; організував і очолив першу клініку дитячих хвороб 
Київського університету (1891); створив умови для фор-
мування Київської школи педіатрів.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 734.
Лисенко К.О. Професор В.Є. Чернов та його роль у роз-2. 
витку київської школи педіатрів // Педіатрія, акушерство і 
гінекологія. – 1959. – « 1. – С. 61–63.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-3. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 128.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-4. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 185.
Хохол Е.Н. Пути развития педиатрии на Украине // Педи-5. 
атрия. – 1957. – № 10. – С. 29.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 173.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1964. – том 16. – С. 149.

 чЕРНУшЕНКО Катерина Федорівна (нар. 
03.12.1926 р.) – імунолоґ; народилася в с. Конєнгор’є 
Виноградівського району Архангельської обл.; медичну 
освіту здобула на лікувальному факультеті Архангель-
ського медичного інституту (1950); з 1951 р. – молод-
ший науковий співробітник лабораторії бактеріолоґії 
та імунолоґії Інституту фтизіатрії і пульмонолоґії імені 
Ф.Г. Яновського (тепер – Національний інститут іти-
зіатрії і пульмонолоґії імені Ф. Г. Яновського НАМН 
України); 1968 р. захистила докторську дисертацію, в 
якій була визначена можливість сенсибілізуючого та 
імунодепресивного впливу протитуберкульозних пре-
паратів на імуноґенез; з 1968 р. – зав. лабораторії тран-
сплантаційної імунолоґії (тепер – лабораторія імуноло-
ґії та мікробіолоґії); Національного інституту фтизіатрії 
і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України; 
професор (1972); член-кор. НАМН України (1993); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та профі-
лактичної медицини; з 1971 р. – голова Республікан-
ської проблемної комісії «Імунолоґія та алерґолоґія»; у 
1972 р. К.Ф. Чернушенко створено Республіканське то-
вариство алерґолоґів, що пізніше реорганізовано у То-
вариство імунолоґів та алерґолоґів, головою якого вона 
була до 1994 р.; почесний президент Українського на-
укового товариства імунолоґів, алерґолоґів та імуноре-
абілітолоґів; почесний член Міжнародного товариства 
з імунореабілітації; упродовж 20 років була відпові-
дальним редактором щорічного міжвідомчого збірника 
«Иммунология и аллергология»; заслужений діяч на-

уки УРСР (1990); лауреат премії НАН і АМН України 
імені І.І. Мечникова (1999); автор понад 600 наукових 
публікацій, зокрема 13 моноґрафій та посібників, 32 
винаходів; основні напрямки наукової діяльності – ви-
вчення проблем імунолоґії туберкульозу, удосконален-
ня імунолоґічних методів оцінки стану хворих на етапах 
розвитку захворювання, диференційна діаґностика за-
хворювань легень, розробка методів імунокоригуючої 
терапії; розроблені та удосконалені методи оцінки іму-
нологічного стану пацієнтів та методи диференційної 
діаґностики; запропоновані різноманітні схеми іму-
нокоригуючої терапії в залежності від виду патолоґії та 
стадії процесу, а також від характеру та ступеня пору-
шень імунолоґічної реактивності хворих; вивчені меха-
нізми дії багатьох імунотропних препаратів; визначені 
показання та протипоказання до їх призначення, про-
ведена оцінка їх клініко-імунолоґічної ефективності; 
сформульована нова концепція диференціації імунних 
станів на захисно-пристосувальні та імунодефіцитні; 
обґрунто вана нова концепція діаґностики імунодефі-
цитів та шляхів їх корекції; створила першу в Україні 
панель типуючих сироваток, необхідних для добору 
донора-реципієнта при трансплантації органів; розро-
блена експериментальна модель лікарської алерґії; роз-
роблені методи діагностики, профілактики та лікуван-
ня побічної дії ліків; впроваджена в клініку методика 
специфічної гіпосенсибілізації та неспецифічної тера-
пії алерґії до ліків; проведені дослідження біолоґічних 
властивостей L-форм мікобактерій туберкульозу та ви-
вчено їх роль в імунопатогенезі туберкульозного про-
цесу у хворих з уперше виявленими та хронічними його 
формами, а також у пацієнтів із залишковими туберку-
льозними змінами в легенях; науковий консультант та 
керівник 20 докторських і 71 кандидатської дисертації; 
основні наукові праці К.Ф. Чернушенко: «Побочные 
реакции при антибактериальной терапии больных ту-
беркулезом» (1975), «Иммунологические исследования 
в клинике» (1978), «Иммунология и иммунопатология 
заболеваний легких» (1981), «Аутоимунные процессы 
и их роль в клинике внутренних болезней» (1984), 
«Бронхиальная астма» (1984), «Прикладная иммуноло-
гия» (1984); «Иммунокорригирующая терапия» (2001); 
«Противотуберкулезный иммунитет» (2001).

Література:
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 1. 
279 – 280.
Члену-кореспонденту АМН України К.Ф. Чернушенко – 75 2. 
років // Журнал АМН України. – 2001. – Том. 7. – № 4. – 
821 – 822.

чЕРНЮК Володимир Іванович (15.05.1938 р.) – за-
ступник директора з наукової роботи Інституту меди-
цини праці НАМН України (2010); доктор медичних 
наук (1987); професор (2006); член-кор. НАМН України 
(2010); член Наукової ради НАМН України з теоретич-
ної та профілактичної медицини; член спеціалізованої 
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вченої ради з захисту докторських дисертацій; заступ-
ник голови вченої ради Інституту медицини праці; член 
Експертної ради ВАК України з профілактичної меди-
цини; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі 
спеціальності «гіґієна праці»; голова Комісії з гіґієнічно-
го регламентування фізичних чинників та важкості і на-
пруженості праці Комітету МОЗ України з гіґієнічного 
регламентування; автор 220 наукових публікацій, зокре-
ма 9 монографій, 5 авторських свідоцтв, 25 гіґієнічних 
нормативів та державних стандартів; основні напрямки 
наукової діяльності – дослідження механізмів ізольо-
ваної і комбінованої дії фізичних виробничих чинни-
ків, епідеміолоґічні дослідження професійних ризиків 
здоров’ю, проблеми професійного стресу та перевтом-
лення при змінній праці, розробка гіґієнічних нормати-
вів та регламентів у галузі безпеки праці та виробничого 
середовища; обґрунтовано наукові основи ергономіч-
ного конструювання сільськогосподарської техніки; 
розроблено низку державних стандартів, санітарних 
правил та інших нормативних документів для практич-
ного втілення цього інноваційного принципу; науковий 
консультант та керівник 2 докторських і 3 кандидат-
ських дисертацій; основні праці: «Комбінована дія на 
організм вібрації і шуму» (1980); «Гигиена труда в сель-
скохозяйственном производстве» (1981); «Encyclopaedia 
of Occupational Health and Safety» (1998); «Гігієна праці. 
Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний на-
гляд» (2005); «Профессиональное здоровье в Украине. 
Эпидемиологический анализ» (2007); «Возможно ли 
безопасное использование хризотилового азбеста. Опыт 
Украины» (2008).

 чЕРНЯХІВСьКИй Євген григорович (1873–1938) 
– хірурґ; народився в с. Мазепинці Васильківського по-
віту на Київщині в родині священика; медичну осві-
ту здобув на Медичному факультеті Університету св. 
Володимира(1898); працював інтерном у хірурґічному від-
діленні Олександрівської лікарні м. Києва; з 1901 р. – по-
заштатний ординатор і завідувач хірурґічним інфекційним 
відділенням цієї ж лікарні; у 1910 р. захистив докторську 
дисертацію «До питання про дуоденальний діабет»; під 
час Першої світової війни – з 1914 р. служив у Київському 
військовому госпіталі, а в другій половині 1916 р. – в одно-
му із польових лазаретів, що дислокувалися поблизу лінії 
фронту; у серпні 1918 р. один із організаторів Медичного 
факультету Українського народного університету – про-
фесор і завідувач кафедри клінічної хірурґії; у 1920 р. став 
першим директором Київського медичного інституту; з 
1923 до 1929 р. – завідувач кафедри факультетської хірурґії 
цього ж інституту; був заступником голови медичної сек-
ції Всеукраїнської академії наук; у 1904 р. першим у Києві 
успішно зашив рану серця; ним запропонована перев’язка 
стегнової артерії для лікування самовільної ґанґрени кін-
цівок; здійснив успішне перещеплення нирки в експери-
менті; одним із перших застосував трепанацію черепа при 
гнійному церебральному менінґіті.

Література:
Аронов Г.Ю. Медицинская династия Черняховских // 1. 
Проблемы медицины. – 1999. – № 9-10. – С. 56–57.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 129.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 186.
Мирский М.Б. Евгений Григорьевич Черняховский: К 4. 
120-летию со дня рождения // Клінічна хірургія. – 1994. – 
№ 4. – С. 71–75.
Пундій П. Черняхівський Євген // Українські лікарі. – 5. 
Львів-Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 243 – 244.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 6. 
1966. – С. 88 – 89.

 чЕРНЯХІВСьКИй Олександр григорович (09.12.1869 
–1939) – народився в с. Мазепинці Васильківського по-
віту на Київщині; медичну освіту здобув на Медичному 
факультеті Університету св. Володимира (1893); з 1893 р. 
працював на посаді лаборанта кафедри фізичної хімії, а 
від 1896 р. – прозектора кафедри гістолоґії Університету; з 
1902 до 1906 р. на військовій службі у відділенні нервових 
хвороб Київського війського госпіталю; у 1901 р. витри-
мав екзамени на доктора медицини з правом представ-
лення до захисту докторської дисертації; у 1906– 1914 рр. 
працював на кафедрі гістолоґії Університету св. Володи-
мира; у 1910 р. разом з М. Галіним почав редагувати пер-
ше в Києві науково-медичне видання українською мо-
вою – «Збірник медичної секції Українського наукового 
товариства в Києві»; з 1914 до 1918 р. на військовій службі 
у нервовому відділенні (старший ординатор, завідувач 
відділення) Київського військового госпіталю ; у серпні 
1918 р. брав активну участь в організації Українського 
народного університету, на Медичному факультеті якого 
очолив кафедру гістолоґії (1917); з 1919 до 1929 р. керу-
вав кафедрою гістолоґії Київського медичного інституту; 
був одним із перших вчених-медиків у Всеукраїнській 
академії наук; один із співредакторів (разом з Ф. Цешків-
ським) «Анатомічного словника» (1925); 27 грудня 1929 р. 
був заарештований за сфабрикованою справою «Спілки 
визволення України»; завдяки випадковим обставинам 
вдалося звільнитися; був виселений до Донецька, де брав 
участь в організації Донецького медичного інституту. 

Література:
Аронов Г.Ю. Медицинская династия Черняховских // 1. 
Проблемы медицины. – 1999. – № 9–10. – С. 56–57.
Биографический словарь заведующих кафедрами и про-2. 
фессоров Киевского медицинского института (1841–
1991). – К.: Здоров’я, 1991. – С. 128–129.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-3. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
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університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 186–187.
Пундій П. Черняхівський Олександр // Українські лікарі. 4. 
– Львів-Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 244 – 245.
Константиновский Г.А., Чайковский Ю.Б. Жизнь и дея-5. 
тельность украинского нейрогистолога Александра Гри-
горьевича Черняховского //Фізіологічний журнал. – 1995. 
– Т. 41, № 1–2. – С. 122–128.

 чЕХУН Василь Федорович (нар. 15.11.1956 р.) – на-
родився в с. Тростинка Васильківського району Київ-
ської області; медичну освіту здобув на лікувальному 
факультеті Київського медичного інституту (1974–1980); 
від 1980 р. працює в Інституті проблем онколоґії НАН 
України (нині – Інститут експериментальної патолоґії, 
онколоґії та радіобіолоґії НАН України) на посадах – 
старшого лаборанта, молодшого наукового працівника, 
наукового працівника (1980–1985), старшого наукового 
працівника (1985–1996), завідувача (з 1996 р.) відділу 
механізмів протипухлинної терапії, вченого секретаря 
інституту (1988–1996), директора інституту (з 1996 р.); 
у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Вплив ті-
осербента К-2-9 на токсичні та протипухлинні ефекти 
ЦІС-дихлордіаміноплатини в експерименті», а у 1994 р. 
– докторську дисертацію «Роль плазматичних мембран 
нормальних і пухлинних клітин в механізмі реалізації 
цитотоксичних ефектів координаційних сполук пла-
тини»; професор (1997); академік НАН України (2006); 
член Нью-Йоркської АН (1994); член Товариства онко-
лоґів України (з 1982 р.); член Товариства патофізіолоґів 
України (з 1983 р.); член Національної комісії з радіацій-
ного захисту населення України; член спеціалізованої 
секції з біолоґії Комітету з Державних премій України в 
галузї науки і техніки; заступник голови секції Комітету 
з Державних премій України для молодих вчених; голо-
ва Вченої ради Інституту експериментальної патолоґії, 
онколоґії і радіобіолоґії імені Р.Є. Кравецького НАН 
України; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 
зі спеціальності «онколоґія»; голова Наукової ради з 
проблеми «Злоякісні новоутворення»; голова Міжвідом-
чої проблемної комісії МОЗ та НАМН України з фаху 
«Онколоґія»; член Наукової ради Науково-експертного 
центру лікарських засобів, створених на основі нано- та 
інших новітніх технолоґій; головний редактор міжна-
родного журналу «Experimental oncology» та науково-
практичного журналу «Онкология»; член Європейської 
асоціації онколоґічних досліджень (EACR); член асоціа-
ції директорів центрів та інститутів онколоґії, радіолоґії 
та рентґенолоґії країн СНД; член ґенеральної асамб-
леї Організації європейських онколоґічних інститутів 
(OECI-EEIG); засновник та голова Всеукраїнського 
благодійного фонду «Єдність проти раку»; голова орг-
комітету науково-практичних конференцій молодих 
вчених «Сучасні аспекти експериментальної та клініч-
ної онколоґії»; заслужений діяч науки і техніки України; 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-

ки (2007); автор біля 500 наукових публікацій, зокрема 
7 моноґрафій; основні напрямки наукової діяльності – 
вивчення механізмів та ефективності дії протипухлин-
них препаратів; дослідження молекулярних механізмів 
взаємодії, транспорту і трансформації наночастинок 
у біолоґічних системах, що є передумовою створення 
засобів цільової терапії, розробки нових систем спря-
мованого транспорту цитотоксичних нанокомпонен-
тів, вивчення механізмів їх дії в подоланні лікарської 
резистентності; вперше розроблено технолоґію підви-
щення вибірковості дії цитостатиків шляхом застосу-
вання специфічних сорбентів та індукторів активності 
ферментів мікросомального окислення; доведено, що 
координаційні сполуки платини, окрім ґенетичних, за-
пускають ряд епіґеномних механізмів, які визначають їх 
лікувальний і токсичний ефект; обґрунтовано механізми 
формування лікарської резистентності; запропоновано 
векторну систему , яка впливає на каскад реґуляторних 
процесів сиґнальної трансдукції, що дозволяє підви-
щувати чутливість пухлинних клітин до дії цитостати-
ків; науковий консультант та керівник 4 докторських і 8 
кандидатських дисертацій; основні праці: «Система ин-
терлейкинов и рак (новые аспекты взаимодействия опу-
холи и организма)» (2000); «Цитотоксическая терапия 
злокачественных новообразований» (2000); «Питание в 
профилактике опухолей» (2000); «Опыт использования 
энзимотерапии в онкологии» (2000); «Опухоли мелких 
домашних животных: клиника, диагностика, лечение» 
(2001); «Опухоли молочной железы» (2003); «Иммуно-
логия злокачественного роста» (2005); «Церулоплазмін: 
від біотехнології до клінічного застосування» (2006); 
«Генетическая медицина» (2008); «Онкологія. Вибрані 
лекції для студентів і лікарів» (2010).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 466.1. 

чИР’ЄВ Сергій Іванович (24.07.1850–21.07.1915) – 
фізіолоґ; народився в м. Самарі в родині урядовця; осві-
ту здобув на фізико-математичному факультеті Мос-
ковського (1867–1868) і Петербурзького університету 
(1871); медичну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій 
Медико-хірурґічній академії (1875); від 1876 до 1879 р. 
у закордонному відрядженні; працював у фізіолоґічних 
лабораторіях, відвідував клініки нервових захворювань; 
за цей період виконав 17 наукових праць; у 1876 р. за-
хистив докторську дисертацію «Залежність серцевого 
ритму від коливань внутрішньосудинного тиску»; з бе-
резня 1880 р. – клінічний професор при Петербурзь-
кому Миколаївському військовому госпіталі; від 1881 р., 
перебуваючи на посаді приват-доцента, читав лекції 
з м’язової та нервової фізіолоґії в Імператорському 
Санкт-Петербурзькому університеті; у 1881 р. випустив 
велику моноґрафію «Фізична статика крові»; у 1881–
1884 рр. читав лекції з фізіолоґії рухового апарату на 
Вищих жіночих курсах (м. Санкт-Петербург); у 1884–
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1908 рр. – ординарний професор по кафедрі фізіолоґії 
Університету св. Володимира; у 1899 р. очолив нервове 
відділення Київського військового госпіталю; з 1909 р. 
працював на посаді клінічного професора та консуль-
танта нервового відділення; заслужений ординарний 
професор Університету св. Володимира (1906); основні 
напрямки наукової діяльності – вивчення залежнос-
ті серцевого ритму від коливань внутрішньосудинного 
тиску, питання елек трофізіолоґії, дія на орґанізм люди-
ни мінеральних вод; С.І. Чир’єв був одним із тих, что 
створював основи власних рефлексів; С.І. Чир’єву на-
лежить авторство рефлекторної теорії м’язового тонуса; 
одним із перших висловив гіпотезу про можливий гумо-
ральний шлях передачі збудження з нерва на м’яз; разом 
з В.Ф. Овсянниковим повідомив дані про стимуляцію 
слинних залоз, яка базується на процесах з врахуванням 
гуморальних факторів у салівації; описав мікроскопіч-
ну будову та функції орґану зору, нервових закінчень в 
шкірі, визначив залежність ритму серця від кров’яного 
тиску; для лікування хворих на базедову хворобу запро-
понував йодисті препарати, фарадизацію щитоподіб-
ної залози; був одним із перших, хто доводив наявність 
прямої етіолоґічної залежності між сифілісом і спинною 
сухоткою та іншими парасифілітичними ураженнями 
нервової системи; склав підручник з фізіолоґії, який 
користувався значною популярністю і витримав кіль-
ка видань; основні праці: «О координации движений 
животных» (1880); «Физическая статика крови» (1881); 
«Кавказские минеральные воды в 1894 г.»; «Физиология 
человека: Повторительный курс лекций. Общая физи-
ология» (1888); «Физиология человека: Курс лекций» 
(1899); «Клинические заметки из нервного отделения 
Киевского военного госпиталя» (1898, 1899, 1900; вида-
ні російською, німецькою та французькою мовами).

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 129.–130.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 188.
3. Сто лет Киевскому медицинскому институту. – К.: Гос. 3. 
мед. изд. УССР, 1947. – С. 33 – 34.
4. 125 лет Киевскому медицинскому институту. – К.: 4. 
Здоров’я, 1966. – С. 191.
5. Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1964. – Том 16. – С. 187.

 чУПРИКОВ Анатолій Павлович (нар. 17.01.1937 р.) 
– психіатр; народився в с. Кринички Дніпропетровської 
області; медичну освіту здобув у Дніпропетровському 
медичному інституті (1960); у 1962–1964 рр. – клінічний 
ординатор у Всесоюзному НДІ судової психіатрії імені 

В.П. Сербського (Москва); від 1965 до 1981 р. – лікар, 
молодший науковий працівник, науковий працівник, 
старший науковий працівник Московського НДІ психі-
атрії; у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію «Срав-
нительное изучение клинических и нейроаллергичес-
ких проявлений у больных шизофренией», а у 1975 р. 
– докторську дисертацію «Клинические особенности 
течения, асимметрии поражения головного мозга и 
иммунобиологическая реактивнсоть при эпилепсии»; 
у 1981–1992 рр. – завідувач кафедри психіатрії та ме-
дичної психолоґії Луганського медичного інституту; 
професор (1985); від 1992 до 1999 р. – директор Україн-
ського НДІ соціальної та судової експертизи, завідувач 
кафедри дитячої, судової та соціальної психіатрії (1992 
– 2009) Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика; професор (1985); завідувач 
кафедри психіатрії та медичної психолоґії Київського 
медичного університету УАНМ (з 2009); завідувач ка-
федри медичної психолоґії та психокорекції Міжрегіо-
нальної академії управління персоналом (2001–2011); 
директор Інституту нейропсихіатрії А. Куприкова (2004 
– 2011); головний психіатр МОЗ України (1992–1997); 
президент Українського товариства «Тверезість та 
здоров’я» (з 1997); член президії Українського медично-
го товариства невропатолоґів, психіатрів та нарколоґів 
(1983–1999); почесний президент арт-терапії України; 
керівник медичної секції Міжнародної академії еколо-
ґії; керівник секції дельфінотерапії Міжнародної асоці-
ації океанаріумів і дельфінаріїв; голова спеціалізованої 
вченої ради з захисту докторських дисертацій за фахом 
«психіатрія»; вчений секретар Секції біолоґічних основ 
психозів Всесоюзного товариства невропатолоґів і пси-
хіатрів (1968–1975); співголова Міждисциплінарної 
секції орґанізації і латералізації церебральних функцій 
при Всесоюзному науковому товаристві невропатолоґів 
і психіатрів, Всесоюзному товаристві нейрофізіолоґів 
імені І.П. Павлова, Всесоюзному товаристві психологів 
(1978 – 1991); член Нью-Йоркської АН (1996) та Між-
народної кадрової академії (1998); почесний академік 
Полтавської медичної стоматолоґічної академії (1997); 
дійсний член Міжнародної академії еколоґії (2004), Бол-
гарської Національної академії медицини (2004), Євро-
пейської Академії природничих наук (2006); заслужений 
діяч науки і техніки України (1997); лауреат премії імені 
В.П. Протопопова (1984); наукові праці присвячені до-
слідженню нейроімунолоґічних ланок патоґенезу пси-
хічних розладів та психозів, асиметрій мозку в нормі і 
патолоґії; розробив комплекс методів латеральної те-
рапії психічних захворювань; найважливіші праці А.П. 
Чуприкова: «Аутоиммунные процессы при врожденных 
энцефалопатиях, эпилепсии и шизофрении» (1973); 
«Латеральная терапия» (1994); «Алкоголизм и латераль-
ная уязвимость мозга» (1995).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 470.1. 
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чУХРІЄНКО Дмитро Павлович (8.11.1918– 22.09.1999) 
– хірурґ; народився на Вінниччині у селянській родині; ме-
дичну освіту здобув у 1937 р. у Вінницькій фельдшерсько-
акушерській школі та Вінницькому медичному інституті; 
9.07.1941 р. будучи студентом 4-го курсу був мобілізований 
в діючу армію; до листопада 1942 р. служив у різних части-
нах 18-ї армії; у 1942 – 1943 рр. продовжував медичну осві-
ту в м. Куйбишев; з липня 1943 р. в діючій армії на посаді 
старшого лікаря стрілецького полку; з грудня 1945 р. – 
асистент кафедри факультетської хірурґії Вінницького ме-
дичного інституту; у 1949 р. захистив кандидатську дисер-
тацію, а у 1955 р. – докторську дисертацію; 1950 – 1953 рр. 
– перший заступник міністра охорони здоров’я України; 
1953–1959 рр. – ректор Дніпропетровського медичного 
інституту; з 1956 р. – завідувач кафедри хірурґічних хвороб 
№ 2 цього ж інституту; очолював правління Дніпропетров-
ського обласного товариства хірурґів, був членом прав-
ління Українського та Всесоюзного наукових товариств 
хірурґів, редактором відділу «Абдомінальна хірурґія» Вели-
кої медичної енциклопедії; наукові праці присвячені пере-
важно невідкладній хірурґії орґанів черевної порожнини, 
пульмонолоґії та пластичній хірурґії; ним розроблений 
цілий ряд нових методів діаґностики та лікування захво-
рювань легень, стравоходу, шлунка, тонкої та товстої ки-
шок, орґанів сечо-статевої системи, молочних залоз; відо-
мі його моноґрафії: «Непроходимость кишечника» (1958), 
«Нефроптоз» (1969), «Атлас хирургических операций на 
молочной железе» (1971), «Атлас операций на органах мо-
чеполовой системи» (1972), «Спаечная болезнь» (1972), 
«Наружные кишечные свищи» (1975), «Внутрибрюшные 
абсцессы и флегмоны» (1977), «Ателектаз легких» (1979), 
«Хирургия прободных гастродуоденальных язв» (1968), 
«Бытовые химические ожоги пищевода» (1980), «Атлас 
урогинекологических операций» (1981).

Література:
Дмитрий Павлович Чухриенко (к 70-летию со дня рожде-1. 
ния) // Клин. хирургия. – 1988. – № 11. – С.68 – 69.
Пам’яті Дмитра Павловича Чухрієнка // Клін. хірурґія. – 2. 
2001. – № 1. – С. 64.
Ковальчук Л.Я., Саєнко В.Ф., Книшов Г.В. Клінічна хі-3. 
рурґія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – Том 1. – С. 534.

 шАЛІМОВ Олександр Олексійович (20.01.1918– 
28.02.2006) – хірурґ, організатор охорони здоров’я; на-
родився в с. Введенці Липецького повіту в селянській 
родині; у 1936 р. закінчив робітфак і вступив до Кубан-
ського медичного інституту, який закінчив у 1941 р.; 
працював у лікарні під Краснодаром та в Нерчинсько-
Заводській лікарні Читинської обл.; з 1944 р. очолив 
два відділення – хірурґічне і ґінеколоґічне в лікарні м. 
Петровськ-Забайкальський; 1946–1949 рр. – зав. хірур-
ґічним відділенням Брянської обласної лі карні; 1949–
1952 рр. – головний хірурґ Орловського облздороввід-
ділу; 1952–1953 рр. – асистент кафедри госпітальної 
хірурґії Курського медичного інституту; 1953–1957 рр. 

– головний хірурґ Брянського облздоров відділу; 1957–
1959 рр. – доцент факультетської хірурґічної клініки 
Харківського медичного інституту; у 1958 р. захистив 
докторську дисертацію «Хирургическое лечение рака 
поджелудочной железы и фатерова соска»; з 1959 р. – зав. 
кафедрою торакальної хірурґії з анестезіолоґією Україн-
ського інституту удосконалення лікарів; 1965–1970 рр. 
– директор Харківського НДІ загальної і невідкладної 
хірурґії;1970–1971 рр. – завідувач кафедри торакоабдо-
мінальної хірурґії Київського інституту удосконалення 
лікарів; 1971–1972 рр. – директор НДІ гематолоґії і пе-
реливання крові (Київ); 1972–1988 рр. – директор Ки-
ївського НДІ клінічної та експериментальної хірурґії; з 
1988 р. до 2006 р. – почесний директор Інституту клі-
нічної і експериментальної хірурґії АМН України (тепер 
– Інститут хірургії та трансплантології України імені 
О.О. Шалімова НАМН України); професор (1961), за-
служений діяч науки УРСР (1961), академік НАН (1978) 
і АМН (1993) України; дійсний член Нью-Йоркської 
академії наук (1992); від 1980 р. – головний хірурґ МОЗ 
України; головний редактор журналу «Клінічна хірур-
гія»; голова та почесний голова правління Наукового 
товариства хірурґів України; заслужений лікар РФРСР 
(1956), лауреат Державних премій України (1977) і СРСР 
(1985); Герой Соціалістичної Праці (1982); Герой Укра-
їни (2005); був депутатом п’яти скликань (1963–1985) 
Верховної Ради УРСР, в якій з 1967 до 1985 р. очолю-
вав постійну Комісію з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення; автор 826 наукових публікацій, зокрема 
30 моноґрафій і посібників, 112 винаходів; основні на-
прямки наукової діяльності – орґанозберігаючі операції 
з приводу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипа-
лої кишки, ваґотомії, розробка методів хірурґічного лі-
кування пострезекційних синдромів, реконструктивних 
операцій на орґанах гепатопанкреатобіліарної зони, но-
вих оперативних втручань при патолоґії судин, перфо-
ративних виразках, гострому холециститі, панкреатиті, 
портальній гіпертензії, перитоніті; значний внесок О.О. 
Шалімова в мікросудинну хірурґію, клінічну лімфоло-
ґію; науковий консультант та керівник 53 докторських 
і 86 кандидатських дисертацій; основні праці: «Болезни 
поджелудочной железы (1970); «Хирургия желудка и 
двенадцатиперстной кишки» (1972); «Атлас операций 
на пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке» 
(1975); «Хирургия пищевода» (1975); «Хирургия кишеч-
ника» (1977); «Атлас операций на печени, желчных пу-
тях, поджелудочной железе и кишечнике» (1979); «Хи-
рургия пищеварительного тракта» (1987); «Хирургия 
печени и желчевыводящих протоков» (1993).

Література:
Академіку НАН та АМН України О.О. Шалімову – 80 ро-1. 
ків // Журнал АМН України. – 1998. – Том 4. – № 1. 
– С. 183 – 184.
Академія медичних наук України. – К.: Авіцена, 1998. – С. 2. 
180 – 181.
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Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 472.3. 

шАЛІМОВ Сергій Олександрович (нар. 14.08.1943 р.) 
– хірурґ, онколоґ; народився в с. Нерчинський Завод 
Нерч-Заводського району Читинської обл. в родині лі-
карів; медичну освіту здобув у Харківському медичному 
інституті (1966); у 1966–1967 рр. працював хірурґом в 
м. Полтаві; 1967–1970 рр. – молодший науковий спів-
робітник НДІ загальної та невідкладної хірурґії (м. Хар-
ків); у 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Хірурґічне лікування непрохідності позапечінкових 
жовчних проток»; 1970–1972 рр. – старший науковий 
співробітник Інституту гематолоґії та переливання кро-
ві (м. Київ); з 1972 р. працював у Київському НДІ клі-
нічної та експериментальної хірурґії, спочатку старшим 
науковим співробітником, а з 1974 р. завідувачем відділу 
хірурґії печінки та жовчовивідних проток; у 1978 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «Одномоментна 
пластика стравоходу при стриктурах та раку»; від 1980 
до 1991 р. – завідувач кафедри торако-абдомінальної 
хірурґії Київського інституту удосконалення лікарів; 
з 1991 до 2008 р. – директор Інституту онколоґії та ра-
діолоґії; головний онколоґ МОЗ України (з 1991 р.); 
заслужений діяч науки і техніки України (1995); лау-
реат Державної премії України (1982) та СРСР (1988); 
наукові праці переважно присвячені різним питан-
ням хірурґії та онколоґії; С.О. Шалімовим розробле-
ні методи панкреатодуоденальної резекції, безкровні 
методи резекції печінки; вперше в країні виконана в 
клінічних умовах алотрансплантація підшлункової за-
лози хворим з тяжкими формами цукрового діабету; 
створений (у співавторстві) новий протипухлинний 
препарат; основні наукові праці (у співавторстві): «Хи-
рургия печени и желчных протоков» (1974); «Хирур-
гия пищевода» (1975); «Сорбционные методы лечения 
печеночной недостаточности» (1984); «Диагностика и 
лечение заболеваний большого дуоденального сосо-
чка» (1985); «Абдоминальный ишемический синдром» 
(1986); «Руководство по экспериментальной хирургии» 
(1988); «Острый панкреатит и его осложнения» (1990); 
«Хирургия поджелудочной железы» (1997); «Лечение 
неоперабельных опухолей органов брюшной полости» 
(1998); «Справочник по онкологии» (2000).

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 472.1. 

шАМОВ Володимир Миколайович (03.06.1882– 
30.03.1962) – хірурґ; народився в м. Мензелінську (тепер 
Татарстан); у 1908 р. закінчив з відзнакою Військово-
медичну академію в Петербурзі, де залишився пра-
цювати; у 1912 р. захистив докторську дисертацію на 
тему «О значении физических методов для хирургии 
злокачественных новообразований»; у 1913–1914 рр. 
перебував у науковому відрядженні в Англії та Північ-
ній Америці; з 1914 до 1918 р. працював асистентом, а 

в 1918–1923 р. – приват-доцентом при госпітальній хі-
рурґічній клініці Військово-медичної академії; з 1923 
до 1939 р. – професор та зав. кафедрою факультетської 
хірурґії Харківського медичного інституту, одночасно 
керував хірурґічною клінікою Українського інститу-
ту експериментальної медицини; у 1930 р. організував 
Український інститут гематолоґії та переливання крові 
і був його першим директором; з 1939 р. – начальник 1-ї 
факультетської хірурґічної клініки Військово-медичної 
академії; з кінця 1941 р. перебував у розпорядженні Го-
ловного військово-санітарного управління; з березня 
1943 р. – заступник Головного хірурґа Радянської армії; 
під час війни з Японією займав посаду головного хірурґа 
при штабі головнокомандувача військами Далекосхід-
них фронтів; з січня до вересня 1947 р. був директором 
Центрального інституту нейрохірурґії в Москві; з верес-
ня 1947 р. очолював Ленінградський НДІ нейрохірур-
ґії імені А.Л. Полєнова; у 1961–1962 рр. організував у 
Ленін граді лабораторію із заготівлі та вивчення трупних 
тканин, і з його ініціативи такі лабораторії були створені 
в інших великих містах СРСР; у 1924–1925 рр. був голо-
вою хірурґічної секції наукової асоціації України, у 1926–
1927 рр. – заступником голови Харківського медичного 
товариства, у 1925–1931 рр. – головою хірурґічної секції 
Харківського медичного інституту; у 1925 р. був головою 
оргбюро по скликанню І з’їзду хірурґів України; з 1930 р. 
– голова хірурґічної секції вченої ради Наркомздраву 
України; у травні 1926 р. Всеукраїнським з’їздом лікар-
ської секції обраний головою республіканського бюро 
лікарської секції; з 1936 до 1939 р. – голова Харківсько-
го медичного товариства; у 1938 р. був головою орг-
бюро ХХІV Всесоюзного з’їзду хірурґів; у 1939 р. обраний 
почесним членом Харківського медичного товариства; у 
1946, 1951 і 1955 рр. – голова Ленінградського хірурґіч-
ного товариства імені М.І. Пирогова; у 1947 р. засну-
вав Ленін градське товариство нейрохірурґів і з 1948 до 
1951 р. був його головою; про фесор (1923); заслужений 
діяч науки УРСР (1935); академік АМН СРСР (1945); 
генерал-лейтенант медичної служби (1943); лауреат Ле-
нінської премії (1962); наукові праці присвячені проб-
лемам онколоґії, переливання крові, пересадки орґанів 
і тканин, нейрохірурґії, військово-польової та загальної 
хірурґії, знеболювання тощо; під час роботи В.М. Ша-
мова в Україні ним була розроблена (експериментально 
та клінічно) ідея переливання трупної крові, проводи-
лись дослідження з різних питань консервування кро-
ві, експериментально вивчений метод ізоляції сегмента 
кишки від нервових та судинних зв’язків з брижею та 
переводом її на кровообіг новоутвореними підшкірни-
ми судинами.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 865 – 867.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 363 – 364.
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Караванов Г.Г. Заслуги действительного члена Академии 3. 
медицинских наук СССР В.Н. Шамова в развитии отече-
ственной хирургии // Клиническая хирургия. – 1962. – № 
12. – С. 3.
Караванов Г.Г., Оборин М.М., Рудинский М.Г. В.М. Ша-4. 
мов. – К.: Здоров’я, 1976. – 47 с.
Минкин С.Ю. Генерал-лейтенант медицинской службы 5. 
профессор Владимир Николаевич Шамов // Хирургия. – 
1949. – № 3. – С. 78.
Нечай А.Н., В.Н. Шамов. – М., 1977.6. 
Самотокин Б.А. и др. Владимир Николаевич Шамов (К 7. 
100-летию со дня рождения) // Военно-медицинский 
журнал. – 1982. – № 6. – С. 73.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 8. 
К., 1964. – том 16. – С. 246.

 шАРОй Павло Никифорович (1751–1832) – на-
родився в Чернігові; освіту отримав у Чернігівському 
колегіумі та з 1766 до 1768 р. у медичній школі при 
Петербурзькому госпіталі; працював військовим ліка-
рем у Кременчуці; у 1772 р. після отримання звання 
штаб-лікаря був призначений губернським лікарем, а 
згодом – керівником Кременчуцької лікарні; у 1770–
1774 рр. у Новоросійській губернії та в 1783 р. в 
Єлисаветграді брав участь у ліквідації чуми; з 1787 р. до 
1797 р. керував медико-хірурґічною школою, створе-
ною при Єлисаветградському сухопутному госпіта-
лі; це був перший вищий медичний навчальний за-
клад на Лівобережній Україні, який був закритий у 
1797 р. у зв’язку з припиненням військових дій під час 
російсько-турецької війни; з 1797 р. – голова Карної 
палати м. Новомиргорода Вознесенської губернії; зго-
дом очолив цивільний і карний суд у Таврійській гу-
бернії; з 1805 р. відновив заняття медициною і невдо-
взі отримав ступінь доктора медицини; П.Н. Шарой 
за великі заслуги в підготовці медичних кадрів отри-
мав чин стат ського радника, що відповідало званню 
військового генерала; він був єдиним лікарем у ХVІІІ 
столітті, що мав такий чин.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 367.
Бородий Н.К., П.Н. Шарой – руководитель Елисаветград-2. 
ской медико-хирургической школы // Советское здраво-
охранение. – 1985. – № 4. – С. 62 – 64.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 139.

шАтИЛОВ Петро Іванович (1869–13.05.1921) – те-
рапевт; народився в слободі Козачій Староосколь ського 
повіту Курської губернії; медичну освіту здобув у 1895 р. 
на медичному факультеті Харківського університету, де і 
залишився працювати; з 1900 р. – професор цього ж уні-
верситету; наукові праці присвячені питанням терапії, 
мікробіолоґії та епідеміолоґії, антрополоґії, фізіолоґії, 

біохімії, фармаколоґії, гематолоґії, рентґенолоґії тощо; у 
1912 р. застосував у Харківському військовому госпіталі 
вакцину проти черевного тифу; провів на самому собі до-
слід у галузі запобіжних щеплень проти висипного тифу.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 1. 
К., 1964. – Том 16. – С. 254.

шАФОНСьКИй Опанас Филимонович (13.12.1740– 
27.03.1811) – народився в с. Сосниці (тепер селище Мен-
ського району Чернігівської обл.) у дворянській родині; 
у 1750–1763 рр. перебував на навчанні за кордоном; у 
Галльському університеті здобув ступінь доктора права, 
Лейденському – доктора філософії; у 1763 р. Страсбурзь-
кий університет присвоїв ступінь доктора медицини за 
дисертацію «De gravidarum parturientium et convulsionibus» 
(«Про корчі у вагітних, роділь та породіль»); після повер-
нення в Росію – на військовій службі; з 1770 р. працював 
у Москві, з 1782 р. – у Чернігові (радник кримінальної па-
лати, співробітник намісницького правління, генераль-
ний суддя); у 1770–1771 рр. разом із Д.С. Самойловичем 
брав участь у боротьбі з епідемією чуми в Москві; пер-
шим встановив справжній характер епідемії; свої спосте-
реження щодо чуми виклав в окремій книзі (1774, 1778), 
яку 1776 р. було перекладено німецькою мовою; склав 
медико-топографічний опис Москви (частково опублі-
ковано в 1782 р.); використавши документи і статистичні 
дані, зібрані українським істориком Д.Р. Пащенком, склав 
першу відому енциклопедію з українознавства «Чернігів-
ського намісництва топографічний опис з коротким гео-
графічним та історичним описом Малої Росії», яка, крім 
історичних відомостей, містить і матеріали про побутові 
умови та хвороби населення Лівобережної України.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 874.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Соевтская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 369.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщини. 3. 
– Чернігів, 1999. – С. 13, 158.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 140 – 141.
Невский В.А. А.Ф. Шафонский – один из пионеров оте-5. 
чественной санитарии // Гигиена и санитария. – 1950. – 
№ 11. – С. 42.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 6. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996 – 1954). 
– М., 1956. – 938 с.
Радянська енциклопедія України. – К., 1972. –7. 
Самарина Л.М. Афанасий Шафонский – русский эпиде-8. 
миолог XVIII века // Журнал микробиологии, эпидемиоло-
гии и иммунологии. – 1957. – № 10. – С. 134 – 136.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 9. 
К., 1964. – том 16. – С. 257.
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шАХбАЗЯН гайк Хачатурович (21.01.1896– 
10.09.1982) – гіґієніст; народився в в с. Панік Сурмалін-
ського повіту Еріванської губернії (тепер Туреччина); 
медичну освіту здобув у Київському медичному інституті 
(1925); у 1928–1931 рр. – науковий співробітник та керів-
ник лабораторії мікроклімату Київського інституту гіґіє-
ни праці; з 1939 р. – директор цього інституту; одночасно 
з 1932 р. керував кафедрою загальної гіґієни Київського 
стоматолоґічного інституту; у 1949 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Основи гіґієнічного нормування ви-
робничого мікроклімату»; з 1952 до 1972 р. – завідувач 
кафедри гіґієни праці Київського медичного інституту; 
у 1972–1979 рр. – науковий консультант кафедри; член-
кор. АМН СРСР (1957); заслужений діяч науки УРСР 
(1966); наукові праці присвячені питанням гіґієни про-
мислового мікроклімату, гіґієни сільськогосподарської 
праці; дослідження Г.Х. Шахбазяна в галузі виробничого 
мікроклімату стали основою для розробки норм та за-
ходів з оздоровлення умов мікроклімату в гарячих цехах 
промислових підприємств; відомі дані з комбінованого 
впливу несприятливого мікроклімату та хімічних речо-
вин, впливу на орґанізм малих концентрацій токсичних 
речовин на виробництві: основні праці: «Гигиеническое 
нормирование микроклимата производственных поме-
щений» (1952); «Гигиена умственного труда» (у співавтор-
стві, 1961); «Учебник гигиены» (у співавторстві, 1964).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 875 – 876.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 2. 
Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 369 – 370.
Гайк Хачатурович Шахбазян ( К 80-летию со дня рож-3. 
дения) // Гигиена труда и профессиональных заболева-
ний. – 1976. – № 1. – С. 51.
К 80-летию со дня рождения Гайка Хачатуровича Шахба-4. 
зяна // Гигиена и санитария. – 1976. – № 4. – С. 117–118.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 130–131.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 189–200.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К., 1964. – Том 16. – С. 258.

шВАРЦбЕРг Яків Олександрович (30.10.1885– 
28.01.1969) – оториноларинґолоґ; народився в м. Ста-
рому Осколі (тепер Бєлгородської обл. Російської 
Фе дерації); медичну освіту здобув на медичному фа-
культеті Харківського університету (1914 ); з 1914 р. – 
військовий лікар та отоларинґолоґ ряду лікувальних 
закладів; у 1923 р. очолив ЛОР-відділення Київського 
військового клінічного госпіталю; був головним отола-

ринґолоґом Київського особливого військового округу; 
у 1932 р. присвоєно звання приват-доцента Київського 
інституту удосконалення лікарів, де читав лекції з ту-
беркульозу верхніх дихальних шляхів та інших захво-
рювань; від 1934 до 1941 р. – начальник ЛОР-відділення 
Київського військового госпіталю та завідувач кафедри 
хвороб вуха, горла, носа 2-го Київського медичного ін-
ституту; під час війни був консультантом у фронтових 
шпиталях Червоної Армії, був організатором першого 
в країні з’їзду з травматизму ЛОР-орґанів; у 1944–1963 рр.– 
завідувач кафедри оториноларинґолоґії Київського 
медичного інституту імені акад. О.О. Богомольця; від 
1963 до 1969 р. – професор-консультант кафедри; у 
1918–1949 рр. – також працював у Київському військо-
вому госпіталі; у 1950–1955 рр. – головний оторинола-
ринґолоґ МОЗ України; член правління (1927–1969) та 
голова (1939–1963) Київського наукового товариства 
оториноларинґологів; голова Українського товариства 
отоларинґологів (1948 – 1955); член президії Всесоюз-
ного товариства отоларинґологів; співредактор Вели-
кої медичної енциклопедії по розділу «Оториноларин-
гологія»; член редакційної колегії «Журнала ушных, 
носовых и горловых болезней»; заслужений діяч науки 
УРСР (1941); Я.О. Шварцберг був ініціатором скликан-
ня ІІ з’їзду оториноларинґолоґів України, який зіграв 
велику роль у післявоєнному розвитку оториноларин-
ґолоґії; автор понад 100 наукових публікацій; осно-
вні напрямки наукової діяльності – питання бойових 
травм та їх експертиза; тонзилярна проблема (вивчення 
впливу хронічного тонзиліту на серцево-судинну сис-
тему, діаґностика хронічного тонзиліту, тонзилектомія 
в «гарячому» періоді при паратонзилярних абсцесах 
– абсцес-тонзилектомія); лікування стрептоміцином 
хворих на склерому; трахеобронхоезофагоскопія при 
чужорідних тілах та діаґностика різних хвороб; історія 
розвитку оториноларинґолоґії в Україні; була запропо-
нована класифікація поранень приносових пазух і так-
тика лікування при них; автор винаходу – набору роз-
ширювачів гортані з універсальною ручкою; науковий 
консультант та керівник 4 докторських і 14 кандидат-
ських дисертацій.

Література:
Курилин И.А. Заслуженный деятель науки профессор Яков 1. 
Александрович Шварцберг: (К 80-летию со дня рождения) 
// Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1965. – 
№ 5. – С. 90–91.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 131–132.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 190.
Митин Ю.В., Коломийцев В.П., Федун Н.Ф. Яков Алек-4. 
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сандрович Шварцберг: (К 100-летию со дня рождения) // 
Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1986. – 
№ 1. – С. 89–90.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 5. 
1966. – С. 100.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – Том 16. – С. 266.

 
шЕВАЛьОВ Володимир Євгенович (27.09.1910– 

19.03.1978) – офтальмолоґ; народився в м. Одесі в ро-
дині відомого професора-психіатра Шевальова Євгена 
Олександровича; медичну освіту здобув в Одеському ме-
дичному інституті (1931); у 1931–1932 рр. – військовий 
лікар; у 1932–1935 рр. працював лікарем на суднах «Рад-
торгфлоту»; 1935–1936 рр. – лікар-інтерн клініки очних 
хвороб Одеського медичного інституту; 1936–1941 рр. 
– молодший, потім старший науковий спів робітник 
Інституту експериментальної офтальмолоґії в Одесі; у 
1941–1942 рр. як військовий лікар брав участь в обороні 
Одеси і Севастополя; у 1942–1943 рр. був у полоні, брав 
участь у підпільній організації опору; 1943–1945 рр. – 
військовий лікар; 1945–1964 рр. – послідовно старший 
науковий співробітник, професор, зав. клінічним відді-
ленням, заступник директора з наукової роботи Укра-
їнського НДІ очних хвороб імені акад. В.П. Філатова; у 
1958 р. захистив докторську дисер тацію, яка була при-
свячена проблемі лікування рубцевого ксерозу за допо-
могою пересадки стенонової протоки слинної залози в 
кон’юнктивальний мішок; 1964–1978 рр. – зав. кафе-
дрою офтальмолоґії Київського інституту удосконален-
ня лікарів, головний офтальмолоґ МОЗ УРСР; голова 
Київського офтальмолоґічного товариства (з 1965 р.); 
професор (1960); заслужений діяч науки УРСР (1973); 
серед наукових праць відома моноґрафія «Рубцовый 
ксероз глаза» (1959), яка була в 1962 р. перевидана в 
США; оригінальними є й інші методи хірурґічних втру-
чань, запропоновані В.Є Шевальовим: операції з при-
воду паралітичної косоокості, видалення «замурованих» 
катаракт, укорочення склери шляхом рифлення та ін.; 
великим внеском в офтальмолоґію є розробка оператив-
ного лікування відшарування сітківки, що узагальнено 
в моноґрафії «Оперативное лечение отслойки сетчатой 
оболочки» (1965); відомі також праці, присвячені питан-
ням лікування таких за хворювань очей, як трахома, ле-
пра, ксероз; у 1978 р. постановою Ради Міністрів УРСР 
ім’я професора В.Є. Шевальова присвоєно клініці очних 
хвороб лікар ні № 6 м. Києва.

Література:
Гинзбург В.З. Солнце – всем. – К.: Здоров’я, 1985. – 244 с.1. 

шЕВчЕНКО Іван  Феодосійович  (22.03.1905 
–07.07.1993) – хірурґ-онколоґ; народився в с. Новому Ста-
родубі (тепер Кіровоградської обл.) у селянській родині; у 
1917 вступив до Херсонського фельдшерського училища; 
з 1920 р. – в Червоній Армії; з 1920 до 1923 р. навчався в 

школі лікарських помічників, після закінчення якої пра-
цював помічником лікаря та завідував аптекою в с. Бешево 
Донецької обл.; у 1930 р. закінчив Харківський медичний 
інститут; у 1930 р. мобілізований на військову службу в Жи-
томирський гарнізонний шпиталь; 1931–1934 рр. – хірурґ 
Харківської міської лікарні; 1934 – 1937 рр. – завідувач хі-
рурґічним відділенням та головний лікар Слобідського 
медкомбінату в Києві; з 1937 р. – аспірант Нейрохірурґіч-
ного інституту в Москві; в 1938 р. повертається до Києва і 
вступає в аспірантуру на кафедру хірурґії під керівництвом 
О.П. Кримова; від 1938 до 1941 р. – начальник лікарсько-
санітарної служби Південно-Західної залізниці, завідувач 
онколоґічним відділенням Центральної дорожної лікарні; 
у 1940 р. захистив кандидатську дисертацію і був обраний 
доцентом кафедри хірурґії Київського інституту вдоско-
налення лікарів; у 1941–1945 рр. – на військовій службі 
у діючій армії; з червня 1941 до 1943 р. І.Т. Шевченко був 
провідним хірурґом, а також служив лікарем 1 рангу у 
фронтових евакогоспіталях; з 1943 р. – провідний хірурґ 
госпіталю та всієї госпітальної бази армії; з 1945 р. – дирек-
тор Київського рентґено-радіолоґічного та онколоґічного 
інституту; з 1952 до 1959 р. – професор Київського інсти-
туту удосконалення лікарів; у 1971–1975 рр. – зав. кафе-
дрою онколоґії цього ж інституту; з 1952 р. – головний он-
колоґ МОЗ України; з 1956 р. І.Ф. Шевченко був головою 
наукового товариства онколоґів України; з 1976 до 1983 р. 
– консультант Облліксан управління; заслужений діяч на-
уки УРСР (1962); наукові праці присвячені питанням пе-
редракових станів, про філактики злоякісних пухлин, раку 
стравоходу тощо; запропонована методика операції на 
прямій кишці зі збереженням слизової оболонки сфінкте-
ра, створені метод операції накладення фістули шлунка на 
зразок «хоботка завитка», метод закриття пневмотораксу, 
розроблений новий метод рентґено-радіумхірурґії раку 
різних локалізацій.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 1123.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 384.
Ганина К.П. Иван Теодосович Шевченко (к 90-летию со дня 3. 
рождения) // Клин. хирургия. – 1995. – № 5. – С. 52 – 53.
Иван Теодосович Шевченко (К 80-летию со дня рождения) 4. 
// Вопросы онкологии. – 1985. – Том 31. – № 5. – С. 109.
Иван Теодосович Шевченко // Лікарська справа. – 1993. – 5. 
№ 10-12. – С.127 – 128.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – том 16. – С. 287.

шЕВчУК Сергій Володимирович (нар. 17.10.1955 р.) 
– народився в м. Володимир-Волинському Волинської 
області; освіту здобув у Тернопільському медичному ін-
ституті (1978) та Інституті державного управління та са-
моврядування при Кабінеті Міністрів України (1994); у 
1978–1979 рр. – лікар-інтерн Луцької обласної психлікар-
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ні; 1979–1980 рр. – лікар психіатр-нарколоґ Луцької місь-
кої лікарні; у 1980–1982 рр. – завідувач відділення, а від 
1982 до 1992 р. – головний лікар Волинського обласного 
нарколоґічного диспансеру; від 1992 до 1994 р. – головний 
лікар Волинського об’єднання медико-соціальної реабілі-
тації; від 1994 до 1998 р. – заступник голови Волинської 
обласної ради; від 1995 до 1998 р. – заступник голови Во-
линської облдержадміністрації з питань медицини та еко-
лоґії; з 1998 р. та від 2002 р. – народний депутат України; 
голова Комісії Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я, материнства та дитинства; від 2001 до 2002 р. – 
Державний секретар Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни; з 1999 р. – член Наглядової ради Національного фон-
ду соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям».

Література:
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 479.1. 
Хто є хто в державному управлінні. – К.: Український Ви-2. 
давничий Центр, 2002. – С. 605 – 606.

шИМАНОВСьКИй Олександр Федорович 
(04.07.1860–03.01.1918) – офтальмолоґ; народився в 
Україні в родині службовця; медичну освіту здобув у 
1884 р. на медичному факультеті Київського універси-
тету; у 1891–1897 рр. – співробітник цього універси-
тету; у 1895 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Про скіаскопію»; від 1903 до 1918 р. – завідувач кафе-
дри очних хвороб Київського університету; при про-
фесорі О.Ф. Шимановському, крім лекцій та курації 
хворих, з 1909 р. для студентів 4-го курсу був введений 
обов’язковий практикум з методики дослідження хворих 
на очні хвороби, а на 5-му курсі студенти брали участь в 
клінічному розборі хворих; крім того, з 1911 до 1919 р. 
на кафедрі були введені 2 факультативних курси: курс 
офтальмолоґії та курс очних операцій; у 1910–1911 рр. пра-
цював на Вищих жіночих курсах у Києві; наукові праці 
присвячені вивченню трахоми, очних травм, туберку-
льозних уражень очей тощо; у 1912 р. першим у світі 
здійснив пересадку переднього відділу очного яблука.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 133.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред 
Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 191–192.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С. 99.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 4. 
К., 1964. – Том 16. – С. 315.

шИМАНОВСьКИй Юлій Карлович (27.01.1829 – 
13.04.1868) – хірурґ; народився в м. Рига; медичну освіту 

здобув на Медичному факультеті Дерптського універ-
ситету (1856); у 1856 р. захистив докторську дисертацію 
«Про ринопластику»; у 1856–1857 рр. – асистент, приват-
доцент кафедри хірурґії Дерптського університету; у 
1858–1861 рр. – екстраординарний професор кафедри хі-
рурґії Гельсінгфорського уні верситету; виконував також 
обов’язки консультанта Гельсінгфорського та Свеаборг-
ського військових шпиталів; у 1859 та 1860 р. по кілька 
місяців за свій рахунок удосконалювався в хірургічних 
клініках Німеччини, Австрії, Швейцарії; з 1861 до 1867 р. – 
екстраординарний професор кафедри оперативної хірур-
ґії Медичного факультету Уні верситету св. Володимира 
та хірурґ-консультант Київського військового шпиталю; 
член Фінляндського медичного товариства, член Това-
риства варшавських лікарів; член Товариства практичних 
лікарів у Ризі; член Товариства київських лікарів; член 
Медичного товариства в Берліні; основні напрямки нау-
кової діяльності – пластична, відновлювальна і військово-
польова хірурґія, трансплан толоґія; вперше у світі уклав 
класифікацію дефектів шкіри для наступних пластичних 
операцій; розробив метод кістково-пластичної операції 
при ампутації стегна (операція Грітті-Шимановського); 
розробив схеми шкірної пластики, метод закриття кру-
глих дефектів шкіри; винайшов біля 80 нових хірурґічних 
інструментів; запропонував так звані пластиночні шви; 
особливо відомі його моноґрафії: «Краткое руководство 
по практическим занятиям в десмологии для врачей и 
студентов» (1862); «Гипсовая повязка» (1863); «Операции 
на поверхности человеческого тела» (1865); «Оператив-
ная хирургия» (в 3-х томах; 1864 – 1869); «Хирургичес-
кий результат путешествия за границу после войны 1866 
года» (1867); «Военно-хирургические письма. Краткое 
начертание важнейших отделов оперативной хирургии» 
(1868); на Всесвітній виставці в Парижі в 1864 р. Ю.К. 
Шимановський експонував 22 сконструйованих ним хі-
рурґічних інструменти і був удостоєний почесного від-
гуку; Санкт-Петербурзька Медико-хірургічна академія 
нагородила Ю. К. Шимановського хірурґічною премією 
імені Н.Ф. Буша.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 952.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 434 – 
435.
Кракиновская Е.М., Ю.К. Шимановский (1829 – 1868) // 3. 
Советское здравоохранение. – 1959. – № 10. – С. 49.
Кульчицький К. До історії київської школи оперативної 4. 
хірургії і топографічної анатомії // Агапіт. – 1996. – № 3. 
– С. 11–17.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-5. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 133–134.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 6. 
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завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 193.
Марьенко Ф.С. Профессор Ю.К. Шимановский // Вестник 7. 
хирургии им. И.И. Грекова. – 1969. – Т. 102, № 3. – С. 146.
Мирский М.Б., Ю.К. Шимановский и его роль в развитии 8. 
отечественной хирургии и трансплантологии // Клини-
ческая хирургия. – 1980. – № 3. – С. 68 –71.
Патрик А.М. Ю.К. Шимановский – выдающийся русский 9. 
хирург-новатор // Хирургия. - 1950. – № 7. – С. 64.
Постолов М.П. Хирурги Киевского университета – со-10. 
временники и последователи Н.И. Пирогова. – К.: Изд-во 
АН УССР, 1957. - 96 с.
Постолов М.П. и Постолов А.М., Ю.К. Шимановский (к 11. 
150-летию со дня рождения) // Хирургия. – 1979. – № 2. 
– С.120 – 123.
Постолов М.П., Постолов А.М. Ю.К. Шимановский – 12. 
выдающийся хирург XIX столетия. – Ташкент: Медицина, 
1983. – 83 с. 
Сто лет Киевского медицинского института. – К.: Гос. 13. 
мед. изд. УССР, 1947. – С.121.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 14. 
1966. – 240 с.
Топоров Г.Н., Ю.К. Шимановский – основоположник 15. 
пластической хирургии в России и на Украине // Клини-
ческая хирургия. – 1968. – № 6. – С. 87.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 16. 
К., 1964. – Том 16. – С. 315.

шИМОНОВИч Владислав (1869–1937) – народився 
в м. Тернополі; у 1896 р. захистив дисертацію і отримав 
звання доцента на кафедрі гістолоґії Ягелонського уні-
верситету в Кракові; з лютого 1897 р. – професор кафе-
дри гістолоґії та ембріолоґії Львівського університету; 
наукова робота на кафедрі була спрямована на дослі-
дження морфолоґії нервових закінчень; у 1909–1910 на-
вчальному році на кафедрі був створений музей, в якому 
налічувалося 127 ембріолоґічних воскових моделей, 120 
анатомічних та близько 6000 гістолоґічних і ембріоло-
ґічних препаратів; відомий підручник В. Шимоновича з 
гістолоґії та мікроскопічної анатомії людини, який був 
виданий у 1901 р. німецькою мовою; у цьому ж році під-
ручник був перекладений на італійську мову, а в 1902 р. 
на англійську; особливо велика кількість перевидань 
підручника припадає на 1921 рік: 5 – німецькою мовою, 
2 – англійською, 2 – італійською, 1 – польською, що 
свідчить про його світове визнання; відомі також праці 
В. Шимоновича, присвячені рідкісним формам двоме-
ніскового тільця Меркеля (1926), розвитку нервових за-
кінчень у шкірі людини (1926); у 1936 р. вийшла перша 
частина тритомної моноґрафії про порівняльну морфо-
лоґію нервових закінчень кількох десятків видів ссавців.

Література:
Львівський державний медичний інститут. – Львів: Слов-1. 
ник, 1994. – С. 70–71.

шИРОбОКОВ Володимир  Павлович  (нар. 
05.04.1942 р.) – фахівець у галузі загальної та медичної 
вірусолоґії; народився в м. Ханти-Мансійську Тюмен-
ської обл. Російської Федерації; у 1965 р. закінчив Ки-
ївський медичний інститут імені акад. О.О. Богомоль-
ця; з 1965 до 1967 р. навчався в аспірантурі на кафедрі 
мікробіолоґії, вірусолоґії і імунолоґії; у 1967 р. захистив 
кандидатську дисертацію «Экспериментальное изуче-
ние некоторых вопросов молекулярной биологии ви-
русов Коксаки», а у 1978 р. – докторську дисертацію 
«Сравнительное изучение биологических свойств виру-
сов Коксаки и их селекционированных вариантов»; з 
1979 р. – завідувач кафедри мікробіолоґії, вірусолоґії і 
імунолоґії Національного медичного університету іме-
ні О.О. Богомольця, з 1990 до 2003 р. – проректор з на-
вчальної роботи цього ж університету; член-кор. НАН 
України (1991); професор (1980); академік НАМН Укра-
їни (2012); член Наукової ради НАМН України з теоре-
тичної та профілактичної медицини; голова проблемної 
комісії АМН та МОЗ України «Мікробіолоґія, віру-
солоґія та імунолоґія»; у 1997–2001 рр. очолював екс-
пертну раду ВАК України «Профілактична медицина»; 
упродовж багатьох років був головою центральної ме-
тодичної комісії з питань викладання мікробіолоґії, ві-
русолоґії та імунолоґії МОЗ СРСР, з 1991 р. очолив цен-
тральну методичну комісію з мікробіолоґії, вірусолоґії 
та імунолоґії в Україні; заступник голови Фахової ради 
з атестації та державної акредитації вищих медичних за-
кладів при Міністерстві освіти України; голова комісії 
із створення державних стандартів вищої медичної осві-
ти в Україні; голова сертифікаційної комісії з ліквідації 
поліомеліту на території України згідно з Програмою 
ВООЗ; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України 
зі спеціальності «Мікробіолоґія і вірусолоґія»; академік 
РАМТН (1999); заслужений діяч науки і техніки Укра-
їни (1996); лауреат премії імені академіка І. М. Блохі-
ної Російської Академії медико-технічних наук (2001); 
автор 310 наукових публікацій, зокрема 6 моноґрафій, 
16 підручників та посібників для студентів і лікарів, 20 
патентів, 7 навчальних програм; основні напрямки на-
укової діяльності – дослідження ентеровірусів людини 
(полівірусів, Коксакі, ЕСНО), патоґенезу захворювань, 
їх ролі в патолоґії людини; вперше довів, що ентерові-
русам притаманна особлива форма мінливості під час 
репродукції в клітині, яку названо дисоціацією; дисо-
ці анти розрізняються за рядом фізико-хімічних та біо-
лоґічних ознак, зокрема вірулентністю, імуноґенністю, 
резистентністю; отримані моноклональні антитіла, що 
диференціюють дикі та вакцинні штами вірусів поліо-
мієліту; автор ряду нових методів у галузі загальної, клі-
нічної, санітарної та молекулярної вірусолоґії; науковий 
консультант та керівник 8 докторських та 19 кандидат-
ських дисертацій; основні наукові праці: «Санитарно-
бактериологическое и вирусологическое исследова-
ние воды» (1981); «Экология энтеровирусов» (1988); 
«СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита» 
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(1988); «Практическая вирусология» (1989); «Медицин-
ская ми к ро биология, вирусология, иммунология» (1994); 
«Роль ентеровірусів в неінфекційній патології» (1998); 
«Перспективы использования энтеровирусов для про-
филактики и терапии опухолей» (2000); «Застосування 
бентонітового тесту для внутрішньотипової диференціа-
ції полівірусів» (2001); «Медицинская и санитарная ми-
кробиология» (2003); «Практична мікробіологія» (2004); 
«Грип та його профілактика» (2005); «Нестабильность ге-
нома и эпигенетическое наследование эукариот» (2007).

Література:
Академія медичних наук України. – Київ: Авіцена, 1998. 1. 
– С. 281 – 282.
Імена України. – К.: Фенікс, 1999. – С. 483.2. 
Корнюшенко О.М., Ахрамєєва М.В., Міїн М.В., Шилов 3. 
М.В., В.П. Широбоков та його наукова школа (до 60-річчя 
від дня народження та 40-річчя наукової діяльності) // Лі-
карська справа. – 2002. – № 3-4. – С.138 – 144.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 134.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 193–194.
50-річчя члена-кореспондента АН України В.П. Широбоко-6. 
ва // Вісник Академії наук України. – 1992. – № 4. – С. 109.

шИшОНКО Василь Никифорович (1833– 29.11.1889) 
– народився на Чернігівщині; освіту здобув у Харків-
ському університеті та Медико-хірурґічній академії, 
яку закінчив у 1856 р.; працював у Пермській губернії 
– лікарем, інспектором, директором народних училищ 
(1879); опублікував близько 20 томів архівних та статис-
тичних матеріалів, які стосуються історії, промислів, 
землеробства і народної освіти Пермської губернії.

Література:
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 1. 
К., 1964. – Том 16. – С. 323.

шКАВЕРА григорій Лаврентійович (09.01.1884– 
1953) – фармаколоґ; медичну освіту здобув у Військово-
медичній академії (1911); у 1914 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Про різні фази дії отрут на пери-
феричні судини»; професор (1925); від 1925 до 1941р. 
та від 1943 до 1944 р. – завідувач кафедри фармаколо-
ґії Київського медичного інституту; від 1944 до 1949 
р. – професор цієї ж кафедри; Г.Л. Шкавера вклав 
багато праці та енергії в організацію роботи кафедри; 
фармаколоґічна лабораторія стала одним із центрів 
медичної наукової думки в Києві; наукові праці при-
свячені фармаколоґії судинної системи, ендокринних 
залоз, механізму дії ліків та отрут; розробив методику 

дослідження на ізольованих ендокринних орґанах, що 
отримала світове визнання та застосування; результати 
робіт з вивчення фармаколоґічної дії різних речовин на 
судини та функцію ендокринних залоз були узагальне-
ні в монографії «Методика досліджень на ізольованих 
ендокринних залозах» (1929, німецькою мовою); вико-
ристовуючи методику ізольованих орґанів, Г.Л. Шка-
вера та його співробітники встановили характер дії 
парасимпатикотропних речовин на секрецію і судини 
надниркових залоз.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 134.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник за-2. 
відувачів кафедр та професорів Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За ред. Є.Г. 
Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 194–195.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 3. 
1966. – С.197–198.

шКЛЯРЕВСьКИй Олексій Сергійович (22.03.1839 
– 22.06.1906) – патолоґ і біофізик; народився в с. Крас-
нопіллі (тепер Бахмацького району Чернігівської обл.); 
медичну освіту здобув у 1862 р. на медичному факультеті 
Московського університету; з 1862 р. працював на ка-
федрі патолоґічної анатомії медичного факультету Мос-
ковського університету, потім у Німеччині в Г.Гельм-
гольца, Реклінгаузена; у 1869 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «О прохождении белых кровяных 
шариков сквозь коллоидные перепонки»; з 1869 р. – ви-
кладач Київського університету (з 1870 р. – професор 
медичної фізики); з 1878 до 1880 р. викладав гіґієну на 
вищих жіночих курсах у Києві; наукові праці присвя-
чені вивченню запалення, розвитку та патолоґії крові, 
амілоїдного переродження; вивчав феномен крайо вого 
стояння лейкоцитів; опублікував також ряд праць з пи-
тань гемодинаміки при інфаркті, фізіолоґії мозочка, 
півколових каналів; у 1881–1882 рр. видав курс лекцій 
з медичної фізики. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит. – 1964. – Том 34. – С. 990.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энцилопедия, 1986. – Том 27. – С. 454.
Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщи-3. 
ни. – Чернігів, 1999. – С. 164–165.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-4. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 134–135.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 5. 
завідуючих кафедр та професорів Національного медич-
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ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 195.
Санпитер И.А. Алексей Сергеевич Шкляревский // Архив 6. 
патологии. – 1950. – Том 12. – вып. 4. – С. 88.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 7. 
К.,1964. – Том 16. – С. 336.

шЛІФЕР йосип григорович (1895–1942) – рентґе-
нолоґ; медичну освіту здобув у Харківському медич-
ному інституті (1923); з 1926 р. – зав. рентґенолоґічним 
від діленням однієї з лікарень Харкова; з 1932 р. – зав. 
кафе дрою рентґенолоґії Українського інституту удоско-
на лення лікарів; у 1935 р. захистив докторську дисерта-
цію, присвоєно вчене звання професора; одночасно 
керував кафедрою рентґенолоґії 2-го Медичного інсти-
туту в Харкові; найбільш важливі наукові праці присвя-
чені питанням рентґенодіагностики орґанів черевної та 
грудної порожнин, сечостатевої системи, черепа; велике 
значення мали рентґенолоґічні до слідження централь-
ної нервової системи і голови; Й.Г. Шліфер – автор 
трьох моноґрафій; ним також написаний ряд розділів у 
керівництвах та посібниках з рентґенодіагностики.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 64. – С. 1008 – 1009.

шЛОПАК тетяна Володимирівна (18.09.1918– 
01.05.1985) – медичну освіту здобула в Одеському ме-
дичному інституті (1946); у 1964 р. захистила докторську 
дисертацію на тему «Мікроелементи в експеримен-
тальній та клінічній офтальмолоґії»; професор (1966); 
від 1966 до 1983 р. – завідувач кафедри очних хвороб 
Київського медичного інституту; від 1983 до 1985 р. – 
професор-консультант цієї ж кафедри; у 1970–1971 рр. 
– декан лікувального факультету; депутат Верховної 
Ради СРСР (1963–1970); заслужений діяч науки УРСР 
(1979); наукові праці присвячені вивченню ґлаукоми, 
міопії, біохімії ока, очному травматизму.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 135.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 195.
Татьяна Владимировна Шлопак: (К 60-летию со дня рож-3. 
дения) // Офтальмологический журнал. – 1978. – № 6. – 
С. 478–479.

штЕФКО Володимир германович (29.09.1893– 
03.10.1945) – патолоґоанатом; антрополоґ; медичну 
освіту здобув на медичному факультеті Московського 

університету (1915); при цьому також закінчив фізико-
математичний факультет (природниче відділення) цьо-
го ж університету; у 1916 р. мобілізований в армію на 
Кавказький фронт, де був призначений начальником 
бактеріолоґічної лабораторії Червоного Хреста; захво-
рів тропічною малярією, у зв’язку з чим був демобілі-
зований і направлений на посаду прозектора в Пато-
логоанатомічний інститут Харківського університету; у 
1919 р. захистив у Таврійському університеті магістер-
ську, а в 1920 р. – докторську дисертацію «Материалы 
к цитоархитектонике коры головного мозга»; з 1921 р. 
– професор кафедри нормальної і патолоґічної анато-
мії медичного факультету Кримського університету; 
з 1924 до 1945 р. керував експериментальним відділом 
Центрального НДІ туберкульозу Народного комісарі-
ату охорони здоров’я СРСР і одночасно був професо-
ром кафедри антрополоґії Московського університету 
(1924–1930); з 1927 р. працював на посаді керівника 
морфолоґічної лабораторії у новоствореному Держав-
ному науковому інституті охорони здоров’я дітей та 
підлітків; у зимово-весняному семестрі 1938 р. завід-
ував кафедрою патолоґічної анатомії Київського ме-
дичного інституту; наукові праці переважно присвячені 
питанням патоґенезу і патолоґічної анатомії туберку-
льозу та вікової морфолоґії; йому належить пріоритет у 
розробці вчення про ендоґенний розвиток вторинного 
туберкульозу; запропонував метод патоморфолоґічно-
го дослідження легень і кісток при їх туберкульозному 
ураженні, який ґрунтується на використанні гістотопо-
ґрафічних зрізів; праці з вікової морфолоґії визначили 
новий напрям в педіатрії – вікової морфолоґії дитини, 
який вивчає орґанізм у динаміці онтоґенезу, розкриває 
групові відмінності тканинних та орґанних структур 
людини в різні періоди її розвит ку; у 1925 Товари-
ством дитячих лікарів м. Ленінграда за роботу «Влия-
ние голодания подрастающего поколения России» В. Г. 
Штефко був нагороджений премією імені К.А. Раухфу-
са (золотий годинник з діамантами); В.Г. Штефко пока-
зав, що людство за своєю структурою неоднорідне; ще в 
1922 р. в журналі «Русский антропологический журнал» 
в статті «Биологические реакции и их значение в сис-
тематике обезьян и человека» він писав: «Соображения, 
высказанные на основании экспериментальных данных, 
приводят нас к чрезвычайно важному и в высшей степени 
интересному заключению. Культурные расы человечества, 
как например европейцы, имеют более сложное строение 
белковой молекулы, чем низшие расы. Таким образом, с би-
ологической, или, вернее, биохимической точки зрения они 
являются более сложно организованными, чем вторые»; 
продовжуючи дослідження в цьому напрямку, розро-
бив класифікацію типів конституції людини, що стало 
причиною політичного переслідування В.Г. Штефка 
та його учнів, у зв’язку з чим зазначена робота була зу-
пинена; за непідтвердженими даними це не зупинило 
переслідування і в 1945 р. В.Г. Штефко покінчив життя 
самогубством.
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Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 490.
Владимир Германович Штефко (1893 – 1945) // Бюллетень 2. 
Института туберкулеза. – 1945. – № 2. – С. 3.
Пузик В.И. Исследования профессора В.Г. Штефко по па-3. 
тогенезу и патологической анатомии туберкулеза. В кн.: 
Актуальные вопросы туберкулеза. Под ред. Ф.И. Левити-
на. – М., 1963. – вып. 2. – С. 5.

штУЦЕР Михайло Іванович (1879–1935) – мікро-
біолоґ; освіту здобув на медичному факультеті Москов-
ського університету; у 1904–1905 рр. – ординатор госпіта-
лю Червоного Хреста в Порт-Артурі; з 1906 р. – земський 
лікар, удосконалювався з бактеріолоґії в Німеччині в Ін-
ституті інфекційних захворювань імені Р.Коха, працював 
бактеріолоґом у Москві; у 1921–1926 рр. – очолював ка-
федру гіґієни і мікробіолоґії медичного факультету Воро-
незького медичного інституту; з 1926 до 1930 р. – дирек-
тор Інституту мікробіолоґії в Ростові-на-Дону; з 1930 р. 
очолював Київський інститут мікробіолоґії; наукові пра-
ці присвячені вивченню збудників дизентерії, дифтерії, 
холери, паратифів тощо; у 1917 р. М.І. Штуцер, незалеж-
но від Шмітца, виділив збудника дизентерії – Шиґелла 
Штуцера – Шмітца (Shigella dysenteriae).

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 1077 – 1078.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 493.

шУМЛЯНСьКИй Олександр Михайлович (1748 
– 06.07.1795) – народився в с. Малих Будищах (тепер 
Гадяцького району Полтавської обл.) у родині козака; з 
1758 р. навчався в Києво-Могилянській академії; у 1773–
1776 рр. навчався в медичній школі при Петербурзькому 
адміралтейському госпіталі; з 1776 р. – викладач терапії, 
акушерства і патолоґічної анатомії Московського гос-
пітального училища; у 1778–1782 рр. навчався в Страс-
бурзькому університеті, де захистив докторську дисерта-
цію «De structura renum» («Про структуру нирок»), в якій 
дав відомості щодо деяких особливостей мікроскопічної 
будови орґана (судинний клубочок нирки носить ім’я 
Шумлянського); на титульному аркуші своєї дисерта-
ції він написав «Олександр Шумлянський – Полтаво-
Руссус»; у 1784–1786 рр. разом з М.М. Тереховським 
вивчав систему медичної освіти, акушерство, терапію, хі-
рурґію в клініках Парижа, Відня, Марбурга; у 1786–1793 
рр. – професор патолоґії і терапії Московського медико-
хірурґічного училища; з 1793 р. – професор Московської 
акушерської школи; О.М. Шумлянський є одним із за-
сновників вітчизняної гістолоґії; його діяльність сприя-
ла розвиткові медичної освіти і акушерської допомоги в 
Росії; у 1788 р. запропонував оригінальний метод ін’єкції 
сечових канальців і кровоносних судин нирки.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 4. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 498.
Бородий Н.К. К биографии братьев А.М. и. П.М. Шум-5. 
лянских // Советское здравоохранение. – 1984. – № 7. – 
С. 66 – 68.
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях медиков-6. 
воспитанников Киевской Академии (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. – № 
1. – С. 114 – 118.
Куприянов В.В., Татевосянц Г.О. Отечественная анатомия 7. 
на этапах истории. – М., 1981. – 320 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 8. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 141 – 143.
Невский В.А. Диссертации русских врачей XVIII ст. // Со-9. 
ветская медицина. – 1951. – № 3. – С. 37 – 38.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 10. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Соболь С.Л. Александр Михайлович Шумлянский. В кн.: 11. 
Люди русской науки. Под ред. И.В. Кузнецова. – М., 1963. 
– С. 45.
Суслов В.В. Гусаков Н.И. К 200-летию учения А.М. Шум-12. 
лянского о почке (1782–1982) // Урология и нефро-
логия. – 1983. – № 1. – С. 61.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 13. 
К., 1964. – Том 16. – С. 396 – 397.

шУМЛЯНСьКИй Павло Михайлович [1750 (за ін. 
даними 1754)–1824] – народився в Україні; освіту здо-
був у Києво-Могилянській академії та медичній школі 
при Петербурзькому сухопутному госпіталі; з 1784 р. 
навчався за кордоном; у 1789 р. у Страсбурзькому уні-
верситеті захистив докторську дисертацію «De proxima 
topicae inflamationis causa» («Про безпосередню причину 
місцевого запалення»); праця ввійшла до збірки кращих 
творів з хірурґії, виданих у Лейпцизі у 1794 р.; з 1793 р. на 
викладацькій роботі; з 1795 р. – професор фармаколоґії 
та хірурґії Московського ме дико-хірурґічного училища; 
з 1799 р. – ординарний професор хірурґії московської 
Медико-хірурґічної академії; одночасно з 1800 р. керу-
вав заводом хірурґічних інструментів; з 1805 р. – про-
фесор та декан медичного факультету Харківського уні-
верситету; у 1809 р. був обраний ректором Харківського 
університету; у 1817 р. за станом здоров’я пішов у від-
ставку; праці присвячені вивченню лікувальної дії води, 
мінеральних вод Полтавської губернії, вивихів суглобів 
тощо; у 1798 р. склав проект реорґанізації медичної осві-
ти; у 1814 р. (разом з І.Д. Книгіним) видав у Харкові ін-
струкцію щодо запобігання інфекційним хворобам.

Література:
Бородий Н.К. К биографии братьев А.М. и П.М. Шумлян-1. 
ских // Советское здравоохранение. – 1984. – № 7. – 
С. 66 – 68.
Крыштопа Б.П., Дьяченко М.А. О диссертациях меди-2. 
ков-воспитанников Киевской Академии (вторая поло-
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вина XVIII – начало XIX вв.) // Врачебное дело. – 1989. 
– № 1. - С. 114 – 118.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVI – перша 3. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 143 – 144.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 4. 
К., 1964. – Том 16. – С. 397.

шУПИК Юрій Платонович (нар. 30.03.1933 р.) – на-
родився в Харкові; медичну освіту здобув у Київському 
медичному інституті імені О.О. Богомольця (1957); від 
1957 до 1959 р. працював судово-медичним експертом 
Луганського обласного бюро судово-медичної експерти-
зи; у 1960 р. закінчив аспірантуру; від 1960 р. працює в 
Київському інституті удосконалення лікарів (тепер На-
ціональна медична академія післядипломної освіти іме-
ні П.Л. Шупика) – асистентом (1960–1966), доцентом 
(1966–1977), професором (1977–1987), а з 1987 р. – за-
відувачем кафедри судової медицини; у 1976 р. захистив 
докторську дисертацію; професор (1977); начальник Го-
ловного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України 
(1976); Головний судово-медичний експерт МОЗ України 
(1976); Голова Президії Українського наукового товари-
ства судових медиків і криміналістів (1987); головний ре-
дактор журналу «Український судово-медичний вісник» 
(1996); заслужений лікар України (1999); Почесний пра-
цівник прокуратури України (1999); наукові праці при-
свячені вивченню різних питань судової медицини.

шУПИК Платон Лукич (01.12.1907–1986) – на-
родився в с. Будилка Лебединського району Сумської 
обл. у родині селянина; у 1927–1931 рр. навчався в Хар-
ківському медичному інституті, після закінчення якого 
був залишений аспірантом на кафедрі факультетської 
хірурґії; у 1935–1940 рр. – старший асистент уролоґічної 
клініки; у 1940 р. захистив кандидатську дисертацію; з 
1940 р. – директор 2-го Харківського медичного інсти-
туту; з 1942 до 1944 р. очолював Киргизький медичний 
інститут, до складу якого увійшов і еваку йований Хар-
ківський медичний інститут; з 1944 до 1952 р. очолював 
управління навчальних закладів МОЗ УРСР; у 1952–1954 
рр. – Міністр охорони здоров’я УРСР; у 1954–1956 рр. – 
перший заступник Міністра охорони здоров’я СРСР; у 
1956–1969 рр. – Міністр охорони здоро в’я УРСР; з 1966 
р. до 1980 р. очолював кафедру соціаль ної гіґієни і орга-
нізації охорони здоров’я Київського інституту удоскона-
лення лікарів; у 1980–1981 рр. – професор-консультант 
цієї кафедри; про фесор (1968); науко ві праці переважно 
присвячені вивченню здоров’я населення та управлін-
ню системою охорони здоров’я.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 1124.

шУРИНОК Андрій  Романович (03.11.1894– 
14.01.1969) – медичну освіту здобув у Київському медич-

ному інституті (1925); у 1955 р. захистив докторську дис-
ертацію на тему «Методика дослідження больових ознак у 
дітей при хронічних апендицитах і її анатомо-фізіолоґічне 
обґрунтування»; від 1953 до 1968 р. – завідувач кафедри 
хірурґії та ортопедії дитячого віку Київського медичного 
інституту; у 1968–1969 рр. – професор-консультант цієї 
ж кафедри; заслужений діяч науки УРСР; наукові пра-
ці присвячені хірурґії травного тракту у дітей, гнійно-
септичним захворюванням, вродженим вадам розвитку.

Література:
Андрей Романович Шуринок: (К 70-летию со дня рожде-1. 
ния) // Клиническая хирургия. 1964. – № 11. – С. 92.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-2. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 135.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 195–196.

ЩАСтНИй Сергій Михайлович (7.09.1875– 19.03.1943) 
– мікробіолоґ, епідеміолоґ, організатор охорони здоров’я; 
медичну освіту здобув на медичному факультеті Київ-
ського університету (1899); у 1901–1914 рр. працював на 
кафедрі загальної патолоґії і бактеріолоґії медичного фа-
культету університету в Одесі; у 1904 р. захистив доктор-
ську дисертацію; у 1914–1918 рр. – на військовій службі; з 
1918 р. керував протичумною лабораторією порту в Одесі; 
у 1919–1928 рр. – професор кафедри бактеріолоґії Вищих 
жіночих курсів, які були реорганізовані в Одеський хіміко-
фармацевтичний інститут; одночасно з 1919 до 1928 р. ке-
рував Одеською бактеріолоґічною станцією імені І.І. Меч-
никова; у 1928–1931 рр. очолював Кримський інститут 
епіде міолоґії і мікробіолоґії; з 1931 до 1938 р. керував ка-
федрою мікробіолоґії Кримського медичного інституту; у 
1943 р., перебуваючи в евакуації, брав участь у ліквідації 
вогнища висипного тифу, заразився ним і помер; наукові 
праці присвячені епідеміолоґії та діагностиці чуми, хро-
нічній чумі у щурів, вивченню етіолоґії і патоґенезу хар-
чових отруєнь; зробив значний внесок у розробку заходів 
щодо боротьби з інфекцій ними хворобами.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 36. – С. 1124 – 1125.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 507.
Грабовская Л.И. Профессор С.М. Щастный // Журнал 3. 
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1958. 
– № 3. – С. 130.
Занчевская Т.А. и Щастный Д.С. Сергей Михайлович 4. 
Щастный. К 100-летию со дня рождения // Журнал ми-
кробиологии, эпидемиологии и иммунологии. – 1975. – 
№ 10. – С. 142.
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Клодницкая С.Н. С.М. Щастный – выдающийся микро-5. 
биолог и организатор советского здравоохранения // Вра-
чебное дело. – 1960. – № 6. – С. 651.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – том 16. – С. 402.

ЩЕгЛОВ Віктор Іванович – директор Науково-
практичного центру ендоваскулярної нейрорентґено-
хірурґії НАМН України; член Наукової ради НАМН 
України з клінічної медицини; заслужений лікар Укра-
їни; член Асоціації нейрохірургів України; член Єв-
ропейської та Всесвітньої асоціації нейрохірургів; 
президент благодійного фонду; академік Всесвітньої 
Академії наук Комплексної безпеки; основні напрям-
ки науково-практичної діяльності – проведення фун-
даментальних та прикладних наукових досліджень, 
науково-методичний супровід та практична допомога 
лікувально-діаґностичним закладам охорони здоров’я 
України щодо лікування хворих з різними ураженнями 
центральної нервової системи; удосконалення техно-
лоґій ендоваскулярних втручань на судинах головного 
та спинного мозку при мішкоподібних аневризмах, ар-
теріовенозних мальфомаціях, каротидно-кавернозних 
фістулах, пухлинах головного мозку та деяких видах епі-
лепсії, різноманітних ішемічних ураженнях головного 
та спинного мозку.

ЩЕПІН Костянтин Іванович (1728–1770) – лікар і 
ботанік; народився у В’ятській губернії в родині па-
ламаря; навчався в Києво-Могилянській академії 
(1742–1748); медицину вивчав у Болонському універ-
ситеті, де в 1758 р. захистив докторську дисертацію 
«Хіміко-медичне дослідження рослинної кислоти з 
додатком ботанічних зауважень»; вивчав акушерство 
і хірурґію в кліні ках Англії, Франції, Швеції; у 1759 
р. отримав право практики і був призначений у Ме-
дичну канцелярію; у 1760–1762 рр. працював як вій-
ськовий лікар; з 1762 р. – перший професор медич-
ної школи при Московському сухопутному госпіталі, 
де викладав анатомію, хірурґію, клінічну медицину, 
фармаколоґію, ботаніку; у 1764 р. переведений до 
Петербурзької госпітальної школи на посаду доцента 
анатомії і хірурґії; К.І. Щепін розробляв питання ме-
дичного законо давства і медичної освіти в Росії, дієти-
ки, бальнео терапії; був одним із перших вітчизняних 
флористів-систематиків (зокрема, вивчав рослинність 
Прикарпаття); учнями К.І. Щепіна були Д.С. Само-
йлович і М.М. Тереховський; у 1770 р. брав участь у 
боротьбі з епідемією чуми в Києві, де захворів на цю 
хворобу і помер.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – М.: 1. 
Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 512 – 513.
Зархин И.Б. Очерки из истории отечественой фармации 2. 
XVIII и первой половины XIX века. – М., 1956. – С. 28.

Куприянов В.В., Татевосянц Г.О. Отечественная анатомия 3. 
на этапах истории. – М., 1981. – 320 с.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 4. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 145 – 146.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
К., 1964. – Том 16. – С. 403. 
Хромов Б.М. Первый русский профессор хирургии и ана-6. 
томии К.И. Щепин // Клиническая медицина. – 1951. – 
№ 6. – С. 87 – 92.

ЩЕПОтІН Ігор борисович (нар.1956 р.) – народився 
в м. Києві; медичну освіту (з відзнакою) здобув на лі-
кувальному факультеті Київського медичного інституту 
(КМІ) імені О.О. Богомольця (1979); з 1979 до 1982 р. 
навчався в клінічній ординатурі на кафедрі загальної 
хірурґії КМІ; у 1983–1985 рр. – лікар-хірурґ полікліні-
ки Українського інституту онколоґії та радіолоґії; від 
1985 р. – молодший науковий працівник, а з 1989 – про-
відний науковий працівник відділення абдомінальної хі-
рурґії цього ж інституту; неодноразово вдосконалювався 
за кордоном – Європейська школа з онколоґії у Всесо-
юзному онколоґічному центрі (м. Москва; 1983, 1986); 
онколоґічний центр імені В. Ломбарді при Джорджта-
унському університеті (м. Вашингтон, США; 1991, 1992, 
1993); у 1993–1994 рр. – головний науковий працівник 
відділення абдомінальної онколоґії Українського інсти-
туту онколоґії та радіолоґії; від 1994 до 1997 р. – асистент 
професора хірурґічного відділу Джорджтаунського уні-
верситету (м. Вашингтон, США), а з 1997 до 1999 р. – 
асистент професора Університету Джорджа Вашингтона 
(США); у 1999–2003 рр. – головний науковий працівник 
відділення абдомінальної хірурґії Українського інститу-
ту онколоґії та радіолоґії; з 2003 р. – завідувач кафедри 
онколоґії Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця; від 2008 р. – директор Національного 
інституту раку МОЗ України; голова Вченої ради інсти-
туту; головний спеціаліст МОЗ України з спеціальності 
«онколоґія» (2005 – 2011); начальник медичного управ-
ління Управління справами Президента України (2003); 
член Національної ради з питань охорони здоров’я на-
селення при Президенті України; голова робочих груп 
з розробки стандартів діаґностики та лікування онко-
лоґічних хворих (з 2006 р.); співголова консультативно-
експертної групи «Онколоґія. Діаґностичні та радіофар-
мацевтичні лікарські засоби» Державного експертного 
центру (з 2008 р.); член ради з питань реформування 
системи охорони здоров’я при Кабінеті міністрів Укра-
їни; член Президії ВАК України (2009–2010); головний 
редактор Бюлетеню Національного канцер-реєстру та 
науково-практичного журналу «Клиническая онколо-
гия»; член редакційних колегій та рад низки вітчизня-
них і зарубіжних наукових фахових журналів; почесний 
професор хірурґії Університету Джорджа Вашингтона 
(1998); почесний професор Нью-Йоркського інституту 
зору і слуху (2010); член Українського наукового това-
риства хірурґів (з 1979 р.); член Всесоюзного товариства 
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хірурґів (з 1980 р.); член Українського (з 1981 р.) та Все-
союзного (з 1983 р.) товариств онколоґів; член Європей-
ського товариства з дослідження раку (з 1989 р.); член 
Американської асоціації дослідників раку (з 1993 р.); 
член Американського товариства радіолоґів (з 1995 р.); 
член Північноамериканського товариства з гіпертермії 
(з 1996); член Американського товариства з хірурґічної 
онколоґії (з 1997 р.); член Американського товариства 
хірурґів шлунково-кишкового тракту (з 1998 р.); член 
Європейського товариства з медичної онколоґії (з 2000 р.); 
член Міжнародної асоціації з раку шлунка (з 2001 р.); 
член Асоціації директорів центрів і інститутів онколоґії, 
радіолоґії та рентґенолоґії країн СНД; заслужений лікар 
України; автор біля 400 наукових публікацій, зокрема 4 
моноґрафій, 3 підручників, 6 посібників та 47 патентів; 
основні напрямки наукової діяльності – вивчення ак-
туальних проблем клінічної та експериментальної он-
колоґії, зокрема реабілітації та лікування раку молочної 
залози, шлунка, жіночих статевих органів, колоректаль-
ного раку; дія різних сорбентів для детоксикації у онко-
лоґічних хворих на фоні хіміопроменевої терапії; дослі-
дження застосування специфічних вакцин з пухлини 
в лікуванні злоякісних новоутворів; під керівництвом 
І.Б. Ще потіна розроблено та впроваджено в клінічну 
практику стандарти діаґностики та лікування онколо-
гічних хворих, загальнодержавна програма «Боротьба 
з онколоґічними захворюваннями на 2007–2016 рр.», 
загальнодержавна програма «Рак не вирок».

ЩЕРбАК Юрій Миколайович (нар. 12.10.1934 р.) 
– лікар, письменник, дипломат; народився в Києві; 
медичну освіту здобув у Київському медичному інсти-
туті (1958); від 1958 до 1987 р. працював у Київському 
НДІ епідеміолоґії та інфекційних захворювань на по-
садах молодшого та старшого наукового працівника; 
брав участь у боротьбі з епідеміями холери та іншими 
інфекційними хворобами на території України та Узбе-
кистану, за що був нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора; у 1987–1991 р. – секретар правлін-
ня Спілки письменників України; у 1989–1991 р. – на-
родний депутат СРСР; від 1991 до 1992 р. – міністр охо-
рони навколишнього природного середовища України; 
у 1992–1994 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Ізраїлі, а в 1994–1998 рр. – у США; від 1998 до 
2000 р. – радник Президента України; у 2000–2003 рр. – 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді 
(одночасно – представник України при Міжнародній 
організації цивільної авіації); у 2004–2006 рр. – радник 
Голови Верховної Ради України; від 2007 р. – Президент 
Інституту сталого розвитку; з 2009 р. – член Ради із зо-
внішньої та безпекової політики; 1965 р. захистив кан-
дидатську дисертацію, а у 1983 р. – докторську дисер-
тацію, присвячену епідеміолоґії особливо небезпечних 
інфекційних хвороб; академік Української еколоґічної 
академії; від 1966 р. – член Спілки письменників Укра-
їни; з 1971 р. – член Спілки кінематографістів України; 

лауреат премії імені Ю.Яновського (1984) та премії імені 
Олександра Довженка; автор та співавтор біля 100 на-
укових публікацій; автор ряду книжок прози, публіцис-
тики, поезії та драматургії, які перекладалися в США, 
Канаді, Японії, Китаї, Німеччині, Польщі, Угорщині. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 34. – С. 1121 – 1122.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 27. – С. 513 – 
514.
Каневский Г.Л., Лихтерман Б.В. Теория нервизма 3. 
А.Е. Щербака в советской физиотерапии // Врачебное 
дело. – 1956. – № 7. – С. 763.
Киричинский А.Р. А.Е. Щербак и его роль в развитии со-4. 
ветской физиотерапии // Вопросы курортологии, физио-
терапии и лечебной физической культуры. – 1958. – № 5. 
– С. 385.
Лихтерман Б.В. Ю.Н. Щербак и его вклад в советскую фи-5. 
зиотерапию // Вопросы курортологии и физиотерапии. – 
1963. – № 5. – С. 386.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 6. 
К., 1964. – Том 16. – С. 405.

ЮЩЕНКО Олександр Іванович (02.12.1869– 
13.06.1936) – психіатр; народився на хуторі Водотечі 
поблизу м. Глухова (тепер Сумської обл.) у селянській 
родині; медичну освіту здобув у 1893 р. на медичному 
факультеті Харківського університету; у 1893–1911 рр. 
працював у Харкові, Петербурзі, Вінниці; у 1911–1918 
рр. – викладач Юр’ївського університету; у 1920–1930 
рр. – професор університету в Ростові-на-Дону; з 1930 
р. – співробітник Українського інституту психіатрії і со-
ціальної психогіґієни; з 1932 р. – перший президент Укра-
їнської психоневролоґічної академії; академік АН УРСР 
(1934); заслужений діяч науки УРСР; наукові праці при-
свячені вивченню мікроскопічної будови симпатичних 
вузлів тварин і людини, прогресивного паралічу в дітей, 
дослідженню біохімічних змін при психічних захворю-
ваннях, вченню про конституцію людини, проблемі не-
врозів тощо; у 1912 р. вийшла моноґрафія О.І. Ющенка 
«Сущность душевных болезней и биолого-химические 
исследования их», яка відкрила новий (біохімічний) на-
прямок у психіатрії. 

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание второе. – 1. 
М.: Гос. изд. мед. лит., 1964. – Том 35. – С. 932.
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 2. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 28. – С. 422.
Рохлин Л.Л. Очерки психиатрии. – М., 1967, – С. 275.3. 
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – К., 4. 
1964. – том 16. – С. 442.
Юдин Т.И. Очерки отечественной психиатрии. – М., 5. 
1951.
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ЯВОРОВСьКИй Олександр Петрович (нар. 
13.10.1951 р.) – завідувач кафедри гіґієни праці і про-
фесійних хвороб (з 1993 р.), проректор з науково-
педагогічної роботи (з 2003 р.) Національного ме-
дичного університету імені О. О. Богомольця; у 1979 
р. захистив кандидатську дисертацію «Порівняльна 
токсиколого-гігієнічна характеристика і профілакти-
ка інтоксикацій епоксидними смолами УП-650 і УП-
650Т», а у 1991 р. – докторську дисертацію «Гігієна 
праці при одержанні та переробці епоксидних смол і 
пластичних мас»; доктор медичних наук (1991); про-
фесор (1992); член-кор. НАМН України (2007); член 
Наукової ради НАМН України з теоретичної та про-
філактичної медицини; заступник голови Ради НАМН 
України по роботі з науковою молоддю; дійсний член 
Міжнародної академії наук екологічної безпеки (2002); 
член Вченої медичної ради МОЗ України; консультант 
Державного фармацевтичного центру МОЗ України; 
член експертної ради з медицини і фармації Державної 
акредитаційної комісії України; член комісії з медици-
ни науково-методичної ради МОН України; член спе-
ціалізованих вчених рад із захисту докторських і кан-
дидатських дисертацій з гіґієни, соціальної медицини, 
мікробіолоґії і вірусолоґії НМУ імені О.О. Богомольця 
та Інституту медицини праці НАМН України; член 
редакційних рад низки профільних наукових журна-
лів України; заслужений діяч науки і техніки України 
(2001); лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки (1997); лауреат премії НАМН України (2001, 
2004); автор понад 500 наукових публікацій, зокрема 23 
моноґрафій, підручників, посібників, словників; осно-
вні напрямки наукової діяльності – вчення про гіґієну 
і токсиколоґію синтетичних полімерів і пластичних 
мас, змазувально-охолоджуючих рідин, антикорозій-
них присадок, а також комбіновану і поєднану дію хі-
мічних і фізичних чинників довкілля; закономірності 
формування умов праці, особливості біологічної дії 
новосинтезованих хімічних сполук різних класів на ор-
ґанізм працюючих; вивчення залежності токсичності, 
алергенності, мутаґенності, ембріо- і ґонадотоксичних 
властивостей епоксидних сполук від квантово-хімічних, 
фізико-хімічних характеристик і будови молекул; до-
слідження комбінованої і поєднаної дії іонізуючого 
випромінювання солей важких металів і пестицидів, 
виробничого шуму і вібрацій; кількісна характеристи-
ка сумарних, потенціюючих ефектів та оцінка ризику їх 
впливу на орґанізм працюючих; розробив та впровадив 
у практику державного санітарно-епідемічного нагляду 
держстандарти, гіґієнічні нормативи, санітарні прави-
ла, токсиколоґічні паспорти, а також винаходи, зокре-
ма «Спосіб визначення сенсибілізації до епіхлоргідри-
ну» та «Спосіб прискореного визначення токсичності 
епоксидних сполук»; науковий консультант та керівник 
2 докторських і 11 кандидатських дисертацій; основні 
наукові праці: «Профилактика профинтоксикаций 
при производстве и применении эпоксидных смол» 

(1985); «Загальна гігієна: пропедевтика гігієни» (1997); 
«Современные проблемы экогигиены» (2000); «Гігієна 
праці» (2000); «Гигиеническая диагностика радиаци-
онного фактора и его коррекция» (2001); «Комуналь-
на гігієна» (2004); «Гігієна праці: методи досліджень та 
санітарно-епідеміологічний нагляд» (2005).

ЯВОРСьКИй григорій Іванович (1736–1774) – вій-
ськовий лікар; народився на Чернігівщині; медичну 
освіту здобув у Петербурзькому медико-хірурґічному 
училищі; з 1803 р. послідовно служив лікарем Гренадер-
ського полку та 5-ї дивізії, головним лікарем Молдав-
ської армії; у битві при Картані нагороджений орденом 
Анни з діамантами; з 1813 р. – генерал-лікар російської 
закордонної армії; автор ряду наукових праць.

Література:
Радиш Я. Визначні діячі військової медицини Російської 1. 
імперії другої половини XVIII–XIX ст. – вихідці з України 
// Український історико-медичний журнал. – 1996-1997. – 
№ 5-6. – С. 20 – 26.

ЯВОРСьКИй Федір Михайлович (1780–
21.04.1828) – народився в Києві в родині священика; 
навчався в Києво-Могилянській академії; у 1802 р. 
закінчив Петербурзьку медико-хірурґічну академію 
(МХА); учень П.А. Загорського; з 1804 р. – пра-
цівник його кафедри; у 1807–1814 рр. – прозектор 
Петербурзької МХА; з 1813 р. – головний лікар Пе-
тербурзького адміралтейського госпіталю, з 1821 р. 
– головний лікар Кавказьких Мінеральних Вод; з 
1824 р. – старший штаб-лікар петер бурзької поліції 
та член фізикату; з 1827 р. – штадт-фізик Петербурга; 
Ф.М. Яворський вперше в Росії зробив успішну опе-
рацію перев’язування підколінної артерії; запропо-
нував апарат для вправляння вивихів плеча; створив 
у Петербурзі установу для надання допомоги врято-
ваним від утоплення.

Література:
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 1. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 147.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 2. 
К., 1964. – том 16. – С. 449.

ЯгЕЛьСьКИй Касян йосипович (1736–1774) – на-
родився в Києві; закінчив Києво-Могилянську академію 
(1756) та медичну школу при Петербурзькому адмірал-
тейському госпіталі; у 1758 р. отримав звання підлікаря, у 
1761 р.– лікаря і був призначений у Валдайський лазарет; 
продовжував навчання за кордоном; у 1765 р. у Лейден-
ському університеті захистив докторську дисертацію «De 
passione hysterica» («Про випадок істерії»); працював у 
клініках Франції та Ні меччини; у 1767 р. отримав право 
медичної практики в Росії і був призначений професо-
ром кафедри фізіолоґії, патолоґії та «матерії медики» в 
Петербурзькій госпі тальній школі; з 1768 р. – професор 
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Московської госпітальної школи; у 1771 р. в епідемію 
чуми в Москві він першим (за Я.О. Чистовичем) розпіз-
нав характер цієї епідемії і доклав багато зусиль щодо її 
припинення; зокрема, він запропонував окурювальний 
порошок для дезінфекції речей хворих; відома його праця 
«Повчання про запобіжні заходи від моровиці» (1771).

Література:
Бородій М.К. Участь вихованців Київської академії в роз-1. 
витку вітчизняної медицини XVIII ст. // Українский істо-
ричний журнал. – 1980. – № 3. – С. 96 – 102.
Медицина в Україні. Видатні лікарі. Кінець XVII – перша 2. 
половина XIX століть. – Київ, 1997. – С. 148.
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII века и их 3. 
воспитанники. – М., 1959. – 272 с.
Российский Д.М. История всеобщей и отечественной 4. 
медицины и здравоохранения: Библиография (996–
1954 гг.). – М., 1956. – 938 с.

ЯКОВЦОВА Антоніна Федорівна (нар. 15.05.1933 р.) – 
патолоґоанатом; народилася в м. Богодухові Харківської 
області; медичну освіту здобула в Харківському медич-
ному інституті (1958); працювала хірурґом медсанчас-
тини Харківського тракторного заводу; закінчила аспі-
рантуру на кафедрі патолоґічної анатомії Харківського 
медичного інституту; у 1965 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Морфолоґічні зміни в плаценті 
при ізоантиґенній несумісності крові матері і плоду»; 
працювала асистентом, доцентом кафедри патолоґічної 
анатомії; у 1973 р. захистила докторську дисертацію на 
тему «Антенатальна смерть плода»; від 1971 р. – завід-
увач кафедри патолоґічної анатомії Харківського дер-
жавного медичного інституту (нині – Харківський на-
ціональний медичний університет); віце-президент 
Асоціації патолоґів України; президент Асоціації пато-
лоґів Харківської області; професор; заслужений діяч 
науки і техніки України; член Міжнародної академії 
патолоґії; академік Української академії наук; науко-
ві праці присвячені проблемам загальної патолоґічної 
анатомії, перинатальної патолоґії, патолоґічної ана-
томії серцево-судинної, ендокринної та сечовидільної 
систем, удосконалення навчально-методичної роботи; 
основні праці А.Ф. Яковцової: «Антенатальная смерть 
плода» (1974); «Крупный плод» (1991); «Патологичес-
кая анатомия иммунной системы при крупноплодии и 
ЗВРП» (2002). 

ЯНОВСьКИй Давид Наумович (1901–1969) – гема-
толоґ; закінчив Київський медичний інститут (1927); 
працював терапевтом у клініках Києва; у 1941–1945 
рр. – на військовій службі; головний терапевт фрон-
ту; з 1947 р. і до кінця життя керував від ділом клі нічної 
гематолоґії Українського НДІ кар діолоґії імені М.Д. 
Стражеска; професор (1948); наукові праці присвячені 
актуальним питанням гематолоґії – етіолоґії, патоґе-
незу, діаґностиці, клініці і терапії лейкозів, лімфоґра-

нульоматозу, аґранулоцитозу, анемій, гемора ґічного 
діатезу; видав (у спів авторстві з М.Д. Стражеском і 
М.А. Чапелевою) три гематолоґічних атласи.

Література:
Большая медицинская энциклопедия. Издание третье. – 1. 
М.: Советская энциклопедия, 1986. – Том 28. – С. 524.
Памяти Д.Н. Яновского // Проблемы гематологии и пере-2. 
ливания крови. – 1969. – № 6. – С. 62.

ЯНОВСьКИй Феофіл гаврилович (24.06.1860– 
08.07.1928) – терапевт; патолог; народився в с. Миньків-
цях Ново-Ушицького повіту на Поділлі (тепер – Хмель-
ницької обл.) у родині урядовця; першу освіту здобув 
у Київській третій гімназії, курс якої закінчив у 1873 р. 
з золотою медаллю; медичну освіту здобув у 1883 р. із 
ступінню «лекаря с отличием» на медичному факультеті 
Університету св. Володимира; після закінчення курсів 
був обраний Медичним факультетом того ж Університе-
ту на посаду позаштатного, а через рік штатного орди-
натора Терапевтичної клініки; після 3-х років роботи на 
цій посаді був посланий Університетом за представлен-
ням Медичного факультету у закордонне відрядження, 
де стажувався з бактеріолоґії в Берліні у проф. Коха та 
в Парижі у проф. Пастера; вивчав також внутрішні хво-
роби в Берліні – в клініках Лейдена та Гергарта і в Па-
рижі в клініці Се; після повернення в Київ отримав від 
факультету доручення організувати бактеріолоґічну ла-
бораторію – першу в Києві; в ній виконав кілька науко-
вих праць з бактеріолоґії; у 1890 р. захистив дисертацію 
на ступінь доктора медицини – «До біолоґії тифозних 
бацил»; у 1888 р. обраний факультетом на посаду по-
мічника прозектора при кафедрі фізіолоґії, продовжу-
ючи завідувати бактеріолоґічною лабораторією; у 1890 
р. відряджений до Берліну з метою вивчення терапев-
тичної дії туберкуліну Коха; з 1891 р. – приват-доцент 
медичного факультету з курсом клінічної мікроскопії та 
бактеріолоґії Київського університету; у 1892 р. обраний 
Санітарною Радою Київського міського управління на 
посаду прозектора та завідувача лабораторії при Олек-
сандрівській лікарні м. Києва; у 1894 р. удосконалював 
свої знання з патолоґічної анатомії в Лейпцизі (Німеч-
чина) у проф. Бірх-Гіршфельда та Шморля та з клініки 
внутрішніх хвороб у проф. Куршмана і проф. Гофмана; у 
1899 р. обраний Міським Управлінням на посаду орди-
натора Олександрівської лікарні, завідувача терапевтич-
ним та інфекційним відділенням; у 1901, 1902, 1903 рр. 
під час канікул удосконалювався в терапевтичній клі-
ніці проф. Ліхтгейма в Кенігсберзі; у 1904 р. Медичним 
факультетом Новоросійського університету (м. Одеса) 
був обраний на кафедру терапевтичної госпітальної клі-
ніки того ж Університету; у 1905 р. Медичним факуль-
тетом Київського університету був обраний на кафедру 
діаґностичної клініки; у 1913 р. тим же Факультетом був 
переведений на кафедру терапевтичної госпітальної клі-
ніки; у 1920 р. був запрошений Медичним факультетом 
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Кримського університету на кафедру терапевтичної фа-
культетської клініки, а в 1921 р. – обраний Радою Ки-
ївського медичного інституту на кафедру терапевтичної 
факультетської клініки; з 1904 р. читав лекції з внутрішніх 
хвороб на Київських курсах Червоного Хреста для сестер 
милосердя, а також на курсах для Самариток; заснував і 
очолив першу в Києві бактеріолоґічну лабораторію, був 
фунда тором перших приміських санаторіїв у Боярці та 
Пущі-Водиці, з 1902 р. очолював Товариство нічних лі-
карських чергувань – предтечу міської станції швидкої 
допомоги; у 1913 р. обраний головою Наукового товари-
ства Олександрівської лікарні, у 1921 р. – головою Това-
риства лікарів, а в 1926 р. – головою Єдиного наукового 
медичного товариства в Києві; Ф.Г. Яновського, пер-
шим з клініцистів у 1927 р. обрали акаде міком ВУАН; у 
1925 р. Окрбюро Харьківського Всеукраїнського З’їзду 
обрало постійним головою Всеукраїнських з’їздів; у 
1925 р. на Всесоюзному з’їзді тарапевтів в Москві обра-
ний Почесним членом Всесоюзних з’їздів терапевтів; у 
1925 р. обраний Почесним членом Ленінградського те-
рапевтичного товариства; наукові праці присвячені різ-
номанітним проблемам клінічної медицини; описав ряд 
фізичних ознак при захворюваннях легень та плеври, 
розробляв питання імунітету при туберкульозі легень, 
діаґностики, клініки та терапії цього захворювання, зна-
чно розширив уявлення про перебіг патолоґічних проце-
сів при хворобах нирок; автор першого в СРСР керівни-
цтва з туберкульозу (1923); створив школу українських 
терапевтів; у Києві Ф.Г. Яновського знали всі, і кожний 
додавав до його вчених ступенів та звань слова «святий 
лікар», «київський святий»; його діагностичне мистецтво 
було неперевершеним, а інтуїція вражала; серед його 
постій них пацієнтів були Леся Українка, І.К. Карпенко-
Карий, М.П. Старицький, Марія Заньковецька, Л.М. 
Старицька-Черняхівська, В.І. Вернадський та інші ви-
датні діячі української науки і культури; 10 липня 1928 
р. Київ прощався з частиною своєї душі; десятки тисяч 
православних, католиків, іудеїв та мусульман йшли ра-
зом за труною; зупинився транспорт, фабрики і заводи; 
дорога на Лук’янівський цвинтар була засипана квітами, 
частину із яких київські злодії зрізали з клумб; більше 
всього було білих лілій, які Яновський любив; ці ж кві-
ти зображені на скромному надгробку; газети писали «...
Пішла з життя людина».
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Груша А.М., Дуля М.М. З історії медицини Чернігівщи-6. 
ни. – Чернігів, 1999. – С. 40.
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-7. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 137. 
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 8. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 199.
Мороз В.М., Компанець В.С., Азарський І.М. та інші. 9. 
Становлення медичної науки на Поділлі. – Хмельницький 
– Вінниця: Поділля, 1999. – 120 с.
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– К.: Гос. мед. изд. УССР. – 154 с.
11. 125 лет Киевского медицинского института. – К.: 11. 
Здоров’я, 1966. – 240 с.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 12. 
К., 1964. – Том 16. – С. 480.
Шкляр Б.С. Воспоминания об академике Ф.Г. Яновском 13. 
(к 100-летию со дня рождения) // Клиническая медицина. 
– 1961. – Том 39. – № 1. – С. 3. 
Шпизель Р.С., Гуцал Р.Р. Научно-общественная деятель-14. 
ность некоторых врачей древнего Острога // Лікарська 
справа. – 1995. – № 5-6. – С. 198–203.
Яновський В.М. Біографічні відомості про академіка Теофі-15. 
ла Гавриловича Яновського. – К.: Вид-во ВУАН, 1930. – 26 с.

ЯРОСЕВИч Роман (1862–28.05.1934) – народився 
в с.Москалівці біля Косова в Галичині у родині свя-
щеника; у Львові та Відні вивчав філософію; учите-
лював у Коломийській гімназії, де викладав класичну 
філософію та українську мову; був учителем Василя 
Стефаника; медичну освіту здобув у 1894 р. у Крако-
ві; практикував у Борщеві на Тернопільщині; у 1897 р. 
обраний від Борщівської округи послом до австрій-
ського парламенту; отримавши спеціалізацію з сто-
матолоґії, від 1908 р. працював у Станіславі; з 1909 р. 
– залізничний лікар; член-засновник Українського 
лікарського товариства, голова Об’єднання залізнич-
них лікарів.

Література:
Пундій П. Яросевич Роман // Українські лікарі. – Львів–1. 
Чикаґо, 1994. – Книга 1. – С. 253.

ЯРОш Олександр Андріянович (12.12.1919– 
1.02.2002) – невропатолоґ; народився в с. Колесники Го-
щанського району Рівненської обл. в селянській родині; 
закінчив Острізьку панську гімназію; у вересні 1940 р. 
вступив до Львівського політехнічного інституту; через 
місяць був призваний до Червоної Армії в артилерій-
ський полк; під час війни в лавах діючої армії; потрапив 
у полон, де перебував більше року; після втечі з поло-
ну був направлений на Рівненщину; вступив до складу 
Рівненської підпільної організації як розвідник загону 
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під командуванням полковника Д.М. Медведєва; після 
звільнення від окупантів у 1944 році О.А. Ярош продо-
вжує навчання у Львівському політехнічному інституті; 
з часом залишає його і вступає на лікувальний факуль-
тет Львівського медичного інституту, який закінчує в 
1949 р.; закінчив клінічну ординатуру на кафедрі нерво-
вих хвороб при Львівському медичному інституті; пра-
цював заступником головного лікаря з медичної роботи 
1-го медичного об’єднання м. Львова; від 1954 р. – за-
відувач невролоґічним відділенням Київської обласної 
лікарні; захистив кандидатську дисертацію (1955); від 
1955 р. асистент кафедри нервових хвороб Київського 
інституту удосконалення лікарів; після захисту доктор-
ської дисертації у 1958 р. очолив засновану ним кафедру 
нервових хвороб Тернопільського медичного інституту; 
від 1969 р. – завідувач кафедри нервових хвороб Київ-
ського медичного інституту (тепер – Національний ме-
дичний університет імені О.О. Богомольця); заслужений 
працівник вищої школи України; наукові праці пере-
важно присвячені вивченню демієлінізуючих та судин-
них захворювань центральної нервової системи, а також 
вивченню перебігу реґенеративних процесів у перифе-
ричних нервових стовбурах; О.А. Ярош був засновником 
нутрітивних методів терапії з використанням біолоґічно 
активних продуктів і комплексів у лікуванні невролоґіч-
них хворих; відомий підручник «Нервові хвороби», ство-
рений колективом кафедри за його редакцією.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
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ЯСИНОВСьКИй Михайло Олександрович 
(13.05.1899 – 29.08.1972) – терапевт; народився в Одесі; 
у 1922 р. закінчив Одеський медичний інститут, де і за-
лишився працювати (з 1934 р. – професор); у 1935 р. за-
хистив докторську дисертацію на тему «К физиологии, 
патологии и клинике слизистых оболочек»; у період ві-
йни – консультант-терапевт Кисловодської госпіталь-
ної бази та начальник медчастини клінічного госпіта-
лю; з 9 січня 1943 р. і до кінця війни М.О. Ясиновський 
– головний терапевт Чорноморського флоту; з 1959 р. 
– також керівник відділу Українського НДІ курортоло-
ґії та фізіотерапії в Одесі; академік АМН СРСР (1963); 
заслужений діяч науки УРСР; наукові праці присвячені 
вивченню епідемічної жовтяниці, захворюванням кро-
вотворних орґанів, ревматизму, питанням військово-
польової терапії тощо; М.О. Ясиновським розроблені 

методи функціональної діаґностики з метою врахування 
результатів курортного лікування, запропонована (ра-
зом з Л.Б. Бухштабом) проба на охолодження ефіром 
для визначення алерґічного стану хворих ревматизмом, 
розроблені способи лікування гострого ревматичного 
нападу, оригінальний метод лікарської профілактики 
рецидивів ревматизму; зробив також значний внесок у 
розробку питань клініки висипного тифу, малярії, ери-
тремії; М.О. Ясиновський вважається одним із засно-
вників вітчизняної військово-морської терапії.
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ЯЦЕНКО Валентин Порфирович (нар. 21.05.1937 р.) 
– народився в с. Іванівка Хабаровського краю (Росій-
ська Федерація); освіту здобув у Київському медичному 
інституті (1960) та на фізико-математичному факультеті 
Київського педагогічного інституту (1979); у 1960–1962 
рр. працював хірурґом Старченківської лікарні Миро-
нівського району Київської області; від 1962 до 1966 р. 
– молодший науковий співробітник лабораторії тран-
сплантації орґанів і тканин Київського інституту гема-
толоґії та переливання крові; від 1966 до 1979 р. – асис-
тент, а від 1979 до 1987 р. – доцент кафедри гістолоґії та 
ембріолоґії Київського медичного інстиутут імені акад. 
О.О. Богомольця; у 1986 р. був виконуючим обов’язки 
завідувача цієї ж кафедри; у 1986 р. захистив доктор-
ську дисертацію на тему «Морфолоґія і реактивні зміни 
аферентних нейронів сенсорного ґанґлія в онтоґенезі»; 
з 1987 до 2003 р. – завідувач Центральною науково-
дослідницькою лабораторією Київського медичного 
інституту (нині – Науково-дослідний лабораторний 
центр Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця) та професор кафедри гістолоґії та 
ембріолоґії цього ж університету; від 2001 р. – завідувач 
кафедри медичної кібернетики та телемедицини, з 2002 
до 2011 р.– засновник та декан Міжуніверситетського 
медико-інженерного факультету; директор Навчально-
наукового медико-інженерного центру Національного 
технічного університету України «Київський політех-
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нічний інститут»; очолює комісію з фундаментальних 
досліджень Вченої ради МОЗ України; координатор 
наукового напрямку «Аерокосмічна медицина» МОЗ 
та АМН України; віце-президент Українського товари-
ства анатомів, гістолоґів і ембріолоґів; академік АН ви-
щої школи України, член-кор. Академії технолоґічної 
кібернетики України; академік Міжнародної академії 
інтеґративної антрополоґії; член Міжнародної академії 
патології; член-кор. Міжнародної академії астронав-
тики; лауреат Державних премій України (1982, 1996); 
заслужений діяч науки і техніки України (1998); автор 
понад 300 наукових публікацій, зокрема 2 моноґрафій, 
10 винаходів; наукові праці присвячені вивченню реак-
тивних властивостей периферичної нервової системи 
в нормі та експерименті на різних етапах онтоґенезу, 
трансплантації периферичних нервів, застосуванню 
полімерів у медицині, створенню експериментальних 
моделей захворювань, комп’ютерним технолоґіям і 
телекомунікаціям в області космічної медицини; В.П. 
Яценко сформулював та розвинув такі фундаментальні 
та прикладні наукові напрямки: де- і реґенерації пери-
ферійної нервової системи, анабіотичні консерваціїї та 
трансплантації периферійних нервів (1966–2002); екс-
периментальна перевірка нових біодеструктруктуючих 
полімерів медичного призначення (1976–2002); мор-
фометричний аналіз, математичного моделювання та 
комп’ютерного аналізу в морфолоґічних дослідженнях 
та медичній освіті (1976–2002); розробка експеримен-
тальних моделей хвороб людини (1987–2002) та косміч-
ної біомедицини та телемедицини (1984–2002); В.П. 
Яценко є автором проекту з методики планування та 
експертизи наукових проектів з фундаментальних до-
сліджень, співавтором формування державної програми 
«Космос та здоров’я людини; науковий консультант та 
керівник 1 докторської і 7 кандидатських ди сертацій.

Література:
Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический сло-1. 
варь заведующих кафедрами и профессоров Киевского 
медицинского института (1841–1991). – К.: Здоров’я, 
1991. – С. 138.
Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 2. 
завідувачів кафедр та професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). За 

ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 199–200.
Скрипніков М.С., Максимук Ю.О. Професори морфоло-3. 
ги України. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – С. 171. 

ЯЦЕНКО Олександр Степанович (28.09.1843– 
18.10.1897) – хірурґ; народився в Сімферополі в родині 
військовослужбовця; медичну освіту здобув у 1867 р. на 
медичному факультеті Київського університету; працював 
земським лікарем на Херсонщині; удосконалювався в Бер-
ліні, Лондоні та Відні; у 1871 р. захистив докторську дисер-
тацію на тему «До питання про перенесення або щеплення 
окремих шматочків шкіри до грануляційних поверхонь»; з 
1873 р. – викладач Київського університету; у 1975 р. В.А. Ка-
раваєв рекомендував О.С. Яценко на посаду екстраординар-
ного професора кафедри теоретичної хірурґії; брав участь у 
ро сійсько-турецькій війні (у 1876 р. перебував у Сербії, очо-
лював сформований у Києві госпіталь); у 1882 р. тимчасово 
керував кафедрою госпітальної хірурґії Київського універ-
ситету: О.С. Яценко виконав першу в Росії успішну опе-
рацію ґастростомії; першим запропонував і виконав у 1870 
р. пересадку шкіри по Ревердену для заміщення дефекту 
шкіри після вогнепальних поранень; одним із перших за-
стосував антисептичне лікування ран у військово-польових 
умовах; в експериментальних умовах дослі джував методи 
лікування при пораненнях грудної клітки; О.С. Яценко ви-
конав у клініках та лікарнях біля 5000 операцій; він з успі-
хом виконував складні оперативні втручання – видалення 
матки, пухлин твердої мозкової оболонки тощо.
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Макаренко І.М., Полякова І.М. Біографічний довідник 3. 
завідувачів кафедр иа професорів Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – За 
ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Століття, 2001. – С. 200.
125 лет Киевского медицинского института. – К.: Здоров’я, 4. 
1966. – С.85.
Українська Радянська Енциклопедія. Перше видання. – 5. 
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